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RESUMO
As políticas públicas, geralmente, se apresentam sob a forma de planos de governo, que tem início a
partir da identificação de um problema que demande uma intervenção do Estado para a sua resolução
e garantia de uma melhor qualidade de vida para a população. Assim, surgiram, no Brasil, os Planos
Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPM), como forma de sistematizar as ações destinadas às
mulheres brasileiras. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo analisar o III PNPM (20132015),
em especial o primeiro capítulo intitulado “Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica”,
com base nas três dimensões analíticas de Peter et al. (2007) – descritiva, conceitual e normativa. Os
resultados mostram que as mulheres são a maioria da população brasileira e, ainda hoje, sofrem com
a desigualdade de gênero, dedicando maior tempo ao cuidado com o lar e com os filhos e recebendo
menores salários que os homens. A autonomia e a igualdade são os principais valores utilizados para
justificar as ações, deste primeiro capítulo, direcionadas à capacitação de mulheres, para gerar opor
tunidades no mundo do trabalho público e renda, a fim de reduzir a situação de pobreza e vulnerabi
lidade social em que se encontram.
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1. Introdução
Este trabalho se articula com uma pesquisa em rede, denominada “Políticas públicas

de inclusão social e transversalidade de gênero: ênfases, tensões e desafios atuais”, que en
volve uma equipe de pesquisadores de quatro universidades brasileiras (UFRGS, UNISINOS,
UNIJUÍ e UFRB)4. De forma específica, nesta pesquisa analisamos o primeiro capítulo “Igual
dade no mundo do trabalho e autonomia econômica”5 do Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres (PNPM), relativo ao período compreendido entre os anos de 2013 a 2015, en
tendendoo como uma instância educativa e de produção de gênero.

Os planos podem divergir de acordo com a sua intenção, podendo variar entre plano
de negócios, plano escolar, plano financeiro, plano de governo, entre outros. Sanches (1997,
p. 192) define plano de governo como um documento por meio do qual um determinado

1 Trabalho apresentado no GT “Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e
às garantias de direitos” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativis
mos.

2 Doutoranda em Educação nas Ciências, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
(UNIJUÍ). Professora do Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer, Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia Farroupilha (IF Farroupilha). Email: fernanda.trindade@iffarroupilha.edu.br. 

3 Professora do Programa de PósGraduação nas Ciências, UNIJUÍ. Email: simone@unijui.edu.br.
4 UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos; UFRB –

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
5 Optamos por trabalhar com este capítulo por se relacionar diretamente com o tema de nossa pesquisa no

Programa de PósGraduação em Educação nas Ciências da Unijuí.
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governo “define o enunciado políticoprogramático de sua atuação, expressando, através de
estratégias, diretrizes, programas e objetivos setoriais e/ou regionais, as suas preocupações
centrais e ênfases que pretende dar a sua ação num determinado período de tempo”.

Mas, segundo Vieira (2003, p. 21), um plano é mais do que isso, “é o resultado da trans
formação do programa político (...), por intermédio das técnicas de planejamento, em um
instrumento de governo. Este, sendo um esquema mais rigoroso e preciso é, agora sim, ‘um
cálculo de apoio à ação’”.

Para Ferreira (1994, p. 59), a noção de plano é “a apresentação sistematizada e justificada
das decisões tomadas relativamente à ação a realizar. Ou seja, o plano é o documento que diz
o que vai ser feito, quando, de que maneira, por quem, para chegar a que resultado”. Um plano
pode conter, ainda, “a explicação do porquê das decisões tomadas: elementos das pesquisas,
estudos e análises feitos para se poder decidir o que se decidiu” (Ferreira, 1994, p. 59).

No Brasil, as políticas para as mulheres são orientadas pela pauta dos Planos Nacionais
de Políticas para as Mulheres. Até o momento foram elaborados três Planos, resultantes da
1ª, 2ª e 3ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (CNPM), organizadas pela Secre
taria de Políticas para as Mulheres (SPM)6, que ocorreram nos anos de 2004, 2007 e 2011,
respectivamente. Sendo assim, no ano de 2014, completouse uma década de existência dos
PNPMs. 

