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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as políticas públicas para mulheres no 
quesito inserção e permanência no mercado de trabalho, a fim de se averiguar se 
o Estado brasileiro promove políticas capazes de assegurar que elas tenham 
oportunidades de obter sua independência profissional. Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa teórica sobre o papel histórico de subordinação das mulheres e o 
que as motivou a lutar por seus direitos e obter sua independência profissional. O 
estudo enfatizou as políticas públicas de trabalho para mulheres que são 
propostas e realizadas no Brasil, utilizando como base o III Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres, elaborado pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, cujo foco é a transversalidade de políticas. Posteriormente, analisou-se 
a repercussão das políticas em questão na cidade de Volta Redonda através de 
um estudo de caso. Foi possível observar que a presença de uma Secretaria para 
Mulheres no munícipio de Volta Redonda possibilita que as questões de gênero e 
do mercado de trabalho feminino sejam discutidas e reconhecidas pelo poder 
público local, transformando-se em políticas públicas.  
 

Palavras-chave: Políticas Públicas para Mulheres. Mercado de Trabalho. Gênero. 

Transversalidade. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Em decorrência da desigualdade ainda persistente em relação às mulheres em 

diversos setores da sociedade, incluindo o setor profissional, este trabalho tem como 

objetivo analisar as Políticas Públicas para Mulheres e quais destas políticas garantem 

a inserção delas no mercado de trabalho. 

Para tanto, o estudo realizou um levantamento bibliográfico pertinente aos temas 

da representação social da mulher e das dificuldades que as mesmas enfrentaram em 

decorrência de sua condição ‘feminina’, que é caracterizada como inferior desde os 

primórdios da humanidade. Nesse aspecto, discute-se como as mulheres perceberam 

sua condição subalterna e se engajaram num processo de emancipação política e 

social através da conquista e defesa de direitos que antes lhes eram negados. 

O principal objetivo deste estudo, à luz das reflexões acima apontadas, é retratar 

o mercado de trabalho feminino no Brasil e os problemas decorrentes da inserção 

precária da mulher, com destaque para o fenômeno da "feminização da pobreza". 

Consequentemente, a partir disto, buscou-se compreender a importância do movimento 

feminino no Brasil, particularmente na Constituição de 1988, e, como efeito desta, a 

posterior criação de órgãos públicos que lutam pelos direitos das mulheres (como a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres) e das políticas públicas propostas para o 

setor. Procurou-se averiguar se os instrumentos de políticas públicas atualmente 

disponíveis para lidar com o tema em questão são ou não um meio pelo qual as 

mulheres têm a oportunidade de exercer sua cidadania de forma plena. 

A questão da transversalidade das políticas públicas para as mulheres também 

foi analisada como importante instrumento utilizado pelos órgãos governamentais para 

promover a igualdade entre os sexos e a inserção profissional da mulher.  Nesse 

quesito, a parte propriamente empírica do estudo procurou averiguar o grau de 

capilaridade das políticas para as mulheres através das ações implementadas no 

âmbito dos municípios. Como estudo de caso, foram ressaltadas as ações 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de 
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Volta Redonda, de modo a averiguar se tais ações seguem as diretrizes traçadas 

nacionalmente pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, contemplando os 

objetivos perseguidos pelo setor, quais sejam: o igual tratamento entre homens e 

mulheres nas esferas privada e pública; o fim da violência contra a mulher; a inserção 

qualificada das mulheres no mercado de trabalho, etc. 

Além desta introdução, os capítulos deste trabalho estão divididos em cinco 

partes. No segundo capítulo, discute-se a contextualização histórica da questão 

feminina, destacando sua posição de inferioridade em relação ao homem, bem como os 

motivos que levaram as mulheres a lutar pelo reconhecimento dos seus direitos. Neste 

capítulo, será abordada a questão da inserção feminina no mercado de trabalho 

brasileiro, discutindo-se também as políticas públicas de trabalho para as mulheres 

desenvolvidas pelo Governo Federal nos últimos anos. O capítulo três, a parte empírica 

do trabalho, consiste em um estudo de caso das políticas para as mulheres 

implementadas na cidade de Volta Redonda, analisando se elas têm caráter 

transformador, em compasso com as políticas nacionais, ou se apenas se constituem 

simbolicamente. O capítulo quatro demonstra a metodologia utilizada na elaboração 

deste trabalho. O capítulo cinco traz a demonstração dos resultados e a discussão 

acerca do presente estudo. Por fim, o capitulo seis é a conclusão. 
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 2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 Os capítulos a seguir apresentam um breve panorama histórico sobre a realidade 

desigual enfrentada pelas mulheres ao longo do tempo. Retratam também as 

mudanças ocorridas nos contextos internacional e nacional e as conquistas femininas 

obtidas. Além disso, discute-se o tema da atuação profissional das mulheres no atual 

contexto brasileiro e as questões que se apresentam com os novos tempos e as novas 

práticas sociais.  A revisão de literatura é finalizada com a análise das Políticas Públicas 

de trabalho para Mulheres no âmbito nacional.  

 

2.1 O PAPEL SOCIAL DA MULHER E SUA REINVIDICAÇÃO POR DIREITOS 
 

Historicamente, foi concedido à mulher o papel social de subordinação em 

relação ao homem. As mulheres sempre deviam obediência para algum membro do 

sexo masculino da família, como pais e irmãos. Essa realidade também se fazia 

presente em relação à instituição do casamento que significava a restrição de sua 

liberdade de pensamento, atitude e expressão. Segundo a definição de papéis da 

sociedade masculina, as mulheres tinham o dever de obedecer ao marido podendo ser 

punidas se discordassem dele e deveriam agir conforme os padrões de bom 

comportamento impostos e reforçados pela sociedade.  

Cabia às mulheres os cuidados domésticos e reprodutivos, especialmente os 

cuidados atinentes à maternidade. Já ao esposo cabia o papel de sustentar 

economicamente o lar, sendo o provedor dele através de seu trabalho. Nesse sentido, 

“o casamento seria o contrato pelo qual a mulher conferiria sua liberdade ao marido em 

troca de sustento” (LOPES, 2006, p. 415). Assim, era atribuída ao homem a figura de 

chefe da família. 

Com isso, pode-se observar que as mulheres eram exploradas e oprimidas, 

enquanto o homem reservava-se as posições de poder na sociedade, revelando uma 

forma de dominação patriarcal em todos os aspectos da vida social.  
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Havia um medo muito grande por parte dos homens de perder seu poder 
através da divisão sexual do trabalho e dentro da estrutura familiar, por isso, 
consideravam as mulheres importantes como provedoras do bem-estar da 
família, sem considera-las como sujeitos independentes com demandas 
próprias (CARVALHO, 2011, p.145). 

 

 

No contexto internacional, dentro dos diversos movimentos que buscavam 

emancipação social, as mulheres estavam presentes, pleiteando pela igualdade de 

direitos. Porém, nos próprios movimentos emancipatórios elas eram oprimidas, pois o 

meio político ainda era fortemente dominado pela característica patriarcal. Um exemplo 

ilustrativo é a Revolução Francesa (1789- 1799), na qual as mulheres tiveram uma 

participação ativa, sem, contudo, lograrem êxito no reconhecimento dos seus direitos. 

Assim, as mulheres foram deixadas de fora dos conceitos de ‘liberdade, fraternidade e 

igualdade’, e só os homens de posse alcançariam a mudança desejada, restando às 

mulheres continuar exercendo seu papel de subordinação dentro do lar e fora do 

contexto político -, o que fez com que mais uma vez fosse postergado o pleno exercício 

da cidadania feminina. 

 

 Havia uma exclusão das mulheres da arena dos direitos civis, do Estado de 
direito, esse foi um argumento importante para o surgimento dos movimentos 
femininos na luta por direitos, fazendo emergir debates na arena pública em 
defesa da cidadania feminina (CARVALHO, 2011, p. 147). 

 

 

Ainda na Europa, com o advento do industrialismo, as mulheres começam a viver 

o trabalho fora do seio familiar, especialmente as mulheres mais pobres e vulneráveis 

da sociedade, que começaram a ingressar nas fábricas submetidas a péssimas 

condições de trabalho. Dessa forma, a mulher começa a ser uma força atuante nos 

ambientes de trabalho. Com isso, inicia-se uma mudança na configuração tradicional do 

papel da mulher. Embora atuante nas fábricas, as mulheres estavam sujeitas a uma 

dupla desigualdade: a desigualdade entre os sexos, que se traduzia em fortes 

diferenças salariais para tarefas igualmente desempenhadas entre homens e mulheres; 

e a desigualdade típica da sociedade capitalista, que transformava a mulher em 

“proletária”.  
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Os primeiros contatos da mulher com o mercado de trabalho foram 
drasticamente discriminatórios, ou ainda, quando eram vistas como ‘custo 
benefício’ para o empregador, por ofertar salários baixíssimos e incompatíveis 
com as atividades exercentes, apenas com o intuito de obter lucro sobre a força 
de trabalho feminina (LUZ e FUCHINA, 2009).  

 

Esta realidade contribuiu para que a mão-de-obra feminina fosse empregada em 

larga escala, fazendo com que surgissem conflitos com os homens em decorrência da 

preferencia da mão-de-obra feminina no lugar da masculina por parte do patronato. 

Com a Revolução Industrial na Inglaterra, as mulheres passaram a se movimentar em 

busca de seus direitos por igualdade e melhores condições de trabalho.  

A inserção das mulheres no mercado de trabalho provocou um novo alento para 

as lutas feministas por emancipação e afirmação de direitos. Com o ingresso no 

mercado de trabalho, as mulheres passaram a perceber sua dupla condição de 

dependência e subordinação. De um lado havia as tarefas relacionadas à vida 

doméstica, dentro de uma desigual divisão do trabalho. Por outro lado, a inserção 

profissional das mulheres não se afigurava com uma ‘garantia de liberdade’, visto que 

as condições que imperavam no mercado de trabalho nos primórdios do industrialismo 

eram tão mais aviltantes e opressivas quanto àquelas que vigoravam no mundo 

doméstico. Essa dupla condição acabou por gerar impactos na sociedade, levando as 

mulheres a se organizarem politicamente para reivindicar seus direitos. 

Em consequência disso, a partir do século XIX surgiu na Inglaterra o movimento 

feminista onde as mulheres se uniram para lutar por seus direitos, principalmente o 

direito ao voto. Embora muitas delas, em suas manifestações e greves, tenham sido 

presas e sofrido diversos tipos de violência, o direito ao voto feminino no Reino Unido 

foi conquistado em 1918 (PINTO, 2010). 

Grandes discussões e questionamentos acerca dos direitos da mulher começam 

a ser abordados nos EUA e na Europa. Portanto, “para saírem da invisibilidade e do 

espaço considerado secundário, as mulheres foram em busca da luta, da resistência e 

da organização” (SANTOS, 2011).  

A partir das primeiras décadas do século XX, influenciadas pelo movimento 

feminista, as mudanças em relação ao comportamento feminino começaram a ganhar 

força. Primeiramente em relação ao visual que cada vez mais se distanciava dos 
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padrões anteriormente predominantes vistos como ‘bons costumes’. O meio literário 

reforçava uma ruptura com antigos padrões e cada vez mais a ideia de progresso era 

incorporada na sociedade (LUZ e FUCHINA, 2009).  

No Brasil, o movimento feminista começou a ganhar notoriedade na década de 

1910 sendo liderado por Bertha Lutz, uma bióloga e cientista que estudou no exterior e 

voltou ao Brasil com a finalidade de lutar pelo direito feminino de votar. Bertha 

participou da fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma 

organização que fazia campanhas públicas pelo voto feminino.  No país, as mulheres 

que eram trabalhadoras, operárias, costureiras, chapeleiras, etc., participaram de 

diversas manifestações de caráter anarquista neste período. Em 1927, a Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino levou ao Senado Federal um abaixo-assinado que 

pedia aprovação do Projeto de Lei que dava direito de voto às mulheres, projeto este de 

autoria do Senador Juvenal Lamartine. O direito feminino ao voto no Brasil foi 

conquistado no ano de 1932, quando foi promulgado o Novo Código Eleitoral Brasileiro 

(PINTO, 2010). 

Mesmo que na década de 1930 no Brasil as mulheres tenham conquistado 

alguns direitos civis, sendo o principal e o mais importante deles o direito ao voto, a 

plena igualdade de direitos desejada ainda não era uma realidade. Portanto, era 

necessária a permanência ativa dos movimentos femininos objetivando dar 

continuidade à luta.  Mas, apesar de necessários, os movimentos feministas no Brasil 

tiveram um declínio na década de 1930, tendo ganhado força novamente na década de 

1960 (PINTO, 2010). 

No século XX, em todo o mundo e também no Brasil, e em decorrência das duas 

guerras mundiais, as mulheres conseguiram se inserir em outros campos, devido à 

necessidade social de mão de obra. Muitas delas tornaram-se responsáveis pelos 

negócios da família já que os homens estavam no campo de batalha. Porém, as 

profissões em que as mulheres mais conseguiam se inserir facilmente eram 

consideradas como “tipicamente femininas”. 

Estas profissões ilustram a situação abordada anteriormente, onde em todas as 

sociedades do mundo as mulheres, levando em conta aspectos biológicos que não 

consideravam a diversidade existente entre os indivíduos, eram vistas como emotivas, 
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frágeis, sensíveis e incapazes de tomarem decisões racionais. Isto fazia com que fosse 

atribuído a elas principalmente o papel de reprodutora, protetora da prole e do lar, 

sendo os homens considerados os mais fortes fisicamente e capazes de elaborar 

qualquer tarefa. Dessa forma, a distribuição de empregos entre os sexos foi feita de 

maneira desigual, onde as mulheres apenas tinham acesso aos trabalhos considerados 

adequados para elas como o de cuidadora, enfermeira, secretária, professora, 

costureira, lavadeira, entre outros, ficando restrito aos homens os trabalhos melhores 

remunerados e cargos de maior posição hierárquica.  

