
CAPÍTULO 9

IGUALDADE.DE.GÊNERO

1.INTRODUÇÃO

Ao longo da história de institucionalização das políticas para as mulheres no governo 
federal, o tema da promoção da autonomia econômica e social sempre esteve presente 
muito mais como demanda e reivindicação dos movimentos de mulheres que como 
um projeto de intervenção pública concreto. Desde a criação do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher (CNDM), o foco prioritário de ação do Estado tem sido 
a temática da violência, ainda que os indicadores disponíveis, já há muitos anos, 
evidenciem a necessidade também de uma ação para reverter as persistentes situações 
de desigualdade vivenciadas pelas mulheres no espaço do mercado de trabalho.

As novas prioridades de governo, porém, estabelecidas a partir da eleição 
da nova presidenta, imprimiram, no campo das políticas para as mulheres, um 
redirecionamento nas prioridades e nos investimentos. Pautando-se pelo desafio 
do enfrentamento à extrema pobreza, a Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM) lançou, como diretriz estratégica da área para os próximos anos, a pro-
moção da autonomia econômica e social das mulheres, considerada a partir da 
perspectiva de conciliação entre trabalho produtivo, trabalho para os cuidados 
e vida pessoal. Não há, como se verá a seguir, uma proposta de que esta temá-
tica substitua as ações hoje desenvolvidas no campo da violência. Ao contrário, 
propõe-se que estes dois temas sejam implementados em articulação, e que o 
campo da autonomia econômica ganhe corpo e fôlego, tornando-se uma política 
mais substantiva, a exemplo do que se alcançou na área da violência.

Esse novo cenário constituiu-se no ponto de partida para as reflexões con-
tidas neste capítulo, uma vez que impõe como desafio de governo a construção 
de políticas que possam, de fato, produzir impactos em termos de redução das 
desigualdades no mundo do trabalho e da sobrecarga feminina, relacionada ao 
acúmulo de trabalho para o mercado e para a reprodução social. 

Para dar conta de tratar desta temática, este capítulo se divide em três seções, 
além desta introdução. Inicialmente, serão apresentados alguns fatos identificados 
como relevantes para a área. São eles: a aprovação da Convenção da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) no 189, que trata da ampliação e garantia 
dos direitos das trabalhadoras domésticas, e o lançamento do programa Rede 
Cegonha, voltado para a promoção da saúde materno-infantil. Em seguida, des-
tacam-se os principais resultados alcançados ao longo de 2010 pelas ações que, 
de alguma maneira, impactam – ou poderiam impactar – a autonomia feminina. 
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Além dos programas desenvolvidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
foram consideradas as iniciativas levadas a cabo pelos ministérios do Trabalho e 
Emprego (MTE), do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Educação (MEC) e 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Por fim, a última seção 
apresenta os desafios para a implementação da nova estratégia de ação do governo 
federal, definida como prioritária para os próximos quatro anos. 

2.FATOS.RELEVANTES

2.1..Aprovação.da.nova.convenção.da.OIT.referente.ao.trabalho.decente.
para.trabalhadores.e.trabalhadoras.domésticas1

No dia 16 de junho de 2011, foi aprovada pela OIT a Convenção no 189 e a 
Recomendação no 201,2 que tratam do trabalho decente para trabalhadoras e 
trabalhadores domésticos e vedam, aos ordenamentos jurídicos dos países que 
a ratificarem, qualquer discriminação entre trabalhadores(as) domésticos(as) e 
demais trabalhadores(as) que signifique desvantagem para os primeiros. 

Tal aprovação representou um momento histórico, por atingir uma popula-
ção mundial de, pelo menos, 53 milhões de pessoas, podendo chegar até mesmo 
a 100 milhões3 – em sua imensa maioria, mulheres –, e também por ser a pri-
meira convenção da OIT que alcança o trabalho informal. Michelle Bachelet, 
diretora executiva da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e 
o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), apontou que esta categoria 
de trabalhadoras permite “manter o motor da economia e o funcionamento da 
sociedade” e a aprovação desta convenção é uma “contribuição de importância 
histórica para a agenda do desenvolvimento”.4 

No Brasil, o trabalho doméstico remunerado empregava, em 2009, cerca de 
7,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, ou 7,8% do total de ocupados no 
país. Deste total, 93% são mulheres, e do total de mulheres, 61,6% são negras. Se, 
por um lado, o trabalho doméstico é a ocupação que mais emprega mulheres no 
país (de cada 100 mulheres que trabalham, 17 são trabalhadoras domésticas), por 
outro, é também uma das ocupações que conta com as piores condições de traba-
lho, sendo marcada pela extrema precariedade e pela exploração. Caracterizam o 
trabalho doméstico a desproteção social decorrente dos elevados níveis de informa-
lidade; as longas e extenuantes jornadas de trabalho; os baixos salários – na média, 

1. Esta subseção é complementar à subseção sobre o mesmo tema no capítulo Trabalho e Renda deste periódico.
2.  A convenção é um tratado internacional que tem força vinculante para os países que a ratificarem. Com a ratifica-
ção, a convenção integra o conjunto de normas de um país e tem força de lei. A recomendação, diferentemente, contém 
orientações para a implementação da convenção, sem força vinculante, portanto. 
3. Dados apresentados pela OIT. A estimativa de 100 milhões se deve à dificuldade de que se tenha conhecimento de 
todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, dada a informalidade e a precariedade deste trabalho. 
4. Ver ONU (2011). 
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inferiores ao salário mínimo; as relações pouco profissionais estabelecidas com os 
empregadores e empregadoras, que levam à substituição dos direitos pelos favores 
e instalam uma relação de dívida da trabalhadora em relação a seus empregadores; 
e as situações de violência e abuso sexual, bem como de maus-tratos diversos, 
fundamentados em estereótipos e preconceitos de gênero, raça e classe.5 

Neste cenário, a aprovação da convenção pode significar a ampliação de 
direitos e a conquista de novas condições de trabalho, mais conectadas à ideia de 
trabalho decente. Distinções entre as trabalhadoras domésticas e outras categorias 
ocupacionais no acesso a direitos trabalhistas, como as existentes no parágrafo 
único do Artigo 7o da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), deverão perder 
a sua vigência.

Em termos de direitos e garantias, no caso brasileiro, os principais avanços 
trazidos pela Convenção no 189 e pela Recomendação no 201 consistem em:6

• definição de jornada de trabalho, diária e semanal, idêntica à dos de-
mais empregados, o que possibilita a delimitação de trabalho domésti-
co noturno, com o pagamento de seu respectivo adicional, bem como 
a restrição de trabalho extraordinário, também com o pagamento do 
adicional devido;

• estipulação de condições e ambientes de trabalho caracterizados 
pela saúde e pela segurança, o que abre caminho para o pagamento 
de adicional pela realização de atividades penosas, insalubres ou pe-
rigosas, assim como para a contratação obrigatória de seguro contra 
acidentes de trabalho – a cargo dos empregadores e empregadoras e 
sem excluir a indenização a que estão obrigados quando incorrerem 
em dolo ou culpa;

• garantia de liberdade de organização, atuação e negociação coletiva 
para os empregados e empregadas domésticas, o que abre espaço para o 
reconhecimento oficial das convenções e acordos coletivos de trabalho 
que venham a ser por eles assinados; e

• exigência de que os serviços estatais de inspeção laboral dediquem 
atenção às condições de trabalho doméstico em domicílios particulares, 
mesmo levando-se em conta a preocupação com a inviolabilidade e a 
privacidade de tais domicílios.

5. Sobre a evolução do trabalho doméstico no Brasil no período de 1999 a 2009, ver Ipea (2011). 
6. Ressalte-se que a Convenção no 189 traz uma nova conceituação de empregados domésticos, mais inclusiva que a 
prevista na Lei no 5.859/1972, dado que deixa de exigir a “natureza contínua” de seus serviços para sua caracterização 
como empregados domésticos.
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Embora tal aprovação possa ser considerada uma vitória, em especial em 
relação à promoção da igualdade e à conquista de direitos pela categoria das tra-
balhadoras domésticas, composta principalmente por mulheres negras, ainda são 
necessários alguns procedimentos para que ela produza seus efeitos em âmbito 
nacional. Em primeiro lugar, é necessário que o Brasil a ratifique.7 Em segundo 
lugar, é necessário que sejam aprovados todos os instrumentos legais para que a 
sua efetividade seja inquestionável. Isto porque, embora a convenção, ao ser rati-
ficada, integre o ordenamento jurídico do país, há interpretação judicial de que, 
se houver contradição entre ela e a Constituição, esta prevalece, pois a convenção 
integra o ordenamento jurídico com o status de lei ordinária, sendo, portanto, 
hierarquicamente inferior à Constituição. Mesmo com esta interpretação, seria 
possível argumentar que outros direitos não garantidos aos trabalhadores e tra-
balhadoras domésticas em decorrência do referido parágrafo único foram garan-
tidos por meio de leis ordinárias, uma vez que a Constituição não proíbe que 
sejam estabelecidos outros direitos a estes(as) trabalhadores(as) por meio de lei. 
Vários dispositivos constitucionais que dizem respeito a direitos que não foram 
estendidos aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas por meio da Constitui-
ção estão em discussão em Projetos de Lei (PLs) em tramitação no Congresso 
Nacional.8 No entanto, cabe ao Judiciário a interpretação e a aplicação de todos 
estes dispositivos legais. 

Como a diferenciação do regime de trabalho doméstico no Brasil se dá na 
Constituição, a maior garantia de que haverá uma interpretação favorável aos 
mais amplos direitos das trabalhadoras domésticas e de que a convenção pro-
duzirá seus efeitos é a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
no 478/2010, de autoria do deputado Carlos Bezerra, que revoga o parágrafo 
único do Artigo 7o  da Constituição Federal e estabelece a igualdade de direitos 
trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos 
e rurais.9 O parágrafo único do Artigo 7o da CF/1988 cria exceção para os(as) 
trabalhadores(as) domésticos(as), garantindo a eles(as) somente alguns dos direi-
tos definidos neste artigo. Com a revogação deste dispositivo, as trabalhadoras 
domésticas passariam a ter todos os direitos estabelecidos no referido artigo, 
como qualquer trabalhador(a). 

7. O presidente da República precisa remeter o texto do tratado por meio de mensagem ao Congresso Nacional. A 
matéria será discutida primeiramente na Câmara e depois no Senado, que a poderá rejeitar ou aprovar. Aprovado o 
decreto legislativo pelo Congresso Nacional, será publicado pelo presidente do Senado, o que autorizará o presidente 
da República a ratificar o tratado. Ratificado, surtirá efeitos na ordem internacional. Após a ratificação, para que tenha 
validade interna, o tratado deve ser promulgado por decreto do presidente da República.
8. Os seguintes PLs encontram-se em tramitação no Congresso Nacional: PL no 3.872/2004; PL no 6.030/2009, apensa-
do ao PL no 3.872/2007; PL no 6.465/2009; PL no 6.707/2009; PL no 7.082/2010; PL no 7.156/2010; PL no 7.279/2010; 
PL no 7.341/2010; e PL no 262/2011. 
9.  A defesa da PEC, porém, não é consenso no governo federal. Alguns setores – amparados pela posição da FENA-
TRAD – defendem que a ratificação exige a mudança no aparato constitucional. Outros setores, contudo, defendem 
que alterações legislativas infraconstitucionais são suficientes para regulamentar questões importantes para a catego-
ria, como a jornada de trabalho e as horas extras. 
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No contexto histórico brasileiro, ainda que os direitos e garantias atribuídos 
aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas tenham se ampliado entre a Lei no 
5.859/1972 e a CF/1988, há diversas lacunas nas proteções jurídicas desta catego-
ria. Apenas como exemplo, pode-se citar, com base na própria Constituição, que 
tais trabalhadoras não têm direito a:10

• relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa;11

• seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;12

• Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);13

• remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

• salário-família, pago em razão do dependente do trabalhador de 
baixa renda;

• duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 se-
manais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

• remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% 
à do normal;

• adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 
ou perigosas;

• reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; e

• seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem ex-
cluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo 
ou culpa.

Além do plano jurídico, a proteção das trabalhadoras domésticas conta com 
lacunas sérias no plano fático, pois a ampla maioria não conta com registro de sua 
ocupação perante o Estado. Segundo estimativas recentes construídas com base 
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), no final de 2009 somente 27,6% do conjunto 

10. Para mais detalhes, ver quadro A.1 no apêndice A deste texto.
11. Atualmente, o recolhimento do FGTS para as empregadas e os empregados domésticos é uma opção dos em-
pregadores, não se constituindo em obrigação. Todavia, caso os empregadores tenham optado por recolhê-lo (com a 
alíquota de 8% sobre o salário-base), deverão arcar com uma multa de 40% sobre o valor já recolhido ao desligar seus 
empregados e empregadas sem justa causa, conforme a determinação do Artigo 10, inciso I, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF/1988. Ademais, atualmente, caso os empregadores tenham optado por 
recolher o FGTS de seus(suas) empregados(as) domésticos(as), estes passam a ter direito ao recebimento do seguro-
desemprego, em caso de desemprego involuntário.
12. Ver nota acima.
13. Ver nota acima.
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destas trabalhadoras possuíam carteira de trabalho e previdência social (CTPS) 
devidamente registrada pelos empregadores e empregadoras. Isto significa que se 
encontram desprotegidas frente a situações em que fiquem permanente ou tem-
porariamente impossibilitadas para o trabalho.14 Tal como apontado no capítulo 
de trabalho e renda deste periódico, esta situação não é objeto de atuação do 
Estado, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) alega dificulda-
des para fiscalização das condições laborais em domicílios particulares.

A despeito de todo o quadro de desproteção legal e factual, a aprovação da 
convenção e as necessárias alterações normativas que sua ratificação demandará 
não têm encontrado apoio em alguns setores da sociedade brasileira, inclusive 
dentro do próprio governo federal, que defendem que a ampliação dos direitos 
da categoria teria efeito inverso ao esperado. Como principal argumento de resis-
tência à ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas, está a ideia de que 
haverá um aumento significativo do custo desta trabalhadora para os emprega-
dores e empregadoras, e que isto levará ao crescimento do desemprego. Além da 
ausência de dados concretos que sustentem estas conclusões, é interessante notar 
que tal argumento estava presente já em 1972, quando foi aprovada a Lei no 5.859, 
que regulamentou a ocupação. Tal como apontam Mori et al. (2011, p. 22): 

encontrou-se na seção “Opiniões” do Estado de São Paulo, da edição de 23 de 
outubro de 1972, a seguinte matéria, intitulada Ainda o Trabalho Doméstico: “Nos 
maiores centros urbanos do país, os resultados da iniciativa – se ela for avante – não 
tardarão de se manifestar. A prostituição aumentaria rapidamente. Seria a saída ine-
vitável para muitas moças, que, vindas das zonas rurais mais pobres, encontram solu-
ção para seus problemas nos empregos domésticos (...) Não é preciso ser Cassandra 
para prever a enorme redução de empregos domésticos na classe média, se o projeto 
do Sr. Ministro do Trabalho for transformado em lei. A contribuição de Cr$ 43,00 
mensais para a previdência provocaria uma queda brusca na oferta de empregos.” 

Como se sabe, o trabalho doméstico não diminuiu dos anos 1970 para cá, 
tampouco a sociedade brasileira se reorganizou para dele não depender, o que 
pode colocar em questionamento os argumentos levantados. Na ausência de um 
Estado que também se responsabilize pelo trabalho dos cuidados, compartilhando 
com as famílias o cuidado dos filhos, idosos e doentes, o trabalho doméstico 
assume, sem dúvida, importância social anda mais relevante. 

2.2.O.lançamento.da.Rede.Cegonha.

Em março de 2011, foi lançada, pelo Ministério da Saúde (MS), a estratégia de 
saúde da mulher intitulada Rede Cegonha. Instituída pela Portaria no 1.459, a 

14. Estas trabalhadoras não têm acesso a benefícios como aposentadoria, licença-maternidade, auxílio-doença, entre 
outros benefícios da previdência social.
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nova política constitui-se em um conjunto de medidas para garantir às mulheres 
o atendimento adequado, seguro e humanizado desde a confirmação da gravidez, 
passando pelo pré-natal e o parto, até os dois primeiros anos de vida do bebê. 

A proposta do MS é integrar as ações da Rede Cegonha com as demais 
iniciativas para a saúde da mulher no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco 
na população feminina em idade fértil. Além de reduzir os índices de morbimor-
talidade materno-infantil, a rede pretende modificar a grave realidade de muitas 
mulheres que, durante o pré-natal e o parto, enfrentam dificuldades para con-
seguir atendimento adequado e contínuo no SUS. Para tanto, a estruturação da 
rede irá contar com recursos da ordem de R$ 9,4 bilhões, a serem investidos até 
2014 no fortalecimento da rede de cuidados primários à mulher e à criança, por 
meio da reestruturação dos serviços nas unidades básicas de saúde para ampliação 
da oferta de exames de pré-natal e de transporte para as gestantes, possibilitando 
o acompanhamento pré-natal e a realização do parto nos leitos do SUS. 

Está prevista a criação das casas da gestante e do bebê para acolhimento e 
assistência às gestantes de risco, e dos centros de parto normal, que funcionarão 
em conjunto com as maternidades para humanizar o nascimento. Para as crian-
ças, a Rede Cegonha prevê nos primeiros anos de vida a atenção integral, com 
promoção do aleitamento materno e oferta de atendimento médico especiali-
zado. Será criado, nas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), um transporte específico para o deslocamento seguro do recém-nascido. 
Ao apresentar as estratégias da Rede Cegonha para as ações de educação em saúde 
e planejamento reprodutivo, o MS destaca a realização de campanhas públicas 
nas instituições de ensino de nível médio e superior, e ações de mobilização da 
sociedade sobre a importância da educação sexual e reprodutiva, bem como do 
aleitamento materno. 

Ainda é cedo para se fazer qualquer tipo de avaliação sobre a implementação 
desta nova proposta do MS. No entanto, a análise inicial das estratégias da Rede 
Cegonha evidencia que as ações estão propostas exclusivamente para a questão 
materno-infantil, norteadas pelos mesmos objetivos do Programa de Humani-
zação no Pré-Natal e Nascimento (PHNP) e do Pacto Nacional pela Redução 
da Mortalidade Materna e Neonatal, criado em 2004. Apesar de se propor a 
fortalecer e, em alguns casos, estruturar a atenção à gestante e à criança, a Rede 
Cegonha não enfrenta pautas importantes para a promoção da saúde das mulhe-
res – mesmo estando ela restrita ao campo da saúde materna –, tais como o aborto 
inseguro15 e a violência. 