Neste contexto, esta pesquisa pretende analisar o primeiro capítulo do III PNPM (2013
2015), com base nas três dimensões analíticas de Peter et al. (2007) – descritiva, conceitual
e normativa. A dimensão descritiva identifica elementoschave relevantes, enquanto que a
dimensão conceitual explicita valores, princípios e suposições presentes no objeto de pes
quisa, neste caso o PNPM (20132015). A dimensão normativa, por sua vez, envolve a ava
liação dos princípios e valores que devem orientar a política pública e sua aplicação. Este
tipo de análise deve destacar os valores encontrados após a realização das análises descritiva
e conceitual.

2. O PNPM (20132015): Autonomia e Igualdade para as Mulheres Brasilei
ras

O PNPM (20132015) consiste em um plano do governo brasileiro e, desta forma, trata
da sistematização das ações que se pretende desenvolver, bem como das informações e prin
cípios que balizam e sustentam essas ações. Ele constituise em um guia, apresentado sob a
forma de um documento escrito, que formaliza os diferentes momentos do processo de to
mada de decisões. Sendo assim, constituise em um elemento estrutural da configuração de
um Estado democrático. 

O PNPM (20132015) está organizado em dez capítulos, sendo eles: 1) Igualdade no
mundo do trabalho e autonomia econômica; 2) Educação para igualdade e cidadania; 3)

6 A atual SPM, hoje com status de Ministério, era, em 2002, vinculada ao Ministério da Justiça e intitu
lada Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher. Em 2003 foi transformada em Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres e considerada órgão integrante da Presidência da República. Somente
em 2010 tal secretaria passa a ser denominada Secretaria de Políticas para as Mulheres, com o obje
tivo de “promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito
e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente” (SPM, 2015, s/p).
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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 mu
lheres nos espaços de poder e decisão; 6) Desenvolvimento sustentável com igualdade eco
nômica 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 lesbofo
bia; e 10) Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência (Brasil, 2013).

Como mencionado anteriormente, dedicamonos especialmente ao primeiro capítulo
do plano, intitulado “Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica”, pois inte
ressanos pesquisar programas que pretendem incluir as mulheres produtivamente no
mundo do trabalho público7, tais como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego, o Programa Mulheres Mil, o Programa PróEquidade de Gênero e Raça.

Utilizando as três dimensões analíticas de Peter et al. (2007), identificamos, por meio
da dimensão descritiva, elementos chave relevantes no PNPM (20132015), que foi elaborado
dentro de um contexto histórico e social inédito no país, governado pela primeira vez por
uma mulher e onde as mulheres já são mais de 52% da população brasileira e sujeitos de
suas próprias vidas. Além disso, inserese em um cenário de reivindicações femininas, como,
por exemplo, para a construção de creches, para o enfrentamento à violência contra mulhe
res, para a igualdade salarial entre homens e mulheres.

O capítulo 1, “Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica”, reafirma a im
portância da continuidade das políticas de autonomia econômica e igualdade entre mulheres
e homens no Brasil, com ênfase no mundo do trabalho público. Tais políticas visam à inde
pendência econômica por meio da capacitação profissional de mulheres para o trabalho nos
setores produtivos rural e urbano, bem como do acesso ao emprego e garantia de direitos.

No Brasil, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2014), as mulheres bra
sileiras constituem 79,9 milhões da população em idade ativa (PIA) no país. Destas, 44,4 mi
lhões constituem a população economicamente ativa (PEA), contra 35,5 milhões que
compõem a população não economicamente ativa (NPEA), enquanto que os homens repre
sentam 15,6 milhões desta mesma população. 

Outro dado que chama a atenção é dupla jornada realizada pela maioria das mulheres
no Brasil. Muitas delas dividemse entre as atividades realizadas fora de casa e os afazeres
domésticos e cuidados com os filhos. Conforme os dados do IBGE (2014), o número de mu
lheres que exerce a dupla jornada é superior ao de homens, correspondendo, respectiva
mente, a 35,7 milhões e 25,2 milhões.

Mesmo com a participação crescente das mulheres no mundo do trabalho público, o
número de mulheres ocupadas é eminentemente urbano. É necessária uma maior atenção
aos dados referentes à participação das mulheres em atividades na área rural, pois grande
parte dessas atividades confundese com o conjunto de cuidados dispensados à família e ao
lar e é classificada como “trabalho doméstico”. Desta forma, mascarase a real contribuição
das mulheres com a produção e com a renda da família (Brasil, 2004).