Acerca desta questão, Cristiane Lopes (2006), em seu trabalho intitulado ‘Direito 

do trabalho da mulher: da proteção à promoção’, ilustra tal situação através da citação 

de uma norma (artigo 387), já revogada do Decreto- lei 5452/43 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que considerava aspectos exclusivamente biológicos sobre o 

trabalho da mulher, onde proibia o trabalho das mesmas em subterrâneos, mineração, 

subsolo, construção civil e atividades perigosas e insalubres. A autora deixa claro que 

tais condições consideradas de periculosidade são válidas não somente para as 

mulheres, mas também para os homens, e que uma das justificativas para tais 

equívocos em normas como estas se dá pelo que era moralmente conveniente para a 

sociedade da época. 

Ainda no século XX, o termo ‘gênero’ começou a aparecer nos estudos 

feministas como conceito fundamental para se entender os problemas enfrentados 

pelas mulheres na sociedade. 

O termo gênero surgiu no espaço acadêmico no movimento em que as 
pesquisadoras feministas buscavam através dos chamados estudos das 
mulheres, desmistificarem a atribuição da condição da mulher na sociedade 
(SANTOS, 2011, p.86). 
O conceito de gênero envolve duas dimensões: uma compreende que a ideia 
do biológico sexual inato não dá conta da explicação do comportamento 
diferenciado masculino e feminino, a outra envolve a noção de que o poder é 
distribuído de maneira desigual entre os sexos, cabendo às mulheres uma 
posição subalterna na organização da vida social (SANTOS, 2011, p.86). 

 

Portanto, para se falar de gênero, é necessário considerar o aspecto cultural e 

social e não apenas o aspecto biológico. A questão do gênero também é utilizada para 

ressaltar a mulher como ator de grande relevância histórica no processo de construção 

social.   
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O conceito de gênero dentro do movimento feminista é usado para enfocar a 
luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e tem como 
finalidade neutralizar, ou ainda, ultrapassar as barreiras visíveis e invisíveis que 
existem e que impedem a participação econômica, política e social das 
mulheres. Por fim, objetiva-se construir uma ideia de que todos os seres 
humanos, independente dos papéis social e culturalmente atribuídos a 
mulheres e homens são livres de desenvolver as suas capacidades pessoais e 
de fazer escolhas (SANTOS, 2011, p.90). 
 

A carta das Nações Unidas, de 1945, demonstra a preocupação com as 

questões de gênero por parte da Organização das Nações Unidas (ONU) e marca o 

momento em que há uma internacionalização das questões que antes eram nacionais e 

regionais, bem como a garantia de direitos para as mulheres, que passam a ser 

discutidos globalmente. Na Carta, há a defesa, de forma explicita, à igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e o repúdio a qualquer distinção de raça, sexo, língua 

ou religião. 

Desde sua criação em 1945, a ONU contribui para questões relativas a gênero e 

direitos humanos que são de suma importância no que diz respeito às questões 

femininas. 

 

Embora o movimento das mulheres remonte a épocas anteriores à própria 
fundação das Nações Unidas, é com a organização que ele ganha força e 
visibilidade, seja como fórum de debates, seja como fonte de dados e 
informações sobre a situação da mulher, a ONU desempenhou- e desempenha- 
papel significativo na luta pelo empowerment das mulheres (GUARNIERI, 2010, 
p.3).  

 
 

Segundo Claudia Pedro e Olegna Guedes (2010), na década de 1960 no Brasil 

houve um ressurgimento das primeiras organizações femininas, que ainda tinham um 

caráter conservador devido ao momento político de ditadura militar vivido no país, onde 

os primeiros estatutos apenas apresentavam temas sobre o mercado de trabalho e 

igualdade entre os sexos, mas a questão da liberdade sexual não era posta em pauta 

por ser um tema que iria contra a ordem pública. 

 

No contexto sócio-político que se instaura com o golpe de 64, registra-se um 
período em que criou uma barreira significativa na causa das mulheres, que se 
exprimia como dos movimentos sociais reprimidos pela ditadura. Registra-se, 
contudo, o protagonismo de grupos de mulheres em resistência à ditadura 
através de passeatas, manifestações públicas, organizações clandestinas. Essa 
conjuntura política possibilitava que muitas mulheres refletissem melhor sua 
postura social (PEDRO e GUEDES, 2010, p.6). 
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De acordo com Débora Carvalho (2011), a partir da década de 1970, são 

realizadas diversas Conferências Mundiais com o intuito de discutir as demandas e 

necessidades das mulheres e as propostas para a plena conquista da igualdade de 

gênero. Então, a partir de 1975 surge a ‘Década da Mulher’, fortemente incentivada 

pelos movimentos feministas que se iniciaram em 1970.  A década da Mulher tinha 

como objetivo enfatizar as discriminações contra as mulheres que ainda eram presentes 

na maioria das sociedades, enfatizando a necessidade de abolição dessas práticas 

discriminatórias. 

Diversos encontros marcaram a discussão sobre o tema das mulheres ao longo 

dos anos, começando com o ‘Ano Internacional da Mulher’ em 1975. Houve ainda a I 

Conferência Mundial sobre as Mulheres na Cidade do México que tinha como objetivo 

alcançar a igualdade entre homens e mulheres; pôr fim à separação entre os sexos em 

questões concernentes à educação, oportunidades e prioridades econômicas; sugerir 

novas formas de promoção de participação feminina no desenvolvimento; desenvolver 

um plano de ação para o fortalecimento das mulheres no mundo e reconhecer o papel 

crucial da mulher para a paz mundial (BOUTROS-GHALI, 1996, p.33 apud GUARNIERI, 

2010, p.7). O trabalho, a educação e a saúde eram os temas centrais, “o resultado da 

Conferência foi a elaboração de um Plano de Ação para os países e a Declaração do 

México sobre a Igualdade das Mulheres e sua Contribuição para o Desenvolvimento e a 

Paz” (GUARNIERI, 2010, p.8). 

 Já em 1979, houve a Convenção sobre a Abolição de Todas as formas de 

Discriminação contra as Mulheres, que foi reconhecida pela Assembleia Geral da ONU. 

A Convenção tratava sobre vários aspectos da vida das mulheres como educação e 

trabalho, por exemplo, e sobre a liberdade das mulheres em todos os âmbitos de sua 

vida, tendo elas autonomia sobre suas próprias decisões. A Convenção também tratou 

sobre a eliminação da discriminação não apenas no meio público, mas também no meio 

privado “reconhecendo como de igual importância direitos civis, políticos, econômicos e 

sociais e reafirmando a relevância do acesso igualitário de homens e mulheres à vida 

política, ao mercado de trabalho e à educação para o empowerment das mulheres” 

(GUARNIERI, 2010, p.10). 
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 A II Conferência Mundial das Mulheres aconteceu em 1980 em Copenhague e 

buscava avaliar o andamento das propostas da I Conferência, enfatizando novas 

questões relatadas a saúde, educação e emprego da mulher (GUARNIERI, 2010). 

 Em 1985 houve a III Conferência Mundial das Mulheres em Nairóbi a fim de 

revisar os objetivos da II Conferência e propor novas diretrizes. A violência, crise 

econômica, poder de decisão e mecanismos de promoção das condições da mulher e 

direitos humanos foram assuntos de destaque. A reunião em Nairóbi resultou em um 

documento que buscava colocar em ação a igualdade de oportunidades para as 

mulheres tanto no plano internacional como no nacional e local (GUARNIERI, 2010). 

 A IV Conferência Mundial das Mulheres de 1995, em Pequim, continuou com o 

enfoque das conferências anteriores, fortalecendo o debate da igualdade das mulheres 

no mundo. Meios de comunicação, meio ambiente e situação das meninas (jovens e 

adolescentes) foram temas que tiveram relevância. A Conferência tinha como sub-

temas a igualdade, o desenvolvimento e a paz, “a ampliação da temática nas 

conferências reflete um processo de amadurecimento e de uma visão renovada da 

problemática da mulher sob a perspectiva de gênero” (ABRAMOVAY, 1995, p.213 apud 

GUARNIERI, 2010, p.18). O resultado da Conferência foi a Declaração de Beijing, um 

documento que demonstra o interesse dos governos em defender os direitos e a causa 

das mulheres seguindo os preceitos dos sub-temas da Conferência em todo o mundo 

(GUARNIERI, 2010).  

 

Os números da Conferência comprovam a relevância da questão das mulheres 
no plano internacional [...] Beijing contou com aproximadamente cinquenta mil 
participantes, sendo mais de 2/3 mulheres. Esses números a tornaram o maior 
fórum de discussões já organizado pela ONU, sobre qualquer tema e em 
qualquer país (BOUTROS-GHALI, 1996; ALVES, 2001; COSTA, G. F. A., 2003 
apud GUARNIERI, 2010, p.19). 
 

 

Assim, pode-se dizer que: 

 
A luta das mulheres está na libertação das amarras de um senso moral 
construído pela cultura machista, cristalizada durante séculos. Não é apenas 
pela igualdade econômica e política que as mulheres conquistam seu espaço; 
mas são, também, na construção de uma sociedade livre de relações 
preconceituosas e discriminações. Trata-se de uma luta pela liberdade, para 
além da equiparação de direitos, e pelo respeito à alteridade (PEDRO e 
GUEDES 2010, p.5). 
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E ainda: 

 
Emancipar-se é equiparar-se ao homem em direitos jurídicos, políticos e 
econômicos. Corresponde à busca de igualdade. Libertar-se é querer ir mais 
adiante, marcar a diferença, realçar as condições que regem a alteridade nas 
relações de gênero, de modo a afirmar a mulher como indivíduo autônomo, 
independente, dotado de plenitude humana e tão sujeito frente ao homem 
quanto o homem frente à mulher (CHRISTO, 2001 apud PEDRO e GUEDES, 
2010, p.5). 

 

 

 Apesar dos inúmeros acontecimentos históricos e eventos realizados com o 

intuito de por fim à subordinação da mulher em relação homem, as desigualdades 

sofridas pelo sexo feminino não chegaram ao fim. A atuação da mulher na sociedade e 

no mercado de trabalho ainda é problemática e traz consigo inúmeras questões críticas. 

Portanto, faz-se necessário a discussão acerca deste tema que ganha cada vez mais 

força e visibilidade. Assim, pode-se dizer que houve uma evolução parcial no que diz 

respeito à luta pela emancipação feminina e equidade de direitos. Muito ainda tem que 

ser feito e discutido para que haja a erradicação dos problemas enfrentados pelas 

mulheres decorrentes de questões de gênero. Para enfrentar os múltiplos problemas 

sofridos pelas mulheres nos diversos setores sociais é necessário que haja um 

reconhecimento mais explicito da questão feminina em suas múltiplas implicações por 

parte do poder público e de toda a sociedade. Além disso, novas pautas se fazem 

presentes e entram em discussão de acordo com a permanente mutação da sociedade. 

 

2.2 DESIGUALDADES DE GÊNERO E SEGMENTAÇÃO RACIAL NO MERCADO DE 
TRABALHO BRASILEIRO 
 

As mulheres cada vez mais realizam conquistas no que diz respeito ao mercado de 

trabalho, tanto no cenário internacional como também no Brasil. Com o passar dos 

anos, e as inúmeras lutas por parte dos movimentos feministas, as mulheres vêm 

conseguindo se emancipar da autoridade masculina e, consequentemente, é cada vez 

maior a presença feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas.  
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 No Brasil, com a Constituição de 1988, surgiu uma maior atenção à igualdade 

entre homens e mulheres. Alguns autores destacam que a nova Carta Constitucional é 

vista como uma transição na questão dos direitos trabalhistas das mulheres, que antes 

tinha um caráter protecionista, e que, a partir de 1988, passa a ter um caráter 

promocional, mesmo que ainda passe por uma fase de consolidação dos direitos 

previstos em Lei. Sobre o caráter protecionista, há a percepção de que este tipo de lei 

influenciou de modo significativo a discriminação contra as mulheres no mercado de 

trabalho, pois: 

 

Seriam ‘protetivas’, por exemplo, as normas que proibiam a mulher de realizar 
horas extras ou de trabalhar no período da noite. Mas a falsa benignidade desta 
norma é evidente [...] porque o trabalho do homem também era sobreexplorado 
e nem por isso se pensou em providências semelhantes; o que comprova que o 
interesse de ‘proteger’ não era mais do que recordar o verdadeiro lugar da 
mulher na sociedade de então (em casa, cuidando da família) (LOPES, 2006, 
p.410). 
 
 

Ao contrário das protecionistas, as medidas promocionais seriam aquelas em 

que são criados ambientes e leis favoráveis à inserção das mulheres no mundo do 

trabalho, e instrumentos capazes de promover as devidas condições para que as 

mesmas tenham iguais oportunidades de mostrar suas capacidades para assumir 

quaisquer cargos e profissões. 

Porém, é necessário destacar que embora as mulheres estejam conquistando 

seu espaço no mercado de trabalho, e tenham tido muito sucesso nesta tarefa, se 

comparado ao período em que eram totalmente subordinadas e limitadas pela figura do 

homem, ainda hoje alguns problemas se fazem presentes em relação à presença 

feminina no ambiente de trabalho.  