15. O aborto é definido, na área de saúde, como a expulsão de um feto com menos que 500 g, ou antes de 20 se-
manas completadas de idade gestacional no momento da saída do útero, não possuindo nenhuma probabilidade de 
sobrevida. No Brasil, de acordo com os Artigos 124, 125, 126 e 127 do Código Penal Brasileiro, o ato de provocar um 
aborto é considerado crime, exceto quando não há outro meio para salvar a vida da gestante ou quando a gravidez é 
resultado de estupro (Artigo 128). 
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O estudo mais recente apoiado pelo MS sobre a magnitude do aborto no país 
estimou que mais de 1 milhão de abortos foram realizados em 2005 (IPAS BRASIL 
e IMS, 2007).16 Estes dados são corroborados pelos estudos de série histórica de 
1992 a 2005 apresentados na pesquisa Estimativas de aborto induzido no Brasil e 
grandes regiões (MONTEIRO e ADESSE, 2006). Este grande contingente será pro-
vavelmente maior se considerados os casos de abortos em mulheres que não sofrem 
internações ou os que são reali zados clandestinamente em clínicas privadas.

O aborto provocado no Brasil, devido à sua criminalização, figura na lista das 
principais causas de mortalidade materna no país. Nesse sentido, é importante des-
tacar que, se a Rede Cegonha procura atuar também na redução dos elevados índices 
de mortalidade materna ainda existentes no Brasil, é preciso que a mortalidade rela-
cionada ao aborto seja considerada e discutida. Muitos são os estudos que apontam 
para as elevadas taxas de mortalidade relacionadas ao abortamento. O relatório Saúde 
Brasil 2009 aponta que o aborto passou, em 2007, de quarta para quinta causa de 
mortalidade materna (BRASIL, 2009b). O relatório aponta ainda que, desde 2006, 
as principais causas de morte maternas obstétricas diretas no Brasil foram hiperten-
são arterial, hemorragias e aborto. Assim, desde os anos de 1990, o aborto induzido 
realizado de forma insegura tem-se mantido entre as cinco principais causas de mor-
talidade materna em várias capitais brasileiras (DINIZ et al., 2008).

Em meados dos anos 1990 e início dos anos 2000, foi registrada mudança 
epidemiológica significativa no perfil da morte materna por aborto induzido, 
relacionada ao início do uso do misoprostol17 como método abortivo. Desde 
então, vem havendo uma redução de mortes por aborto que, no entanto, está 
mais relacionada a esta mudança nos métodos utilizados que propriamente a uma 
intervenção do Estado brasileiro.

A mortalidade materna por abortamento, contudo, ainda é considerada alta 
para os padrões de saúde pública. Entre 2000 a 2004, ocorreram 697 óbitos em 
consequência de gravidez que termina em aborto, tal como aponta a tabela 1.

16. A fonte de dados para o cálculo da estimativa foram as internações por abortamento registradas no Serviço de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (AIH/DataSUS). Ao número total de internações foi aplicado um 
multiplicador baseado na hipótese de que 20% das mulheres que induzem aborto foram hospitalizadas. Na faixa etária 
da adolescência, os estudos registram, do total de abortos induzidos, uma concentração superior a 72%.
17. O misoprostol (conhecido como Cytotec) entrou no mercado brasileiro em 1986 para tratamento de úlcera gástrica, 
e até 1991 sua venda era permitida nas farmácias. Neste período foi divulgado o uso do medicamento como um mé-
todo abortivo eficiente, mais barato que as clínicas privadas e com menores riscos à saúde da mulher. O preço médio 
do misoprostol era de US$ 6, ao passo que um aborto em clínica privada custava US$ 144, e o uso de uma sonda por 
leiga, US$ 42 (GABIATTI, 1994). O uso do misoprostol em casa e o acesso imediato ao hospital para curetagem por 
aborto incompleto pelo medicamento possibilitaram que as mulheres recebessem assistência, reduzindo a gravidade 
das hemorragias ou infecções e, consequentemente, as mortes, que eram mais frequentes quando se utilizavam objetos 
perfuro-cortantes. Mas a entrada do misoprostol no cenário dos métodos abortivos não eliminou todos os riscos do 
aborto induzido em condições inseguras. Além de o acesso à rede de saúde ser diferenciado entre as mulheres que 
têm acesso ao misoprostol, ocorreu também a venda do medicamento pelo mercado ilegal. Por vezes, o medicamento 
era adulterado, o que comprometia sua eficácia.
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TABELA 1
Ocorrências.de.óbitos.em.consequência.de.gravidez.que.termina.em.aborto,.por.grupo.
de.idade.(2000.a.2004)

Grupo de idade Óbitos por aborto (2000 a 2004)

10 a 19 anos 119

20 a 29 anos 323

30 a 39 anos 219

40 a 49 anos 36

Total.(10.a.49.anos) 697

Fonte: Brasil (2007).

Os dados da Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), realizada em 2010, 
com mulheres com idades entre 18 e 39 anos em todo o Brasil urbano, apon-
tam que, ao final da vida reprodutiva, mais de uma em cada cinco mulheres 
declara já ter realizado aborto. Estes, em geral, ocorrem mais frequentemente 
nas idades que compõem o centro do período reprodutivo das mulheres, isto 
é, entre 18 e 29 anos (DINIZ e MEDEIROS, 2010). Este dado, quando 
comparado com as informações de internações do SUS, sugere que ou as 
mulheres não estão dando entrada no SUS após a ocorrência do aborto, ou 
os registros de atendimento estão subnotificados. Há, portanto, necessidade 
mais que justificada para que os serviços de saúde sejam adequados às deman-
das das usuárias.

A ilegalidade do aborto no Brasil faz com que as mulheres tenham receio 
de buscar ajuda em um serviço de saúde. Estudo qualitativo conduzido junto 
a 11 mulheres processadas judicialmente por aborto induzido nos anos 2000 
mostrou que 80% delas iniciaram o aborto com misoprostol, mas quase a 
metade foi denunciada à polícia pelos médicos que as atenderam nos hospitais 
(DINIZ e CORREA, 2008). O que o estudo e a realidade dos serviços revelam 
é que, apesar de a denúncia ser uma violação de princípios éticos fundamentais 
à saúde pública e à profissão médica, as mulheres continuam não tendo garantia 
do sigilo durante a fase de hospitalização. Quase todas as mulheres do estudo 
foram processadas pela prática do aborto após denúncias sofridas durante o 
processo de hospitalização.

No entanto, mesmo diante deste quadro, e considerando-se sua relevância 
para o enfrentamento da mortalidade materna, a proposta de estruturação da 
Rede Cegonha, tal como apresentada pelo Ministério da Saúde, não considera a 
questão do aborto como central. No caso do atendimento ao aborto previsto em 
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lei, em que pese este ser um direito constitucional18 e uma demanda histórica, 
o acesso das mulheres aos serviços ainda é bastante residual, especialmente por 
conta dos sérios problemas de oferta destas estruturas. Segundo o MS, atualmente 
somente 60 serviços em todo o Brasil realizam este atendimento. Ainda assim, a 
nova proposta da Rede Cegonha, apesar de apontar que assegurará o abortamento 
legal às mulheres, não define, nem descreve em suas prioridades, as ações voltadas 
para tal. Não há previsão, em seu plano orçamentário, de ampliação dos serviços 
de abortamento legal, tampouco ações para melhora da qualidade da oferta às 
mulheres que realizam o aborto nestes casos. 

Se em relação ao aborto previsto em lei o quadro é insatisfatório, quando 
se observam os demais casos de abortamento, praticados em condições inseguras, 
a situação é ainda mais alarmante. Ainda que se constitua em um problema de 
saúde pública, a assistência às mulheres em condições inseguras de abortamento 
segue invisibilizada nas estratégias governamentais. Reforçam-se, assim, as desi-
gualdades no acesso aos serviços clandestinos de abortamento e aos serviços de 
saúde que podem assistir às mulheres em caso de necessidade. As mortes maternas 
decorrentes de aborto inseguro estão marcadas pelos traços de classe e raça na 
distribuição de sua ocorrência, visto que as condições precárias de realização do 
aborto inseguro e o agravo sofrido penalizam as mulheres pobres e negras, que 
não têm condição de interromper a gravidez com segurança, diferentemente das 
mulheres que, com recursos, conseguem fazer valer seus direitos sexuais e repro-
dutivos ao acessarem as clínicas clandestinas seguras.

O mesmo ocorreu com a questão da violência. A atenção às mulheres que 
sofrem violência praticada por parceiros ou ex-parceiros íntimos não foi tratada 
como objeto de atenção na estruturação da Rede Cegonha. A estratégia propõe, 
em suas linhas de cuidado prioritárias, a atenção às adolescente e mulheres em 
situação de violência sexual, mas não avança na discussão dos demais tipos de vio-
lência, como a violência crônica, sofrida pelas mulheres nas suas relações afetivas 
e que tem alta incidência na sociedade. É importante ressaltar que a Central de 

18. O aborto pós-estupro é um direito da mulher garantido pelas normas internacionais de direitos humanos, pela 
Constituição Federal e, especificamente, pela legislação penal. Vários documentos internacionais de direitos humanos, 
que têm natureza constitucional, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, afirmam que a mulher tem o direito 
de assistência médica para a prática do abortamento não criminoso. Conforme o Artigo 5o da CF/1988, “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil for parte. 

Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a 
emendas constitucionais. 

Parágrafo 4º. O Brasil se submete à Jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”.  
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Atendimento à Mulher – Ligue 180, da SPM, divulgou que, em 2010, 68,8% dos 
agressores das mulheres que sofreram violência foram os cônjuges, companheiros 
ou ex-maridos. 

Os serviços das redes de atenção às mulheres em situação de violência, que 
vêm sendo implementados pela SPM ou por outros ministérios parceiros (como 
o MDS e o Ministério da Justiça – MJ), não estão devidamente articulados com 
os serviços disponibilizados pela área técnica de saúde da mulher. Assim, no caso 
da saúde, ainda são incipientes o trabalho e o planejamento interministerial para 
consolidar políticas voltadas para a compreensão integral de saúde. 

As estratégias da Rede Cegonha estão traçadas para a garantia de alguns 
direitos, que, mesmo firmados há tempos, ainda não foram consolidados, como a 
oferta de leitos nas maternidades e a presença do acompanhante no momento do 
parto. O movimento social feminista da saúde apontou estas e outras relevantes 
lacunas na estruturação da Rede Cegonha, a qual, apesar de atender importantes 
demandas maternas ainda não alcançadas, mantém a centralidade das ações de 
saúde da mulher voltadas à questão da maternidade e da infância. Mais: não 
avança ao manter o tema do aborto à margem das estratégias governamentais de 
combate à mortalidade materna. A Rede Cegonha retrocede em relação a avanços 
conquistados há anos e, reproduzindo visões estreitas e convencionais de gênero, 
ignora muitas das demandas e preocupações apresentadas pelos movimentos 
feministas militantes na área. A rede também reforçou o caráter heteronormativo 
no desenho da política, singularizando as mulheres e limitando seus direitos. 

3.ACOMPANHAMENTO.DE.POLÍTICAS

A promoção da autonomia feminina, centrada especialmente em seu aspecto 
econômico, tem sido, recorrentemente, tema de preocupação do governo federal, 
ainda que não como pauta prioritária de ação. O enfrentamento à violência – seja 
ela praticada no espaço doméstico ou público – tem-se constituído, legitima-
mente, como o grande eixo de ação do Estado, consumindo, já há algumas déca-
das, parcela significativa dos poucos recursos humanos, materiais e financeiros à 
disposição das instituições envolvidas com as políticas para as mulheres. 

A criação da SPM, em 2003, possibilitou avançar na articulação governa-
mental e na organização das ações desenvolvidas no campo da violência em um 
marco conceitual e programático único, inicialmente consolidado na Política 
Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e, posteriormente, no 
Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. No entanto, 
o mesmo não se verificou para o tema da autonomia das mulheres, seja ela eco-
nômica, social, cultural ou política. As ações desenvolvidas por alguns órgãos no 
governo federal, a despeito da existência do Plano Nacional de Políticas para as 
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Mulheres (PNPM), mantiveram-se isoladas e fragmentadas, tendo recebido pou-
cos recursos, inclusive do ponto de vista simbólico.

Neste sentido, a estratégia adotada pelo governo federal, centrada no tema 
da violência, também contribuiu, juntamente com outros fatores, para colocar 
em segundo plano outras questões de grande importância para as mulheres, a 
exemplo das persistentes desigualdades no mundo do trabalho. O novo governo, 
eleito em 2010, ao priorizar o enfrentamento da pobreza, provocou um desloca-
mento desta agenda, procurando ao mesmo tempo manter os investimentos na 
área de violência, mas ampliando a sua agência no que trata da promoção da auto-
nomia feminina. Neste sentido, a SPM tem apontado que a grande prioridade 
da nova gestão será a autonomia das mulheres, considerada a partir do prisma da 
conciliação entre vida familiar, pessoal e trabalho, o que certamente demandará 
intervenções pautadas tanto no campo do trabalho realizado para o mercado, 
quanto daquele realizado para a reprodução social.

Em função desta nova diretriz estratégica, optou-se por conferir destaque, 
nesta seção, ao acompanhamento das políticas e programas implementados ao 
longo de 2010 que tenham de alguma forma dialogado com o tema da autono-
mia. O objetivo é conhecer o cenário do qual o atual governo parte rumo a um 
possível novo momento no campo das políticas para as mulheres.

3.1.Geração.de.emprego.e.renda

A mais forte linha de ação desenvolvida pelo governo federal – e também pelos 
demais entes federativos – no campo da autonomia econômica das mulheres 
refere-se à geração de oportunidades de integração da população feminina ao 
mercado de trabalho, seja por meio de políticas de qualificação profissional, seja 
pela via do estímulo ao empreendedorismo. Sucessivamente, os governos têm 
procurado responder às desigualdades de gênero no mercado de trabalho quase 
exclusivamente por meio deste tipo de iniciativa, ignorando outras dimensões 
relevantes, a exemplo do enfrentamento de posturas e atos discriminatórios – 
que vedam ou dificultam o acesso, a permanência e a ascensão das mulheres nos 
espaços de trabalho – ou das políticas de cuidado, que, ao representarem um 
compartilhamento das responsabilidades familiares entre Estado e famílias, possi-
bilitariam novas e melhores formas de participação das mulheres na vida pública.

3.1.1 Ministério do Trabalho e Emprego

Ainda que insuficientes, políticas que promovam o acesso das mulheres ao mer-
cado de trabalho são necessárias e desejáveis. No entanto, as experiências brasi-
leiras neste campo são limitadas em termos de formulação, implementação e, 
por consequência, impactos. É fato que o MTE é – ou deveria ser – o principal 
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órgão gestor e regulador das políticas de promoção da autonomia das mulheres e 
de redução das desigualdades verificadas no mundo do trabalho. A partir de sua 
estrutura e de sua missão, o ministério tem papel central na reconfiguração de um 
quadro marcado pela estabilidade das desigualdades no que se refere ao acesso e 
à participação no mercado, bem como às remunerações auferidas (PINHEIRO 
et al., 2009). O reconhecimento desta condição pelo próprio ministério, mas 
também pelo restante do governo federal, está expresso nos PNPMs, que, em seus 
textos, trazem a responsabilidade do órgão por ações no campo da qualificação, 
intermediação, empreendedorismo, acesso a crédito, combate à discriminação, 
proteção do trabalho e conciliação entre vida laboral, pessoal e familiar. Nada 
menos que 54% das ações do segundo PNPM têm o ministério como responsável 
direto ou parceiro na sua implementação.

Contudo, os resultados alcançados pelo MTE e, principalmente, o marco 
orientador da política têm apontado para os limites da sua atuação. Em primeiro 
lugar, existem dificuldades relacionadas à forma de atuação do ministério no que 
diz respeito às políticas de gênero, que refletem o entendimento de que as mulhe-
res já são alcançadas quando se beneficiam das ações universalistas do órgão. 
Tal percepção tem dificultado a articulação com outros órgãos e inviabilizado o 
desenvolvimento de programas que considerem, por um lado, as possibilidades 
diferenciadas de participação das mulheres19 e, por outro, suas necessidades e 
especificidades. Em segundo lugar, existem limitações relacionadas ao paradigma 
de atuação do ministério de forma geral. Aqui pode-se destacar dois pontos.

1. A política de trabalho e emprego desenvolvida pelo MTE parte do pres-
suposto de que a qualificação é o ponto central e, por isso, o ministério 
tem investido fortemente neste campo. As ações de qualificação, po-
rém, enfrentam uma série de problemas para sua efetivação20 e pouco 
têm, tradicionalmente, se preocupado em incorporar a perspectiva de 
gênero. Ademais, parte expressiva destas ações parece estar migrando 
para o MEC e para o Sistema S, por meio do recém-lançado Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).21 

2. As políticas neste campo têm, tradicionalmente, se direcionado para os 
empregados assalariados formais, mantendo à margem aqueles grupos 

19. Um exemplo desta situação foi a dificuldade encontrada pelo ministério para atrair beneficiárias para o curso 
oferecido no âmbito do PLANSEQ Bolsa Família. Em pesquisa realizada pelo MDS sobre o PLANSEQ, identificou-se 
que “entre as obrigações que poderiam ser incompatíveis com o curso, os participantes relataram atividades laborais 
ou escolares e, mais frequentemente, o cuidado de filhos pequenos (...) foi frequente a percepção, pelos beneficiários, 
de que a família não tem alguém disponível para participar, pois as mulheres, quando não exercem atividade fora 
do domicílio, têm o tempo muito comprometido no cuidado da casa e dos filhos” (BRASIL, 2009a, p. 3). Para mais 
detalhes, ver Ipea (2010).
20. A esse respeito, ver o capítulo Trabalho e renda deste periódico.
21. Com relação a isso, ver o capítulo Trabalho e renda e o capítulo Educação, neste periódico.
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de trabalhadores em posições precárias ou não inseridos no mercado, 
seja pelo desemprego, seja pela impossibilidade de se colocar à dispo-
sição do mercado. Nestes grupos, as mulheres invariavelmente consti-
tuem-se maioria.

No que tange especificamente à qualificação profissional e social, vale des-
tacar a implementação, no âmbito do Plano Setorial de Qualificação (PLAN-
SEQ), do Trabalho Doméstico Cidadão (TDC).22 O TDC foi lançado em 2005 
como projeto-piloto, tendo sido construído a partir de uma parceria entre MTE, 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), SPM, OIT 
e Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD). Previa, 
naquele momento, a realização de ações articuladas direcionadas à qualificação 
profissional e à elevação da escolaridade das trabalhadoras domésticas, e foi a 
primeira iniciativa do governo federal destinada exclusivamente à categoria.23 

No que diz respeito à vertente de ampliação da escolaridade, o MEC, junta-
mente com as instituições parceiras do TDC, tem procurado alternativas para o 
atendimento da reivindicação das trabalhadoras domésticas. Para tanto, criou, em 
2010, a Câmara Interinstitucional Setorial do Trabalho Doméstico, que tem se 
reunido frequentemente para elaborar proposta de escolarização para a categoria. 
Em discussão estão duas possibilidades, ambas retomando a ideia de articula-
ção entre qualificação profissional e ampliação da escolaridade. A primeira delas 
refere-se à oferta de cursos no âmbito do Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada com o Ensino Fundamental 
(Proeja FIC). Foi aberta, inclusive, a possibilidade de que seja instituído um Pro-
eja FIC Trabalho Doméstico Cidadão. 

