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RESUMO

As violências cometidas contra as mulheres são resultado de desigualdades históricas, 
que refletem a sociedade patriarcal na qual elas permanecem inseridas. Apesar de uma 
legislação robusta e consistente para o enfrentamento à violência contra a mulher, o Brasil 
é um dos países com maiores índices de feminicídio. Sem deixar de reconhecer os avanços 
conquistados nas últimas décadas, acredita-se que a redução desse indicador passa neces-
sariamente pela incorporação de uma pauta em que a igualdade de gênero seja transversal 
a todas as ações governamentais. O estado brasileiro deve assumir o papel central na  
formulação e implementação de políticas públicas transversais com a perspectiva de gênero 
e que leve em conta interseccionalidades, como raça, cor, idade, deficiência, classe social e 
sexualidade.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL 
DAS POLÍTICAS PARA MULHERES

Este artigo busca retomar brevemente os avanços 
institucionais realizados pelo Estado brasileiro para a 
garantia dos direitos das mulheres, no sentido de reforçar 
a importância dessa atuação estatal na promoção e 
coordenação de políticas para mulheres e direcionadas à 
superação das desigualdades de gênero. Pretende ainda 
destacar os desafios que o país enfrenta para a eliminação 

dos altos índices de violência contra a mulher. Ao final, 
serão apontados caminhos para políticas públicas que 
considerem gênero, raça, deficiência, idade, classe social, 
dentre outros aspectos da diversidade humana, em todas 
as etapas da ação estatal.

A desigualdade de gênero constitui-se numa das 
bases a partir das quais se assenta a desigualdade social 
brasileira. Fenômeno complexo e que atravessa todas 
as classes sociais, a desigualdade de gênero manifesta-
se hoje de diversas formas no Brasil. Por exemplo, no 
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mercado de trabalho mulheres com mesma formação 
acadêmica que homens recebem salários menores 
para executar as mesmas atividades; mulheres negras 
compõem a maior parcela da população pobre do país; 
com taxa de homicídio de 4,8 por 100 mil mulheres, o 
Brasil é o 5º país em número de feminicídios num ranking 
de 83 países no mundo (Waiselfisz, 2015); e, além disso, 
ocupa a posição 167 no ranking de participação de 
mulheres no poder executivo (UN Women, 2017).

Esses fatos, no entanto, foram reconhecidos como 
problema pelo Estado e começaram a entrar na agenda 
das políticas públicas brasileiras apenas na década 
de 1980. No ano de 1983 é criado o Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM); fruto 
de uma articulação entre o movimento de mulheres e 
profissionais da saúde, o PAISM é precursor da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PNAISM. 
Dois anos mais tarde, em 1985, foram criados conselhos 
estaduais da condição feminina nos estados de São Paulo 
e Minas Gerais, em consequência das reivindicações dos 
movimentos de mulheres pela inserção das temáticas de 
gênero nas políticas públicas (Machado, 2016).

Ainda nesse ano de 1985, momento em que 
diversos casos de violência doméstica ganharam grande 
repercussão midiática acompanhada de pressão dos 
movimentos de mulheres por ações estatais de proteção 
à mulher, foi criada a primeira Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher (Deam), em São Paulo. Neste 
ano também é criado o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), naquele momento vinculado ao 
Ministério da Justiça. O CNDM foi o primeiro órgão federal 
responsável pela promoção de políticas com o intuito 
de combater a discriminação e de promover direitos 
para as mulheres nos campos econômico, social, político 
e cultural. A seguir é destacada a importância dessa 
crescente institucionalização dos mecanismos de defesa 
da mulher, em atuação conjunta com os movimentos de 
mulheres da sociedade civil.

Anteriormente à década de 1980, o movimento 
de mulheres no Brasil já tinha alcançado importantes 
conquistas: o voto feminino em 1932; o direito de 
trabalhar independentemente da autorização do marido; 
o direito à herança e à possibilidade de requerer a guarda 
dos filhos em caso de separação, conquistados em 1962 
com a aprovação do Estatuto Civil da Mulher (Lei n° 4.121, 
que equiparou os direitos dos cônjuges); além da Lei do 

Divórcio, datada de 1979. Ainda, a ação do movimento 
de mulheres unido às vinte e seis deputadas federais 
constituintes, o chamado Lobby do Batom, foi a principal 
responsável pela incorporação na Constituição Federal de 
1988 de 80% da demandas da “Carta das Mulheres aos 
Constituintes” (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
1988), o que resultou numa constituição garantidora da 
igualdade formal de direitos entre mulheres e homens. 
Há de se destacar que a evolução da legislação brasileira 
ocorreu também em meio ao um contexto internacional 
de definição de compromisso por vários países pelo fim 
da discriminação contra as mulheres, sendo o Brasil um 
dos países a ratificar os seguintes instrumentos legais: a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW - 1979), o Plano de 
Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), a 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará 
- 1994) e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, além de outros instrumentos de direitos humanos.