 No final do século passado e início deste século, uma pesquisa feita pela 

socióloga Nadya Araújo Guimarães (2001) sobre a situação de emprego abrangendo 

homens e mulheres, demonstrou que em alguns ambientes de trabalho o discurso 

preponderante tanto por parte dos trabalhadores homens como da gerência em geral 

era de que algumas empresas eram feitas para ‘machos’, ou seja, a atuação massiva 

nas mesmas era composta por e para homens. 
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 Ainda segundo a autora, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) no período entre 1989 e 1999, mostrou que a indústria tinha, em sua maioria, 

trabalhadores do sexo masculino e da raça branca. E, mesmo quando nas indústrias 

havia a entrada de mulheres, a presença de mulheres brancas era mais fortemente 

observada e tinha uma maior chance de ingresso do que a de mulheres negras. Porém, 

fora das indústrias, as mulheres foram aos poucos se inserindo em outras áreas de 

atuação profissional. Este evento trouxe consigo algumas mudanças, tanto na estrutura 

ocupacional como na vida privada das mulheres. Algumas dessas mudanças serão 

abordadas a seguir, baseadas no PNAD 1989-1999, são elas: o trabalho doméstico, a 

questão salarial e o nível educacional. 

Sobre a primeira questão, enquanto as mulheres brancas conseguiam mais 

facilmente atuar no mercado industrial, o mercado doméstico (considerado como 

inferior) era em sua maioria ocupado por mulheres negras. Então “a distribuição das 

trabalhadoras entre os ‘bons’ e ‘maus’ empregos [...] tinham um claro viés racial” 

(ABREU, JORGE E SORJ apud GUIMARÃES, 2001, p.247).   

É importante salientar que apenas recentemente alguns direitos trabalhistas 

básicos foram estendidos aos empregados domésticos, que no Brasil absorve grande 

parte da força de trabalho feminina. A Emenda Constitucional nº 72/2013 garante aos 

trabalhadores domésticos alguns direitos que antes não constavam no âmbito legal, 

como a garantia ao décimo terceiro salário, duração do trabalho não superior a oito 

horas diárias, repouso semanal remunerado, entre outros. Porém, mesmo com esta 

recente legislação, os trabalhadores domésticos ainda não têm assegurado direitos 

como o seguro desemprego, auxílio-creche, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e outros direitos que, embora promulgados recentemente no Congresso 

Federal, ainda se encontram sem regulamentação. Percebe-se, portanto, que mesmo 

havendo mudanças, os problemas relativos ao trabalho doméstico persistem. Ainda 

hoje o trabalho doméstico é considerado por alguns como inferior por ter uma 

remuneração abaixo de outras profissões, apesar de ter uma extensa carga de 

trabalho. Trabalho este que, nas condições do mercado de trabalho brasileiro, é dotado 

de forte estigma por arregimentar trabalho precário, barato, rotativo e, sobretudo, 

feminino. Nesse sentido, “por ser considerada de responsabilidade natural das 
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mulheres, a atividade é restrita à esfera do doméstico e não tem o seu valor econômico 

nem social reconhecido, o que a torna desprestigiada” (BRASIL/ IPEA, 2009, p.20 apud 

FOUNTOURA et al, 2010, p.19). 

Sobre os salários, ainda segundo o PNAD 1989-1999, o nível salarial se alterava 

considerando a diferença entre homens e mulheres, negros e brancos, onde no topo 

hierárquico estava o salário dos homens brancos e na base o das mulheres negras.  

O nível de educação também é importante na análise da atuação entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho, pois através da educação há a preparação para o 

ingresso neste mercado e consequentemente a separação dos cargos pelo nível de 

qualificação para determinada função. Embora os homens ganhassem mais que as 

mulheres, o nível de escolarização das mulheres era maior do que o dos homens, tanto 

o das mulheres brancas como o das mulheres negras. Portanto, podemos afirmar, 

ainda segundo o PNAD 1989-1999, que mesmo tendo maior escolaridade isso não 

garantiu às mulheres, brancas e negras, os melhores cargos e salários em 

determinadas profissões. Fato este que permanece na sociedade atual, pois segundo 

dados do IBGE 2010, os homens possuíam uma média de 8,3 anos de estudo, 

enquanto as mulheres chegaram a 9,2, 

 
[...] isso significa que as mulheres tendem a se qualificar ainda mais para 
entrarem no mercado de trabalho, o que não se reverte em salários mais 
elevados ou em ocupações mais qualificadas que as masculinas, assim como 
não significa a desobrigação das responsabilidades domésticas e dos cuidados 
(QUIRINO, 2012, p.96). 
 
 

A análise do PNAD 1989-1999 permite concluir duas coisas. A primeira é que há 

no Brasil, “a prevalência de mecanismos de locação de salários e rendimentos 

baseados única e exclusivamente em critérios adscritos, fundados na discriminação, de 

sexo e racial” (GUIMARÃES, 2001, p.259) e em segundo lugar, “tais mecanismos 

atingem de maneira desigual os próprios grupos sujeitos à desigualdade de 

rendimentos, configurando – e isto é importante em termos analíticos, mas, sobretudo, 

em termos políticos – padrões diferenciados de desigualdades, que afetam os grupos 

discriminados” (GUIMARÃES, 2001, p.259).  

Desse modo, a inserção no mercado de trabalho dependeria mais dos critérios 

inscritos no corpo, os critérios adscritos (aparência física, ser homem ou mulher, branco 
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ou negro), do que dos critérios de desempenho e qualificação profissional para 

determinado cargo, evidenciando uma presente discriminação nesta área 

(GUIMARÃES, 2001). 

Mesmo vários anos após o PNAD 1989-1999, ainda hoje os problemas relativos 

ao salário inferior das mulheres persistem, e esta realidade é ainda mais grave se 

considerarmos o fato de que as mulheres negras ganham menos que as mulheres 

brancas. Isto demonstra que, no Brasil, mesmo que sejamos considerados um país 

miscigenado, há uma grande discriminação racial, étnica e de gênero, ainda que essa 

discriminação seja invisibilizada, tanto na sociedade em geral como no ambiente de 

trabalho. As questões relativas à ascensão profissional das mulheres, mesmo que 

sejam capacitadas, também não chegaram ao fim. 

 
Trata-se do chamado ‘teto-de-vidro’- segregação hierárquica dos postos de 
trabalho que resulta na baixa representação de mulheres em cargos de direção 
das organizações. Tal fenômeno, observado mesmo quando há mulheres com 
capacidades produtivas idênticas às dos colegas do sexo masculino, se 
reproduz no Brasil tanto no setor privado como no setor público e revela 
práticas organizacionais permeadas de noções estereotipadas que, por um 
lado, não reconhecem a capacidade feminina para o exercício da liderança, e, 
de outro, atribuem às mulheres a responsabilidade pelos cuidados e, desta 
forma, dificultam sua inserção em postos de trabalho que demandam jornadas 
mais extensas, viagens e, de forma geral, maior tempo disponível para o 
trabalho (FOUNTOURA, et al, 2010, p. 17). 
 
 

O percentual de desemprego feminino também tende a ser maior do que o 

masculino (FONTOURA et al, 2010). Os dados do Censo 2010 apontam que da 

totalidade da população brasileira 51,04% é formada por mulheres, ou seja, o número 

de mulheres no Brasil é maior do que o de homens e, a População em Idade Ativa (PIA) 

e a População Economicamente Ativa (PEA) também tem um número maior de 

mulheres do que de homens (QUIRINO, 2012). Com a população do país e a 

população economicamente ativa sendo compostas em sua maioria por mulheres, 

ressurge outra questão de fundamental importância na discussão acerca da presença 

da mulher no mercado profissional que é a dupla jornada de trabalho, uma realidade 

vivida pela maioria das mulheres na sociedade atual. A dupla jornada de trabalho pode 

ser vista tanto como benéfica, mas também como problemática. Benéfica por atribuir a 

figura feminina a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, sendo 



23 

 

profissional, dona de casa, mãe e esposa. Problemática por ser um dos fatores que 

pode acarretar no baixo nível salarial e prejudicar a competitividade das mulheres com 

os homens por postos de trabalho, pois, com a dupla jornada de trabalho, as mulheres 

têm que, além de trabalhar fora, ter a responsabilidade com o lar, e ser capaz de 

dedicar um tempo para cuidar da casa e dos filhos, submetendo os últimos aos 

cuidados externos em seu período de trabalho.  

Com isso, elas podem ter um menor número de horas trabalhadas em sua vida 

profissional tendo muitas vezes que realizar uma jornada de meio período para que seja 

possível realizar suas outras atribuições. Consequentemente, seu rendimento pode ser 

inferior devido a seu número de horas trabalhadas. Portanto, podemos concluir que “é 

notório que persiste a diferença salarial entre homens e mulheres, é fato que continua 

sendo responsabilidade da mulher o cuidado dos filhos, com todos os custos que isso 

representa” (LOPES, 2006, p.408). 

 Atualmente, há um crescimento do número de mulheres que são chefes de 

família e este fato compromete ainda mais a atuação das mesmas no campo 

profissional já que seu tempo tem que ser dividido de modo que elas possam realizar 

todas as tarefas que esta condição exige. Mas, apesar disso, nesta condição elas se 

tornam provedoras e tem autonomia para exercer seu papel na família de maneira 

independente, o que acaba se tornando uma conquista para as mulheres, pois elas se 

tornam sujeitos de sua própria vida.  

Segundo Raquel Quirino (2012), baseado em dados do Censo 2010, “a partir da 

década de 70 até os dias de hoje, a participação das mulheres no mercado de trabalho 

tem apresentado uma espantosa progressão. Dados do IBGE apontam um acréscimo 

de mais de 10 milhões de trabalhadoras entre 1976 e 2010” (QUIRINO, 2012, p.91). 

Com essa nova configuração, há o surgimento de práticas que alteraram a 

realidade tradicional das mesmas. Com as atividades profissionais e as 

responsabilidades por seu próprio modo de vida, as mulheres adquirem novas 

ambições pessoais e profissionais, e novos comportamentos. Em consequência disso, 

há a diminuição no número das famílias, pois a mulher moderna muitas vezes opta pela 

carreira profissional, abrindo mão de ter filhos. Optando por sua carreira profissional a 

mulher procura desempenhar novas atividades, como por exemplo, a busca por maior 



24 

 

profissionalização, qualificação e capacitação, que permitem um maior sucesso na área 

profissional.  

 A crescente presença das mulheres no mercado de trabalho traz também 

consigo a aparição de novas formas de discriminação e violência. Pode-se citar como 

exemplo, o assédio moral e sexual. Não só as mulheres estão sujeitas a esse tipo de 

violência, mas, elas são as principais vítimas. O assédio moral, 

 
trata-se da exposição de trabalhadoras e trabalhadores a situações vexatórias, 
constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função [...] esses 
atos visam humilhar, desqualificar e desestabilizar emocionalmente a relação 
da vítima com a organização e o ambiente de trabalho, o que põe em risco a 
saúde, a própria vida da vítima e seu emprego (BRASIL/MTE, 2009, p.13).  
 
 

Já o assédio sexual “consiste em constranger colegas por meio de cantadas e 

insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual” 

(BRASIL/MTE, 2009, p.30). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, s.d) alerta sobre a as 

consequências que a discriminação no trabalho pode trazer as mulheres. Segundo a 

OIT, esta prática torna-se uma violação de direitos humanos e pode acarretar em 

grande perda de trabalho altamente qualificado, mas não aproveitado em detrimento de 

aspectos discriminatórios. Isto pode causar diversos prejuízos, não só para quem os 

sofrem, neste caso as mulheres, mas também para as instituições que perdem mão de 

obra capacitada, fato que pode causar uma barreira ao crescimento econômico.  

Outro problema perceptível no que tange à luta feminina diz respeito aos 

aspectos culturais sobre gênero que são enraizados em diversos setores de nossa 

sociedade. Mesmo com leis que defendem a igualdade de direitos e o fim da 

discriminação, na prática prevalece os preconceitos, que muitas vezes acabam se 

tornando naturais, trazendo grande prejuízo para a noção de direitos e deveres das 

mulheres.  

Hoje, a legislação brasileira é bem definida com relação à igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, mas ainda não é suficiente, pois os 
aspectos histórico-culturais com relação a gênero estão enraizados em nossa 
sociedade, as vantagens dos homens sobre as mulheres ainda permanecem 
nítidas, mesmo com as profundas mudanças estruturais nas últimas décadas 
(CARVALHO, 2011, p.150). 
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No ambiente de trabalho, em razão destes aspectos histórico-culturais 

enraizados nas relações de gênero, as mulheres têm que se submeter à violação de 

seus direitos em troca de sua estabilidade profissional.  Em alguns ambientes 

empregatícios quando há a gravidez de uma funcionária ou a necessidade de 

dedicação de tempo a algum ente da família, por exemplo, a ameaça de demissão é 

uma realidade, pois o empregador não se atenta às necessidades específicas de suas 

empregadas, mas sim aos seus próprios interesses.  

É importante destacar que algumas normas especiais têm que ser aplicadas no 

caso das mulheres. Afinal, as mulheres possuem direitos garantidos pela Constituição, 

tal como a licença a maternidade, a proibição de diferença de salários, entre outros.  

Tais direitos devem ser constantemente monitorados para que sejam de fato 

legitimados e aplicados no cotidiano das relações de trabalho.  