A segunda possibilidade, não excludente em relação à primeira, diz respeito 
à inclusão do trabalho doméstico na rede Certificação Profissional e Formação 
Inicial e Continuada (CERTIFIC), atualmente sob coordenação do MEC. A rede 
CERTIFIC é um programa de certificação de saberes adquiridos ao longo da 
vida, sendo atualmente oferecidos cursos nas áreas de pesca, construção civil, 
turismo, eletrônica e música. Os trabalhadores têm seus conhecimentos avaliados 
e podem passar por cursos para aprimorar sua formação antes de receberem um 
diploma. Uma última possibilidade, ainda, é a articulação com o recém-lançado 

22. O TDC integra o Plano Nacional de Qualificação Social e Profissional, implementado pelo MTE.
23. O TDC foi resultado de uma demanda apresentada pelas trabalhadoras domésticas, organizadas por meio de sua 
federação. Além de ser um programa construído em parceria com as beneficiárias, o TDC traz em sua proposta outros 
aspectos interessantes: i) direciona-se à maior categoria ocupacional feminina, que, em contraposição, é plena de 
exploração e precarização; ii) trabalha com a qualificação profissional, rompendo com a naturalização das habilidades 
femininas para o exercício do trabalho doméstico; iii) trabalha com a ampliação da escolaridade, associando-a à qua-
lificação e inserindo os temas do racismo e do sexismo a partir de uma perspectiva emancipatória (OIT, 2010); e iv) 
objetiva fortalecer a representação das trabalhadoras, inserindo-as na rede das políticas públicas.
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PRONATEC. As discussões neste campo estão bastante avançadas e a Câmara 
Interinstitucional já elaborou diagnóstico sobre os conhecimentos básicos que 
devem ser objeto de um curso de ampliação de escolaridade associado à qualifica-
ção. O objetivo é que os cursos sejam iniciados ainda em 2011.  

A implementação do TDC, no entanto, tem apresentado uma série de proble-
mas. Buscando dar continuidade à iniciativa, parada desde a realização do projeto 
piloto, os órgãos parceiros se articularam e lançaram, em 2008, a segunda fase do 
programa, que, desde o início, já apontava para o distanciamento em relação ao que 
havia sido aprovado após a avaliação do projeto piloto. Foi definidora para este qua-
dro a posição adotada pelo MTE de apenas elaborar e divulgar o edital de chamada 
pública para contratação das entidades executoras responsáveis pela qualificação 
profissional e social (OIT, 2010), passando ao MEC toda a responsabilidade pelo 
eixo de escolaridade, o que representou o fim da articulação entre as duas linhas do 
programa: qualificação profissional e educação.

A partir desta definição unilateral, o MTE publicou edital de chamada 
pública em novembro de 200924 para seleção de propostas para execução de ações 
de qualificação social e profissional do PLANSEQ TDC.25 Como meta, foi pre-
vista a qualificação de cerca de 2,1 mil trabalhadoras em 13 estados brasileiros. 
Duas entidades foram contratadas, a despeito da pouca experiência com a temá-
tica, e, desde 2010, têm trabalhado na formulação dos conteúdos dos cursos e na 
realização dos mesmos.

Muitos, porém, têm sido os relatos de problemas na execução das ações, 
que passam pela produção de materiais didáticos com conteúdos racistas e sexis-
tas, pela carga horária inferior ao necessário e exigido, pelo atraso no início dos 
cursos, pelo pagamento de valores ínfimos para que as trabalhadoras façam a 
mobilização da categoria para participarem dos cursos,26 entre outras questões. 
Os princípios orientadores do programa, aprovados após a etapa-piloto de 2007, 
têm sido negligenciados pelas instituições que vêm implementando o curso.

Apesar dos poucos resultados alcançados pelo TDC, a FENATRAD acre-
dita que a existência de um programa especificamente orientado para a categoria 
constituiu-se em uma conquista. As trabalhadoras domésticas acreditam na pro-
posta e têm se articulado e atuado incessantemente para que o programa não seja 
desvirtuado ou extinto. O fato de este ser um programa construído por e para as 
trabalhadoras domésticas tem, ao final, se revelado como uma de suas maiores 

24. Um primeiro edital foi publicado em 2008, mas não foram recebidas propostas para sua execução.
25. Publicado na seção 3 do Diário Oficial da União, em 11 de novembro de 2009.
26. Em reunião da FENATRAD com os ministros da SEPPIR, SPM, MTE e Secretaria-Geral da Presidência (SG), havia sido 
acordado que as trabalhadoras deveriam participar de toda a execução da segunda fase do programa, sendo, inclusive, 
parceiras no processo de mobilização da categoria.
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virtudes (SANTOS, 2009 apud OIT, 2010), especialmente em um cenário no 
qual o tema definitivamente não é prioridade para o governo federal e no qual os 
próprios agentes governamentais ainda agem, muitas vezes, pautados por valo-
res sexistas e racistas que desvalorizam e desqualificam o trabalho doméstico, 
remunerado ou não. A aprovação da Convenção no 189 e o debate sobre sua 
ratificação no Brasil são oportunidades para que este quadro seja ao menos par-
cialmente alterado e para que o governo cumpra os compromissos firmados com 
este conjunto de mulheres, tão significativo não só em termos quantitativos, 
mas também em termos da importância de seu trabalho para a reprodução e a 
manutenção da sociedade.

3.1.2 Secretaria de Políticas para as Mulheres

Grande parte dos recursos investidos pela SPM em 2010 foram direcionados 
a projetos que procuravam, a partir de metodologias semelhantes, ampliar a 
autonomia econômica por meio do desenvolvimento de iniciativas das próprias 
mulheres, seja por meio do empreendedorismo, seja pelo associativismo ou coo-
perativismo. Este foi o caso dos programas Trabalho e Empreendedorismo das 
Mulheres (PTEM); Trabalho, Artesanato, Turismo e Autonomia das Mulheres; 
e Organização Produtiva das Trabalhadoras Rurais, todos já acompanhados em 
edições anteriores deste periódico (IPEA, 2010).

O PTEM, desenvolvido desde 2007, tem por objetivo “estimular o empre-
endedorismo feminino, apoiando as mulheres na criação e desenvolvimento de 
seus próprios negócios” (BRASIL, 2009c, p. 34), por meio da economia solidária, 
do comércio justo e do microcrédito orientado e produtivo. A ideia é incenti-
var a formalização de empreendimentos coletivos e individuais e a formação de 
associações e cooperativas de mulheres. À SPM cabe, neste processo, o repasse 
de recursos e o acompanhamento das experiências locais a partir de um comitê 
gestor do programa, integrado por todos os parceiros.

O Programa Trabalho, Artesanato, Turismo e Autonomia das Mulheres tem 
objetivos bastante similares aos do PTEM, procurando “impulsionar a autono-
mia financeira e econômica das mulheres por meio da qualificação social e profis-
sional direcionada à produção artesanal em localidades turísticas, na perspectiva 
da igualdade de gênero, da economia solidária, da sustentabilidade ambiental e 
da valorização do trabalho da mulher e das culturas locais” (BRASIL, [s.d.]c). 
Lançado em 2008, diferencia-se do anterior basicamente por focar no aproveita-
mento das capacidades turísticas dos estados beneficiados, fomentando a organi-
zação das mulheres em associações ou cooperativas, por meio das quais possam 
garantir renda e, consequentemente, sua autonomia econômica e financeira. Há, 
ainda, a proposta de que seja emitido um selo de certificação para os produtos 
resultantes da iniciativa, que contribua para o reconhecimento e valorização da 
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produção artesanal feminina. O programa é executado em parceria com os gover-
nos estaduais e municipais, que, ao receberem os recursos financeiros da SPM, 
devem executar as ações propostas e prestar contas sobre os resultados alcançados.

Ainda visando à promoção da autonomia feminina, mas no campo da 
qualificação profissional, a SPM tem implementado, desde 2009, o Programa 
Mulheres Construindo Autonomia na Construção Civil, em parceria com a 
OIT. O objetivo do programa é capacitar as mulheres “desenvolvendo habi-
lidades, aptidões e saberes teóricos e práticos na área da construção civil” 
(BRASIL, [s.d.]d, p. 4), formando pedreiras, pintoras, carpinteiras, enca-
nadoras, azulejistas, ceramistas, assentadoras de tijolos e mestras de obras. 
Tal como apontado em edições anteriores deste periódico, o programa tem 
uma proposta interessante, uma vez que geralmente os cursos de qualificação 
direcionados para a população feminina tendem a focar em ocupações tra-
dicionalmente destinadas às mulheres, como o trabalho como cozinheiras, 
costureiras e cabeleireiras, que não apenas reforçam os estereótipos de gênero, 
mas também inserem as mulheres em posições desvalorizadas no mercado. 

Esse conjunto de iniciativas tem-se constituído em parte relevante da polí-
tica de autonomia econômica das mulheres do meio urbano levada a cabo pelo 
governo federal nos últimos anos. A despeito da absoluta necessidade de que 
sejam desenvolvidas ações que permitam reverter o persistente quadro de desi-
gualdade no campo do trabalho, este conjunto de programas tem ainda baixo 
alcance diante da magnitude do problema a ser enfrentado. Desde seu início, o 
PTEM beneficiou 5,6 mil mulheres nos estados do Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina, Pará e Pernambuco, e no Distrito Federal. O Programa Trabalho, Artesa-
nato, Turismo e Autonomia das Mulheres atendeu desde 2008 quase 1,5 mil 
mulheres, alcançando mais de 20 estados.

No caso da construção civil, a situação não é diferente. O programa nesta 
área também carece de escala, o que certamente está relacionado aos poucos 
recursos – humanos e financeiros – disponíveis na SPM para tanto, mas, espe-
cialmente, à desarticulação com o MTE. Vale destacar que o ministério não é 
parceiro nas iniciativas desenvolvidas pela SPM e, neste caso específico, tem 
desenvolvido ações que se sobrepõem a esta, caso do PLANSEQ Bolsa Família, 
que possui uma linha de ação também voltada para a construção civil. Assim, 
neste contexto de certo voluntarismo da SPM e de pouca abertura do MTE, o 
programa beneficiou, em 2010, apenas cerca de 2,5 mil mulheres nos estados 
do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pará e Rio Grande do 
Norte. A avaliação que a SPM faz do programa, no entanto, é bastante positiva, 
uma vez que praticamente a totalidade das beneficiadas sai dos cursos com uma 
ocupação e boas remunerações.
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Evidentemente, o fato de todas essas iniciativas serem de responsabilidade 
direta da SPM limita decisivamente as possibilidades de que sejam beneficiadas 
mais mulheres. A secretaria não dispõe de recursos e estrutura para executar uma 
política que promova a autonomia feminina e reduza as desigualdades no mundo 
do trabalho. Ademais, esta definitivamente não é a missão da SPM, que deve 
articular e fomentar para que os órgãos responsáveis implementem as políticas. 

Tal como já apontado anteriormente neste periódico, a lacuna que a SPM 
busca preencher se deve, em grande medida, à ausência de recorte de gênero 
nas políticas do MTE e, ainda, à própria insuficiência das políticas e sua inca-
pacidade de alterar efetivamente os atuais cenários. As frequentes demandas dos 
movimentos de mulheres relacionadas à urgência de que sejam enfrentadas as 
desigualdades no mundo do trabalho e as dificuldades impostas por uma con-
cepção de política que opõe universalização a ações afirmativas têm produzido 
uma realidade paradoxal, na qual o protagonismo das ações de promoção do 
trabalho, emprego e renda para mulheres reside em outras instâncias que não o 
MTE. Há uma clara dificuldade de articulação e de entendimento sobre o papel 
do governo federal na implementação de ações direcionadas especificamente às 
mulheres no campo do trabalho. 

Outra questão importante é que todos esses programas são efetivados via 
celebração de convênios, modelo de execução que tem sido predominante no caso 
das políticas para as mulheres – não apenas na SPM – e que tem se mostrado ine-
ficaz. Além de se delegar a competência pela implementação de importantes pro-
jetos para outras esferas, que em parte significativa das vezes não têm condições de 
gerenciar os recursos ou implementar as ações em consonância com as diretrizes 
da política nacional, há dificuldade de acompanhar o processo de concretização 
dos acordos e pouca ingerência sobre os rumos que as iniciativas acabam tomando 
na ponta. Como resultado, não raro há atrasos, desvios de objeto ou até mesmo 
não efetivação dos convênios. Este modelo também contribui para a fragmen-
tação e para o baixo alcance da política de autonomia econômica das mulheres.

3.1.3 Ministério do Desenvolvimento Agrário

As iniciativas desenvolvidas diretamente pelo MTE e pela SPM têm como foco 
prioritário de ação as mulheres residentes em zonas urbanas. Neste sentido, a 
atuação do MDA para promoção da igualdade de gênero por meio do acesso a 
trabalho e renda é complementar, ainda que também seja restrita do ponto de 
vista do alcance e dos impactos produzidos. Desde 2003, quando foi institu-
ída, no âmbito do governo federal, a ideia de transversalidade da perspectiva de 
gênero nas políticas públicas, o MDA tem envidado esforços para desenvolver um 
conjunto de iniciativas que objetivam promover a autonomia econômica e social 
das mulheres do campo e da floresta.
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Neste sentido, cabe destacar a política de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater), que será detalhada no capítulo Desenvolvimento rural deste peri-
ódico. A política de Ater historicamente foi dirigida à representação masculina 
da unidade familiar e, ao ser reorientada, passou a incorporar a dimensão de 
gênero em seus conteúdos e nos projetos a serem financiados. A assistência téc-
nica para mulheres se desenvolve em parceria com a Secretaria de Agricultura 
Familiar (SAF), com apoio a projetos de assistência técnica, de capacitação de 
mulheres rurais e de extensionistas, e a partir da integração com o Programa 
de Organização Produtiva de Mulheres Rurais. Esta política estabelece uma 
relação com os conselhos estaduais de Ater no credenciamento das entidades 
aptas a prestarem o serviço e no seu monitoramento e avaliação. Por meio de 
chamadas públicas, o MDA contrata entidades nos estados aptas a realizarem o 
serviço de Ater para mulheres, de acordo com os princípios e com as diretrizes 
previstas na Lei de Ater.

A execução da política de Ater apresentou, de modo geral, baixa cobertura 
em 2010. Foram executados27 somente 18% da meta (2,4 milhões de famílias 
atendidas) e atendidos aproximadamente 12% do número estimado de agriculto-
res familiares do país. O mesmo se deu no financiamento da Ater para mulheres, 
que contratou, em 2010, 29 projetos e investiu cerca de R$ 7 milhões, benefi-
ciando 4.300 mulheres rurais.

Essa problemática se apresentou no Programa de Organização Produtiva 
das Mulheres Rurais (POPMR), lançado em 2008 para fortalecer a autogestão 
dos grupos de mulheres, incentivando o associativismo, a diversificação e a 
comercialização da produção, a agregação de valor e a expansão do acesso às 
políticas públicas. Entre seus objetivos estão: promover a autonomia econô-
mica das mulheres e a garantia do seu protagonismo na economia rural; forta-
lecer as organizações produtivas de trabalhadoras rurais; incentivar a troca de 
informações e conhecimentos técnicos, culturais, organizacionais, de gestão e 
de comercialização; e valorizar os princípios da economia solidária e feminista, 
de forma a viabilizar o acesso das mulheres às políticas públicas de apoio à 
produção e à comercialização.

O programa, coordenado pelo MDA em parceria com a SPM e o MDS, 
tem sido implementado a partir de duas grandes frentes: a realização de 
cursos de formação em políticas públicas para mulheres rurais e o apoio a 
projetos de organização produtiva de mulheres no meio rural. Entre os anos 
de 2009 e 2010, quando o programa de fato tomou corpo, foram capacitadas 
cerca de 400 mulheres, lideranças de todos os estados do país, no curso 
de formação em políticas públicas para mulheres rurais, organizado em três 

27. Ver dados do programa Ater em Brasil (2011b).
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módulos sequencias (políticas públicas para mulheres rurais; comercialização 
e acesso aos mercados; e gestão das organizações produtivas de mulheres).  

No período de 2009 a 2010, a SPM apoiou quatro projetos que atende-
ram ao chamamento público para apoio a projetos de organização produtiva de 
mulheres, os quais beneficiaram cerca de 3 mil mulheres. Para esta linha de ação, a 
SPM já havia financiado, em 2008, quatro projetos, beneficiando 650 mulheres. 
Em 2010, segundo as informações do MDA no relatório do sistema de acompa-
nhamento do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, foram apoiados 
35 projetos, mas não há informações acerca das mulheres beneficiadas. Em 2009, 
o orçamento liquidado no programa foi de R$ 10 milhões e, em 2010, houve 
redução para R$ 8 milhões. 

A ausência de informações sobre a qualidade das ações e dos impactos 
das políticas executadas pelo MDA bem como a ainda baixa cobertura dos 
programas apontam para as dificuldades existentes na garantia da execução 
das políticas federais para as mulheres do campo e da floresta. Assim, no 
contexto da permanência das desigualdades sociais entre o urbano e o rural, 
que atinge tanto os homens como as mulheres, a diferença que merece ser 
destacada é que, neste lento processo de implementação das políticas, o MDA 
tem procurado garantir a inclusão da transversalidade de gênero. Em longo 
prazo, e dentro da universalidade das políticas consolidadas ou que ainda 
serão implementadas, há potencial para que esta estratégia assegure orça-
mento e equipe técnica capacitada para a implantação de ações específicas 
para as mulheres da área rural. 

A execução dos programas como o POPMR, mesmo que restrita a um 
número reduzido de mulheres, é importante estratégia para dar visibilidade 
ao trabalho que as mulheres do campo e da floresta já realizam em jornadas 
extenuantes, pois além de participarem da produção para a comercialização 
estão envolvidas na produção familiar, geralmente nos quintais e terrenos 
próximos à residência. 