No ano de 2002 foi criada, no âmbito do Ministério 
da Justiça, a Secretaria do Estado dos Direitos da 
Mulher (Sedim), fruto de uma antiga reivindicação dos 
movimentos de mulheres. Em 2003, esta secretaria 
foi substituída pela Secretaria Especial de Políticas 
Para Mulheres (SEPM), que passa a ser vinculada à 
Presidência da República e ganha status de ministério. 
Ao adquirir status de ministério, a SEPM tornou-se a 
grande promotora de políticas nacionais com o objetivo 
de melhorar a vida das mulheres, tornando-se a instância 
responsável pela coordenação de ações transversais de 
igualdade de gênero nas políticas públicas nacionais, 
trazendo o combate à desigualdade entre homens e 
mulheres para a centralidade da agenda governamental.

A partir de 2003 a então Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM) alarga a pauta de políticas públicas para as 
mulheres no Brasil. São desenvolvidas ações no campo da 
educação, da saúde, da igualdade de gênero no mundo 
do trabalho, para as mulheres do campo e da floresta, 
dentre outras. As conferências nacionais de políticas para 
as mulheres e os planos nacionais de políticas para as 
mulheres são apresentados como os instrumentos de 
políticas públicas que consolidam essas políticas.  
De acordo com a secretaria, é por meio deles que as 
políticas para as mulheres são construídas e elaboradas 
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com ampla participação social2. Além da participação social, 
os planos nacionais de políticas para as mulheres também 
incorporaram a perspectiva do gender mainstreaming ou 
seja, a estratégia de inserir a pauta da equidade de gênero, 
de forma transversal, nas demais políticas, como as de 
saúde, meio ambiente, econômicas, sociais, dentre outras.

Em 2017 a SEPM passa a ser denominada Secretaria 
Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM) perdendo 
seu status ministerial e tornando-se vinculada ao 
Ministério dos Direitos Humanos. A SNPM nasceu com 
uma complexa missão de articular a transversalidade 
das políticas para as mulheres no plano horizontal 
da Administração Pública Federal – isto é, entre os 
ministérios, agências e demais órgãos integrantes do 
executivo federal – e também no plano vertical, entre o 
governo federal e os estados e municípios. Apesar de não 
haver nenhuma hierarquia entre a SNPM e os organismos 
de políticas para as mulheres dos estados e municípios, 
enquanto órgão central a secretaria assumiu a missão de 
articular, coordenar e induzir a promoção de políticas para 
as mulheres em nível nacional.

Além disso a atuação institucional da SNPM buscou 
influir sobre complexos arranjos de participação 
presentes em todo o ciclo das políticas para as 
mulheres. A participação social e o debate com outros 
órgãos da administração pública perpassam desde a 
formação da agenda à escolha do problema público 
a ser enfrentado e demais etapas da política pública: 
a formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação das políticas para as mulheres. Para efetiva 
participação social e maior debate governamental, 
os planos nacionais de políticas para as mulheres 
(PNPM) foram elaborados a partir do sistema das 
conferências nacionais de políticas para as mulheres e 
monitorados pelo Comitê de Monitoramento do PNPM, 
em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos das 
Mulheres. O Plano Nacional de Políticas para Mulheres 
constitui-se no principal instrumento de planejamento, 
pactuação e coordenação das políticas brasileiras 
para mulheres, articulando a participação social com a 
atuação intersetorial do Estado, além de estabelecer a 
priorização orçamentária das políticas para as mulheres.

A SNPM esteve à frente dos principais processos para a 
consolidação de políticas públicas de proteção à mulher e 
combate à desigualdade de gênero no país. Contudo, dada 
a ainda alta incidência de crimes contra a mulher em nossa 
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sociedade, especial atenção foi dada pelo órgão à questão 
da violência contra a mulher. O Brasil hoje é referência 
internacional no que diz respeito à legislação de combate à 
violência contra a mulher, com a promulgação da Lei  
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais conhecida 
como Lei Maria da Penha (Brasil, 2006).

Vários fatores sociais apresentam interface com os 
determinantes da violência contra a mulher. Assim, a 
Lei Maria da Penha trouxe a novidade de um enfoque 
legal centrado não só na erradicação, mas também na 
prevenção da violência, trazendo um arcabouço legal para 
além da punição aos atos de violência contra a mulher. 
A referida Lei busca incentivar a criação de mecanismos 
institucionais para coibir a violência doméstica e familiar 
e igualmente garantir o pleno exercício dos direitos 
humanos das mulheres nessa esfera, além de ampliar o rol 
de atos passíveis de serem considerados violência contra 
a mulher. Ainda com o fim de reprimir os crimes contra 
a mulher, foi a aprovada a Lei nº 13.104, de 09 de março 
de 2015. A lei do feminicídio, como é chamada, altera o 
código penal brasileiro qualificando o homicídio quando 
executado contra uma mulher pelo fato de ser ela mulher 
como crime hediondo e aumentando as penas para 
executores (Brasil, 2015).