Porém, se analisarmos a legislação trabalhista, podemos perceber que há alguns 

fatores que, apesar de benéficos em relação às mulheres, acabam por legitimar a 

desigualdade entre os sexos. Pode-se ilustrar como exemplo o fato de que os 

benefícios e direitos permitidos a mulher acerca do trabalho reprodutivo, não incluem os 

homens. Desse modo, os homens, que são pais, são excluídos do direito de também 

participar ativamente do trabalho em questão (PINHEIRO, GALIZA, FONTOURA, 2009 

apud FOUNTOURA et al, 2010).  

Em alguns países, já existe a chamada ‘licença-paternidade’ que garante 

também ao pai um período de afastamento do emprego para que possa se adaptar aos 

primeiros meses de vida de seu filho recém-nascido. Esta nova prática é considerada 

positiva, pois além de permitir o compartilhamento de responsabilidades entre mulheres 

e homens, também se faz necessária em um novo cenário social onde casais 

homossexuais adotam crianças e tem a necessidade de passar um tempo de 

adaptação com as mesmas.  

Outro caso de diferenciação, porém uma discriminação positiva, entre homens e 

mulheres é o artigo 201 parágrafo 7 contido na Constituição Federal Brasileira que trata 

sobre a aposentadoria, onde é garantido aos homens o direito de se aposentar se 

tiverem trinta e cinco anos de contribuição. Já as mulheres podem se aposentar se 

houverem contribuído durante trinta anos. Aliado a isto, os homens podem se aposentar 
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com sessenta e cinco anos de idade, enquanto as mulheres com sessenta. Isso ocorre, 

pois, para as mulheres é mais difícil ter uma vida profissional linear e sem interrupções, 

já que ela necessita dedicar tempo para alguns casos em particular como a gravidez, o 

período de amamentação do bebê e o trabalho reprodutivo, que ainda é de 

responsabilidade dela como visto anteriormente, o que acaba exigindo da mesma um 

possível afastamento de seu emprego e consequentemente uma interrupção na 

contribuição da previdência, e também a alta probabilidade de precarização de seu 

trabalho.  

 

A tradicional divisão sexual do trabalho, com um homem provedor encarregado 
do trabalho para o mercado e uma mulher cuidadora exclusiva, responsável 
pelo trabalho reprodutivo, dá lugar a um arranjo no qual mulheres e homens 
realizam o trabalho no mercado enquanto o trabalho reprodutivo continua a 
cargo das mulheres (FONTOURA et al, 2010, p.12). 
Assim, no tempo em que se presume estar a mulher afastada do trabalho 
remunerado, supõe-se que estava contribuindo para a reprodução social, sem 
receber remuneração e que por isso, não poderia contribuindo formalmente 
para a previdência social. A regra em comento deve ser interpretada como uma 
‘compensação’ à mulher trabalhadora, uma tentativa de promover a igualdade 
de fato a partir do Direito (LOPES, 2006, p.429). 
 
 

 Existem ainda muitos casos, principalmente no meio rural, em que as mulheres 

exercem um trabalho não remunerado. Muitas vezes as próprias trabalhadoras 

enxergam seu trabalho no campo, principalmente na agricultura familiar, como extensão 

de suas atividades domésticas e do trabalho reprodutivo. Essas mulheres, depois de 

terem executado sua atividade no campo, são excluídas de outros processos, como o 

de comercialização por exemplo. No Brasil, as estatísticas não demonstram um número 

ainda maior de mulheres que exercem seu trabalho sem remuneração, pois o trabalho 

doméstico (realizado no próprio lar) não é contabilizado como atividade econômica, 

portanto muitas mulheres que o executam são consideradas inativas ao invés de 

trabalhadoras sem remuneração (FONTOURA, et al, 2010). 

A participação feminina em diversos cenários é sem dúvidas uma grande 

conquista, mas muito ainda tem que ser feito para que possa haver a equidade entre os 

sexos nos diversos setores sociais, entre eles, o mercado de trabalho. 

 
No dia em que se lograr melhor repartir as cargas familiares, no dia em que o 
Estado brasileiro puder garantir efetivamente creches para todas as crianças de 
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0 a 6 anos, será possível reavaliar a situação das mulheres no Brasil [...] a luta 
pela igualdade de tratamento entre homens e mulheres não implica a renúncia 
à diferença. Ou seja, o ordenamento jurídico tem que reconhecer as 
especificidades da condição feminina. Nesse diapasão, a mulher tem que ter o 
direito tanto de trabalhar quanto de ser mãe. Não deveria ser obrigada a fazer 
‘escolhas’ entre um e outro. O Direito deve continuar buscando aproximar-se 
deste objetivo [...] (LOPES, 2006, p.430). 
 
 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO BRASIL: PARTICIPAÇÃO E 
PROCESSO DECISÓRIO 
 

Diante da realidade repleta de desigualdades no que diz respeito às mulheres 

nos diversos setores sociais, entre eles o mercado de trabalho, é importante que o 

poder público se faça presente a fim de regular e garantir os direitos das mesmas.  

Para que isso seja possível, as políticas públicas são de grande importância, pois 

elas fixam as diretrizes e os princípios norteadores de ação do poder público para 

enfrentar os problemas da sociedade. As políticas públicas estabelecem regras e 

procedimentos para as relações entre o poder público e a sociedade, orientando as 

ações que envolvem aplicações de recursos e a mudança de posições dos diversos 

grupos sociais através de medidas reparatórias e redistributivas (SOUZA, 2006). 

Assim, pode-se perceber que as políticas públicas, para serem idealizadas, 

estruturadas e aplicadas, necessitam não apenas da atuação do poder e recursos 

públicos, mas também de diversos atores, como a sociedade civil e movimentos sociais. 

Por este motivo, para serem públicas, as políticas elaboradas pelo Estado não devem 

apenas ser guiadas por interesses privados, mas devem abranger e atender os 

interesses de uma grande parte da sociedade por meio do debate mútuo e da 

transparência, “as políticas públicas são um processo dinâmico, com negociações, 

pressões, mobilizações, alianças ou coalizões de interesses” (TEIXEIRA, 2002, p.5). 

Com a redemocratização do Brasil na década de 1980, houve um crescimento 

das demandas por maior participação das mulheres no processo decisório das políticas 

públicas. Hoje, a questão das mulheres e a questão da igualdade de gênero estão 

presentes nas três esferas do governo (Municipal, Estadual e Federal). O movimento 

feminino esteve presente nos espaços políticos com a intenção de se fazer ouvir e de 

reivindicar suas demandas de maneira ativa, lutando pela igualdade dos sexos e de 
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direitos, além de debater sobre inúmeros temas como os direitos reprodutivos, 

igualdade salarial, violência doméstica, entre outros, alcançando resultados positivos, 

ainda que não tenha conquistado seus direitos e demandas de maneira plena.  

No Brasil, a institucionalização das demandas do movimento das mulheres se 

deu em um primeiro momento com a criação do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM) em 1985 (PINTO, 2006), sendo uma grande conquista das mulheres 

em relação à sua representatividade. O CNDM foi criado seguindo a recomendação da 

Conferência de Nairóbi (III Conferência Mundial da Mulher), onde deveria haver um 

“mecanismo nacional a ser criado para a promoção dos direitos da mulher” (PAPA, 

2012, p. 27 apud PITANGUY, 2003, p.30). Dessa forma, era o objetivo principal do 

CNDM “promover, em âmbito nacional, políticas que visem a eliminar a discriminação 

da mulher assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem 

como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país” 

(BRASIL, 1985, p.1 apud PAPA, 2012, p.27). 

Além disso, o CNDM possibilitou que houvesse uma presença maior de mulheres 

no cenário de geração de emprego e renda e também impulsionou um maior acesso 

das mulheres às politicas sociais do país. Com a criação do CNDM, houve um 

investimento em cursos profissionalizantes femininos e novos estudos foram realizados 

acerca das diversas problemáticas da atuação feminina tanto no mercado de trabalho 

como na sociedade, além de várias campanhas de conscientização para que as 

mulheres pudessem conhecer seus direitos de acesso a diversos serviços públicos. 

Estas ações impulsionadoras também estiveram presentes nas esferas decisórias que 

discutem a questão agrária, onde as mulheres assentadas na reforma agrária passaram 

a receber recursos para o desenvolvimento da agricultura familiar (BRASIL/SPM, 2015). 

Na década de 1990, houve mudanças significativas no Brasil em relação à 

questão das mulheres, pois, o país deveria assumir os compromissos acordados 

internacionalmente em relação ao comprometimento com a criação de normas e 

promoção da igualdade racial e sexual discutidas em todo o mundo nas diversas 

Conferências Mundiais sobre as Mulheres. 

 
As questões de gênero, antes eram relegadas ao domínio doméstico das 
jurisdições nacionais, mas depois do envolvimento dos organismos 
internacionais, essa questão passou a ser vista no âmbito das considerações 



29 

 

globais. Inicia-se, com isso, um processo internacional de codificação dos 
direitos das mulheres. Nesse sentido foi elaborada uma plataforma a ser 
seguida pelos governos, onde os mesmos assumem uma série de 
compromissos (SANTOS, 2011, p.89). 
 
 

  Contudo, é apenas na primeira década do presente século que o Estado 

brasileiro assume um compromisso mais explícito em torno do tema das políticas 

públicas para as mulheres. Estas políticas podem ser conceituadas como: 

 
um consenso geral que se refere ao reconhecimento de que mulheres e 
homens têm diferentes necessidades e prioridades e que as mulheres e os 
homens devem ter a experiência [de vida] em iguais condições de realizar seus 
direitos humanos, e ter a oportunidade de contribuir e se beneficiar do 
desenvolvimento nacional, político, econômico, social e cultural (CIDA, 1999 
apud MOSER, 2005, p.12 apud PAPA, 2012, p.22). 
 

Um marco importante para a entrada do tema das mulheres no processo 

decisório das políticas públicas foi a criação, em 2003, da Secretaria de Políticas para 

as Mulheres (SPM). A partir da criação dessa Secretaria, as mulheres passaram a ter 

um significativo espaço onde suas demandas seriam tratadas com um maior 

comprometimento por parte do governo federal. O objetivo da SPM é lutar pela 

construção da equidade no Brasil e atuar como valorizadora da mulher, buscando a 

inclusão da mesma no processo de desenvolvimento social, econômico, politico e 

cultural do país (BRASIL/SPM, 2015). 

 Com a SPM, os temas relacionados à questão da mulher no mercado de trabalho 

também adquiriu maior status público.  A SPM atua em três principais linhas de ação, 

sendo elas: (1) Políticas do Trabalho e da Autonomia Econômica das Mulheres; (2) 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres; e (3) Programas e Ações nas áreas de 

Saúde, Educação, Cultura, Participação Política, Igualdade de Gênero e Diversidade. 

Hoje, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher faz parte da composição estrutural da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres e é composto por representantes da 

sociedade civil e do governo (BRASIL/SPM, 2015).  

 A criação da SPM foi um grande avanço para o movimento feminista, pois 

representou um importante meio para que se iniciasse a construção de políticas de 

gênero. A SPM também possibilitou diversos novos espaços participativos como, por 
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exemplo, a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e, em decorrência 

desta, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

Um instrumento importante na elaboração e acompanhamento das políticas para 

as mulheres é a Gestão Transversal (ou Gender Mainstreaming), pois através dela é 

possível que se execute e avalie as políticas de uma maneira não hierarquizada, 

englobando vários atores que fazem parte direta ou indiretamente da implantação e 

manutenção do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, embora essa 

transversalidade ainda seja um desafio na Administração Pública brasileira atual 

(PINTO, 2006).  

 

Por transversalidade de gênero nas políticas públicas entende-se a ideia de 
elaborar uma matriz que permita orientar uma nova visão de competências 
(políticas, institucionais e administrativas) e uma responsabilização dos agentes 
públicos em relação á superação das assimetrias de gênero, nas e entre as 
distintas esferas do governo. Esta transversalidade garantiria uma ação 
integrada e sustentável entre as diversas instâncias governamentais e, 
consequentemente, o aumento da eficácia das políticas públicas, assegurando 
uma governabilidade mais democrática e inclusiva em relação às mulheres 
(BANDEIRA, 2005, p.5). 

 

  

A transversalidade deve ser assegurada em todas as instâncias do governo, como 

ministérios e secretarias, e também deve estar presente nos movimentos da sociedade 

civil, para que a equidade de gênero seja uma realidade, pois o esforço único da SPM 

não é suficiente. É necessária, portanto, a integração das instâncias governamentais e 

sociais, já que o problema da desigualdade de gênero é complexo e perpassa diversos 

âmbitos.  

 
A transversalidade permite abordar problemas multidimensionais e intersetoriais 
de forma combinada, dividir responsabilidades e superar a persistente 
‘departamentalização’ da política. Na medida em que considera todas as formas 
de desigualdade, combina ações para as mulheres e para a igualdade de 
gênero e, dessa forma, permite o enfrentamento do problema por inteiro 
(BRASIL/SPM, 2013). 
 

Nesse processo das políticas públicas, a SPM atua como coordenadora 

horizontal. Portanto, a instituição tem o papel de articular todos os órgãos envolvidos 

com o tema da mulher e coordenar o processo de implementação de políticas, sempre 

acompanhando e avaliando os resultados (BRASIL/SPM, 2013). 
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Para a real aplicação da transversalidade nas políticas desenvolvidas pelo 

governo, o conceito deve estar envolvido em todos os processos: nas agendas e 

decisões políticas; nas ações dos burocratas e gestores em todas as etapas do 

processo decisório das políticas públicas. Também se faz necessário disseminar este 

conceito, juntamente com novos valores (culturais e políticos), para a população, no 

sentido de promover maior conscientização acerca da importância da participação e co-

responsabilidade na construção e permanência de uma cidadania inclusiva 

(BANDEIRA, 2005). Ou seja, é necessário que haja um entrosamento entre os 

movimentos sociais, que devem pressionar o governo para que as questões de 

interesse público entrem na agenda decisória, e as instâncias governamentais que irão 

desenhar as políticas públicas, de acordo com as demandas da sociedade.  