As mudanças ocorridas nos sistemas de produção, advindas do financia-
mento e do apoio técnico para a produção das mulheres, e iniciadas com os siste-
mas de produção agroecológicos, além de tornarem clara a sobrecarga de trabalho 
feminina, pouco conhecida e valorizada, têm possibilitado a ampliação dos espa-
ços de atuação das mulheres para além de suas redes de sociabilidades habituais 
e promovido seu fortalecimento político para as reivindicações de seus direitos. 
A Marcha das Margaridas realizada em 2011, que reuniu 70 mil mulheres em 
Brasília, reflete a crescente organização e força das mulheres rurais para a inserção 
de suas pautas na agenda política. 
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3.2.Acesso.a.crédito

O MTE tem atuado na oferta de crédito para a população brasileira, especial-
mente urbana, já há bastante tempo. Entre as diversas iniciativas, vale destacar o 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), lançado 
em 2005, e reformulado em 2011 a partir de sua inserção no Programa Bra-
sil Sem Miséria como diretriz estratégica. O programa tem como objetivos: i) 
incentivar a geração de trabalho e renda entre microempreendedores populares;  
ii) disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado; e iii) oferecer 
apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo orientado para que pos-
sam aprimorar suas atividades junto aos empreendedores populares. 

Desde sua instituição, o PNMPO tem enfrentando dificuldades para alcan-
çar seus resultados.28 No entanto, é importante ressaltar que, em 2010, 65% das 
operações de microcrédito concedidas e 62% do valor total repassado, ou R$ 1,8 
milhão, foram direcionados para as mulheres. Esta maior presença de mulheres 
nos programas de microcrédito é verificada também em âmbito internacional e em 
outras experiências nacionais em nível regional. É interessante notar, entretanto, 
que a forte presença feminina revela ambiguidades também identificáveis em outras 
políticas sociais, a exemplo do Bolsa Família. Por um lado, o acesso ao microcré-
dito é potencialmente produtor de autonomia, empoderamento e liberdade para 
as mulheres, sendo uma importante ferramenta para a promoção da igualdade de 
gênero e para o enfrentamento da pobreza. Por outro lado, as justificativas para o 
foco neste público tendem a reforçar valores e padrões de gênero estereotipados. Isto 
porque se fundamentam na ideia de que as mulheres são mais cuidadosas com os 
recursos financeiros, tendem a empregá-los em prol da família e são boas pagadoras. 
Ainda que estas assertivas sejam verdade para boa parte das famílias brasileiras, são 
construções sociais, que nada têm de naturais, e sua reafirmação constante contribui 
para essencializá-las como características inatas da população feminina. 

Para as mulheres do meio rural, o acesso ao crédito tem sido garantido por 
meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Mulher (PRONAF), 
especialmente na linha PRONAF Mulher. O PRONAF Mulher foi criado para 
melhorar o acesso das mulheres ao programa de crédito e para ampliar o reconheci-
mento do trabalho das mulheres rurais na agricultura familiar e nos assentamentos 
da reforma agrária. É voltado para mulheres agricultoras, independentemente do 
estado civil, integrantes de unidades familiares enquadradas no PRONAF.  Institu-
ído no Plano Safra de 2003-2004, desenvolveu diversas estratégias para garantir o 
acesso das mulheres ao crédito, incluindo a obrigatoriedade da Declaração de Apti-
dão ao PRONAF (DAP) em nome do casal, demanda que integrava a reivindicação 
do movimento social de mulheres do campo e da floresta há muitos anos.

28. A esse respeito, ver o capítulo Trabalho e renda, nesta edição.
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Desde 2003, quando foi instituído, o PRONAF Mulher já formalizou mais 
de 38 mil contratos, em um montante que alcançou quase R$ 312 milhões.29 
Na safra 2009-2010, foram firmados 2,5 mil contratos, em um total de R$ 25,6 
milhões. É importante notar que, tal com se observa no gráfico 1, durante a safra 
2009-2010 manteve-se a tendência de queda verificada já há duas safras, seja no 
que se refere ao número de contratos, seja quanto ao valor total contratado. 

GRÁFICO 1
Número.de.contratos.e.montante.contratado.no.PRONAF.Mulher.(2003.a.2010)
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Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Diretoria de Mulheres Rurais e Quilombolas do MDA.
Obs.: 1.  Até 2009-2010, inclui Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia (Basa), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Sistema 

de Crédito Cooperativo (Sicredi). Em 2009-2010, inclui apenas BB, Basa e BNB.
2. Valores reais de 2010, deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC, do IBGE) médio.

Outro aspecto importante a se considerar é que os recursos destinados às 
mulheres devem ser concedidos juntamente com políticas de orientação, capaci-
tação, assistência técnica e extensão rural, de modo a criar condições para modi-
ficar a estrutura das unidades de produção, viabilizar a agregação de valor, gerar 
renda e facilitar a adoção de tecnologias. As ações buscam também manter e gerar 
oportunidades de trabalho e de renda a baixo custo, otimizando os fatores de 
produção existentes e ainda não explorados.

Porém, a escassez de informações nas bases de monitoramento dos pro-
gramas impossibilita inferir se estas ações articuladas têm sido alcançadas, bem 
como avaliar a satisfação do público atendido. No Relatório de avaliação do Plano 

29. As mulheres também podem acessar crédito nas linhas universais do PRONAF. No entanto, como a contratação é 
vinculada à DAP, que, na maioria das vezes tem dupla titularidade (homem e mulher), não é possível fazer a identifica-
ção de quem é o contratante ou a contratante do crédito.
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Plurianual 2008-2011,30 na parte referente ao programa de Assistência Técnica 
Especializada para Mulheres Rurais, o MDA aponta que é real a dificuldade para 
se buscar a avaliação da satisfação dos beneficiários e beneficiárias do PRONAF, 
uma vez que não são realizadas pesquisas, e o retorno sobre esta satisfação se dá 
por meio de reuniões periódicas dos gestores com representantes de organizações 
de agricultores familiares, bancos que operam o crédito rural e entidades de assis-
tência técnica e extensão rural, e por intermédio de visitas de campo. Segundo o 
MDA, no final de 2009, foi iniciada a nomeação de servidores efetivos no minis-
tério. Entretanto o número ainda está muito aquém das necessidades reais da 
SAF, o que limita o avanço de avaliações mais sistemáticas para ajuste das ações. 

A ampliação do acesso ao crédito pelas mulheres, por meio do PRONAF 
Mulher, de forma independente ao grupo familiar, tem grande potencial de garan-
tir maior poder de igualdade de negociação no interior da família e de transformar 
o modelo relacional vigente, ainda muito marcado pelo patriarcalismo. Contudo, 
é importante ressaltar que muitas mulheres acessam o PRONAF Mulher devido à 
situação de insolvência do marido ou companheiro, o que significa que o homem, 
ao não conseguir quitar sua dívida e tornar-se impossibilitado de contrair novos 
créditos, o faz por meio dos créditos obtidos em nome das mulheres.

3.3.Igualdade.de.oportunidades.e.tratamento.no.emprego

Apesar do grande investimento em ações de qualificação profissional, organi-
zação das trabalhadoras e estímulo ao empreendedorismo, grande parte das 
desigualdades verificadas no campo do trabalho está relacionada à permanência 
de convenções de gênero e raça que limitam as possibilidades de atuação de 
mulheres e negros. Estas convenções, ao associarem o trabalho da mulher ao 
absenteísmo, ao custo elevado, à baixa disponibilidade e à inabilidade para o 
exercício do poder, dificultam – ou mesmo impossibilitam – a ocupação de 
vagas no mercado de trabalho pelas mulheres, bem como a ascensão a postos de 
direção. Existem, contudo, poucas iniciativas desenvolvidas pelo governo fede-
ral com o objetivo de atuar no interior das organizações para reverter quadros 
de discriminação ou desigualdades resultantes da reprodução destes valores e 
convenções tradicionais de gênero e raça.

A iniciativa mais importante neste campo é o Pró-Equidade de Gênero e 
Raça, programa de maior fôlego desenvolvido diretamente pela SPM na área 
da autonomia econômica e trabalho que, em 2010, encerrou sua terceira edi-
ção. Criado em 2005, é desenvolvido pela SPM, em parceria com a ONU 
Mulheres e a OIT, e tem como objetivo estimular o desenvolvimento de 
“novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional, para alcançar 

30. Ver Brasil (2011b).
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a equidade de gênero no mundo do trabalho, eliminando todas as formas de 
discriminação no acesso, na remuneração, na ascensão e na permanência no 
emprego” (BRASIL, 2010a, p. 87). 

O Pró-Equidade tem o mérito de inserir no espaço das instituições empregadoras 
a discussão sobre a corresponsabilização pelas tarefas de cuidados. Parte significativa 
dos entraves à participação igualitária das mulheres no mercado e dos estereótipos de 
gênero reforçados nas organizações está relacionada à responsabilidade feminina pela 
reprodução social, seja cuidando de filhos, idosos e doentes, seja cuidando da organi-
zação do espaço domiciliar. A ideia de corresponsabilização, que tem sido identificada 
como estratégia central para a superação da desigualdade de gênero e enfrentamento 
da pobreza pela OIT, remete ao entendimento de que a conciliação entre vida laboral, 
familiar e pessoal é responsabilidade não apenas das famílias – e, nelas, das mulheres –,  
mas do Estado, a partir de suas políticas sociais, e dos mercados (OIT, 2009). Neste 
caso, cabe também às empresas implementar medidas nos locais de trabalho que per-
mitam aos trabalhadores, mas especialmente às trabalhadoras, administrar a relação 
entre obrigações no campo do trabalho e na vida doméstica,31 oferecendo condições 
igualitárias de participação e fomentando a construção de novas percepções sobre 
responsabilidades, capacidades e habilidades para homens e mulheres.

Inicialmente, o Pró-Equidade dirigia-se apenas a empresas públicas, tendo 
se aberto a outras organizações públicas e privadas, já a partir de sua segunda edi-
ção. Na terceira edição, concluída em 2010, 88 organizações públicas e privadas 
aderiram ao programa. Ao final do ano, 58 receberam o selo Pró-Equidade, como 
reconhecimento pelos esforços investidos.32 Desde a primeira edição, lançada 
em 2005, houve um crescimento significativo de adesões e concessões de selo e, 
mais importante, uma diversificação de setores participantes. Enquanto em um 
primeiro momento foram as empresas do setor eletroenergético as que mais se 
envolveram, na terceira edição houve crescimento da participação de organiza-
ções do setor da administração pública e da seguridade social.33 

As ações implementadas seguem tendo maior foco no campo da cultura 
organizacional que no da gestão de pessoas (IPEA, 2010; BRASIL, 2010b), privi-
legiando-se, portanto, o desenvolvimento de ações de “promoção da propaganda 

31. Segundo estudo conduzido pela OIT, as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pelas empresas latino-americanas 
e caribenhas ainda “não respondem a um modelo de conciliação de vida laboral e familiar. São práticas de origens 
e características diversas, entre as quais as mais comuns são a flexibilidade de horários e férias, ou as licenças por 
emergência familiar. Menos comum é a organização de serviços de cuidado infantil onde não é obrigatório por lei. De 
qualquer forma, cada vez mais empresas consideram que este tema não deve ser solucionado exclusivamente no âm-
bito privado (entre mulheres e homens), mas que elas mesmas têm uma responsabilidade e um papel a desempenhar 
que, a longo prazo, as beneficiará” (OIT, 2009, p. 31).
32. Para mais informações sobre o programa e sobre a metodologia adotada, ver Ipea (2007; 2010) e o site do pro-
grama, disponível em: <http://proequidadedegenero.net.br>.
33. A lista dos premiados está disponível em: <http://www.sepm.gov.br/noticias/documentos-1/Lista%20
de%20Premiados.pdf>. 
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institucional interna e externa; práticas de sensibilização na cadeia de relaciona-
mentos e instituição de mecanismos de combate às práticas de discriminação” 
(BRASIL, 2010b, p. 43). No campo da gestão de pessoas, destaca-se a implemen-
tação, com maior recorrência, de iniciativas que procuram incidir na contratação 
de estagiários a partir do critério de equidade de gênero e raça, na ampliação da 
licença-maternidade para 180 dias e da paternidade para 10 dias, na extensão de 
benefícios para casais homoafetivos, na ampliação de mulheres inscritas em pro-
cessos de ascensão profissional e na realização de cursos para mulheres gerentes.

No início de 2011, foi lançada a quarta edição do programa, que será 
implementada no biênio 2011-2012, o que indica que, para a SPM, esta é uma 
estratégia importante no campo da autonomia econômica e que será inserida nas 
prioridades da nova gestão. Quase 100 organizações fizeram a adesão ao programa 
e terão um ano para cumprirem o plano de ações proposto e receberem o selo. 

Apesar de possuir elevado potencial para provocar mudanças nas organiza-
ções públicas e privadas – e, neste sentido, de contribuir para o enfrentamento 
do sexismo e do racismo institucionais –, o programa ainda tem alcance limitado. 
Em primeiro lugar, porque envolve um número reduzido de instituições par-
ticipantes, as quais, apesar de serem grandes empregadoras, concentram-se no 
setor público e situam-se no topo do setor empresarial brasileiro. Esta questão, a 
princípio, não parece ter sido enfrentada nesta nova edição do programa, sendo 
interessante que reflexões sobre a adesão de organizações, especialmente privadas, 
sejam fomentadas no espaço do seu Comitê de Monitoramento.

Em segundo lugar, o alcance do programa também é limitado no que se 
refere às ações implementadas, que ainda não alteram efetivamente a realidade 
de mulheres e negros nas organizações, especialmente no campo da ascensão 
profissional e da remuneração. Este cenário é resultado, entre outros fatores, da 
própria estrutura do programa, que prevê a concessão do selo como resultado 
do cumprimento de compromissos definidos pelas próprias instituições, que, 
evidentemente, sabem dos limites, possibilidades e interesses de alteração do 
modelo sobre o qual atuam.

Procurando avançar nesse sentido, a quarta edição do Pró-Equidade trouxe 
algumas novidades. Para a concessão do selo serão adotados critérios não apenas 
de cumprimento quantitativo das metas dispostas no plano de ação, mas também 
análises qualitativas que informarão se a meta foi cumprida em nível satisfatório 
ou não. Além disso, o programa agora prevê a concessão de selos em três níveis –  
ouro, prata e bronze – que serão conquistados a depender do nível de esforço 
investido pelas instituições. As modificações neste sentido são positivas e indicam 
que o Comitê do Programa tem refletido sobre os limites e as possibilidades de 
resultados reais na estrutura institucional.
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Outro espaço potencialmente produtor de mudanças culturais que promo-
vam a igualdade de homens e mulheres é a educação formal. Ao acompanhar e 
monitorar a eficácia e a efetividade das políticas públicas voltadas à igualdade de 
gênero no mercado de trabalho, mas não apenas neste campo,34 muitas vezes é 
apontada como raiz última das dificuldades de sucesso destas políticas a cultura 
brasileira sexista e machista, bastante resistente às mudanças em relação às con-
venções que atribuem lugares específicos para homens e mulheres. 

Se o objetivo é modificar este fator cultural, e não apenas reprimir ou con-
sertar suas consequências, a ação do Estado deve passar sem dúvida pela discussão 
dessas convenções e pelo enfraquecimento dessa cultura por meio da educação. Em 
relação a isso, no âmbito do Ministério da Educação, a questão de igualdade de 
gênero é tratada de modo explícito no programa Gênero e Diversidade na Escola 
(GDE). Este programa consiste em um curso de formação continuada de profissio-
nais da educação para lidarem com a diversidade nas salas de aula e na elaboração de 
material didático. O curso é ofertado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior 
(Ipes), por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O objetivo do programa 
é preparar os professores e demais profissionais da educação para enfrentarem, na 
sala de aula, atitudes e comportamentos preconceituosos em relação a gênero, raça 
e orientação sexual. Ou seja, procura-se com o curso prepará-los para a constituição 
de ambientes escolares mais tolerantes à diversidade de qualquer tipo.35

No entanto, a demanda por igualdade de gênero requer mais que a formação 
para a tolerância. Há a necessidade de que os professores sejam formados para pre-
parar os alunos de forma a modificar as convenções de gênero que atribuem lugares 
limitados para homens e mulheres e que têm impacto na desigualdade entre os sexos. 
Para atender a esta necessidade, o conteúdo do que é ensinado nas escolas, tanto 
no ensino fundamental como no ensino médio, também deve estar em discussão. 
Tais conteúdos, nas escolas públicas dos diversos sistemas de ensino, são objeto da 
coordenação do MEC por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

O PNLD consiste na aquisição, pelo MEC, de livros didáticos para a edu-
cação básica a serem distribuídos às escolas. Em um ano, o ministério, por meio 
do FNDE, seleciona livros para os primeiros anos do ensino fundamental; no 
seguinte, para os últimos anos do ensino fundamental; e, no terceiro, para o 
ensino médio, completando, assim, um ciclo trienal. A educação especial tam-
bém é atendida por este programa. O processo de seleção dos livros constitui, no 
PNLD, o ponto chave para a garantia de conteúdos que promovam a igualdade 
de gênero por meio da modificação das convenções estabelecidas socialmente. 

34. Exemplo dessa constatação se deu em avaliação recente apresentada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 
atividade de monitoramento da aplicação e efetivação da Lei Maria da Penha.
35. Segundo o MEC, entre 2008 e 2010, 10.040 professores foram formados e, para 2011, a meta é que este número 
suba para 12.460.
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No edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras 
didáticas a serem distribuídas em 2013,36 o objeto eram as obras didáticas des-
tinadas aos alunos e professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Nele, 
as palavras “gênero” ou “mulher” aparecem poucas vezes. A primeira delas está 
presente nos princípios gerais para a avaliação das obras didáticas, da seguinte 
forma (p. 27 do edital, grifo nosso):

Como parte integrante de suas propostas pedagógicas, as coleções e os livros regionais 
devem colaborar efetivamente para a construção da cidadania. Nessa perspectiva, as 
obras didáticas devem representar a sociedade, buscando:

-  promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em 
diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder;

-  abordar a temática de gênero, da não-violência contra a mulher, visando à construção 
de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao 
combate à homofobia;

-  promover a imagem da mulher através do texto escrito, das ilustrações e das 
atividades das coleções, reforçando sua visibilidade;

(...)

A expressão gênero aparece também nos critérios eliminatórios comuns a 
todas as áreas.

Serão excluídas do PNLD 2013, as obras didáticas que:

(1) veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, 
de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, assim como qualquer 
outra forma de discriminação ou de violação de direitos (p.29 do edital, grifo nosso).

Embora os textos e critérios transcritos sejam bastante valiosos e constituam, 
sim, elementos indispensáveis para a seleção de obras didáticas condizentes com a 
promoção e ampliação da cidadania, do ponto de vista da promoção da igualdade 
de gênero – e não somente do combate a situações extremas como a violência e o 
preconceito –, estes critérios ainda são tímidos.