7 Utilizo o termo mundo do trabalho público, conforme empregado pelas feministas em oposição ao trabalho
privado, doméstico e familiar. O trabalho no espaço privado “(...) tem figurado como confinador e restritivo, um
espaço de que as mulheres devem migrar a fim de se libertarem para realizar as liberdades que os homens
assumem no espaço público. Esse espaço público tem figurado como um espaço de liberdade e de libertação, ca
racterizado pela oportunidade de trabalho e de educação, e pela proteção da lei” (Chanter, 2011, p. 28). Conforme
a autora, o trabalho privado é marcado pelo feminino, enquanto que o trabalho público, pelo masculino.
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Além dos números de mulheres economicamente ativas no Brasil, uma das evidências
mais significativas das desigualdades de gênero no mundo do trabalho público é a diferença
nos rendimentos auferidos às mulheres e aos homens. Enquanto elas recebem, em média,
R$ 1614,00 (mil, seiscentos e quatorze reais), eles ganham R$ 2146,00 (dois mil, cento e qua
renta e seis reais) (IBGE, 2014).

Sendo assim, podemos perceber que as políticas públicas no Brasil não são neutras; são
estratégias governamentais em uma tentativa de resolver um problema social, que afeta
principalmente as mulheres de classes mais baixas. Nesta perspectiva, as políticas de em
prego, trabalho e renda têm sido elaboradas e implementadas, à exigência da inclusão social,
e estão presentes nos discursos oficiais, na prerrogativa de minimizar a desigual divisão sexual
do trabalho e garantir a participação das mulheres no desenvolvimento do país.

Neste contexto, justificase a importância deste primeiro capítulo do PNPM (20132015),
que tem por objetivo geral

Promover a igualdade no mundo do trabalho e a autonomia econômica das mulheres ur
banas, do campo e da floresta, considerando as desigualdades entre mulheres e homens,
as desigualdades de classe, raça e etnia, desenvolvendo ações específicas que contribuam
para a eliminação da desigual divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas de erra
dicação da pobreza e na valorização da participação das mulheres no desenvolvimento do
país (Brasil, 2013, p.14).

Para atingir as metas propostas e o cumprimento e efetivação das políticas públicas, tal
capítulo apresenta sete linhas de ação e 46 ações que orientam o desenvolvimento de pro
gramas, projetos e ações políticas e culturais, para garantir a valorização, o reconhecimento
e a promoção das mulheres no Brasil, assim sintetizadas: 

1) Inserção e permanência em relações formais de trabalho e cargos de direção: nessa
perspectiva são defendidos alguns pontos, tais como: oferta de cursos profissionali
zantes, campanha de valorização do trabalho das mulheres, fomento a inserção das
mulheres no mercado de trabalho, igualdade salarial, produção de dados estatísticos
sobre o trabalho realizado pelas mulheres;

2) Assistência técnica e extensão rural, acesso ao crédito, apoio ao empreendedorismo,
ao associativismo, ao cooperativismo e à comercialização: pode ser entendida como
instrumento para o fomento das práticas de economia solidária, nos meios urbanos
e rurais;

3) Oferta de equipamentos públicos e aumento do tempo disponível: envolve a cons
trução de creches e préescolas, a educação em tempo integral, a universalização da
licença maternidade e a ampliação da licença paternidade, promoção da cultura de
compartilhamento do trabalho doméstico entre mulheres e homens, oferta de equi
pamentos sociais que contribuam para o compartilhamento social das tarefas do
mésticas, acesso à alimentação de baixo custo, apoio ao abastecimento e consumo
de alimentos (restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentos,
entre outros);

4) Estímulo a capacitação profissional: se assemelha a diretriz 1, com ênfase na capaci
tação e formação para o mundo do trabalho público, em ocupações que não reforcem
a divisão sexual do trabalho;
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5) Formalização dos direitos das trabalhadoras domésticas: as diretrizes aqui defendidas
almejam assegurar às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos previstos na Con
solidação das Leis do Trabalho (CLT) aos demais assalariados;

6) Proteção e seguridade social: tratase de um instrumento para valorizar o trabalho
doméstico não remunerado, garantir o direito de aposentadoria das donas de casa
de baixa renda e ampliar a inscrição das mulheres no sistema previdenciário;

7) Obtenção de documentação civil e jurídica: referese às iniciativas relativas à emissão
gratuita do Registro Civil de Nascimento e da documentação básica das mulheres.