Apesar de a transversalidade ser essencial nas políticas para as mulheres, no 

Brasil, ela ainda é apontada como incompreendida na prática; insuficiente e até mesmo 

inexistente em alguns casos.  Para Lourdes Bandeira (2005), o fracasso na aplicação 

da transversalidade é um fator apontado como causa para o aumento da pobreza das 

mulheres, mesmo estas tendo alcançado o mesmo nível de educação dos homens. 

Essa crescente pobreza das mulheres e entre as mulheres em todo o mundo foi 

um ponto de destaque discutido durante a Conferência de Beijing (IV Conferência 

Mundial das Mulheres) em 1995, onde: 

 

A grande contribuição da Plataforma de Beijing foi chamar a atenção para um 
tema até então pouco visível: a relação entre gênero e pobreza e a 
consequente necessidade de medidas próprias para atender à especificidade 
da condição social das mulheres na pobreza. Ficou evidenciado, então, o fato 
de que o número de mulheres vivendo na pobreza aumentou 
desproporcionalmente ao número de homens, principalmente nos países de 
Terceiro Mundo e que a erradicação da pobreza não pode ser alcançada 
apenas com programas específicos, mas vai exigir participação democrática e 
mudanças na estrutura social, econômica e no âmbito dos Governos, de forma 
a assegurar todas as mulheres acesso aos recursos, oportunidades e serviços 
públicos (BANDEIRA, 2005, p.12). 

 

Portanto, a pobreza se torna uma questão essencial na discussão de políticas 

públicas para as mulheres. O número de mulheres que vivem na pobreza é um fato 

preocupante. Cabe ao poder público criar mecanismos de conhecimento e 
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reconhecimento de tal realidade e propor soluções para o enfrentamento do problema, 

denominado como ‘feminização’ da pobreza. 

 A pobreza traz várias consequências negativas para as mulheres. Em primeiro 

lugar, a falta de renda e de serviços sociais básicos impede que as mulheres possam 

ter condições asseguradas de entrar e permanecer no mercado de trabalho formal. A 

pobreza impede também que as mulheres tenham condições de dedicar um tempo ao 

aprimoramento profissional, fato que leva a um aumento da precarização do trabalho 

feminino, pois as mesmas não terão capacitação para se inserir no mercado formal. O 

esforço da mulher para ampliar sua participação política também se vê impedido em 

decorrência da pobreza, pois esta aumenta para as mulheres pobres os custos do seu 

engajamento em ações coletivas.  

Para Ivete Garcia (s.d.), “a elaboração de políticas públicas que visem a 

alternação da realidade de exclusão e desigualdade deve levar em conta uma nova 

perspectiva para além dos indicadores de pobreza, incluindo a reversão da forma como 

vivem homens e mulheres, brancos e negros” (GARCIA, s.d, p.173). As diferenças vão 

além de gênero (homens e mulheres) e alcançam também a diversidade entre as 

próprias mulheres já que existem realidades distintas em todo o território brasileiro. A 

autora defende que o Estado além de buscar a extinção de todas as formas de 

discriminação através de meios jurídicos, deve criar condições e meios práticos que 

permitam que todos tenham acesso à igualdade e oportunidade de direitos.  

São também necessárias políticas que possam dar uma maior responsabilidade 

ao Estado na busca de alternativas, a fim de modificar as dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres acerca do trabalho reprodutivo. A inexistência de creches públicas para 

crianças de todas as idades, licenças para compromissos escolares dos filhos, serviços 

de cuidado com idosos, serviço de saúde com atendimento compatível ao horário de 

trabalho dos responsáveis, educação em tempo integral e outros serviços, se tornam 

uma questão problemática na vida cotidiana das mulheres que são obrigadas a deixar 

sua carreira em segundo plano para se dedicar a certas tarefas que poderiam ser 

desempenhas pelo Estado brasileiro sob a forma de políticas. Além disso, o Estado 

deve se tornar responsável pela superação da visão tradicional de que as mulheres são 

obrigatoriamente responsáveis pelo trabalho reprodutivo. São necessárias políticas que 
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busquem a mudança de padrões históricos desiguais e que defendam o 

compartilhamento com os homens da responsabilidade pelo trabalho doméstico 

(FONTOURA et al, 2010). 

 
No Brasil, a imagem das mulheres como cuidadoras e como força de trabalho 
secundária contribui para que enfrentem maiores dificuldades em sua inserção 
no mercado de trabalho e nos demais âmbitos da vida pública. Isto porque a 
noção de mulher-cuidadora implica na compreensão de que a reprodução social 
é uma responsabilidade feminina e não das sociedades. Essa compreensão 
afeta a definição de prioridades e temas das políticas públicas, resultando em 
uma não abordagem das questões do cuidado e no consequente déficit de 
serviços públicos dedicados à cobertura dessas tarefas. Essa noção, da mesma 
forma, mina uma divisão equitativa de responsabilidades sobre as tarefas de 
cuidado também na esfera privada. A conjugação de todos esses fatores 
impacta fortemente o uso do tempo das mulheres, limitando suas possibilidades 
de se engajarem em ocupações com jornadas integrais e sem flexibilidade para 
que possam atender às exigências crescentes do mercado de trabalho quanto à 
disponibilidade para horas extras. Limitam também suas possibilidades de 
envolvimento em atividades associativas, sindicais e de partidos políticos 
(FONTOURA et al, 2010, p.23). 
 
 

Para guiar ou estruturar as políticas públicas para as mulheres e as ações e 

metas previstas, há a elaboração do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(PNPM). Para a consecução política e institucional deste plano, é necessária a 

realização de Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. Estas 

Conferências acontecem em todas as esferas de governo (união, estados e municípios) 

e são pactuadas nacionalmente. 

 As Conferências para as mulheres têm o objetivo de reunir as mulheres e suas 

demandas em todos os cantos do país e, desse modo, elaborar diretrizes e ações de 

acordo com as necessidades apresentadas pelas mesmas. Dessa forma, de maneira 

participativa e democrática, em um diálogo entre sociedade civil e governo, o Plano 

Nacional é elaborado. 

A primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres ocorreu em 2004 

e foi realizada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em parceria com o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. A segunda Conferência foi realizada em 

2007 e a terceira em 2011, dando origem ao III Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, que será analisado a seguir. 

O III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) com vigência de 2013 

a 2015, conta com uma série de propostas com o objetivo de melhorar a vida das 
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mulheres e procurar alcançar a igualdade de direitos femininos. O Plano possui dez 

capítulos, sendo eles: (1) Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; (2) 

Educação para igualdade e cidadania; (3) Saúde integral das mulheres, direitos sexuais 

e direitos reprodutivos; (4) Enfrentamento de todas as formas de violência contra as 

mulheres; (5) Fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e 

decisão; (6) Desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social; (7) Direito 

à terra com igualdade para as mulheres do campo e da floresta; (8) Cultura, esporte, 

comunicação e mídia; (9) Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; (10) 

Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência (BRASIL/SPM, 

2013). 

O PNPM conta ainda com um capítulo sobre as atribuições do órgão responsável 

pela gestão e monitoramento do mesmo, neste caso a SPM, bem como seus parceiros. 

Consta ainda no PNPM, os objetivos gerais, específicos, as metas, linhas de ação e 

plano de ação sendo este último detalhado em ações, órgãos responsáveis e parceiros. 

O PNPM é orientado pela Política Nacional para as Mulheres que prevê: 

autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; busca da igualdade efetiva 

entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; respeito à diversidade e combate a 

todas as formas de discriminação; caráter laico do Estado; universalidade dos serviços 

e benefícios ofertados pelo Estado; participação ativa das mulheres em todas as fases 

das políticas públicas; e transversalidade como principio orientador de todas as políticas 

públicas (BRASIL/SPM, 2013). 

O PNPM é elaborado de acordo com o Plano Plurianual (2012-2015) e suas 

ações podem ser implementadas diretamente pela Secretaria de Políticas para as 

Mulheres ou não, cabendo também a outros órgãos governamentais a responsabilidade 

por sua execução (BRASIL/SPM, 2013). 

Sobre a Gestão e Monitoramento do PNPM, a SPM atua como coordenadora da 

gestão e do monitoramento do Plano. Cabe também aos movimentos sociais e à 

sociedade civil o acompanhamento das ações, exercendo um controle social das 

políticas propostas. Há ainda a Comissão de Articulação e Monitoramento do Plano que 

possui 32 órgãos governamentais e 3 representações do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. Além disso, eventualmente alguns convidados integram a Comissão 
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como a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho e 

representantes dos Organismos de Políticas para as mulheres dos municípios, estados 

e Distrito Federal. Em suma, as políticas propostas pelo Plano Nacional buscam 

dialogar com todas as esferas governamentais e com a sociedade civil (BRASIL/SPM, 

2013). 

Neste trabalho, será analisado especificamente o primeiro capítulo do Plano que 

discorre sobre a Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica. 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS DE INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO 
DE TRABALHO 

  

 Com a criação da Secretaria de Políticas para Mulheres no Governo Federal, as 

políticas públicas de trabalho começaram a entrar de modo ativo na agenda 

governamental. A seguir, será analisado o capítulo um do Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM) 2013-2015, que diz respeito à ‘Igualdade no mundo do 

trabalho e autonomia econômica’. 

 O objetivo geral do capítulo um do PNPM é promover a equidade no mundo do 

trabalho dando autonomia econômica para as mulheres da cidade, do campo e da 

floresta, superando as desigualdades de gênero, raça, etnia e classe. Visa desenvolver 

ações específicas, contribuindo com a erradicação da desigualdade na divisão sexual 

do trabalho, e enfatiza as politicas de superação da pobreza, valorizando a mulher e 

sua participação. 

 Há também, por parte do PNPM, o objetivo de aumentar a formalização das 

mulheres no mercado de trabalho e garantir seus direitos trabalhistas. 

 Segundo dados do IBGE 2010 apresentados no PNPM, as mulheres gastam 

vinte e quatro horas por semana com trabalho doméstico, enquanto os homens 

declararam que gastam apenas dez horas. As políticas públicas tem o objetivo de 

diminuir o tempo que as mulheres gastam com o trabalho em seus lares dando 

autonomia econômica para as mesmas. Dessa forma, o PNPM busca implantar ações 

que buscam a equidade em todos os âmbitos de trabalho. Para isso, promove debates 

públicos sobre o compartilhamento do uso do tempo entre homens e mulheres e a 

corresponsabilidade pelos afazeres domésticos. 
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Os objetivos específicos do primeiro capítulo são: (I) Ampliar a participação e a 

permanência das mulheres no mundo do trabalho, garantindo a qualidade nas 

condições e igualdade de rendimentos; (II) Promover a organização produtiva e o 

acesso à renda para mulheres, especialmente das em situação de vulnerabilidade 

social; (III) Promover a valorização e o reconhecimento da contribuição das mulheres do 

campo, da floresta, mulheres indígenas, das comunidades tradicionais e das mulheres 

com deficiência para o desenvolvimento econômico do país; (IV) Promover políticas que 

visem o compartilhamento das responsabilidades domésticas e que contribuam para a 

superação da divisão sexual do trabalho; e (V) Ampliar a formalização do trabalho das 

mulheres e a garantia de direitos. 

 Algumas das metas que o plano pretende cumprir são: ampliar a cobertura 

previdenciária das mulheres, de 64,5% em 2009, para 75% até 2015; atender 180 mil 

mulheres em cursos de profissionalização e elevação da escolaridade em processos e 

programas distintos e descentralizados (inclusive Mulheres Mil); ampliar a taxa de 

formalização das mulheres no mercado de trabalho; estimular a formulação e difusão de 

dados e indicadores sobre o trabalho das mulheres; ampliar a presença de mulheres 

em posição de chefia e direção no mercado de trabalho; ampliar a oferta de creches e 

outros equipamentos públicos que interferem na divisão sexual do trabalho, na cidade e 

no campo; emitir 1.200.000 documentos jurídicos e civis para mulheres rurais, entre 

outros. 

 Em relação às linhas de ação, são identificadas: (1.1) promoção da inserção e da 

permanência das mulheres em relações formais de trabalho não discriminatórias em 

razão de sexo, origem, raça, etnia, classe social, idade, orientação sexual, identidade 

de gênero ou deficiência, com igualdade de rendimentos e fomento à ascensão e à 

permanência em cargos de direção; (1.2) promoção da autonomia econômica das 

mulheres por meio da assistência técnica e extensão rural, do acesso ao crédito e do 

apoio ao empreendedorismo, ao associativismo, ao cooperativismo e à 

comercialização, com fomento a práticas de economia solidária; (1.3) ampliação da 

oferta de equipamentos públicos e de políticas que favoreçam o aumento do tempo 

disponível das mulheres, promovendo a sua autonomia, inclusive para a sua inserção 

no mercado e trabalho; (1.4) estímulo à capacitação profissional de mulheres e a sua 
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inserção em ocupações que não reforcem a divisão sexual do trabalho; (1.5) ampliação 

e regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas; (1.6) promoção da 

proteção e seguridade social das mulheres, em especial daquelas em situação de 

vulnerabilidade, com vistas a erradicar a pobreza e melhorar suas condições de vida; e 

(1.7) promoção da obtenção de documentação civil e jurídica para mulheres, nos 

espaços urbanos e rurais, ampliando seu acesso a direitos e serviços. 