É certo que o Ministério da Educação, no seu papel de coordenador da política 
educacional nacional, não deve ser excessivamente orientador dos conteúdos a serem 
dados em cada sistema de ensino municipal ou estadual.37 No entanto, se o objetivo 
for realizar mudanças culturais que importem na progressiva redução da desigual-
dade de gênero, é provável que a exigência de itens que sejam instrumentos para estas 

36. O edital do PNLD 2013 pode ser acessado em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/arq-livro-didatico/5024-
editalpnld2013/download>.
37. Os Artigos 14 e 15 da LDB preveem a autonomia dos sistemas municipais e estaduais de ensino.
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mudanças deva ser maior. Não basta que se coloquem imagens e textos promovendo 
as mulheres, é necessário também representar os homens realizando outras atividades 
que normalmente não lhes são atribuídas, como as do cuidado com as pessoas e com 
o ambiente doméstico. Da maneira como estão, os critérios parecem ser mais direcio-
nados à construção de um novo imaginário apenas sobre a mulher – que realmente 
é importante, mas não é suficiente – do que efetivamente promover a igualdade de 
gênero, que envolve a reestruturação da distribuição das atividades necessárias para a 
reprodução da vida social e a alteração nas convenções sociais em relação aos sexos, 
que normalmente colocam a mulher em lugares que ocupam posição de desvanta-
gem na estrutura da valorização e remuneração do trabalho.

3.4.Valorização.do.trabalho.doméstico.

Desde a instituição do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em 2004, 
o tema do trabalho doméstico – remunerado ou não – tem figurado entre as 
prioridades da ação governamental no que se refere à promoção da autonomia 
econômica, não só por ser a ocupação que ainda hoje mais emprega mulheres no 
país (cerca de 17% das ocupadas), mas principalmente pelas condições de preca-
riedade, desvalorização e exploração vivenciadas pelas trabalhadoras domésticas. 
A despeito do reconhecimento político da importância do tema, reafirmado e 
reforçado no II PNPM, pouco foi efetivamente concretizado nos últimos anos.

Para além do que já se apontou em relação às iniciativas para qualificação 
e formação profissional das trabalhadoras domésticas, em 2010, os principais 
esforços do governo federal na área se concentraram na articulação internacional, 
inicialmente para que fosse aprovada a proposta de uma convenção sobre trabalho 
doméstico e, posteriormente, para que esta convenção fosse aprovada pelos países 
membros da Organização das Nações Unidas (ONU), o que de fato ocorreu em 
junho de 2011, como já mencionado anteriormente. Ao longo de 2011, os debates 
se centraram na ratificação da convenção pelo Brasil, tendo o governo brasileiro 
já se manifestado publicamente pela ratificação, e especialmente na negociação 
para aprovação da PEC que retira o parágrafo único do Artigo 7o da Constituição 
Federal. Para tanto, foi instituída, na Comissão de Relações Internacionais do 
Ministério do Trabalho, um grupo de trabalho tripartite – governo, trabalhadores 
e empregadores – para definir a posição do país no processo de ratificação.

Na esfera legislativa, foi aprovada, em 2011, a Lei no 12.469, que prorrogou 
até 2015, ano-calendário 2014, a política de incentivo tributário que permite 
aos empregadores deduzirem, em suas declarações de imposto de renda, a contri-
buição paga à Previdência Social sobre a remuneração da empregada doméstica. 
O benefício, que tem sido concedido desde 2006, foi instituído como estratégia 
para estimular a formalização das trabalhadoras domésticas. No entanto, pas-
sados cinco anos de sua implementação, os resultados alcançados foram muito 
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tímidos e os indicadores mostram pouca alteração nas taxas de formalização da 
categoria. Mesmo diante deste cenário, e da avaliação das próprias trabalhado-
ras de que esta é uma ação que beneficia apenas os empregadores, a medida foi 
prorrogada sem qualquer alteração que ampliasse sua eficiência ou diminuísse seu 
caráter regressivo.

Em relação ao trabalho doméstico não remunerado, vale destacar a aprovação 
da Lei no 12.470/2011, que estabelece alíquota especial para garantir a aposenta-
doria do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente 
ao trabalho doméstico em sua residência, desde que pertencente a família de baixa 
renda. Para este grupo, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo 
mensal do salário de contribuição passa a ser de 5% e não mais de 11%, como para 
os demais segurados inscritos na modalidade contribuinte individual. A lei é resul-
tado de uma mobilização antiga de parlamentares articuladas com os movimentos 
de mulheres, e atende às demandas daquilo que se tem chamado de aposentadoria 
das donas de casa apenas em parte, uma vez que ainda limita o usufruto do benefí-
cio às mulheres de baixa renda e o associa a uma contribuição anterior. 

Por fim, vale mencionar que, em novembro de 2010, foi aprovada pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a concessão de 
licença-maternidade de até quatro meses, com pagamento de bolsas, para as mães 
estudantes de cursos de pós-graduação. Segundo a Portaria no 220, de 12/11/2010, 
as pós-graduandas passam a ter direito ao benefício, como reconhecimento da 
necessidade de adequação dos regulamentos dos programas de concessão de bolsas 
ao direito à licença-maternidade, desde que o parto ocorra durante o período de 
vigência da bolsa. As novas regras determinadas pela Capes constituem-se em um 
avanço no reconhecimento da função social da maternidade e da responsabilidade 
do Estado com a reprodução social, sem que estas imponham às mulheres condi-
ção de inserção social desigual comparativamente aos homens. 

3.5.Acesso.a.documentação

O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR) 
tem se constituído, desde 2004, ano em que foi criado, como uma das mais 
bem-sucedidas ações direcionadas à promoção da cidadania das mulheres rurais. 
Implementado pelo MDA, possibilita às mulheres do campo e da floresta o acesso 
a documentos civis e trabalhistas como registro civil de nascimento, cadastro de 
pessoa física (CPF), carteira de identidade, carteira de trabalho e previdência 
social (CTPS), carteira de pesca, registro no Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e serviços previdenciários. Além da emissão gratuita dos documentos, o 
programa prevê a conscientização sobre a necessidade e a utilidade da documen-
tação civil e trabalhista, e orienta o acesso a políticas públicas para as mulheres na 
reforma agrária, na agricultura familiar e na previdência social.
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O PNDTR é operacionalizado a partir da realização de mutirões itineran-
tes nas proximidades do local de moradia das mulheres da zona rural. Desde 
2004, foram realizados cerca de 3 mil mutirões, emitidos mais de 1,5 milhão de 
documentos, que beneficiaram aproximadamente 850 mil mulheres. Em 2010, o 
PNDTR ampliou seus serviços, incluindo o processo de concessão de aposenta-
doria, auxílio-doença, auxílio-acidente e licença-maternidade; o agendamento de 
perícias; e a emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), do Bloco de 
Notas da Produtora Rural e do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).38 
Somente neste ano, foram realizados 826 mutirões, que emitiram quase 373 mil 
documentos e atenderam a 179 mil mulheres. 

Além disso, entre 2008 e 2009, foram implementadas 22 unidades móveis 
de atendimento, em resposta à demanda apresentada pelas mulheres do campo 
e da floresta ao governo federal. As unidades móveis são ônibus equipados com 
computadores, máquina fotográfica, scanner, impressora, plastificadora de docu-
mentos e acesso à internet via satélite, que permitem atendimento  mais ágil e a 
entrega de documentos mais rápida.39  

Instituído em resposta às reivindicações do movimento social de mulheres do 
campo e da floresta, apresentadas nas Conferências Nacionais de Políticas para as 
Mulheres, nas Marchas das Margaridas e em outras mobilizações, o programa for-
talece a promoção da autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres 
ao materializar, por meio do documento, a oportunidade de acessar direitos que 
permitirão, entre outros, o acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria 
e licença-maternidade, a formalização do trabalho, o acesso ao crédito, a estrutura-
ção de organizações produtivas e o fortalecimento comunitário das mulheres. 

3.6.Políticas.de.cuidados.

A questão da autonomia feminina está evidentemente associada à inserção das mulhe-
res no mercado de trabalho. No entanto, outras dimensões são relevantes não apenas 
do ponto de vista da criação de condições para que as mulheres se integrem ao mer-
cado, mas também ao permitirem a vivência da autonomia em sentido mais amplo, 
liberando tempo das mulheres e possibilitando-lhes ter maior liberdade de decisão 
sobre como alocá-lo em diferentes atividades, tais como participação na vida política, 
nas atividades educacionais, de lazer e de cultura, bem como no cuidado pessoal.

38. A DAP é o instrumento que identifica as agricultoras e os agricultores familiares, ou suas formas associativas 
organizadas em pessoas jurídicas, que estão aptos a realizarem operações de crédito rural ao amparo do PRONAF. O 
Bloco de Notas da Produtora Rural permite a emissão de notas fiscais para a comercialização de seus produtos. O CCIR 
é um documento emitido pelo Incra que constitui prova do cadastro do imóvel rural. Sem ele, a proprietária não pode 
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda imóveis rurais.
39. As unidades móveis foram levadas aos estados da Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará, 
Maranhão, Pernambuco, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pará, Amapá, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.
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Diversos são os estudos40 que apontam para a sobrecarga de trabalho 
doméstico sobre as mulheres, evidenciando uma persistente e arraigada divisão 
sexual do trabalho. Assim, ainda que tenham jornadas inferiores no mercado de 
trabalho – muito em função das responsabilidades familiares que impedem que 
se insiram no mercado em condições igualitárias –, as mulheres possuem jornada 
total de trabalho maior que os homens, pois sua jornada no trabalho doméstico 
não remunerado é, na média, mais que o dobro da masculina (IPEA, BRASIL 
e ONU MULHERES, 2011). Neste sentido, pode-se dizer que, na estrutura 
social das responsabilidades com o cuidado, especialmente das crianças, há uma 
primeira delegação, feita pelo Estado – e pelos diversos empregadores – em rela-
ção às famílias e, no interior destas, a delegação quase exclusiva para as mulheres.

Condição essencial para a promoção da autonomia feminina, portanto, 
refere-se à liberação do tempo das mulheres para outras atividades além do cui-
dado e do trabalho doméstico. Os grandes desafios, neste contexto, referem-se: i) 
à garantia de que o Estado assuma sua responsabilidade no campo dos cuidados e 
se corresponsabilize – juntamente com famílias e empresas – pela sua realização; 
e ii) à necessidade de que haja reorganização da distribuição destas atividades 
entre mulheres e homens, no âmbito das famílias, numa profunda e necessária 
reformulação e deslocamento da divisão sexual do trabalho.

Neste sentido, no que diz respeito ao Estado, há uma série de políticas 
públicas a serem implementadas ou ampliadas, de forma a incluir mais usuá-
rios, ou a incorporar a dimensão de gênero em sua formulação e estruturação. 
Algumas delas já vêm sendo implementadas pelo governo federal, mas quase 
sempre alcançando a dimensão dos cuidados em um resultado não esperado 
ou planejado, pois têm sido direcionadas para a educação, para a infraes-
trutura ou para a alimentação, sem um olhar de gênero que determine sua 
implementação. São estas políticas que serão apresentadas a seguir.

3.6.1 Creches e pré-escolas

A primeira, e também mais debatida destas ações, é a oferta pelo Estado de vagas 
na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, nas creches, e de 4 a 6 anos, nas 
pré-escolas. A oferta de vagas na educação infantil pode produzir efeitos imediatos 
na conquista de autonomia pelas mulheres, seja por meio do acesso ao mercado 
de trabalho, seja por meio de alternativas viabilizadas a partir da liberação do 
tempo. É, ainda, uma forma de o Estado reivindicar para si a corresponsabilidade 
não só pela educação, mas também pelo cuidado das crianças.

40. Entre outros, OIT (2009); Araújo, Picanço e Scalon (2007); Hirata (2002); Ser Social (1998).
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Que o número de creches e estabelecimentos de educação infantil é insufi-
ciente para atender a demanda é fato já bastante diagnosticado por aqueles que 
acompanham estas políticas. No Plano Nacional de Educação (PNE), para o 
decênio de 2001 a 2010, a meta era que houvesse vagas para 50% das crianças na 
idade própria para esta fase da educação. No entanto, esta meta não foi cumprida 
e foi repetida para o decênio de 2011 a 2020 no texto do novo PNE em discussão 
na Câmara dos Deputados.

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Ministério da Edu-
cação, é o programa cujo principal objetivo é prestar assistência financeira, em 
caráter suplementar, ao Distrito Federal e aos municípios para a construção e a 
aquisição de equipamentos e mobiliário destinados a creches e pré-escolas públi-
cas da educação infantil. Entre os exercícios de 2009 e 2010 foram construídos 
mais de 1,3 mil novos estabelecimentos de educação infantil.

 A partir das ações desse programa, tem sido possível observar um impor-
tante crescimento no número de matrículas na primeira etapa da educação infan-
til, que é efetivada pela oferta de creches (tabela 2). No entanto, embora este 
crescimento deva ser comemorado, a cobertura ainda é muito restrita, alcançando 
apenas cerca de 13% da população de 0 a 3 anos, o que representa um total de 
1,4 milhão de meninos e meninas em um universo de mais de 10,5 milhões de 
crianças, de acordo com a PNAD de 2009.

TABELA 2 
Número.de.matrículas.em.creches.(2009.e.2010)

  2009 2010 Variação 2010-2009 (%)

Creche em tempo parcial 440.718 489.377 11

Creche em tempo integral 806.916 857.594 6,3

Total. 1.247.634 1.346.971 7,9

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep ([s.d.]).
Elaboração própria.

Além disso, o número de estabelecimentos construídos, em 2010, foi 
menor que em 2009. Em 2009, foram construídas 699 unidades de educação 
infantil, enquanto em 2010 foram 627. Em relação ao número de municípios 
atendidos, em 2009 foram 541, enquanto em 2010 foram 593. No total, nos 
dois anos, houve 1.326 unidades construídas e 1.234 municípios atendidos.41

41. Dados obtidos na página eletrônica do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC): <http://
simec.mec.gov.br>.
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A construção de novas creches foi compromisso incorporado ao Programa 
de Aceleração do Crescimento, em sua segunda edição (PAC 2). Institui-se como 
meta a construção de 6 mil novas unidades, o que significaria um aumento no 
número de matrículas em escala maior. Neste sentido, foi positiva a aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, da Medida Provisória (MP) no 533/2011, con-
vertida na Lei no 12.499, de 29 de setembro de 2011, que autoriza a União 
a repassar recursos aos municípios e ao Distrito Federal para a manutenção de 
novos estabelecimentos públicos de educação infantil, cujas matrículas ainda não 
foram computadas no Censo Escolar. Tal autorização constituirá um apoio maior 
aos municípios, pois reduz a necessidade do investimento inicial com recursos 
próprios em razão de, na sistemática atual, o primeiro ano dos alunos não ser 
computado no censo escolar, não gerando a transferência de recursos correspon-
dentes a estas matrículas ainda não contabilizadas.

Para além da criação de vagas na educação infantil, reivindicação inicial-
mente instituída na esfera pública pelo movimento de mulheres, uma avaliação 
sobre os programas suplementares da área de educação a partir da perspectiva de 
gênero permite vê-los com um alcance mais amplo que o de garantia do acesso 
e da permanência dos alunos na escola. Assim como a educação é um dever não 
só do Estado, e cada vez mais há campanhas para que os pais se envolvam na 
educação da criança, o trabalho de cuidado também não pode ser visto como algo 
exclusivo das famílias. Neste sentido, ampliar a visão sobre estes programas para 
além de seu impacto sobre o campo da permanência da escola pode contribuir 
muito para o compartilhamento da responsabilidade sobre o cuidado que pesa 
sobre as famílias e, no interior delas, sobre as mulheres. Neste sentido, foram 
selecionados outros dois programas implementados pelo MEC, que permitem 
iniciar este debate na esfera educacional. São eles: transporte e merenda escolar.

3.6.2 Transporte escolar  

O transporte escolar é considerado parte suplementar do dever do Estado de 
oferecer educação pública, nos termos do Artigo 208, inciso VII, da CF/1988, e 
Artigo 4o, inciso VIII, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida 
como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). De acordo com esta lei, os 
estados devem assumir o transporte dos alunos da rede estadual (Artigo 10, inciso 
VII), e os municípios, da rede municipal (Artigo 11, inciso VI). 

No âmbito federal, existe a política de transporte público somente para 
as zonas rurais. Atualmente, encontram-se em vigor o Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)42 e o Programa Caminho da 

42. Instituído pela Lei no 10.880/2004 e ampliado pela Lei no 11.947/2009.



Políticas Sociais: acompanhamento e análise402

Escola,43 ambos destinados ao transporte de alunos residentes na zona rural. 
O primeiro consiste no apoio financeiro para oferta de veículos específi-
cos aos alunos do ensino fundamental público, e o segundo na renovação 
e padronização da frota de veículos, visando à melhoria da qualidade do 
transporte e à diminuição do preço de sua aquisição. Nas regiões urbanas, o 
acesso ao transporte escolar não se dá, em geral, pela oferta de veículos espe-
cíficos, mas pela concessão de mecanismos de descontos, tanto por estados, 
quanto por municípios, para estudantes no acesso ao transporte público 
convencional – conhecidos como passes escolares, que significam muitas 
vezes a gratuidade do transporte. 

Ampliando a análise para o âmbito nacional, a partir dos dados cole-
tados de estados e municípios, em relação ao transporte escolar voltado aos 
alunos da educação infantil, nota-se que este é predominantemente oferecido 
pelos municípios e destinado aos alunos da zona rural. Esta predominância 
aumenta no ensino fundamental, como se pode ver pelos números apresen-
tados nas tabelas 3 e 4.44

TABELA 3
Alunos.da.educação.infantil.residentes.nas.áreas.rural.e.urbana.que.utilizam.
transporte.escolar.oferecido.pelo.poder.público.estadual.e.municipal,..
por.localização.das.escolas.e.dependência.administrativa.(2010)

Escolas 
Total de 
alunos

Área rural Área urbana
Total que utiliza 

transporte escolar

Matrículas

Utilizam transporte 
escolar Matrículas

Utilizam transporte 
escolar

Alunos % Alunos % Alunos %

Federais 2.437 164 -  - 2.273 - - - -

Estaduais 71.302 8.309  2.303 28 62.993 2.019 3 4.322 6

Municipais 4.853.761 834.961  223.876 27 4.018.800 339.561 8 563.437 12

Privadas 1.829.198 18.318  1.134 6 1.810.880 12.063 1 13.197 1

Total 6.756.698. 861.752. .227.313. 26 5.894.946 353.643 6 580.956 9

Fonte: INEP ([s.d.]).
Elaboração própria.