A partir desse breve levantamento, percebe-se o 
importante rol de ações governamentais, judiciais e 
legislativas relacionadas a políticas públicas de proteção à 
mulher executadas pelo Estado brasileiro nos últimos 30 
anos. Estas são conquistas devidas à crescente atuação 
dos movimentos de mulheres e à ampliação da existência 
de variados órgãos estatais em prol da defesa e promoção 
dos direitos da mulher. O aumento do número de 
mecanismos de defesa da mulher permitiu ao Estado ter 
o registro precípuo das violências contra a mulher, além 
do inédito registro de feminicídio. Com isso, a sociedade 
brasileira passa a ter maior consciência dos índices 
alarmantes de violência contra a mulher.

É preciso ainda que se compreenda que as diversas 
formas de violência são resultado de desigualdades 
históricas de gênero, com caráter multidimensional. 
Portanto, cabe ao Estado brasileiro assumir papel central 
no estímulo ao desenvolvimento de relações mais 
igualitárias, sem discriminação de gênero, a partir de 
políticas públicas em todas as áreas e esferas.  
O enfrentamento à violência contra a mulher só é efetivo 
se conjugado a ações de eliminação das origens das 

relações desiguais entre homens e mulheres, além de 
políticas que atuem no sentido da desconstrução de 
estereótipos limitantes.

POLÍTICAS PÚBLICAS: AS POSSIBILIDADES DE 
IMPACTO NA IGUALDADE DE GÊNERO

Diversos rankings de igualdade de gênero 
internacionais revelam a situação de extrema 
desigualdade em que vivem as mulheres brasileiras. 
Uma das mais altas taxas de feminicídio do mundo3 e 
a baixíssima participação de mulheres na política são 
alguns dos números que revelam os desafios que o 
Estado brasileiro precisa enfrentar para a construção de 
um país em que as mulheres possam ser livres para viver 
e exercer seus direitos. O Fórum Econômico Mundial, 
em seu relatório sobre igualdade de gênero no mundo 
no ano de 2018, classificou o Brasil na posição 95 em 
igualdade no trabalho, atrás de países com economias 
menos desenvolvidas como Senegal e Camboja (World 
Economic Forum, 2018). Segundo o relatório, o país levará 
202 anos para eliminar as diferenças de gênero no local 
de trabalho, como salários, e a representação de mulheres 
no parlamento. Para acelerar esse processo, é preciso que 
o país oferte políticas públicas robustas com perspectiva 
de gênero nas diversas áreas de governo que impactem 
na melhoria de vida das mulheres.

Ao elaborar políticas públicas, o gestor público deve 
se questionar como os programas e serviços públicos 
sob sua responsabilidade impactam negativamente ou 
positivamente na vida das mulheres, além de verificar se é 
possível mudar a realidade e as causas das desigualdades 
de gênero por meio da ação do Estado. Quais interesses, 
valores e necessidades, de mulheres e homens, de 
diferentes classes sociais e em diferentes regiões de 
nosso país, estão sendo consideradas na elaboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas?

A questão da violência de gênero, por exemplo, 
resgata um debate muito mais profundo de 
problematização do espaço da mulher dentro da 
sociedade. A Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção 
de Belém do Pará) definiu violência contra a mulher como: 
“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada 
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(artigo 1º)”. Tanto as mulheres heterossexuais quanto 
a comunidade LGBT sofrem violências e preconceitos 
diários, vivenciando um quadro de vulnerabilidade social 
e econômica e direitos violados em diversos aspectos. 
A violação do direito à vida é a expressão máxima dessa 
violência, e decorre de muitas outras violências de gênero 
presentes no dia a dia das mulheres e comunidade LGBT, 
como assédio e abuso sexual, discriminação no trabalho, 
estupro, ataques homofóbicos e transfóbicos, expressões 
machistas nos meios de comunicação, violação financeira, 
entre outros. Como um estado democrático de direito 
tem por função promover políticas públicas que 
possibilitem uma vida livre e plena para todas e todos, 
entende-se assim que o enfoque da política pública de 
igualdade de gênero deva ser ampliado a fim de eliminar 
as desigualdades nas relações de poder entre homens, 
mulheres e comunidade LGBT.