 Alguns pontos do Plano de Ação, elaborados de acordo com o PPA, são 

retratados a seguir: 

Tabela 1: Plano de Ação 

Linha de ação 1.1. Promoção da inserção e da permanência das mulheres em relações formais de 

trabalho não discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, etnia, classe social, idade, 

orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência, com igualdade de rendimentos e fomento 

à ascensão e à permanência em cargos de direção. 

AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.1.1. Ampliar a oferta de 
cursos de profissionalização 
articulados com o aumento da 
escolaridade, especialmente 
para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social 
(Mulheres Mil). 

MEC 
SPM, 
Seppir 

1.1.3. Realizar no mínimo três 
campanhas de valorização do 
trabalho da mulher, do 
emprego doméstico e de 
incentivo à formalização da 
mulher no mundo do trabalho. 

SPM Seppir 

1.1.5. Articular no Congresso 
Nacional para discussão sobre 
a Convenção 156 da OIT - 
Igualdade de Oportunidades e 
Tratamento de Gênero e Raça 
no Trabalho. 

SRI SPM 

1.1.11. Implementar ações que 
incentivem a igualdade salarial 
entre mulheres e homens, e 

entre mulheres negras e não 

negras. 

 

MTE, SPM 

Seppir, 
Funai 

1.1.14. Estimular os institutos 
de pesquisa na produção de 
dados e indicadores sobre o 
trabalho doméstico e o uso do 
tempo, bem como para 
identificação do trabalho 
infantil doméstico. 

MEC, MTE, 
SPM, Seppir 

MDS, 
SDH, 

IBGE, Ipea 

Linha de ação 1.2. Promoção da autonomia econômica das mulheres por meio da assistência 
técnica e extensão rural, do acesso ao crédito e do apoio ao empreendedorismo, ao 
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associativismo, ao cooperativismo e à comercialização, com fomento a práticas de economia 
solidária. 

AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.2.1. Apoiar projetos 
empreendedores e de 
organização produtiva de 
mulheres nos meios urbano e 
rural e favorecer mecanismos 
para comercialização de sua 
produção. 

MDS, MDA 
SPM,MTE, 
Seppir, BB 

1.2.2. Apoiar projetos de 
organização produtiva das 
mulheres rurais, garantindo o 
acesso ao crédito, à 
assistência e assessoria 
técnica e socioambiental, bem 
como o apoio à 
comercialização, à 
agroecologia e à agricultura 
familiar. 

MDA, SPM Seppir, BB 

1.2.6. Apoiar a cooperação 
bilateral sobre políticas de 
trabalho para as mulheres, em 
especial, no âmbito da 
América Latina e do Caribe. 

SPM, MRE Seppir 

Linha de ação 1.3. Ampliação da oferta de equipamentos públicos e de políticas que favoreçam o 
aumento do tempo disponível das mulheres, promovendo a sua autonomia, inclusive para a sua 
inserção no mercado de trabalho. 

AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.3.1. Ampliar a construção e o 
financiamento de creches e 
pré-escolas públicas, nos 
meios urbano e rural, 
priorizando a educação de 
qualidade em tempo integral. 

MEC SPM, MDS 

1.3.4. Articular para aprovação 
da legislação relativa à 
universalização da licença 
maternidade de 180 dias e 
regulamentação e ampliação 
da licença paternidade. 

SPM, SRI - 

1.3.5. Estimular a promoção 
da oferta de equipamentos 
sociais que contribuam para o 
compartilhamento social das 
tarefas domésticas, bem como 
o acesso à alimentação de 
baixo custo, por meio da 
modernização da rede de 
equipamentos públicos de 
apoio ao abastecimento e 
consumo de alimentos 
(restaurantes populares, 
cozinhas comunitárias, banco 
de alimentos, entre outros). 

SPM, MDS - 

1.3.7. Promover a cultura de SPM, Secom, - 
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compartilhamento do trabalho 
doméstico entre mulheres e 
homens, por meio da 
realização de campanhas, 
ampliação da licença 
paternidade e o debate sobre 
a licença parental. 

SRI, MTE, 
Seppir 

Linha de ação 1.4. Estímulo à capacitação profissional de mulheres e a sua inserção em 
ocupações que não reforcem a divisão sexual do trabalho. 

AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.4.2. Apoiar projetos de 
municípios, do Distrito Federal 
e de estados para capacitação 
de mulheres para a sua 
inserção em setores e 
ocupações consideradas 
masculinas, priorizando 
capacitação em setores 
tecnológicos. 

SPM 
Seppir, 

Funai/MJ 

1.4.4. Incluir as dimensões de 
gênero, étnica, racial e de 
orientação sexual nos 
programas de formação para o 
mundo do trabalho 
implementados pelo governo 
federal. 

MEC, MTE, 
SPM, Seppir, 

SDH 
- 

1.4.5. Realizar campanhas de 
valorização das profissões 
desempenhadas 
majoritariamente por mulheres. 

SPM Secom 

Linha de ação 1.5. Ampliação e regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas. 
AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.5.1. Construir diálogo social 
visando ampliar o nível de 
formalização do trabalho 
doméstico remunerado no 
Brasil. 

MTE, SPM, 
Seppir 

- 

1.5.2. Articular para aprovação 
da Convenção 189 da 
Organização Internacional do 
Trabalho sobre trabalho 
decente das trabalhadoras e 
dos trabalhadores domésticos. 

SPM, SRI, TEM Seppir, MRE 

Linha de ação 1.6. Promoção da proteção e seguridade social das mulheres, em especial 
daquelas em situação de vulnerabilidade, com vistas a erradicar a pobreza e melhorar suas 
condições de vida. 

AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.6.2. Promover ações 
articuladas para ampliação da 
inscrição das mulheres no 
sistema previdenciário, 
envolvendo donas de casa, 
empreendedoras autônomas, 
produtoras rurais e demais 
segmentos de mulheres do 

MPS, SPM Seppir 
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campo e da cidade, 
empregadas domésticas. 

1.6.3. Fortalecer as iniciativas 
para implementação da 
legislação que possibilita o 
direito de aposentadoria das 
donas de casa de baixa renda. 

MPS, SPM Seppir 

Linha de ação 1.7. Promoção da obtenção de documentação civil e jurídica para mulheres, nos 
espaços urbanos e rurais, ampliando seu acesso a direitos e serviços. 

AÇÕES ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

1.7.2. Ampliar a emissão da 
documentação civil e jurídica 
para as trabalhadoras rurais e 
urbanas. 

MDA, SPM, 
SDH 

Funai/MJ 

1.7.3. Execução de mutirões 
itinerantes para emissão 
gratuita de documentação civil 
básica, realização de 
atendimento previdenciário e 
serviços de apoio à 
formalização, bem como 
execução de ações 
educativas, visando assegurar 
às trabalhadoras rurais o pleno 
exercício dos seus direitos 
sociais, econômicos e sua 
cidadania. 

MDA SPM 

Fonte: Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2013. 

 

 
 

 Como se pode perceber com as ações elencadas acima, as políticas definidas 

pelo Plano de Ação não só procuram assegurar a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, mas também pretendem impulsionar sua permanência nele. Para tanto, além 

das ações de trabalho em si, também há o desenvolvimento de ações de educação, 

para que essas mulheres possam estar preparadas e capacitadas. E embora seja 

comum dar um foco maior para as mulheres urbanas, é fundamental se atentar as 

mulheres das áreas rurais, pois recai também sobre elas a dupla jornada de trabalho e 

o trabalho reprodutivo, o que acaba reforçando a desigual divisão sexual do trabalho.  

Sobre a formalização, ela é necessária não só para as trabalhadoras rurais, mas 

também para as urbanas, pois apesar de estarem ativas no mercado de trabalho, 

muitas delas ainda não são formalizadas. Portanto, as ações de combate à 

informalização e exclusão de trabalhadoras do sistema previdenciário são perseguidas. 
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 Além disso, a busca pela transversalidade também é notória no PNPM. Na tabela 

do Plano de Ação é possível perceber como diversas secretarias, ministérios e outros 

órgãos governamentais se unem a SPM com a finalidade de maximizar e aperfeiçoar os 

resultados das ações pertinente a cada órgão envolvido na elaboração e 

implementação de políticas para as mulheres. 

 Uma importante questão também se faz presente quanto à elaboração e difusão 

de dados sobre o uso do tempo nos trabalhos femininos, pois estes dados são 

essenciais para se entender, aprimorar e estudar novas alternativas para a superação 

da desigual distribuição sexual do trabalho. Nas pesquisas por amostra, a quebra dos 

indicadores por sexo e raça também é um fator crucial, pois além da desigualdade de 

gênero estar contida em diversos âmbitos sociais, há também a desigualdade racial, já 

mencionada nos capítulos acima. 

 Muitas são as politicas e ações relativas ao mundo do trabalho e autonomia 

econômica contidas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-2015). 

Todas elas são de suma importância para as mulheres que necessitam estar inseridas 

no mercado de trabalho. Estas políticas tem caráter libertador, pois possuem o objetivo 

maior de assegurar a essas mulheres a possibilidade de exercer sua profissão de modo 

a superar as desigualdades ainda existentes. 

 Porém, para que esta construção de políticas de autonomia em todos os âmbitos 

da vida das mulheres seja uma realidade, é necessário que haja um constante 

monitoramento e ajustes, sendo a participação social das mulheres essencial. Sendo 

assim, é de fundamental importância que a visão e a realidade das mesmas estejam 

sempre presentes desde a formulação até a implantação do Plano e das políticas. 

Portanto, a atuação e participação ativa no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e 

nas Conferências Nacionais, além da atuação nos movimentos organizados são 

ferramentas democráticas que garantem às mulheres que suas demandas sejam 

ouvidas e traduzidas nas políticas em questão. 

 A seguir, será apresentado um retrato das políticas para as mulheres 

implementadas pelo município de Volta Redonda (RJ). O intuito dessa apresentação é 

averiguar se as políticas desenvolvidas pelo referido município contemplam as diretrizes 
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das políticas traçadas nacionalmente para as mulheres, considerando o tema de sua 

inserção qualificada no mercado de trabalho. 

3 A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE 
VOLTA REDONDA E AS POLÍTICAS DE TRABALHO EXECUTADAS NA 
CIDADE 
 

 Volta Redonda é uma das cidades que compõe a região Sul Fluminense e o 

Médio Paraíba no estado do Rio de Janeiro. A cidade se tornou conhecida como ‘a 

cidade do aço’, devido ao fato de ter abrigado a construção da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) na década de 1940, época da II Guerra Mundial, no governo do 

presidente Getúlio Vargas. A CSN era originalmente uma empresa estatal, e maior fonte 

de trabalho no município, principalmente de mão-de-obra masculina, mas foi privatizada 

na década de 1990 no governo do presidente Itamar Franco, fato que causou uma 

enorme taxa de demissão e desemprego na cidade, se comparado aos períodos 

anteriores. 

Com a privatização da CSN e o aumento do desemprego, a mão de obra 

feminina começou a se fazer mais presente nos postos de trabalho. Também houve um 

aumento na quantidade de mulheres que se tornaram chefes de família. Porém, uma 

problemática que se faz presente referente às mulheres do município, é que grande 

quantidade delas possuem um nível de escolaridade e profissionalização baixo, o que 

faz com que haja uma demanda maior por parte delas por programas sociais que 

atendam as suas necessidades (COSTA, 2010). 

A cidade atualmente possui uma população total de 257.803 habitantes, sendo 

122.919 homens e 134. 884 mulheres (CENSO, 2010). Percebe-se, portanto, que há 

uma quantidade maior de mulheres na cidade, tornando-se necessária a existência de 

políticas públicas específicas para tratar dos problemas femininos. 

Assim, em 2009, foi criada a Coordenadoria da Mulher na cidade de Volta 

Redonda, ligada à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), e tinha como 

objetivo cuidar de todos os assuntos públicos relacionados às mulheres do município e 

seus direitos (DIÁRIO DO VALE, 2015). 
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Mais tarde, em 2012, foi criada a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para 

Mulheres (SMPPM) através da Lei Municipal nº 4.895, pelo então prefeito da cidade, 

Antônio Francisco Neto, e tendo como secretária a antiga coordenadora da 

Coordenadoria da Mulher, Glória Amorim (PORTAL VR/SMPPM, 2015).  

Os objetivos da SMPPM são: formular, coordenar, implementar, acompanhar e 

executar políticas públicas e diretrizes visando combater a discriminação por sexo , cor, 

etnia  e religião; defender os direitos da mulher, combater a violência de gênero e 

garantir a plena manifestação da sua capacidade, bem como desenvolver ações 

integradas que interrompam o ciclo de violência contra  a mulher, na perspectiva de que 

os direitos da população feminina sejam observados e sua inclusão cidadã seja 

absoluta e incontestável (PORTAL VR/SMPPM, 2015).  

Volta Redonda foi a primeira cidade da Região Sul Fuminense a implantar uma 

Secretaria específica para as mulheres. Além da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, há no município uma rede de atendimento à mulher que é composta também 

pela Casa da Mulher Bertha Lutz (Centro Especializado de Atendimento à Mulher- 

CEAM), a Central de Atendimento à Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher, a Delegacia da Mulher (DEAM), o Hospital Munir Rafful, o Hospital São João 

Batista, o Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, o Núcleo da Defensoria Pública e a Policlínica da Mulher (PORTAL 

VR/SMPPM, 2015). 