43. Disciplinado pelo Decreto no 6.768/2009.
44. Importante esclarecer que, nas tabelas 3 e 4, “área rural” e “área urbana” são referências para a residência dos 
estudantes. É possível que haja estudantes residentes em área rural que estudam em escolas urbanas, assim como 
estudantes residentes em área urbana que estudam em escolas rurais.
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TABELA 4 
Alunos.do.ensino.fundamental.residentes.nas.áreas.rural.e.urbana.que.utilizam.
transporte.escolar.oferecido.pelo.poder.público.estadual.e.municipal,..
por.localização.das.escolas.e.dependência.administrativa.(2010)

Escolas 
Total de 
alunos

Área rural Área urbana
Total que utiliza 

transporte escolar

Matrículas

Utilizam transporte 
escolar Matrículas

Utilizam transporte 
escolar

Alunos % Alunos % Alunos %

Federais 25.425 112 72 64  25.313 4.354 17  4.426 17

Estaduais 10.116.856 528.963 242.084 46  9.587.893 1.312.953 14  1.555.037 15

Municipais 16.921.822 4.187.143 1.755.340 42  12.734.679 1.832.647 14  3.587.987 21

Privadas 3.941.238 30.266 2.813 9 3.910.972 39.752 1  42.565 1

Total 31.005.341. 4.746.484. 2.000.309 42 26.258.857. 3.189.706 12 .5.190.015. 17

Fonte: INEP ([s.d.]).
Elaboração própria.

Estes programas têm como finalidade promover e garantir o acesso dos alunos 
à escola, com a segurança adequada, requisito mínimo para que as crianças possam 
frequentar a escola. Este é o pano de fundo estritamente educacional desta política de 
transporte escolar. Não há, contudo, o entendimento de que, além de realizar uma 
política educacional, ao ofertar transporte escolar, urbano ou rural, o Estado também 
compartilha com as famílias os cuidados com suas crianças, em especial, a necessidade 
de deslocamento entre escola e residência, o que, na ausência das políticas, se torna 
algo a ser resolvido privadamente, por cada família, segundo suas possibilidades.

A ausência deste olhar leva ao estabelecimento de uma ação pública que, 
preocupada estritamente com o acesso à escola, leva as famílias, especialmente as 
residentes nas áreas rurais, mas também aquelas das zonas urbanas, que tomam 
ônibus convencionais, a conduzir seus filhos por quilômetros até o local em que 
há o acesso ao transporte.45 Tal como os dados apontam, nestas famílias, a res-
ponsabilidade por conduzir a criança ao transporte segue sendo das mulheres 
(mães, irmãs ou outras). Ou seja, o Estado conta com estas mulheres para fazer 
a condução das crianças até o local de onde parte o transporte. Assim, apesar de 
todo o potencial de se instituir como uma política que também compartilhe os 
cuidados com as famílias e reduza o tempo gasto pelas mulheres no deslocamento 
casa-escola-casa, a política de transporte, pensada sem o viés de gênero, pode 
manter o uso desigual do tempo, ou, por vezes, aumentar a necessidade de tempo 
gasto pelas mães para o descolamento e para a preparação da criança para a escola. 

45. Especialmente ao se considerar que está em um curso um processo de intenso fechamento das escolas rurais, o que 
faz com que os alunos tenham que se deslocar todos os dias para as cidades a fim de estudar. Evidentemente, há, com 
isso, a necessidade de que as crianças, e suas mães, acordem ainda mais cedo a fim de tomar o transporte para escolas 
muito distantes. Para mais detalhes sobre este assunto, ver o capítulo de Educação deste periódico.
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Ademais, no caso do transporte escolar urbano, ainda que o acesso à escola 
possa estar garantido pelo sistema de transporte público em geral, este transporte 
não pode se dar, para as crianças menores, sem o acompanhamento dos pais, e 
sem que eles tenham de comprometer parte importante do seu tempo e de seus 
recursos para este cuidado, já que o passe estudantil é apenas para as crianças. 
Neste aspecto, é necessário ressaltar que o transporte de crianças requer veículos 
especiais, o que, muitas vezes, torna a implementação de tal política de grande 
complexidade, fazendo com que os municípios deixem de implementá-la.

Para além da necessidade de ofertar creches, pré-escolas e escolas, preocupa-
ção recorrente nos debates sobre igualdade entre homens e mulheres no acesso ao 
mercado de trabalho, é preciso rever os conceitos hoje presentes de que a forma 
como as crianças dirigem-se à escola e retornam para casa não passa de questão a 
ser gerenciada no âmbito privado. A que se deve este pressuposto? Cabe refletir 
que o trabalho de levar e buscar os filhos na escola pode se tornar um grande 
impedimento ou um importante limite à inserção de pais e mães – especialmente 
destas, na medida em que recai sobre elas a maior parte dos cuidados – no mercado 
de trabalho ou em outras atividades da vida social. Ao se considerarem homens e 
mulheres que trabalham em locais distantes de suas residências, realidade muito 
comum, mais uma vez tem-se uma questão a ser resolvida e que não deve ser 
objeto somente de arranjos privados, uma vez que os trabalhos de cuidado com as 
pessoas que mais precisam deles devem ser de responsabilidade não somente das 
famílias, mas também das empresas e do Estado (OIT, 2009).

Dessa forma, pode-se sugerir que seria conveniente a formulação de políti-
cas públicas federais para que se estabeleçam metas e diretrizes na implantação do 
serviço de transporte escolar público pelos municípios e estados também em rela-
ção às áreas urbanas, e que nas zonas rurais haja também preocupação em garantir 
às crianças e adolescentes transportados sua segurança inclusive no deslocamento 
entre a casa e o transporte, procurando reduzir ao máximo a distância e o tempo 
gasto neste deslocamento.46 Tais políticas federais contribuiriam para reforçar o 
papel estatal na reprodução social, possibilitando às mulheres disporem de maior 
autonomia sobre o uso de seu tempo e contribuindo para a redução da sobrecarga 
de trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares.

3.6.3 Segurança alimentar e infraestrutura social

Além do transporte escolar, outro serviço ligado à educação de forma suplemen-
tar ao ensino que pode contribuir para uma maior desoneração das mulheres 
na responsabilidade sobre o cuidado com as crianças é a alimentação escolar. 

46. Como dito, o fundamento para a oferta de transporte à escola é a garantia do acesso.dos alunos à rede educacio-
nal. Se este acesso estiver garantido pelo transporte público em geral, parece não haver prioridade para a existência de 
um transporte público especificamente escolar.
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), existente desde 1955, 
consiste na transferência de recursos financeiros para as Unidades Federativas, de 
acordo com o número de alunos matriculados em todos os níveis da educação 
básica nas escolas públicas e filantrópicas.

Em 2010, houve aumento no valor repassado pela União a estados e muni-
cípios, que passou a ser de R$ 0,30 por dia para cada aluno matriculado em 
turmas de pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens 
e adultos. As creches e as escolas indígenas e quilombolas passaram a receber 
R$ 0,60. As escolas que oferecem ensino integral por meio do programa Mais 
Educação terão R$ 0,90 por dia.47

Mais uma vez, embora o aumento dos valores repassados seja algo a se come-
morar, lançando um olhar a partir da promoção de igualdade de gênero de uma 
forma com que o Estado compartilhe com as famílias a responsabilidade pelos 
cuidados, deveria ser objeto de reflexão a possibilidade de oferecimento de mais 
uma refeição por dia, ao final do turno escolar. Tal oferta teria, ao mesmo tempo, 
grande potencial de ampliar a frequência escolar, mas também de fazer com que a 
criança, ao voltar para casa, já estivesse alimentada, o que sem dúvida diminuiria 
o trabalho das famílias, especialmente das mulheres, nas atividades relacionadas 
ao preparo da alimentação.

Para além dos programas de alimentação vinculados ao espaço escolar, é 
importante destacar algumas políticas implementadas pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, ligadas a serviços de infraestrutura social ou 
de garantia da segurança alimentar, que têm fortes impactos no tempo gasto pelas 
mulheres em atividades relacionadas ao cuidado das casas e de suas famílias, como 
buscar água para as tarefas cotidianas e cozinhar para os membros do domicílio. 
Neste contexto, políticas como as cozinhas comunitárias, os restaurantes popula-
res e a construção de cisternas no semiárido assumem um caráter significativo no 
compartilhamento da responsabilidade pela reprodução social entre famílias – e, 
mais especificamente, mulheres – e Estado. Este entendimento foi expresso já 
no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, quando, no eixo referente à 
autonomia econômica das mulheres, foi inserida uma prioridade específica sobre 
oferta de equipamentos sociais que contribuam para ampliar o tempo disponível 
das mulheres, na qual constavam, além das creches e pré-escolas, os restaurantes e 
cozinhas populares e as cisternas.

A Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) de 2006, 
que instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), 
garante os direitos constitucionais de acesso à alimentação a toda a população 

47. Consultar: <http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-alimentacao-escolar>. 
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brasileira  e impõe ao Estado o dever e a responsabilidade de atender, de forma 
efetiva, a esta demanda. Os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias 
são equipamentos públicos que fazem parte desta estratégia e oferecem refeições 
prontas para consumo imediato, em especial para a população em situação de 
vulnerabilidade social. Respondem à meta estratégica de erradicação da extrema 
pobreza e potencializam outras políticas sociais relevantes, como o Programa 
Bancos de Alimentos e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além do 
desenvolvimento de ações de geração de trabalho e renda, formação profissional, 
e educação alimentar e nutricional.

Os restaurantes populares são considerados equipamentos de médio e 
grande porte, com capacidade de produção de, no mínimo, 1 mil refeições por 
dia. Os equipamentos são direcionados para municípios com população igual 
ou superior a 100 mil habitantes, visando atender trabalhadores de baixa renda, 
desempregados, estudantes, aposentados, moradores de rua e famílias em situação 
de risco de insegurança alimentar e nutricional. A média de refeições servidas 
por dia, atualmente, está em torno de 123 mil em todos os 89 restaurantes em 
funcionamento em 73 municípios. 

Em 2010, as cozinhas comunitárias estavam presentes em 22 estados brasi-
leiros, com 407 unidades servindo cerca de 87 mil refeições diárias. Estão locali-
zadas em municípios com população abaixo de 100 mil habitantes, com Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal baixo, e também em municí-
pios situados na região do semiárido. As cozinhas, além da comercialização das 
refeições a preços acessíveis, como os restaurantes populares, também ofertam 
gratuitamente refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Para a população de baixa renda ou em situação de insegurança alimentar 
da zona rural e do semiárido, tem sido implementado o programa de construção 
de cisternas para armazenamento de água, no âmbito do Programa Acesso à Ali-
mentação. Entre seus objetivos estão garantir à população o acesso à alimentação 
digna, regular e adequada, e suprir a falta de água nos períodos de estiagem no 
semiárido por meio  do armazenamento de água da chuva em cisternas.

A cisterna é uma tecnologia adaptada da experiência popular para o 
aproveitamento de água da chuva que escorre do telhado da casa em calhas e 
é direcionada para as cisternas, nas quais fica armazenada. Com capacidade 
para 16 mil litros de água, a cisterna supre a necessidade de consumo de uma 
família de cinco pessoas por um período de estiagem de oito meses. Cada 
cisterna construída pelo governo recebe uma placa de identificação nume-
rada e é também georreferenciada. Desde o início do programa, em 2003, já 
foram construídas pouco menos de 420 mil cisternas. As famílias, para serem 
beneficiadas, devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 
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e ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Quando 
recebem a instalação, as residências são registradas e a família passa por cursos 
de capacitação.  

Evidentemente, o principal objetivo destes programas é enfrentar as situações 
de insegurança alimentar da população como um todo. No entanto, a importância 
destes equipamentos na organização da vida das mulheres e nas suas possibilidades 
de inserção no mercado de trabalho é inegável. Está associada à reestruturação dos 
afazeres domésticos e à consequente melhor utilização do tempo para atividades de 
autocuidado, estudo, formação e trabalho, uma vez que possibilita transferir a um 
dispositivo público, ou compartilhar com ele, a responsabilidade social atribuída 
às mulheres por fornecer alimentação aos membros da família. 

No caso das cisternas, por exemplo, ainda que não tenha sido explicitada 
em sua implementação a preocupação com a transversalidade de gênero, alguns 
estudos48 têm apontado que a tecnologia teve repercussões positivas na vida das 
mulheres que cumprem jornadas de trabalho extenuantes, por serem as responsá-
veis pela coleta da água que será utilizada na sobrevivência da família, na limpeza 
da residência, no cuidado das pequenas criações e no cultivo. As cisternas, assim 
como os restaurantes populares, também representam uma reorganização dos afa-
zeres domésticos, facilitando a realização das atividades e poupando-as de inúme-
ros esforços físicos despendidos no deslocamento da água de açudes, muitas vezes 
distantes das casas. Somada a isso, a melhora da qualidade de saúde da família 
também irá refletir no cotidiano das mulheres que, como citado anteriormente, 
são eleitas as cuidadoras das crianças, idosos e doentes. 

O trabalho doméstico não remunerado – não contabilizado nas contas 
nacionais e, portanto, não reconhecido como trabalho – possibilita a reprodução 
social e a organização familiar dentro e fora do domicilio, determinando con-
dições econômicas e melhoria da qualidade de vida de todos. Estas atribuições 
familiares cotidianas, que se tornam invisíveis na organização familiar e incluem 
o cuidado com as crianças, o transporte até a escola, a alimentação, o acesso a 
água, entre outras, oneram a vida das mulheres, deixam sequelas em sua saúde, 
pela sobrecarga de trabalho, e limitam sua autonomia econômica e social, uma 
vez que seu tempo de dedicação ao trabalho remunerado fica reduzido e suas 
possibilidades de livre escolha sobre os rumos de sua vida também. Neste con-
texto, para as mulheres em situação de miséria, o acesso a todos os serviços aqui 
apresentados pode ser considerado importante estratégia para possibilitar a sua 
saída desta condição.

48. Ver, a respeito, Nogueira (2009).
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3.7.Execução.financeira.dos.programas.da.SPM.em.2010

O acompanhamento da execução orçamentária dos programas direcionados às 
mulheres no governo federal tem se revelado um desafio ainda sem soluções 
metodológicas adequadas. A característica de ser esta uma política de natureza 
eminentemente transversal, e, portanto, sob responsabilidade simultânea de 
diversos órgãos governamentais, impõe um conjunto significativo de dificuldades 
para a identificação da previsão e da execução dos orçamentos setoriais destinados 
às políticas para as mulheres. Não existe, ainda, no âmbito do governo federal, 
uma metodologia de orçamento-mulher ou orçamento de gênero que permita 
solucionar os dilemas hoje enfrentados, relacionados especialmente ao modelo do 
PPA vigente e aos programas e projetos desenvolvidos para mulheres no âmbito 
de ações de natureza universal – não especificamente ou inteiramente direciona-
das para o público feminino.49

Uma primeira tentativa de construção do orçamento do Plano Nacional de 
Politicas para as Mulheres foi conduzida pela SPM entre 2007 e 2008. Apesar de 
ainda muito incompleto, o orçamento do PNPM avança no sentido de buscar 
identificar nas grandes rubricas do PPA aquilo que estaria comprometido com 
as ações do plano e, ao final de cada exercício, aquilo que foi de fato gasto com 
estas iniciativas. Pelos mecanismos hoje existentes, este detalhamento do PPA só 
é possível a partir de um compromisso dos órgãos parceiros em identificarem e 
informarem os valores orçados e executados, não sendo possível um monitora-
mento via sistemas publicamente disponíveis. Nem sempre, porém, esta identifi-
cação é viável, sendo bastante facilitada quando se trata de ações afirmativas, que 
beneficiam apenas as mulheres, e bem mais complicada quando se referem a ações 
de natureza mais abrangente.

De todo modo, a secretaria disponibilizou para os anos de 2008 e 2009 
uma estimativa de quanto teria sido efetivamente gasto na implementação do 
PNPM. Segundo a tabela 5, entre 2008 e 2009 o governo federal teria investido 
mais de R$ 8 bilhões em políticas para as mulheres. Uma série de ressalvas devem 
ser feitas em relação a estes valores. Primeiramente, trata-se de uma estimativa 
informada pelos próprios órgãos, podendo haver imprecisões quanto aos verda-
deiros valores, pois não há qualquer marcador na classificação funcional progra-
mática do orçamento que possibilite acompanhar, nos sistemas e instrumentos 
de execução do orçamento, o que realmente se destinou ao PNPM. Em segundo 
lugar, alguns órgãos informaram valores globais, dentro dos quais as ações para 
mulheres foram implementadas. É o caso, por exemplo, dos gastos do MTE, 
o qual tem informado os valores totais com qualificação social e profissional, e 
não apenas o destinado ao PNPM. Estes casos acabam inflando as estimativas de 

49. Para mais informações sobre este tema, ver Pinheiro (2010) e Brasil (2008).
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orçamento e estão diretamente relacionados à falta de planejamento a partir de 
um viés de gênero. Além disso, alguns órgãos não informaram seus investimentos 
anuais com o PNPM, seja em função das dificuldades em desagregar os valores, 
seja porque realmente não investiram recursos, ou, ainda, porque simplesmente 
não atenderam ao chamado da SPM para prestar contas de sua execução. Nestes 
casos, pode haver uma subestimação do real orçamento do PNPM.

TABELA 5
Orçamento.liquidado1.em.ações.do.PNPM,.segundo.órgão.responsável.(2008.e.2009)
(Em R$)

Órgão 2008 2009

Fundação Nacional do Índio (Funai) 71.771,05 473.017,50

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 860.361,95 771.481,70

Ministério das Cidades (MCidades) 1.040.089.780,46 1.472.809.623,07

Ministério da Cultura (MinC)  -  - 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 91.091.737,36 27.269.226,57

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 1.110.065.229,44 1.210.318.361,08

Ministério da Educação (MEC) 3.828.954,93 13.173.102,20

Ministério da Justiça (MJ) 51.059.739,00 28.903.876,47

Ministério de Minas e Energia (MME)  -  - 

Ministério da Saúde (MS) 309.167,60 3.514.625,14

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 1.182.985.325,98 2.402.040.934,96

Secretaria de Direitos Humanos (SDH)  - 3.275.383,40

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)  -  - 

Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) 47.326.903,53 56.578.594,64

Total. 3.527.688.971,31 5.219.128.226,73

Fonte: Brasil (2008).
Nota: 1 Valores reais de 2010, deflacionados pelo INPC médio.

Apesar de todas as dificuldades para se trabalhar com os dados do orçamento 
do PNPM, este teve o mérito de evidenciar, com clareza, que os recursos disponi-
bilizados para a SPM não correspondem, de modo algum, à integralidade do que 
é destinado anualmente às políticas para as mulheres. É comum a crítica de que, 
uma vez que o orçamento da SPM é bastante exíguo, não existem recursos para 
a implementação de programas e projetos direcionados à promoção da igualdade 
entre homens e mulheres. Esta análise, feita com base exclusivamente no orça-
mento da SPM, é, certamente, um equívoco de interpretação.