Do mesmo modo, é ainda necessário compreender 
melhor o impacto desigual das ocorrências de violências 
entre mulheres de diferentes classes sociais, raças e 
etnias. Por exemplo, entre 2003 e 2013 o número de 
homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, enquanto 
que para as mulheres negras a taxa de homicídio teve 
um alarmante aumento de 54,2% (Waiselfisz, 2015). 
Como cabe ao Estado brasileiro a formulação de 
políticas públicas que tenham por objetivo promover 
a igualdade de gênero nas mais diversas áreas (Brasil, 
1988), é primordial que o Estado atue a fim de que toda 
a população seja atendida conforme suas especificidades 
de vulnerabilidade, como no caso das mulheres negras 
e das pessoas transgênero, por exemplo. Além da 
aplicação da legislação penal aos executores, é preciso 
que o Estado ofereça atenção às vítimas e suas famílias 
por meio da inserção dessas numa rede de apoio 
jurídico, psicológico e assistencial, de modo a amenizar 
a vulnerabilidade consequente às violências. Por fim, 
para que efetivamente consigamos reduzir os índices 
de violência contra a mulher no país faz-se necessário 
atuar nas raízes do sistema patriarcal que alimentam 
e legitimam situações de opressão e desigualdade 
material e simbólica nas diferentes esferas da vida, como 
na escola, no trabalho e na família. Dessa forma, para 
enfrentar as violências contra as mulheres o Estado 
brasileiro também deve atuar no sentido de erradicar 
as desigualdades de gênero por meio de políticas 
públicas de educação, saúde, assistência social, trabalho, 
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infraestrutura, entre outras ações de promoção dos 
direitos de meninas, mulheres e comunidade LGBT.

O enfrentamento das desigualdades de gênero, 
por sua vez, adquire maior alcance quando as políticas 
públicas são formuladas e/ou implementadas em arranjos 
intersetoriais. No âmbito do poder executivo federal 
diversos arranjos possibilitaram a construção de políticas 
públicas intersetoriais: um exemplo é o programa Mulher 
e Ciência, idealizado a partir de um grupo interministerial 
composto pela Secretaria Nacional de Políticas para 
as Mulheres (SPM), Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
Ministério da Educação (MEC), com o fim de estimular a 
produção científica a respeito das relações de gênero e 
feminismo no país, além de promover a participação de 
mulheres na ciência e academia.

Outras vezes as políticas para mulheres exigem 
apurada coordenação com órgãos do judiciário e 
Ministério Público, como por exemplo as políticas de 
enfrentamento à violência contra a mulher, tais como 
as delegacias especializadas, o Ligue 180, o Programa 
Mulher: Viver sem Violência, a Lei Maria da Penha e a 
Lei do Feminicídio. Outras políticas para mulheres, por 
sua vez, foram construídas em parceria com o setor 
privado, como, por exemplo, o programa Pró-Equidade 
de Gênero e Raça, que visa a promoção de dinâmicas 
e concepções de gestão de pessoas no sentido da 
promoção da equidade de gênero e raça, enfrentamento 
da discriminação no ambiente de trabalho e promoção 
das mulheres, em especial mulheres negras, para assumir 
cargos de chefia e liderança. Assim, é preciso que o 
Estado mantenha a agenda de gênero na centralidade do 
governo para garantir a manutenção e o aprofundamento 
dessas já históricas e bem implementadas políticas, 
as quais são imprescindíveis para o enfrentamento às 
violências contra as mulheres.

Segundo Marta Farah, o todo das demandas que 
circulam no campo das discussões sobre as relações de 
gênero pode ser caracterizado como a agenda de gênero 
(Farah, 2004). E como a agenda de gênero é influenciada 
tanto pelos movimentos sociais com participação de 
mulheres quanto pelos movimentos feministas, as 
demandas em relação às políticas públicas são diversas e 
refletem as temáticas relativas a vários campos distintos 
com influência na equalização das relações de gênero.

Mello e Marques, em estudo recente, propõem uma 
tipologia sobre as ações estatais direcionadas às mulheres, 
identificando que elas podem representar quatro tipos 
de visão sobre políticas públicas com recorte de gênero: 
reprodutiva, produtiva, reativa e inclusiva (Mello e 
Marques, 2019). A visão reprodutiva é aquela associada 
às políticas que se utilizam dos lugares tradicionalmente 
ocupados pelas mulheres para garantir a implementação 
de uma ação, como no caso das mães, responsáveis 
pelos cuidados, por exemplo, enquanto a produtiva é a 
que busca agregar aspectos facilitadores à realidade das 
mulheres no mercado de trabalho com o objetivo de 
favorecer sua permanência nessas atividades. Já a visão 
reativa diz respeito à identificação a posteriori pelo Estado 
das mulheres enquanto público prioritário de determinada 
ação; finalmente a inclusiva, que apresenta a desigualdade 
de gênero como foco central da política, de modo que a 
transversalidade de gênero se constitui como fundamento 
da política pública.