Seguindo a política nacional, a SMPPM também atua, mesmo que ainda 

timidamente, com o princípio da transversalidade nas políticas municipais para as 

mulheres. Para tanto, ela desenvolve ações juntamente com a Secretaria Municipal de 

Cultura, Ação Comunitária, Educação, Esporte e Lazer. Desse modo, a SMPPM atua de 

maneira transversal, coordenada e articulada a outros órgãos públicos, organizando, 

acompanhando e avaliando resultados de acordo com o Plano Nacional de Políticas 

Públicas para as Mulheres (2013-2015). Portanto, percebe-se que a SMPPM atua 

segundo os eixos definidos pelas políticas nacionais (AMORIM, 2014). 

Sobre as políticas públicas referentes à igualdade no mundo do trabalho e 

autonomia econômica, a SMPPM tem como objetivo promover a autonomia econômica 

das mulheres, desenvolvendo ações específicas para que seja possível contribuir 
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também com a autonomia social e o empoderamento delas. Há, assim, tal como no 

âmbito nacional, a preocupação com as mulheres em situação de pobreza e 

vulnerabilidade social que também estão presentes no município em questão. Por isso, 

as políticas executadas buscam valorizar a participação das mulheres na esfera pública 

e no processo decisório das políticas públicas a fim de garantir os seus direitos básicos.  

A SMPPM desenvolve projetos que levam informações às mulheres sobre as 

políticas públicas, pois grande parte das mulheres do município não tem conhecimento 

acerca dos diversos serviços sociais prestados na cidade, cujo foco é a mulher, 

especialmente em áreas como saúde. A SMPPM acompanha a situação das mulheres 

residentes no município procurando sempre atender suas demandas. Para realizar suas 

diversas atividades, a SMPPM possui orçamento próprio (AMORIM, 2014). 

Um dos programas de geração de renda que faz parte da política de igualdade 

no mundo do trabalho e autonomia econômica, e que são ofertados na cidade, é o 

Centro de Inclusão Produtiva (CIP) que faz parte da Secretaria Municipal de Ação 

Comunitária (SMAC), iniciado em 2002. O público-alvo atendido pelo programa são 

mulheres maiores de dezesseis anos, cuja renda é igual ou inferior a um salário 

mínimo, preferencialmente não inseridas no mercado de trabalho e que podem ser 

beneficiários de programas sociais de transferência de renda e assistência social. Os 

cursos oferecidos neste programa são os de culinária, design de unhas, corte e costura, 

corte de cabelo, customização, bordado e artesanato, e são oferecidos nos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) distribuídos pelos bairros da cidade. Os 

produtos que são confeccionados neste curso são comercializados em um espaço 

disponibilizado pela prefeitura, chamado Mercado Popular (COSTA, 2010). 

Outro programa de geração de renda é o ‘Mulheres Mil’ um programa 

desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), em 2011, por meio da Portaria MEC 

nº 1.015. É articulado com ações do programa ‘Brasil Sem Miséria’ e faz parte de um 

conjunto de prioridades do Governo Federal no que se refere à formação profissional e 

tecnológica das mulheres, promoção da equidade entre os sexos, combate à violência 

contra a mulher, acesso à educação e permanência na sala de aula e erradicação da 

pobreza feminina e da fome. O programa é ofertado nos Institutos Federais do Brasil 
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que têm como objetivo aproximar os arranjos produtivos locais e ofertar educação e 

capacitação profissional de acordo com a demanda das mulheres locais que procuram 

por trabalho, desenvolvendo as capacidades regionais e promovendo a inclusão social 

das mulheres atendidas pelo mesmo. Em Volta Redonda, o programa contou com a 

parceria da prefeitura municipal e da SMAC. Porém, alguns desafios foram encontrados 

na implantação do mesmo. Um destes desafios foi a dificuldade de oferecer 

determinados cursos compatíveis com as áreas de atuação presentes nos Institutos 

Federais devido à baixa escolaridade das mulheres beneficiárias. Desse modo, os 

cursos que antes seriam oferecidos no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), foram 

modificados e passaram a ser oferecidos pelos CRAS da cidade por terem um contato 

mais direto com o público-alvo (LINS e TUNIN, 2013). 

O programa ‘Mulheres Mil’ é fruto também da parceria entre a SMPPM com o 

IFRJ, polo de Volta Redonda. Durante o ano de 2013, este projeto conseguiu qualificar 

cem mulheres no curso de cuidadora infantil. Em 2014, o número de mulheres 

atendidas pelo programa aumentou consideravelmente e novos cursos foram criados 

(AMORIM, 2014).  

 Também foi concretizado pela SMPPM um projeto na área de construção civil 

que ofereceu para as mulheres os cursos de pedreira, eletricista predial, ladrilheira e 

pintura em alvenaria. A SMPPM possui uma parceria com o Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) (AMORIM, 2014).  

 No ano de 2015, a SMPPM está se preparando para lançar, em parceria com o 

Governo Federal, cursos na área de construção civil e metalurgia, que serão 

disponibilizados para trezentos e sessenta mulheres, atendendo a vocação econômica 

do município (AMORIM, 2015). 

 Há também por parte da SMPPM o acompanhamento e cooperação com o grupo 

de mulheres artesãs chamado ‘Construindo Talentos’ que residem no bairro Açude. 

Além do grupo de artesãs, também há o acompanhamento e o apoio ao projeto da 

Cooperativa Cidade do Aço de Catadoras de Resíduos Sólidos, que é composto por 

aproximadamente quinze mulheres (AMORIM, 2014).   
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 Um instrumento importante para se debater e discutir as demandas e os direitos 

das mulheres na cidade é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, criado no ano 

de 2007 pela Lei Municipal nº 4.257. O objetivo do Conselho é fiscalizar, controlar e 

planejar as ações de promoção da mulher e relações de gênero. A composição do 

Conselho é formada por 24 conselheiros, sendo 12 deles representantes da sociedade 

civil e 12 representantes do governo municipal (PORTAL VR/SMPPM, 2015).  

Os representantes do governo municipal fazem parte das secretarias municipais 

de Políticas Públicas para as Mulheres, Ação Comunitária, Cultura, Educação, Esporte 

e Lazer, e Saúde. A sociedade civil é representada pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/VR), Federação das Associações de Moradores Volta Redonda (FAM/VR), 

Articulação Popular de Mulheres de Volta Redonda, Associação de Mulheres Beth 

Lobo, Movimento de Conscientização Negra de Volta Redonda e Sindicato das 

Trabalhadoras Empregadas Domésticas do Sul Fluminense. Todos os representantes 

são compostos por um titular e um suplente (PORTAL VR/SMPPM, 2015).  

Segundo a presidente do Conselho, o objetivo do mesmo é defender a mulher 

contra qualquer tipo de violência e lutar para que ela possa conquistar sua 

independência econômica e se capacitar através de cursos profissionalizantes para 

atuar no mercado de trabalho com os mesmos direitos, oportunidades e salários que o 

sexo masculino. Ainda segundo a presidente, a busca por creches municipais é uma 

das principais demandas das mulheres do município, embora já existam creches de boa 

qualidade em funcionamento, e há reuniões mensais no Conselho que permitem a 

discussão acerca das questões femininas e suas possíveis soluções (FOLHA DO 

INTERIOR, 2014).  

No que se refere ao diálogo com a sociedade, a SMPPM promove 

frequentemente eventos, palestras, oficinas, atividades, divulgações e orientações, que 

reúnem as mulheres da cidade, permitindo assim uma ampla participação das mulheres 

no processo de implementação de políticas públicas femininas. Um exemplo deste tipo 

de prática foi realizado no mês de Março de 2015 (mês da mulher), onde a SMPPM 

organizou uma programação especial durante todo o mês que contou com uma série de 

atividades de informação, conscientização e discussão sobre e com as mulheres 

participantes, onde no encerramento do mês, foi realizada uma reunião sobre o I Plano 
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Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. A elaboração do Plano é guiada 

pelos resultados das últimas Conferências, Fóruns, Seminários e Debates realizados no 

município (AMORIM, 2014).  

De acordo com a Secretária Glória Amorim, o plano é fruto do diálogo entre o 

governo e a sociedade civil e é indispensável que as mulheres exerçam sua cidadania 

através da participação tanto na construção como na prática das políticas propostas. O 

Plano se torna uma consolidação pública e formal por meio de um documento e torna 

explícito o comprometimento do município com os direitos das mulheres (PORTAL 

VR/SMPPM, 2015). 

As principais temáticas tratadas no Plano são: autonomia econômica; políticas de 

creches; enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher; saúde integral 

da mulher; direitos sexuais e reprodutivos; promoção de políticas públicas e 

participação das mulheres no espaço de poder e decisão; educação inclusiva, não-

sexista, não-racista e não-lesbofóbica.  As ações previstas para a construção do Plano 

contam com a promoção de debate, fóruns e seminários nos bairros e organizações da 

sociedade civil. Além disso, haverá também o Comitê de Monitoramento do I Plano 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (PORTAL VR/SMPPM, 2015). 

No mês de Julho de 2015 será realizado um Fórum, e em Agosto de 2015 será 

realizada a 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. As propostas 

aprovadas neste evento serão incorporadas no Plano. A SMPPM ainda pretende ouvir 

um número expressivo de mulheres da cidade, através de Fóruns, Rodas de Conversa 

e Grupos Organizados de Mulheres com o objetivo de construir de maneira conjunta 

através de discussões, debates e avaliações sobre o conteúdo do Plano, ouvindo e 

acatando as demandas da sociedade civil (AMORIM, 2015). 

Como se pode apreciar do relato apresentado acima, o município de Volta 

Redonda parece contemplar as diretrizes nacionais das políticas públicas para as 

mulheres, buscando adaptá-las ao contexto específico do município, tendo por norte as 

ações de inclusão produtiva e participativa das mulheres na realidade econômica e 

político-decisória local. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 O presente trabalho foi elaborado através de uma pesquisa por meio de 

levantamento bibliográfico acerca do tema das Políticas Públicas de trabalho para as 

Mulheres em âmbito nacional e municipal. Foi composto também por um estudo de 

caso da cidade de Volta Redonda.  

Por pesquisa, entende-se: 

 

 Processo através do qual a ciência busca dar resposta aos problemas que se 
lhe apresentam. Investigação sistemática de determinado assunto que visa 
obter novas informações e/ou reorganizar as informações já existentes sobre 
um problema específico e bem definido (APPOLINÁRIO, 2004, p.150 apud 

VILAÇA, 2010, p.61). 
 

Inicialmente a pesquisa orientou-se por um levantamento bibliográfico, sobre 

este, “os objetivos mais comuns são compreender e discutir a revisão de literatura 

sobre o tema de pesquisa” (TACHIZAWA e MENDES, 2006 apud VILAÇA, 2010, p.64). 

Neste caso, utilizou-se a revisão de literatura por meio de artigos e trabalhos 

monográficos.   

Em um primeiro momento, houve uma pesquisa sobre a situação das mulheres 

no contexto brasileiro e internacional e os diversos tipos de desigualdades às quais elas 

foram submetidas por muito tempo e que ainda estão presentes em diversas 

sociedades do mundo.  Houve ainda, um levantamento sobre as problemáticas de 

gênero no mercado de trabalho e as persistentes desigualdades que fazem com que as 

mulheres sejam vítimas de diversos tipos de violência. Um levantamento acerca da 

Secretaria Nacional de Políticas para as mulheres e a finalidade desta instância 

governamental para tratar os problemas femininos enfrentados no Brasil também foi 

realizado. De maneira complementar pesquisou-se sobre o III Plano Nacional de 

Políticas Públicas para as Mulheres (2013-2015). 

 Na fase sobre a situação vivenciada na cidade de Volta Redonda, foi realizado 

um estudo de caso. Pode-se afirmar que “o estudo de caso é uma inquirição empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando 

a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas 

fontes de evidência são utilizadas” (YIN, 1989, p.23 apud BRESSAN, 2000, p.1).  
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Primeiramente, o estudo de caso consistiu em uma análise documental através de 

matérias de jornais da região e pelo site da SMPPM a fim de conhecer as políticas e 

programas relativos ao mundo do trabalho no município de Volta Redonda. 

 Por fim, houve a realização de uma pesquisa aplicada, realizada por intermédio 

de uma entrevista com a Secretária da SMPPM Glória Amorim. De acordo com Vilaça 

(2010), “as pesquisas aplicadas dependem de dados que podem ser coletados de 

formas diferenciadas, tais como pesquisas em laboratórios, pesquisa de campo, 

entrevistas, gravações em áudio e/ou vídeos, diários, questionários, formulários, análise 

de documentos, etc” (NUNAN, 1997; MICHEL, 2005; OLIVEIRA, 2007 apud VILAÇA, 

2010, p.65).  Neste trabalho, a pesquisa aplicada foi realizada por meio de um 

questionário de acordo com a temática proposta. A entrevista foi usada como meio final 

de composição de informações sobre o estudo de caso. 

A natureza do trabalho é qualitativa. A pesquisa qualitativa “tem por objetivo 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a 

distancia entre o indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” 

(MAANEN, 1979, p.520 apud NEVES, 1996, p.1). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

 Após a análise das Políticas Nacional e Municipal para Mulheres, foi possível 

observar que a cidade de Volta Redonda pode ser considerada privilegiada por possuir 

uma Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, atuando como uma 

instância governamental de decisão, em que são contempladas as demandas das 

mulheres por participação política e inclusão produtiva.  