Em relação especificamente à execução orçamentária da SPM, é possível 
perceber, pela tabela 6, que, em 2010, foram destinados quase R$ 90 milhões 
para o conjunto de programas da secretaria, incluindo-se, aqui, os gastos 
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administrativos. Este foi o maior orçamento disponibilizado para a SPM 
desde sua criação, em 2003, tendo superado em mais de R$ 10 milhões o 
limite autorizado para o ano de 2009.   

Considerando-se que 2010 foi o encerramento dos oito anos de gestão 
do presidente Lula, a SPM não abriu edital para financiamento de projetos de 
organizações não governamentais (ONGs) ou de instituições públicas estaduais 
e municipais interessadas em desenvolver ações nesta área. Justificando tal deci-
são pelo grande número de propostas apresentadas em 2009, mas não atendi-
das naquele ano, a secretaria já apontava, no início do ano, que orientaria seus 
esforços para a finalização de projetos executados diretamente, investindo esfor-
ços para garantir que, no encerramento da gestão, os acordos e compromissos 
anteriormente assumidos fossem cumpridos. Ademais, é de se imaginar que os 
esforços para conclusão das iniciativas fossem também pautados pelas incertezas 
quanto à continuidade das ações conduzidas na área pela nova gestão, fosse ela de 
continuidade ou não, até mesmo pela fragilidade dos programas conduzidos pela 
SPM – com pouco alcance, recursos e prioridade.

TABELA 6 
Execução.orçamentária.da.SPM.(2010)
(Em R$)

Programas 

Dotação 
inicial 

 Autorizado  
(lei + créditos) 

Limite 
recebido

 Empenhado 
 Nível de 
execução 

1 (%)  

 Nível de 
execução 

2 (%)  

(A) (B) (C) (D) (E=D/B) (F=D/C)

Enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes1 

450.000 450.000 250.000 250.000 55,6 100,0

Prevenção e enfrentamento da 
violência contra as mulheres 

39.270.000 40.250.000 35.302.184 35.293.644 87,7 100,0

Apoio administrativo 10.568.429 11.971.636 11.530.986 10.809.366 90,3 93,7

Gestão da transversalidade de 
gênero nas políticas públicas 

5.944.000 5.794.000 4.897.822 4.854.391 83,8 99,1

Cidadania e efetivação de direitos 
das mulheres 

32.080.000 31.250.000 24.700.180 24.641.628 78,9 99,8

Total 88.312.429 89.715.636 76.681.172 75.849.029 84,5 98,9

Fonte: Brasil ([s.d.]a). 
Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
Nota: 1  Refere-se aos recursos da SPM alocados na ação do programa no 0073 – Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, da Secretaria de Direitos Humanos.

A análise da execução do orçamento permite identificar, no entanto, que 
apenas 85% dos recursos autorizados para a consecução dos trabalhos da secre-
taria foram liberados para movimentação e empenho em 2010, o que está rela-
cionado, entre outros aspectos, à conjuntura eleitoral que sempre leva a restrições 
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maiores na liberação do orçamento50 e à baixa execução do órgão ao longo do ano. 
Em virtude disto, o orçamento com o qual a SPM efetivamente trabalhou ao 
longo do ano foi apenas R$ 2 milhões superior ao liberado em 2009. Vale men-
cionar que, desde o início do PPA 2008-2011, este foi o ano em que a menor 
proporção de recursos foi liberada para execução: em 2008, este valor foi de 92%, 
e, em 2009, alcançou 97%. 

Ao se observar o nível de execução em relação ao que foi autorizado, nota-
se que a secretaria foi capaz de empenhar quase 85% do orçamento. Para o 
Programa de Cidadania – que englobas as ações de autonomia econômica – 
foram gastos cerca de R$ 25 milhões, ou 79% do autorizado. Quando se observa 
a execução em relação àquilo que foi, de fato, liberado para movimentação e 
empenho, percebe-se que praticamente todos os recursos orçamentários coloca-
dos à disposição da SPM foram empenhados, num total de 98,9%.

Para além da análise do orçamento da secretaria, é importante considerar 
como se tem trabalhado com o financeiro disponibilizado, ou seja, com os recur-
sos que são liberados mensalmente para gasto e que pagam as despesas executadas 
pelos órgãos. Neste contexto, alguns fatores têm comprometido a execução do 
orçamento não apenas da SPM, mas de outros órgãos governamentais. Em espe-
cial, destaca-se o elevado peso dos restos a pagar tanto nos empenhos emitidos no 
ano de exercício, quanto nos valores liquidados em anos posteriores.

Em 2010, cerca de 28% do orçamento da SPM – ou R$ 21,3 milhões –  
foram inscritos na rubrica “restos a pagar”, o que significa que foram empe-
nhados em 2010, mas não puderam ser pagos até 31 de dezembro. Dois fatores 
explicam com maior importância esta situação. O primeiro deles se relaciona 
com os limites financeiros serem liberados paulatinamente ao longo do ano e 
dependerem do nível de execução alcançado pelo órgão. Como há demora para 
análise, aprovação e celebração dos convênios, boa parte do limite só é liberada 
no segundo semestre – especialmente no último trimestre, quando já não há 
mais tempo hábil para que as equipes empenhem e paguem os convênios ou 
outros compromissos de despesa. 

Outra questão que contribui para o alto peso de restos a pagar está relacio-
nada aos convênios plurianuais, que são firmados em um ano, mas cuja liberação 
de recursos financeiros se dá seguindo um cronograma relacionado ao tempo de 
execução do projeto e aos resultados intermediários alcançados, ultrapassando em 
grande parte dos casos o limite do ano em que foram aprovados. Neste caso, vale 
lembrar que parte significativa dos recursos da SPM são executados via transferên-
cia voluntária de recursos da União a outros entes via formalização de convênios. 

50. Importante destacar que todo o projeto de lei foi liberado, assim como boa parte das emendas parlamentares 
aprovadas. O saldo não liberado ao longo do ano recaiu, portanto, apenas sobre parte das emendas.
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Uma das determinações da legislação que rege o tema é que a liberação de recursos 
seja feita em etapas, como estratégia de monitoramento da execução dos projetos. 
As parcelas que ultrapassam o ano de exercício em que foi firmado o convênio 
são inscritas em restos a pagar. Assim, considerando-se que a grande maioria dos 
convênios é firmada no segundo semestre e que os recursos são liberados ao longo 
do tempo de execução do projeto, a rubrica restos a pagar ganha relevância cada 
vez maior no orçamento da secretaria.

Esta prática, portanto, tem sido cada vez mais comum e tem comprome-
tido a execução do orçamento nos anos posteriores, pois os limites financeiros 
liberados devem dar conta da execução dos restos a pagar e dos empenhos do ano 
corrente. Prova disso é que, em 2010, R$ 45 milhões do limite financeiro liberado 
foram destinados ao pagamento de restos a pagar de anos anteriores, enquanto 
outros R$ 50 milhões disseram respeito aos empenhos de 2010. Neste cenário, a 
implementação da política e das prioridades elencadas a cada ano torna-se cada 
vez menos flexível e menos administrável.

4..NOVOS.RUMOS.DAS.POLÍTICAS.PARA.MULHERES:.O.DESAFIO.DA.PROMOÇÃO.
DA.AUTONOMIA.ECONÔMICA.E.SOCIAL.

A eleição da primeira mulher para ocupar o mais alto cargo da hierarquia política 
do país trouxe, além de conquistas simbólicas importantes, reformulações signi-
ficativas no que se refere à condução das políticas desenvolvidas para mulheres. 
O foco no combate à pobreza extrema, adotado pela nova presidenta como linha 
condutora de todo o governo federal, levou a SPM a reorientar as prioridades e 
estratégias de ação até então adotadas por todos os órgãos parceiros na execução 
das políticas para mulheres, que se direcionavam ao enfrentamento da violência. 

 A partir de 2011, portanto, um novo discurso – ainda não concretizado –  
toma corpo e define como agenda prioritária do governo federal a promoção da 
autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres. A promoção da 
autonomia é percebida, nesta construção, como alicerce da igualdade, e a igual-
dade entre homens e mulheres, como elemento central para garantir o desenvol-
vimento econômico do país. 

Assim, mantendo as ações já desenvolvidas no campo da violência, o objetivo 
central do governo na área de políticas para mulheres, capitaneado pela SPM, passa 
a ser o enfrentamento da extrema pobreza por meio do acesso e da participação 
igualitária – quantitativa e qualitativamente – das mulheres ao mercado de traba-
lho; do combate às discriminações e desigualdades vivenciadas; da ação do Estado 
para possibilitar a conciliação entre vida familiar, pessoal e profissional; da valoriza-
ção do trabalho doméstico – remunerado ou não; e da desconstrução de valores e 
estereótipos que favorecem a reprodução da exclusão e da precariedade da inserção 
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feminina no mundo do trabalho. Neste cenário é preciso especial atenção para 
aqueles grupos de mulheres que se encontram sobrerrepresentadas na pobreza em 
função de sua raça, idade, região ou localização do domicílio. Mulheres negras ou 
rurais, por exemplo, possuem dificuldades adicionais para se inserirem ou acessarem 
os tradicionais programas voltados para a autonomia econômica e financeira, razão 
pela qual devem ser especialmente consideradas neste momento de elaboração de 
novas possibilidades de ação dos órgãos do governo.

Para tanto, a SPM vem elaborando uma proposta que tem como objetivo 
ultrapassar as iniciativas até aqui desenvolvidas na área da autonomia econômica, 
caracterizadas pela fragmentação e pouco alcance, articulando os esforços de dife-
rentes setores em uma estratégia comum consolidada em um Programa Nacional 
de Autonomia Econômica e Social, a exemplo do que hoje já existe para o enfren-
tamento da violência contra as mulheres. A concretização desta proposta 

demanda não só uma ação do Estado, mas requer também um processo de diálogo 
e sensibilização de todas as esferas do governo para dar concretude às políticas para 
as mulheres e que signifique uma mudança não só da situação de pobreza, mas, 
também, uma mudança cultural, de valores na perspectiva de uma sociedade com 
igualdade e sem discriminação, reconhecendo as mulheres como protagonistas 
dessa construção e não como parte submissa dela (LOPES, 2011).  

A partir desta concertação interinstitucional, a SPM espera desenvolver 
ações em torno de, pelo menos, três grandes eixos, listados a seguir. 

1. Ampliação do acesso e da qualidade do mercado de trabalho, amplian-
do a taxa de participação das mulheres, bem como sua inserção em 
postos de maior qualidade e proteção social, e promovendo a redução 
das desigualdades salariais. Neste eixo as ações envolveriam, entre ou-
tras, o acesso ao crédito; a implementação de programas de qualificação 
profissional – com ênfase em áreas valorizadas no cenário econômico 
e social; o incentivo ao empreendedorismo e a promoção da inclusão 
produtiva das mulheres, fomentando a economia solidária; a contra-
tação de mulheres nas obras do PAC, das Olimpíadas e da Copa do 
Mundo; a valorização de profissões ainda majoritariamente femininas; 
e o estímulo à ampliação de mulheres nos espaços de poder e decisão.51

2. Valorização do trabalho doméstico e corresponsabilização pelo tra-
balho de cuidados: garantir às trabalhadoras domésticas o acesso a 
direitos e a uma profissão exercida sob os marcos do trabalho de-
cente, e implementar políticas de cuidados que possibilitem às mu-
lheres, especialmente, conciliarem vida familiar, pessoal e trabalho.  

51. Ver Brasil (2011a).
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Neste campo, as iniciativas abarcariam, entre outras: a formalização 
do emprego doméstico remunerado; estratégias para fiscalização do 
cumprimento das obrigações trabalhistas; a ratificação da Convenção 
no 189, e as modificações normativas daí decorrentes para equipara-
ção dos direitos das trabalhadoras domésticas aos dos demais traba-
lhadores; a ampliação da oferta de serviços e equipamentos relaciona-
dos aos cuidados – creches, transporte e alimentação escolar, cozinhas 
comunitárias, restaurantes populares, escola em jornada integral –, 
bem como do acesso a eletrodomésticos da linha branca; a garantia 
da qualidade dos serviços ofertados na educação infantil; e o cumpri-
mento das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. 

3. Mudanças de valores, fomentando a disseminação de valores igualitá-
rios e não discriminatórios, que possibilitem a igualdade não apenas 
entre homens e mulheres, mas também entre as mulheres. Entre as 
possíveis iniciativas, estão a realização de campanhas publicitárias; o 
trabalho junto à mídia para a não reprodução de estereótipos sexistas e 
racistas; a implementação de projetos no espaço escolar para a formação 
de professores e demais profissionais da educação, para a reflexão junto 
aos alunos e comunidades que frequentam o espaço escolar e para in-
centivar jovens a ingressarem em áreas tradicionalmente não associadas 
ao masculino ou ao feminino; o fomento à produção cultural das mu-
lheres ou sobre as mulheres; e o desenvolvimento do esporte feminino.

Muitas dessas propostas já vêm sendo apresentadas e implementadas na 
esfera governamental há muitos anos e vêm obtendo poucos resultados. A grande 
novidade deste programa, ainda em gestação, reside no foco que se pretende 
dar ao tema do trabalho doméstico, não exclusivamente pela ótica do trabalho 
remunerado, mas também pelo viés das políticas de cuidados e pela corresponsa-
bilização entre Estado e sociedade pelas tarefas de reprodução social. A secretaria 
parte do entendimento de que, para enfrentar a pobreza e as desigualdades na 
esfera do trabalho, é preciso que as tarefas relacionadas ao cuidado deixem de 
estar concentradas nas mãos das mulheres e se tornem responsabilidade assu-
mida por toda a sociedade. Isto porque não há dúvidas de que a predominante 
responsabilização feminina pela reprodução social traz elevados custos para as 
mulheres, uma vez que impacta fortemente o uso do seu tempo, limitando suas 
possibilidades de engajamento no mercado de trabalho e seu acesso, às ocupações 
de maior qualidade, que demandam jornadas mais longas e, em geral, menos 
flexíveis. Limita também as possibilidades de participação em atividades associa-
tivas, sindicais e político-partidárias. Qualquer proposta de intervenção pública 
que objetive ampliar e qualificar a presença das mulheres no mercado de trabalho 
está, portanto, fadada ao fracasso se não considerar estas questões.
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Além de ocasionar altos custos para as mulheres e para as pessoas que necessi-
tam de cuidados, a não consideração do trabalho de reprodução social como uma 
questão pública produz um déficit de serviços públicos dedicados à cobertura 
destas tarefas, aprofundando as desigualdades e alimentando o ciclo de pobreza, 
na medida em que o acesso a serviços de cuidado fica disponível apenas para os 
grupos sociais cujos rendimentos permitam sua contratação (FONTOURA et al., 
2010). Neste contexto, o trabalho de reprodução social deve ser considerado no 
bojo das iniciativas desenvolvidas para o enfrentamento da pobreza e a redução 
das desigualdades sociais. 

A proposta que vem sendo elaborada pela SPM, em articulação com alguns 
órgãos parceiros, responde a essa histórica ausência do Estado no campo dos 
cuidados. A alteração deste quadro é vista como condição indispensável para o 
sucesso da nova política. A ideia de um grande projeto, que articule diferentes 
áreas em torno do tema da autonomia, parte do entendimento de que é pre-
ciso pensar em um projeto amplo de igualdade entre homens e mulheres que 
se integre às prioridades definidas pelo novo governo e que seja capaz de alterar 
definitivamente a realidade de desigualdades persistentes no mundo do trabalho, 
tornando-o um campo de direitos iguais. 

No entanto, o sucesso desta nova empreitada depende da capacidade da 
SPM de enfrentar diversos desafios, entre os quais destacam-se alguns. O pri-
meiro deles está relacionado a um aspecto de natureza mais conceitual e que se 
apoia no pressuposto de que há uma relação direta entre liberação do tempo das 
mulheres do trabalho reprodutivo, entrada no mercado de trabalho, conquista da 
autonomia e redução da pobreza. Há, já de início, algumas questões que merecem 
reflexão. Primeiramente, o risco que se corre em reduzir a discussão de autono-
mia ao tema da autonomia econômica exclusivamente, assegurada pela inserção 
no mercado de trabalho. Com efeito, a conquista da autonomia econômica é 
condição indispensável para que se alcance uma autonomia em contexto mais 
amplo. No entanto, ela não é suficiente. Pode-se citar, por exemplo, o caso de 
mulheres que auferem rendas elevadas no mercado de trabalho e vivenciam, no 
espaço doméstico, situações de violência cotidiana que, sem sombra de dúvidas, 
limitam o exercício de sua autonomia social.52 Além disso, há um grande foco 
no argumento de que o compartilhamento do trabalho doméstico entre Estado e 
sociedade é importante para liberar tempo para entrada da mulher no mercado de 
trabalho, ou seja, para a conquista da autonomia econômica. Certamente que esta 
é uma questão central, mas não é, necessariamente, a única envolvida. 

52. Na plenária da III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foi defendido, inclusive, que não haveria 
como não se considerar o enfrentamento da violência contra mulheres como estratégia central e prioritária dos gover-
nos, pois esta representaria o ápice da falta de autonomia vivenciada pelas mulheres no país. 
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Ainda que se foque apenas na autonomia econômica em um primeiro 
momento, é preciso considerar as características deste mercado de trabalho no 
qual as mulheres estariam buscando sua autonomia econômica. É consenso 
que este é um espaço marcado pelos mais diversos tipos de desigualdades de 
gênero, de subalternidades e de explorações mais intensas para as mulheres, 
especialmente as negras. As características deste espaço, plenamente desfa-
voráveis às mulheres, certamente constituem-se em barreiras à conquista da 
sua autonomia. Estas dificuldades podem ser vistas, por exemplo, na análise 
de indicadores que apontam que, por mais que as mulheres se insiram no 
mercado de trabalho e cada vez mais ocupem e exerçam funções consideradas 
“masculinas” (e, portanto, mais valorizadas e bem remuneradas que as tra-
dicionais “femininas”), a diferença salarial entre os sexos no interior de cada 
carreira, no mesmo nível de função, continua presente, com desvantagem 
para as mulheres. A tabela 7 mostra que, não importa a área de atuação, as 
mulheres sempre obtêm uma menor remuneração que os homens, e esta dife-
rença, em geral, se acentua conforme cresce o número de anos de estudo, em 
especial por conta das dificuldades de ascensão profissional vivenciadas pelas 
mulheres. Ou seja, nas funções ocupadas por pessoas com maior número de 
anos de estudo, aumenta a diferença salarial entre homens e mulheres com a 
mesma escolaridade.