Destaco a importância da primeira linha de ação, pois as divergências sociais, políticas e eco
nômicas entre os sexos e trabalhadas no primeiro capítulo do PNPM (20132015), são confirmadas
nas palavras de Wangari Maathai, ganhadora do prêmio Nobel da Paz, que afirmou que “quanto
mais perto do topo chegamos menos mulheres encontramos” (Adiche, 2014, p. 6).

Destaco, ainda, que todas as diretrizes c0ntemplam o trabalho não discriminatório em
razão de sexo, origem, raça, etnia, classe social, idade, orientação sexual, identidade de gênero
ou deficiência, e a responsabilidade por suas execuções recaem sobre diferentes órgãos8, o
que nos leva a segunda dimensão analítica: a dimensão conceitual. Essa dimensão explicita os
valores, princípios e suposições do PNPM (20132015). De acordo com Yeo (1996, p. 18, tradu
ção nossa), a análise conceitual é empregada “para resolver os vários significados de concei
toschave e para descompactar termos carregados com valores e suposições questionáveis”. 

Ao analisar o primeiro capítulo do PNPM (20132015), entendemos que se insere no
paradigma da responsabilidade compartilhada – intersetorialidade9 – não cabendo apenas
aos organismos específicos de políticas públicas para as mulheres promover a igualdade de
gênero e a autonomia, mas a todos os órgãos, dos três níveis federativos, tanto horizontal
mente (entre os ministérios), como verticalmente (níveis estadual, distrital e municipal). Cabe
a SPM a coordenação horizontal, devendo articular com os demais órgãos, organizar os tra
balhos desenvolvidos, acompanhar e avaliar os resultados.

Além dos diferentes órgãos envolvidos, o III PNPM compreende programas e ações que
contemplam as múltiplas mulheres, em suas diferenças e desigualdades – interseccionali
dade10 – como as mulheres de diferentes classes econômicas e níveis de escolaridade, as
mulheres urbanas e rurais, as jovens, as idosas, as mulheres portadoras de deficiência, as
mulheres de diferentes raças e orientação sexual. 
Já a análise normativa envolve a avaliação dos princípios e valores identificados, que devem
orientar o primeiro capítulo do PNPM (20132015) e sua aplicação. Por meio dessa análise
é possível descrever os valores que foram escolhidos para informar críticas e recomendações

8 Ministério da Educação (MEC), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Secretaria de Políticas Públicas
para as Mulheres (SPM), Secretaria de Relações Internacionais (SRI), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República (SNJ/SG/PR), Ministério das
Relações Exteriores (MRE), Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Ministério de De
senvolvimento Agrário (MDA), Secretaria dos Direitos Humanos (SDH), Secretaria de Comunicação Social (Secom),
Ministério do Turismo (MTur), Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério da Fazenda (MF).

9 De acordo com Heilborn, Araújo & Barreto (2011, p. 37), a intersetorialidade “consiste na promoção de ações inte
gradas entre os diferentes órgãos setorias (...) permitindo melhor utilização de conhecimentos e experiências acu
muladas, colaborando para o alcance de metas comuns, sob uma coordenação que agrega todas as contribuições”.

10 A interseccionalidade considera a existência de eixos de subordinação, que geram situações de desigualdade e
discriminação, como o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe (Heilborn et al., 2011).

POLÍTICAS DE GÊNERO NO BRASIL: O PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES "2013#2015$



278

que seguem das análises descritiva e conceitual. Neste plano os valores/princípios nortea
dores do primeiro capítulo são: autonomia, trabalho, igualdade, educação/capacitação, va
lorização, economia solidária, garantia de direitos, divisão sexual do trabalho.

Esses princípios constituem elementos fundamentais para a eliminação da desigual di
visão sexual do trabalho, com ênfase na erradicação da pobreza, na valorização do trabalho
realizado pelas mulheres e na garantia de sua autonomia e participação no desenvolvimento
do país. 