As ações realizadas pelo município relativas ao tema das mulheres mostraram-

se fundamentais para perseguir os objetivos de política pública propostos. Nesse 

aspecto, destaca-se o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município 

como instrumento valioso na construção das políticas públicas, permitindo um diálogo 

permanente entre governo e sociedade civil.  
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 Além da SMPPM, a oportunidade de se ter uma rede de atendimento às 

mulheres na cidade garante a estas uma estrutura e suporte que permite que seus 

direitos sejam resguardados e que elas possuam o apoio necessário para o 

enfrentamento de seus problemas. 

 Sobre a articulação das políticas de gênero entre diferentes esferas 

governamentais e movimentos sociais, o fato de a SMPPM atuar de modo transversal e 

englobando diversas secretarias que são parceiras em alguns projetos realizados por 

ela, mesmo que ainda de maneira inicial e improvisada, faz com que os programas 

voltados para as mulheres ganhem uma maior visibilidade e potencialidade em seu 

funcionamento.  

Quando há parceria entre as secretarias, alguns entraves se tornam possíveis de 

serem ultrapassados, pois há uma maior colaboração entre os órgãos governamentais 

para que os projetos funcionem da maneira desejada. Um exemplo deste tipo de prática 

é a oferta de cursos profissionalizantes que são oferecidos pela SMPPM em parceira 

com a SMAC e os CRAS, que faz com que as mulheres que estão em situação de 

desemprego e vulnerabilidade social, em decorrência de sua situação de pobreza, 

possam ter um atendimento de forma mais adequada. 

 A questão da transversalidade, ainda é executada de maneira improvisada, pois 

conta apenas com parceira da SMPPM com as secretarias municipais, sem um 

comprometimento formal por parte das últimas com o conceito em questão. Porém, a 

SMPPM tem a possibilidade de atuar como impulsionadora, já que a transversalidade 

pode ser percebida: 

 
como um instrumento estratégico para a gestão de políticas públicas que 
dependem de um organismo específico para dialogar com as demais áreas do 
governo às quais se pretende levar a perspectiva transversal de determinado 
tema [...] a transversalidade é entendida como estratégia para que as políticas 
setoriais incorporem a perspectiva da igualdade de gênero em suas etapas de 
planejamento, implementação, monitoramento e avaliação (PAPA, 2012, p.13).  
 

 

Embora a SMPPM procure atuar segundo os conceitos de transversalidade, esta 

prática não é documentada ou oficializada. 
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 Outra questão presente tanto no contexto nacional quanto no municipal é a 

pobreza feminina. Sobre esta questão, há por parte da SMPPM, um foco menor sobre 

fenômeno da ‘feminização da pobreza’ pois, avaliando as políticas executadas por ela, 

em nenhum momento esta situação foi realmente abordada de maneira aprofundada. O 

conhecimento acerca da problemática da pobreza na região e seu entrave para a 

consolidação de alguns programas de geração de renda e educação se tornaram 

conhecidos neste trabalho por meio de outro trabalho desenvolvido na cidade (COSTA, 

2010), e não por parte da SMPPM. Então: 

 
para combater o fenômeno da feminização da pobreza, é necessário, segundo 
Silveira (2003), que o Estado Democrático seja responsável pela elaboração de 
políticas públicas que reconheçam e corrijam as desigualdades entre homens e 
mulheres, inserindo políticas que possibilitam um real empoderamento das 
mulheres para a construção de sua cidadania (COSTA, 2010, p.49). 
 

 Os programas de geração de emprego e renda na cidade são presentes, porém, 

ainda possuem caráter incipiente. Apesar de haver um esforço na construção de cursos 

de capacitação, educação e profissionalização, há ainda barreiras que impedem o 

sucesso pleno destes programas. 

 Não obstante o esforço de se criar programas que oferecem cursos de pedreira, 

eletricista, construção civil e de metalmecânica e outros, que antes eram considerados 

masculinos, na maioria das vezes, os cursos oferecidos têm um caráter dos comumente 

considerados ‘trabalhos femininos’, como design de unhas, corte e costura, corte de 

cabelo, cuidadora infantil, entre outros. Desse modo, percebe-se que ainda há a falta de 

superação dos modelos tradicionais de trabalhos considerados como apropriado para 

mulheres bem como opções restritas de desenvolvimento das potencialidades 

profissionais e de geração de renda femininas. 

 Os programas relativos à igualdade no mundo do trabalho e autonomia 

econômica das mulheres em Volta Redonda ainda tem um desenho limitado, pois os 

cursos capacitam as mulheres que usufruem dos mesmos, mas, além destes cursos 

serem de opção restrita, eles ainda não parecem ser capazes de oferecer um amplo 

panorama futuro de crescimento profissional para as mulheres que se formam além de, 

na maioria das vezes, proporcionarem um baixo rendimento e retorno financeiro, 

impedindo a plena independência das mulheres contempladas por eles. 
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 Além disso, o fato de as mulheres que utilizam os programas serem muitas 

vezes analfabetas ou semi-analfabetas dificulta o processo. Atividades de educação 

básica para as mulheres que ainda tem déficit de educação deveriam também ser 

discutidas com maior importância. A atenção à realidade de cada bairro da cidade e 

também da vocação econômica do município deveriam ser levados em conta, já que de 

nada adianta ofertar cursos sem a garantia de que as mulheres conseguirão se inserir e 

permanecer no mercado de trabalho depois de formadas. Também de nada adianta 

oferecer cursos que não possuem semelhança ou compatibilidade com a realidade 

vivida pelas mulheres que serão usuárias, fato que pode causar problemas no êxito dos 

programas.  

 Percebe-se que a dupla jornada de trabalho também se faz presente na cidade, 

pois segundo COSTA (2010), a cidade possui um número grande de mulheres que são 

chefes de família, e dessa forma, necessitam encontrar um meio de trabalhar e ainda 

cuidar das tarefas como a casa e com os filhos. Tanto que a procura por creches de 

qualidade e em um período mais longo é uma das principais demandas que são feitas 

por parte delas ao poder público local. Um fato crítico nesta questão é que muitas 

mulheres da cidade, além de demandar um meio de se inserir no mercado de trabalho, 

necessitam ao mesmo tempo de programas de educação básica, pois muitas não 

tiveram acesso ou oportunidade de usufruir desta. 

 Por fim, a elaboração de um Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, 

demonstra que há de fato interesse por parte da SMPPM de se criar meios que 

permitam a construção e revisão permanente de políticas públicas que sejam capazes 

de alterar a realidade problemática das mulheres na cidade.  

Mesmo que ainda em construção, o Plano Municipal, além de seguir as diretrizes 

do Nacional, incorpora também aspectos relativos a realidade local. No processo de 

construção do mesmo, a sociedade civil foi convocada a participar mais ativamente do 

processo, não ficando restrito apenas ao poder público. As conferências, debates, 

rodas de conversa e os outros meios que permitiram a elaboração do Plano, ainda em 

construção, contou com a participação de diversos atores locais, fato que demonstra a 

busca pela prática democrática e participativa no município. 
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 Ainda que as políticas públicas e os programas para as mulheres na cidade de 

Volta Redonda sejam incipientes, percebe-se uma construção gradual de 

conscientização, informação e uma vontade de que o município possa usufruir de 

propostas que atendam as demandas permanentes das mulheres que residem no 

mesmo.  

Mesmo que de forma difusa, a SMPPM possibilita que as mulheres exerçam sua 

cidadania de maneira participativa, proporcionando diversas discussões acerca da 

realidade desigual das mesmas em relação aos homens e elaborando programas e 

parcerias que permitam a construção de uma realidade em que as mulheres se tornem 

empoderadas, independentes e tenham plena igualdade de oportunidades e direitos. 

 

6 CONCLUSÃO   
 

 Ficou evidente após a realização deste trabalho que as mulheres ainda são 

vítimas de diversos tipos de desigualdades, violências e são vistas ainda como 

inferiores em relação aos homens. 

 Mesmo que desde os primórdios da humanidade as mulheres tenham vivido em 

situação de subordinação ao homem, esta realidade vem mudando conforme a 

sociedade se transforma através da politização de temas relevantes, como o da própria 

condição da mulher, e de uma nova cultura de direitos. Embora a equidade entre os 

sexos ainda esteja distante, há uma permanente construção de meios para se alcançar 

este resultado. Não apenas por parte das mulheres organizadas no movimento 

feminista, mas também por parte do Estado que deve reconhece a crítica situação do 

papel feminino na sociedade e buscar cada vez mais oferecer estrutura legal e prática 

para efetivar os direitos da mulher por intermédio das políticas públicas.  

 Aliás, a participação feminina no debate público se faz imprescindível para criar 

um diálogo permanente entre poder público e sociedade civil, visando maximizar os 

resultados na busca pela plena igualdade de direitos e deveres por parte das mulheres 

e dos homens. 
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 As novas questões femininas presentes na sociedade precisam ser estudadas e 

difundidas para que haja uma conscientização social e uma mudança de 

comportamento na superação das desigualdades e preconceitos de gênero. Por este 

motivo, o Estado deve enfrentar mais detidamente os problemas que acometem as 

mulheres em diversas áreas, e especificamente no mercado de trabalho, fiscalizando os 

ambientes empregatícios públicos e privados com o objetivo de assegurar que os 

direitos garantidos às mulheres sejam de fato exercidos. 

 É de suma importância também que haja uma maior discussão acerca da dupla 

jornada de trabalho e trabalho reprodutivo que ainda são responsabilidades femininas e 

acarretam em uma sobrecarga na vida da mulher. A co-responsabilidade com os 

homens no trabalho de cuidado e reprodução se torna um tema de extrema urgência e 

importância na busca pela emancipação feminina. 

 Além disso, os organismos governamentais como a Secretaria de Políticas para 

as Mulheres e os demais ministérios devem reforçar o conceito e a prática da 

transversalidade em suas ações, fazendo com que seja possível uma mudança 

estrutural na questão das desigualdades de gênero, arraigadas no contexto cultural e 

social. 

 A ‘feminização da pobreza’ vem ganhando destaque e pode ser vista como um 

entrave para o pleno exercício de cidadania e participação das mulheres, além de 

impedir que as mesmas possam ter condições de se inserir adequadamente ao 

mercado formal de trabalho e participar da vida política ativamente. Portanto, esta 

questão também acaba se tornando uma responsabilidade do Estado que deverá 

planejar e garantir a extinção de tal fenômeno.  

 Mas, apesar da complexa presença e atuação da mulher na sociedade e de seus 

problemas, a inserção das mulheres no mercado de trabalho pode ser interpretada 

como um avanço no que diz respeito às lutas femininas, que embora ainda não tenham 

suas demandas atendidas de forma plena, conseguem obter realizações notáveis. 

  No Brasil, a criação da Secretaria de Políticas para Mulheres pelo governo 

federal pode ser vista como a tradução de uma conquista decorrente do movimento 

feminista. A partir desta instância federal, os problemas femininos são tratados e 

discutidos no espaço público. Em decorrência disso, o Plano Nacional de Políticas para 
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as Mulheres se torna um instrumento onde é possível haver um monitoramento 

permanente por parte da sociedade civil acerca do comprometimento público com as 

questões femininas. 

 No que diz respeito à cidade de Volta Redonda, a criação da Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres pode ser considerada uma conquista 

para a região. Através das ações desenvolvidas por esta secretaria, as mulheres têm a 

possibilidade e a oportunidade de se conscientizar sobre seus problemas e direitos - o 

que faz com que elas tenham maiores condições de participar da construção de 

políticas locais que visem alterar os aspectos críticos de sua realidade.  

Os meios de discussão das questões femininas no município que são oferecidos 

pela SMPPM, como rodas de conversa, reuniões e eventos informativos, são válidos e 

demonstram um esforço por parte do poder público municipal em elaborar propostas de 

maneira democrática. A construção de um plano municipal também alavanca a 

construção das políticas para mulheres no município, já que haverá um documento 

oficial explicitando as bases para se guiar as políticas públicas municipais propostas 

para as mulheres nos próximos anos; indício de uma gestão pública pactuada e 

comprometida com o tema em questão.  

 Apesar de as políticas de inserção e permanência no mercado de trabalho na 

cidade ainda serem incipientes, percebe-se que há por parte da SMPPM a busca por 

novas parcerias e projetos para que estas políticas sejam mais presentes. Além disso, 

se considerarmos que a SMPPM foi criada recentemente (no ano de 2012), pode-se 

verificar que as politicas executadas pela mesma ainda estão se consolidando aos 

poucos. 

 Por fim, pode-se concluir que embora as mulheres e suas questões tenham e 

continuem a ganhar notoriedade nacional e internacional, muito ainda tem que ser feito 

para que a superação das desigualdades seja um fato.  

No que diz respeito às ações de políticas públicas femininas desenvolvidas para 

o mercado de trabalho do município, mais políticas e mecanismos de monitoramento 

permanente das mesmas se tornam necessários, haja vista os problemas anteriormente 

descritos. Nesse aspecto, torna-se urgente a ampliação dos cursos profissionalizantes 

pelo poder público municipal, em parceria com outras instâncias de governo, para que 
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as mulheres tenham condições de ser fixar em postos qualificados de trabalho e 

tenham oportunidade de crescer profissionalmente com remuneração adequada. 

 A equidade entre os sexos só será uma realidade no Brasil quando se garantir 

plenamente o “direito ao trabalho da mulher”, mediante sua inserção qualificada e 

protegida na estrutura ocupacional, e quando forem suplantadas as diversas 

discriminações e formas de violência que ainda aviltam a posição da mulher na 

sociedade brasileira. 
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