TABELA 7 
Salário.médio.das.trabalhadoras.admitidas.sobre.o.salário.médio.dos.trabalhadores.
admitidos,.em.empregos.com.carteira.assinada,.segundo.subsetores.de.atividade.
econômica.(2010)

Até 8 anos de 
estudo

Entre 9 e 11 anos 
de estudo

12 anos ou mais de 
estudo

Indústria extrativa mineral 76,7 78,1 64

Indústria da transformação 85,4 79 67,1

Indústria de produtos minerais não metálicos 91,2 90,5 63,6

Indústria metalúrgica 77,8 79,7 66,7

Indústria mecânica 71 75,1 64,5

Indústria de material elétrico e comunicações 84,7 84,9 61,4

Indústria têxtil, de vestuário e de artefatos de tecidos 91,5 90,5 69,4

Indústria de calçados 89,1 85,9 66,1

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 95 85,1 68,5

Serviços industriais de utilidade pública 85,3 84,2 72,9

Construção civil 79,6 86,3 66

Comércio 87,2 89,5 71,5

Comércio varejista 87,4 90,6 78,5

Comércio atacadista 87,8 89,8 70

(Continua)
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Até 8 anos de 
estudo

Entre 9 e 11 anos 
de estudo

12 anos ou mais de 
estudo

Serviços 76,6 81,7 69,4

Instituições de crédito, seguros e capitalização 73,9 83,1 67,6

 Serviços de comércio e administração de imóveis, valores 
mobiliários, serviços técnicos

77,5 79,7 65,1

Serviços de transportes e comunicações 71,9 80,7 72,7

 Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção 83,3 83,9 81,2

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 87,6 90,5 72,2

Serviços de ensino 87,7 83,5 83,3

Administração pública direta e autárquica 88,2 87,8 68,6

Agropecuária 88,6 82 61,4

Total 80,9 81 66,1

Fonte: Brasil ([s.d.]b).
Elaboração: Disoc/Ipea.

Um grande desafio, portanto, para este novo programa – ou para esta nova 
estratégia de intervenção –, é alterar este espaço, cujo desenho se construiu ao 
longo de séculos de história e no qual a permanência tem sido uma de suas marcas 
centrais. A partir deste grande desafio, uma série de outras questões importan-
tes devem ser consideradas. Entre elas, destaca-se que a implementação de uma 
estratégia desta natureza exige uma articulação profunda com outros órgãos do 
governo, em especial o MTE e o MDA, responsáveis diretos pela implementação 
de políticas relacionadas à autonomia econômica das mulheres, e os ministérios 
do Desenvolvimento Social e da Educação, que muito poderiam contribuir no 
que se refere às políticas de cuidados. Todos estes são também atores centrais na 
nova estratégia de superação das desigualdades organizada no Programa Brasil 
Sem Miséria, que será tratado a seguir. 

O fortalecimento da gestão da transversalidade é, portanto, condição neces-
sária, ainda que não suficiente, para garantir o sucesso dessa nova estratégia. 
Se nos últimos anos a secretaria procurou suprir a lacuna deixada pelo MTE, 
desenvolvendo diretamente projetos na área de trabalho, este voluntarismo não 
é, definitivamente, uma possibilidade neste novo cenário, pois a SPM não tem 
a missão nem os recursos necessários para executar projetos que possam alterar 
a realidade da inserção feminina no mercado de trabalho. Conseguir construir 
esta rede interinstitucional, diante dos poucos avanços alcançados até aqui, é um 
grande desafio para a nova gestão.

Outra questão importante refere-se aos riscos de que o reordenamento das 
prioridades nesta nova gestão signifique um novo início das políticas para as mulhe-
res, num momento em que se completa quase uma década de existência da SPM. 

(Continuação)
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Neste cenário é especialmente importante fortalecer o marco da política para mulhe-
res no governo federal, consubstanciado no Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres. Construído a partir de escutas à sociedade civil e de um movimento que 
envolveu dezenas de milhares de mulheres em todo o país, o PNPM é um compro-
misso político-institucional assumido por um grande conjunto de órgãos envolvidos 
com a implementação de ações para as mulheres, inclusive no campo do trabalho 
e da autonomia econômica. Tendo sido pactuado entre governo e sociedade civil, e 
dentro do governo, constitui-se em um importante referencial a orientar a ação do 
Estado. Guarda, em seu bojo, a experiência de oito anos de políticas para mulheres 
desenvolvidas pelo governo federal. Este marco, que será revisto e aprimorado à luz 
da prioridade de promoção da autonomia das mulheres na III Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres, permite que as experiências passadas sejam avaliadas 
e que suas virtudes e deficiências sejam consideradas na construção de uma nova 
estratégia de ação.

Outro grande desafio reside na árdua tarefa de convencer os próprios par-
ceiros governamentais de que é preciso transformar o trabalho executado majo-
ritariamente pelas mulheres, mas não transacionado pelo mercado, direcionado 
aos cuidados e à reprodução social em algo a ser abordado também no espaço 
público. O exemplo da política de creches, já tratada neste texto, ilustra bem este 
desafio. O II PNPM considera a construção e o aparelhamento de creches como 
uma das ações do eixo de autonomia econômica das mulheres, inserindo-a na 
perspectiva de uma política de cuidados que, ao ser assumida pelo Estado, além 
de beneficiar as crianças pelo viés educacional, tem o mérito de compartilhar com 
as famílias a responsabilidade pelo cuidado dos filhos, liberando as mulheres para 
a participação no mercado de trabalho se assim desejarem. No entanto, a política 
de creches vigente foi construída exclusivamente a partir do marco educacional, 
não considerando a oferta do serviço também na perspectiva dos cuidados, o que 
tem levado a alguns problemas. 

É esse o caso da disputa que tem sido travada desde 2007 em relação à 
abertura de creches no período de férias escolares. Atendendo a um pedido da 
Defensoria Pública de São Paulo, que considerava que a prestação do serviço em 
regime de plantão durante as férias era insuficiente para atender às necessidades 
da população, a Vara da Infância e da Juventude de São Miguel Paulista deter-
minou, em 2008, que as creches deveriam funcionar normalmente durante os 
períodos de férias e recesso escolares. Fundamentou a decisão a ideia de que as 
creches, além de constituírem-se em serviços educacionais, permitiam que os pais 
pudessem desempenhar suas atividades laborais sem qualquer prejuízo relacio-
nado à necessidade de cuidado com os filhos. Houve, portanto, a compreensão de 
que as creches desempenham missão dupla, relacionada tanto à educação quanto 
à reprodução social.
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Em março de 2011 a decisão foi reafirmada pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, sob os mesmos argumentos já apresentados pelo juiz da Vara da Infância. 
Adicionou-se ao debate, também na linha das políticas de cuidados, que o fecha-
mento das creches colocaria em risco as próprias crianças, que seriam deixadas 
a cargo de irmãos ou de outras pessoas não necessariamente habilitadas para o 
cuidado infantil. 

Instado a se manifestar, em razão de consulta da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão ligado 
ao MEC, aprovou parecer pelo fechamento das creches durante as férias e os 
recessos escolares. Para o CNE, as creches não devem ser vistas como unidades 
assistencialistas, mas educativas, e as crianças devem ter o direito de convivência 
intensiva e extensiva com seus familiares. Sobre a necessidade de atendimento das 
famílias em horários e turnos não coincidentes com os de funcionamento regular 
das creches, o CNE defende que 

esse tipo de atendimento, que responde a uma demanda legítima da população, 
enquadra-se no âmbito de “Políticas para a Infância”, devendo ser financiado, 
orientado e supervisionado por outras áreas, como assistência social, saúde, cultura, 
esportes e proteção social (BRASIL, 2011c).

O parecer do CNE ignorou o histórico da demanda por creches no país, 
capitaneada pelo movimento de mulheres, que cobrava do Estado sua responsa-
bilidade no cuidado com as crianças. Ignorou, também, o papel e a responsabi-
lidade do Estado na oferta de serviços de cuidados, não a partir da perspectiva 
meramente “assistencialista”, como define em seu parecer, mas da reprodução e 
manutenção da sociedade. Desconsiderou, ainda, que a educação infantil tem 
diferenças significativas em relação aos demais níveis de ensino e que não é pos-
sível aplicar a todos as mesmas regras e procedimentos, especialmente porque no 
campo do ensino infantil a fronteira entre as tarefas de educação e as de cuidado 
são tênues, quando não inexistentes. Por trás de argumentos carregados de valores 
tradicionais de gênero está a ideia de que existe uma mulher em cada família que 
estará sempre disponível para os cuidados com filhos, às custas de sua participa-
ção em outras esferas da vida, e poderá suprir a ausência, ainda que temporária, 
do Estado. O CNE ignorou, assim, que cada vez menos mulheres encontram-se 
disponíveis para assumirem sozinhas este encargo e que novos modelos e arranjos 
familiares surgem para colocar este pressuposto em xeque. Há, sem dúvida, um 
prejuízo ainda maior para aquelas famílias que não têm condições de arcar com 
alternativas de cuidados e que deverão construir arranjos privados para solucionar 
um problema gerado pelo Estado. Os custos destes arranjos historicamente têm 
recaído sobre as mulheres e suas possibilidades de trabalho, bem como sobre as 
próprias crianças, submetidas a condições de risco.
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No início de dezembro de 2011, o CNE alterou seu parecer, determinando 
que o poder público deveria garantir o atendimento nessas unidades na ausência 
de instituições de assistência social, de saúde, esporte e lazer. Segundo integran-
tes do conselho, esta possibilidade estava prevista no parecer anterior, mas não 
devidamente explicitada.53 Ainda que não se mencione, em qualquer momento, 
a perspectiva de que as creches representam uma alternativa para garantia dos 
cuidados às crianças, e que o novo parecer defenda claramente que as creches 
são unidades exclusivamente educacionais, a mudança do parecer é positiva, na 
medida em que se converte em instrumento na luta pelo acesso aos serviços.

A polêmica ainda não está encerrada, pois a Secretaria Municipal de Educa-
ção de São Paulo já manifestou interesse em entrar com representação no MEC 
requerendo o fechamento das creches e pré-escolas nas férias.54 O novo parecer 
do CNE ainda aguarda homologação do ministro da Educação, o que assume 
importância maior ao se considerar que a ampliação da oferta de creches é uma das 
prioridades deste novo governo, inserida dentro do Programa Brasil Sem Miséria. 

Vencer situações como esta serão desafios cotidianos a serem enfrentados pelas 
instâncias coordenadoras da política de promoção da autonomia feminina. Em espe-
cial, vale destacar que, durante todo este processo, a SPM não foi instada a se pronun-
ciar, nem mesmo se mobilizou para fazê-lo de forma proativa e autônoma, a despeito 
da intensa mobilização do movimento feminista desde o início das discussões. 

Interessante notar como o debate em torno das creches e pré-escolas evi-
dencia, de forma bastante clara, dois grandes desafios para a SPM na nova estra-
tégia que pretende desenvolver: a falta de compreensão e parceria dos demais 
órgãos governamentais; e os grandes limites à atuação da SPM, devido à falta 
de reconhecimento de seu papel ou de sua legitimidade para atuar em ações 
desenvolvidas por outros ministérios, ou diante da pouca iniciativa da secretaria 
em determinadas situações.  

Finalmente, como o principal programa federal lançado até agora pela 
atual presidenta para o enfrentamento da pobreza extrema foi o Brasil Sem 
Miséria, os desafios para os próximos anos não poderiam estar afastados deste 
tema e das dificuldades relacionadas à incorporação da perspectiva de gênero 
em suas ações e diretrizes. Para a elaboração das metas do programa a partir da 
população situada na extrema pobreza – faixa populacional definida a partir 
do limite de renda de R$ 70,00 – foram considerados os dados do Censo 
de 2010 e, a partir deles, estabelecidas as estratégias de enfrentamento do 

53. Ver Mandelli (2011).
54. Destaque-se que, para garantir o funcionamento das creches e pré-escolas em período integral, será necessário 
que o Estado ofereça alternativas para que os professores, professoras e demais profissionais do ensino não fiquem 
prejudicados em seus direitos ou sobrecarregados em termos de carga horária.
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problema da extrema miséria. O objetivo geral do programa é combater a 
extrema pobreza não somente com transferência de renda, mas também por 
meio de outras políticas que possibilitem às pessoas situadas nesta posição 
extrema mudarem suas realidades. Em relação aos dados, foram feitas análises 
por sexo e, diante da semelhança dos números tanto para homens quanto 
para mulheres, argumentou-se que não haveria necessidade de uma estratégia 
específica a partir da perspectiva das diferenças e da igualdade entre os sexos. 
Assim, as mulheres seriam beneficiadas no bojo das ações desenvolvidas para 
os extremamente pobres e da ampliação dos programas de transferência de 
renda, dos quais são titulares preferenciais.

Ocorre que, como o programa utiliza como referencial a renda média 
familiar, as eventuais desigualdades de renda internas a cada família não são 
captadas nestes dados. Por exemplo, se um casal com dois filhos com menos 
de 3 anos de idade tem  renda de R$ 280,00 a partir da remuneração somente 
do pai, e outro casal, sem filhos, tem sua renda obtida pelos dois cônjuges, 
de R$ 140,00, do ponto de vista dos dados, não há diferença. Estes homens 
e mulheres são igualmente extremamente pobres. Ademais, estes dados não 
permitem identificar as desigualdades de acesso aos recursos dentro dos domi-
cílios e muito menos são capazes de mensurar a pobreza em seus variados 
aspectos, o que, certamente, poderia evidenciar a situação de maior vulnera-
bilidade das mulheres.

No entanto, ainda que seja considerada apenas a renda per capita, sabe-se que, 
no caso da primeira família, talvez a mulher pudesse dedicar-se a alguma atividade 
remunerada, adquirindo renda e melhorando a situação da família. Isto porque o 
cuidado com os filhos pequenos, em geral, fica sob a responsabilidade da mulher.  
Na situação da primeira família, a existência de equipamentos públicos para o 
compartilhamento das responsabilidades em relação ao cuidado das crianças 
poderia ser um elemento central para a saída desta família da extrema miséria55 
e, por outro lado, sua inexistência seria um empecilho para o sucesso de outros 
programas direcionados à inserção no mercado de trabalho de mulheres, tal como 
mencionado anteriormente.

Aspectos como este têm sido levantados nos fóruns instalados pelo 
governo federal para a discussão sobre a implementação e monitoramento 
do Brasil Sem Miséria. Espera-se, com isso, que sejam levados em considera-
ção, não só para uma maior eficiência do programa, mas também para uma 
expansão adequada dos serviços e políticas necessários para a viabilização da 
autonomia econômica das mulheres.   

55. Segundo dados da PNAD 2011, 15% dos pobres em situação de extrema pobreza são mulheres sem inserção no 
mercado de trabalho que possuem filhos sem acesso a creche. 
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Neste aspecto, foi instituído o Programa Mulheres Mil – Educação, Cida-
dania e Desenvolvimento Sustentável, por meio da Portaria do MEC no 1.015, 
de 21 de julho de 2001. O programa, coordenado pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tem como alvo as mulheres 
em situação de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, moradoras em locali-
dades com baixo IDH ou integrantes dos territórios da cidadania. Estas mulheres 
terão, por meio do programa, formação educacional profissional e tecnológica 
que possibilitem seu acesso ao mercado de trabalho e sua emancipação por meio 
da educação, da autonomia financeira e do empreendedorismo.

O programa se iniciou com um projeto-piloto em cidades do Nordeste, 
realizado em parceria com instituições canadenses, se expandiu e hoje conta com 
a parceria da SPM, da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), do MDS, da 
Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e do Conselho das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF).

As instituições que ofertarão o serviço educacional previsto no programa 
são as instituições públicas dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, 
entidades privadas nacionais de serviço social e de aprendizagem – conhecidas 
como integrantes do Sistema S: SESC, SENAC, Senai, Sesi, SENAT, SEST, Senar 
e SESCOOP – e entidades privadas sem fins lucrativos.

Debates sobre a presença de mulheres – ou  sobre as questões de gênero – 
também têm sido feitos, ainda que de forma muito pontual e pouco estrutural, 
no âmbito de algumas ações voltadas à população rural. Neste sentido, vale men-
cionar a incorporação da temática de gênero nas capacitações realizadas para os 
técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que no Programa Brasil 
sem Miséria adquire importância significativa, e a exigência de participação de, 
no mínimo, 30% de mulheres nas reuniões de orientações técnicas. A medida, 
apesar de importante, é claramente insuficiente para dar conta das necessidades 
das mulheres do campo e da floresta, devendo ser complementada tendo como 
subsídios as informações e experiências já consolidadas no governo federal.

A promoção da autonomia das mulheres, com ênfase na autonomia 
econômica, tem sido o eixo da atuação da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres a partir de 2011 e inclusive constitui-se no tema que permeou 
todos os fóruns de discussão da III Conferência Nacional das Mulheres, 
realizada em dezembro de 2011.

O decreto que convoca a III Conferência Nacional, realizada em Brasília sob 
a coordenação conjunta da SPM e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
destaca que a conferência teria como objetivo discutir e elaborar propostas de 
políticas que contemplem a construção da igualdade de gênero, na perspectiva do 
fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres, 
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e contribuam para a erradicação da pobreza extrema e para o exercício pleno 
da cidadania pelas mulheres brasileiras. A ideia é que, a partir da avaliação das 
ações e políticas propostas no II PNPM, sua execução e impactos, sejam definidas 
prioridades centradas no tema da autonomia para o próximo período. 

A primeira etapa da III Conferência iniciou-se em junho, com a realização 
das conferências municipais e regionais em todo o país. As propostas aprovadas nes-
tes encontros foram apresentadas nas conferências estaduais, que aconteceram até 
novembro. Os resultados deste conjunto de escutas à sociedade foram levados como 
subsídios para as discussões que se deram na Conferência Nacional. Destaca-se, 
ainda, que, pela primeira vez, as mulheres em situação de prisão realizaram conferên-
cias específicas. Nos presídios femininos de Cariacica, no Espírito Santo, e de Bagé, 
no Rio Grande do Sul, expuseram os problemas e reivindicaram ações que pudessem 
reverter as condições de constante violação de direitos humanos por elas vivenciadas.

Os resultados alcançados ao longo da implementação de dois planos nacio-
nais são reveladores dos esforços empreendidos por diferentes órgãos governa-
mentais. Entretanto, revelam também os obstáculos encon trados, pois muitos 
compromissos assumidos nas conferências e organizados nos PNPMs não foram 
cumpridos. Vários dos desafios identificados no processo de revisão e avaliação 
do segundo plano são os mesmos encontrados na I Conferência, ainda em 2004.

A III Conferência constitui-se em uma nova oportunidade de atuação direta dos 
movimentos feministas e de mulheres para pautar e sustentar a agenda feminista, bus-
cando formar opiniões, mobilizar vontades políticas, legitimar as demandas do movi-
mento, negociar conflitos, fazer frente às agendas conservadoras e fundamentalistas, e 
pactuar compromissos com o governo (OLIVEIRA, 2010). Resta acompanhar como 
estas contribuições serão apropriadas pelo governo federal na construção de uma 
estratégia de promoção da autonomia econômica e social das mulheres brasileiras. 
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