Uma visão congruente com o objetivo de impactar as 
desigualdades de gênero é a que desloca o olhar da política 
pública das mulheres para o elemento relacional de gênero, 
numa abordagem que inclui as masculinidades, tornando 
os homens também sujeitos da política. Conceitos relativos 
aos tipos de masculinidades fomentados pela cultura 
dominante também precisam ser discutidos para que se 
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possa ter uma mudança de comportamento cada vez mais 
significativa na direção de uma efetiva equidade de gênero. 
Os homens são peça fundamental para a desconstrução de 
comportamentos sexistas, característicos de uma sociedade 
patriarcal e herdados de um passado marcadamente 
colonial e eurocêntrico.

Assim, quando se passa à observação das políticas 
setoriais que podem apresentar impacto nas diferentes 
dimensões da desigualdade de gênero, depara-se 
com uma grande variedade de possibilidades de 
implementação. Parte delas assume a chamada 
discriminação positiva de grupos de mulheres, consoante 
a diretrizes internacionais sobre priorização das mulheres 
nas estratégias de desenvolvimento, tanto pela questão 
da ampliação de direitos e inclusão cidadã quanto por 
causa do papel que a mulher comumente assume na 
família. Num contexto populacional de queda da taxa de 
fecundidade e de tendência de diminuição do tamanho 
das famílias, ocorre um aumento do número de famílias 
em que a mulher é a pessoa de referência: conforme o 
Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, no ano de 
2014 a porcentagem de famílias que tinham a mulher 
como chefe era de 39,8%; os dados indicam também 
aumento na proporção de mulheres negras na condição 
de chefe da família, que chegou a 54,4% naquele ano 
(Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, 2018).

De acordo com levantamento realizado por Marta 
Farah, políticas setoriais com possibilidade de influenciar a 
equidade de gênero podem ser direcionadas a: violência; 
saúde; meninas e adolescentes; geração de emprego 
e renda; educação; trabalho; infraestrutura urbana e 
habitação; questão agrária; incorporação da perspectiva de 
gênero por toda política pública (transversalidade); acesso 
ao poder político e empowerment (Farah, 2004).

Por exemplo, uma das questões que faz com que 
mulher muitas vezes aceite viver um relacionamento 
abusivo e violento é a falta de acesso à renda. Desse 
modo, a concessão de um auxílio financeiro para apoiar 
a reinserção da mulher vítima de violência doméstica, 
no sentido de seu empoderamento econômico, é um 
tipo de política complementar que pode ser considerada 
no âmbito de um arranjo de políticas que visem a 
equidade de gênero, além da proteção à mulher. Assim, 
são iniciativas como a da Casa da Mulher Brasileira que 
precisam ser replicadas em todos os estados brasileiros, 
a fim de oferecer uma porta de entrada para as mulheres 
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vítimas de violência ao conjunto dos serviços públicos 
disponíveis para ela nessa situação.

As desigualdades no mercado de trabalho, por 
conseguinte, podem ser enfrentadas a partir de uma ampla 
gama de ações que garantam suporte para a inserção 
e permanência das mulheres no emprego. As mulheres 
brasileiras, mesmo apresentando maiores médias de 
anos de estudos em todas as regiões do país, percebem 
menor renda do que os homens. Este quadro é ainda mais 
agravado quando é levado em consideração o quesito 
cor/raça, pois são as mulheres negras as que integram os 
grupos com menor renda dentre a população brasileira. 
Soma-se a esse quadro o menor índice de participação 
das mulheres na População Economicamente Ativa 
(PEA) no Brasil, além do fato de que as mulheres, quando 
empregadas, ocupam os postos menos lucrativos, e 
também são elas que exercem os trabalhos mais precários.

Desse modo, tratar das políticas públicas voltadas 
para as tarefas de cuidado é fundamental para enfrentar 
as barreiras que impedem as mulheres de desfrutar do 
empoderamento econômico e da prosperidade advindos 
do mundo do trabalho. Assim, o aumento do número 
de vagas de creches é condição para que as mulheres, 
especialmente as mais pobres, tenham um espaço seguro 
para deixar seus filhos durante a sua jornada laboral. 
Outros exemplos importantes de serviços voltados para 
o cuidado que permitem o empoderamento da mulher 
são: lavanderias públicas, restaurantes comunitários, 
serviços de atenção às pessoas idosas, licenças parentais 
remuneradas e programas de incentivo para empresas 
públicas e privadas a fim de que elas garantam a 
paridade de gênero em todas as fases da seleção de seus 
profissionais (Marcondes, Cruz e Silva Rodrigues, da, 2015).