Nesse primeiro movimento analítico destacamos os valores de igualdade e autonomia
como orientadores das justificativas das áreas de ação do primeiro capítulo do PNPM (2013
2015), que reafirma que essas áreas merecem ser ampliadas “no sentido da construção de
vínculos permanentes, democráticos e transparentes” (Silveira, 2003). Num exercício inicial
de compreensão verificamos que a expressão igualdade acoplase, geralmente, ao prefixo
de negação “desigualdade”.

Grande parte dos argumentos da justificativa do capítulo se embasa nos argumentos
da “desigualdade” de poder entre homens e mulheres, e por isso legitimam ações que se
justificam em uma lógica de políticas públicas que pensam no impacto diferenciado para
ambos, caminhando na ótica da alteração das desigualdades de gênero. 

Observamos ainda a importância do trabalho como forma de proporcionar a autonomia
das mulheres, presente desde o I PNPM (2004), considerando que 

deve ser assegurado às mulheres o poder de decisão sobre suas vidas e seus corpos; devem
ser asseguradas as condições de influenciar os acontecimentos em sua comunidade e em
seu país e de romper com o legado histórico, com os ciclos e os espaços de dependência,
exploração e subordinação que constrangem suas vidas nos planos pessoal, econômico, po
lítico e social;

Observamos que o III PNPM, em seu primeiro capítulo, se refere em grande parte ao
fortalecimento da participação das mulheres enquanto sujeitos de direito. Assim, toma as
diferentes seções de mulheres – brancas, negras, indígenas, jovens, idosas, com deficiência,
vulneráveis socialmente, homossexuais, heterossexuais etc. – como sujeitos da transforma
ção, e as práticas das políticas são pensadas no eixo de ampliação de sua(s) autonomia(s). 

O III PNPM reconhece a legitimidade de ações específicas voltadas para o fortalecimento
das mulheres que, enquanto coletivo social, anunciam que estão ainda em condições subor
dinadas na sociedade contemporânea.  Agamben (2009, p. 59), trata da singular relação [dos
homens e das mulheres] “com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele
toma distâncias”. Portanto, na atualidade, tornase necessário repensar processos culturais
como a áreas de ações das políticas, já que as relações, as posições sociais e as prioridades
mudaram. 

O primeiro capítulo do Plano destaca que o espaço efetivo das mulheres no jogo eco
nômico do trabalho no Brasil é recente, de modo que as mulheres necessitam ser atendidas
pelas políticas públicas. Ainda considera que a lógica que permeia as proposições políticas é
que mulheres e homens desempenham posições diferentes na sociedade contemporânea e
por isso têm diferentes necessidades. 

Assim, entendemos que as políticas públicas envolvem escolhas, disputas de poder e
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[...] não são casualidades nem respondem a necessidades inelutáveis dos governos. Em con
sequência, o fato de que algumas questões (e não outras) passem a ser objeto de decisões
e ações públicas é algo que precisa ser explicado em cada situação específica e está relacio
nado à construção social de propostas no âmbito societário e ou governamental (Menicucci,
2006, p. 143144).

Sendo assim, as políticas públicas para o desenvolvimento da autonomia e inserção das
mulheres no mundo do trabalho público, como o PNPM (20132015), não são meras casua
lidades, e sim uma tentativa do governo brasileiro em atender a articulação de mulheres por
uma mudança de práticas e padrões discriminadores, resultando na criação de políticas e
programas para inclusão produtiva de mulheres e garantia de trabalho e renda.

Considerações Finais
O PNPM (20132015) é um instrumento técnicoestratégicopolítico que compromete

agentes públicos e gestores/as na implantação e implementação de políticas públicas volta
das às mulheres brasileiras. Em seu primeiro capítulo, reafirma os princípios orientadores
da Política Nacional para as Mulheres, tais como: autonomia das mulheres em todas as di
mensões 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; participação ativa das
mulheres em todas as fases das políticas públicas (Brasil, 2013).

Por meio da análise baseada nas três dimensões de Peter et al. (2007), percebemos que
todas elas – descritiva, conceitual e normativa – apresentam conceitos, princípios e valores se
parados unicamente para análise e classificação, mas que interagem constantemente para que
as políticas públicas para mulheres possam ser viabilizadas, e a autonomia econômica e igual
dade no mundo do trabalho público passem a ser direitos garantidos para as mulheres bra
sileiras, minimizando, assim, as condições de pobreza e vulnerabilidade social em que se
encontram.
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