Igualmente importante às políticas de cuidado para a 
promoção da equidade no mundo do trabalho, encontra-
se o maior compartilhamento das responsabilidades 
familiares e domésticas no ambiente familiar entre 
homens e mulheres. Tradicionalmente, as mulheres se 
ocupam mais do que os homens com as atividades não 
remuneradas relacionadas com o cuidado da casa e 
dos filhos (Fontoura e Araújo, 2016). Nessa esfera são 
essenciais também as iniciativas de regulamentação dos 
trabalhos domésticos e das funções de cuidado.

Experiências bem sucedidas nesse sentido podem ser 
buscadas nos países europeus, pioneiros em transformar 
a licença maternidade em licença parental, o que significa 

que tanto a mãe quanto o pai podem se dedicar aos 
cuidados das crianças após seu nascimento. Uma opção 
viável hoje para o Brasil, por exemplo, seria executar 
uma iniciativa piloto no setor público, e a depender dos 
resultados encontrados, expandir a licença parental para 
o setor privado, como ocorreu com a extensão da licença 
maternidade para de quatro para seis meses.

Além dessas ações para promover a entrada e garantir 
a permanência das mulheres no mercado do trabalho, é 
importante que o estado também incentive a ocupação 
de posições de comando por mulheres. Um promotor 
de tal ação, como afirmado anteriormente, tem sido o 
programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que dá um selo 
para as empresas públicas e privadas que implementem 
ações voltadas para a igualdade de gênero no mundo 
corporativo. Entende-se que o serviço público poderia 
figurar aqui como indutor dessa ação também no interior 
da administração direta, assumindo o compromisso de que 
pelo menos 30% dos cargos de Direção e Assessoramento 
Superior e Funções Comissionadas do Poder Executivo de 
níveis 4, 5 e 6 sejam preenchidos por mulheres.

Essa cota seria importante para reverter a situação 
atual, em que menos de 20% dos DAS 6, pouco mais de 
20% dos DAS 5, e menos de 40% dos DAS/FCPE 4 são 
ocupados por mulheres, situação diferente da encontrada 
para os cargos de níveis mais baixos, pois entre os DAS/
FCPE 1, 2 e 3, a proporção de homens e mulheres se 
mostra bastante similar, de acordo com levantamento 
recente realizado pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Escola Nacional de Administração Pública, 
2018). A alta administração pública federal é formada 
majoritariamente por homens, a despeito das servidoras 
públicas federais possuírem vínculos de carreiras iguais 
aos servidores homens e escolarização até maior, poucas 
avançam nas posições de chefia para além dos cargos 
DAS/FCPE de nível 3. Vários estudos já chegaram a 
tais conclusões sobre a existência do que a literatura 
chama de “teto de vidro”, entendido como essa barreira 
invisível que se coloca à progressão das mulheres para 
posições mais altas no interior das organizações, também 
compreendido como segregação hierárquica de gênero 
no mercado de trabalho (Vaz, 2010, 2013).

No setor público, além do estabelecimento de cotas 
para ocupação de cargos de direção superior, diversas 
outras ações podem contribuir para que a situação de 
desigualdade de gênero seja revertida. O Plano Nacional 
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de Políticas para as Mulheres, ainda em vigor, no capítulo 
“Gestão e monitoramento do plano nacional de políticas 
para as mulheres’, em seu objetivo específico VI preceitua 
o seguinte: “Criar e fortalecer mecanismos de gênero nos 
ministérios do governo federal (núcleos, coordenações, 
diretorias, conforme estrutura de cada ministério)” 
(Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, 2015).

Segundo levantamento realizado no ano de 2016 
pela então Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
naquele ano existiam dezesseis órgãos da Administração 
Pública Federal com mecanismos de gênero criados 
e em funcionamento. De fato, a circunstância de um 
órgão mobilizar seus(uas) servidores(as) para debater 
questões que envolvam a desigualdade de gênero 
cria um ambiente menos propício a manifestações de 
discriminação e machismo, uma vez que as instituições 
são representadas por seus servidores e servidoras, 
protagonistas nos espaços de fala. Assim, o ethos que é 
compartilhado por essas pessoas deve ser permeado por 
valores éticos de igualdade e justiça social. Essa ação é 
ainda necessária como ponto de partida para que a efetiva 
incorporação da transversalidade de gênero aconteça nos 
programas e políticas dos órgãos.

Para se atingir esses objetivos, entende-se que a 
temática de gênero deve permear todos os conteúdos 
ministrados na formação inicial e continuada dos(as) 
servidores(as) nas escolas de governo. Por exemplo, 
a capacitação e sensibilização de servidores quanto à 
necessidade de colocar a equidade de gênero como 
um objetivo sempre a ser respeitado e alcançado deve 
se constituir também numa política de estado. Ao se 
pensar que são os(as) servidores(as) os(as) responsáveis 
por desenhar e implementar políticas públicas, as ações 
de capacitação ganham ainda mais relevância nesse 
contexto. O olhar do(a) gestor(a) público(a) pode e deve 
ser treinado para se enxergar os impactos, positivos ou 
negativos, que uma determinada ação de governo pode 
causar em seu público beneficiário.

A TRANSVERSALIDADE COMO PARADIGMA PARA 
AS POLÍTICAS DE IGUALDADE DE GÊNERO

Um dos princípios orientadores das políticas para as 
mulheres é o princípio da transversalidade de gênero. 
Este conceito deriva da proposta originalmente intitulada 
em inglês gender mainstreaming, presente na Declaração 
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e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre 
a Mulher, ocorrida em Pequim no ano de 1995 (Rigat-
Pflaum, 2008). Em resumo, gender mainstreaming significa 
que a dimensão de gênero deve constituir-se enquanto 
eixo estruturante das políticas públicas, ou seja, deve 
estar presente não apenas em todas as agências estatais, 
mas também nos processos, fluxos, políticas e programas 
oriundos dessas agências.

A transversalidade de gênero também não se 
confunde com uma ação intersetorial. Traduz-se melhor 
como uma nova “lente”, a lente da promoção da 
igualdade de gênero, a partir da qual todas as áreas de 
políticas públicas devem enxergar a ação estatal (Margo 
et al., 2018). A esta “lente” da transversalidade, uma nova 
lente precisa ser acoplada na ação pública, a lente da 
“interseccionalidade”.

Termo cunhado originalmente pela professora 
Kimberly Crenshaw, o conceito da interseccionalidade 
busca ressaltar que, assim como não há um “homem 
universal”, também não existe uma “mulher universal”, 
branca, de classe média, heterossexual, mãe, moradora 
de um grande centro urbano, a partir da qual se deve 
orientar a construção das políticas. O conceito de 
interseccionalidade remete-nos a um cruzamento de 
avenidas, cada avenida representando uma dimensão da 
identidade humana, como origem, sexo, orientação sexual, 
cor, ausência ou não de deficiências, etnia, dentre outras. 
Assim, as demandas das diversas mulheres são distintas, 
porque elas mesmas são diferentes entre si. E a política 
pública precisa também considerar a heterogeneidade 
destas mulheres. A partir de uma leitura interseccional das 
políticas públicas torna-se possível contemplar também 
as outras dimensões de desigualdade relacionadas ao 
gênero, como por exemplo raça/etnia, orientação sexual, 
populações vulneráveis, dentre outras (Crenshaw, 2002).

Por sua vez, a incorporação do conceito de 
transversalidade de gênero no curso da ação estatal 
também precisa levar em consideração essa diversidade 
existente entre as mulheres, de religião, etnia, raça, classe 
social, orientação sexual, escolaridade, dentre outras 
variáveis. A transversalidade representa, assim, a inserção 
da perspectiva de gênero em toda sua diversidade 
na ação governamental, ou seja, significa que se deve 
considerar os impactos diferenciados sobre mulheres e 
homens ao formular e implementar uma intervenção do 
Estado (Marcondes, Diniz e Farah, 2018).

Para que a transversalidade de gênero se transforme 
em prática cotidiana, todas as instituições e servidores(as) 
públicos(as) precisam ter conhecimento básico sobre 
transversalidade de gênero4. Nesse sentido, programas 
de capacitação e desenvolvimento profissional são 
fundamentais para mudanças de paradigmas e 
comportamentos na administração pública, já que para 
o alcance da equidade, gestores(as) públicos(as) devem 
reconhecer as diferenças para direcionar ações que 
atendam necessidades, interesses e valores de todos.

Privilegiar a transversalidade de gênero em políticas 
públicas significa também que a questão de redução da 
desigualdade de gênero deve ser considerada na elaboração 
dos programas governamentais, bem como no processo de 
decisão de alocação de recursos, e na implementação, no 
monitoramento e avaliação da ação proposta.

Por isso, a principal proposta aqui apresentada é a da 
reorganização do curso da ação estatal, de modo que 
a transversalidade de gênero esteja presente em todas 
as áreas, programas e políticas estatais, considerando 
também as interseccionalidades quanto a cor, raça, idade, 
classe social, dentre outras5. A mudança no pensamento 
do(a) servidor(a) público(a) quanto a estereótipos e papéis 
de gênero deve ser um primeiro passo para a realização 
do projeto, uma vez que o(a) servidor(a) público(a) é 
a base da elaboração e tomada de decisão quanto a 
políticas públicas no Brasil, sejam elas econômicas, 
educacionais, de saúde ou trabalho.

O olhar do(a) gestor(a) 
público(a) pode e deve ser 
treinado para se enxergar 
os impactos, positivos 
ou negativos, que uma 
determinada ação de 
governo pode causar em 
seu público beneficiário.
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Um serviço público que tenha em vista promover 
equidade de gênero em seu país deve promover 
igualdade de oportunidades e acesso a recursos, além de 
serviços públicos sensíveis a meninas e meninos, homens 
e mulheres, de todas as classes sociais, raça e etnias.  
O uso de linguagem inclusiva e imagens 
antidiscriminatórias nos documentos e publicações 
oficiais, por exemplo, é um primeiro sinal a todas pessoas 
que seu país considera as diferenças com igualdade e 
respeita a diversidade de sua população. E quando se fala 
em diversidade aqui, considera-se não apenas gênero e 
raça, mas também idade, capacidades físicas, orientação 
sexual, histórico cultural e religiosidade/espiritualidade.

Para promover essa visão nas políticas públicas é 
necessário também formar e informar seu executor. 
Assim, um segundo passo para se atingir esse objetivo 
é ter dados e informações desagregadas por gênero 
e raça em todas instituições públicas, a fim de dar 
visibilidade às desigualdades representadas a partir dos 
dados coletados, e com a finalidade última de elaborar 
políticas direcionadas a atender especificidades de grupos 
populacionais que se encontram alijados do processo de 
desenvolvimento do país.

Conforme a Comissão Europeia, no desenho de 
políticas e serviços públicos, é essencial colocar a “lente 
de gênero” para pensar como aquele programa atingirá 
de maneira diferente homens e mulheres, meninos e 
meninas, para que o país ofereça serviços públicos justos 
a todos cidadãos e cidadãs. Trata-se aqui também de 
justiça social, e por esse motivo destaca-se a relevância 
de se investir num quadro de servidores(as) públicos(as), 
composto igualmente por homens e mulheres com 
conhecimento básico de transversalidade de gênero. 
Para melhores impactos e resultados na promoção 
da equidade, essas mudanças devem apresentar seus 
reflexos tanto no processo de elaboração e tomada 
de decisão, quanto na burocracia de nível de rua, que 
atende diretamente as demandas dos cidadãos (European 
Comission, 2005).

Além disso, para garantir que as políticas e serviços 
públicos realmente promovam equidade de gênero, 
a transversalidade de gênero deve estar presente nos 
processos de monitoramento e avaliação das políticas. 
É preciso avaliar a quem se entrega os serviços, qual a 
quantidade de recursos públicos que está sendo destinada 
a homens e mulheres, e qual realidade se está modificando 
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e que direitos se está garantindo ou prejudicando, ou 
seja, se o Estado está enfrentando ou (re)produzindo 
desigualdades. A Suécia, por exemplo, desenvolveu uma 
metodologia de avaliação de seus serviços públicos 
e programas chamada 4R: Representação, Recursos, 
Realidade e Direitos (Rights), a qual também está sendo 
aplicada em outros países da Europa para medir a justiça 
social na distribuição dos recursos públicos e na entrega de 
serviços (City of Vienna, 2011).

De acordo com essa perspectiva, ao se pensar na 
representação do público alvo dentre os beneficiários 
da política pública, são consideradas as variáveis 
de gênero, raça, idade, situação migratória, e classe 
social, por exemplo. Os números e a estimativa de 
público beneficiários dos serviços devem ser claros e 
transparentes, e deve-se considerar em especial os grupos 
que não têm acesso a serviços e programas públicos, 
para redesenho e realocação de recursos. É necessário 
considerar também critérios de justiça redistributiva de 
forma a assegurar igualdade de oportunidades. Se isso não 
ocorre, deve-se questionar se todos estão tendo o mesmo 
acesso à informação, e se as políticas estão considerando 
as diferentes circunstâncias de disponibilidade de tempo, 
espaço, dinheiro e mobilidade, para homens e mulheres, 
no acesso aos serviços ou programas governamentais.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Não há dúvidas de que as políticas direcionadas às 
mulheres se configurem como uma opção válida para se 
promover políticas de equidade de gênero; como visto, 
no Brasil até agora as políticas públicas implementadas 
foram realizadas especificamente como “políticas 
para mulheres”, numa visão inclusiva da diversidade. 
Entretanto, levando em consideração que as identidades 
das mulheres são múltiplas e que os problemas de 
desigualdade de gênero impactam de modos diferentes 
os diversos grupos de mulheres, mostra-se indispensável 
a adoção mais efetiva dos princípios da transversalidade 
e da interseccionalidade de gênero nas políticas públicas 
nas diversas áreas de governo.

Partindo daí, e na direção de um escopo mais amplo, 
pode-se falar em igualdade de gênero e assumir que 
tal assunto precisa ser tratado tanto em relação às 
mulheres, mas também na dinâmica das relações de 
gênero. Sem desconsiderar as iniciativas direcionadas 

especificamente para mulheres nos últimos anos, 
propõe-se aqui que a plena adoção do conceito de 
transversalidade de gênero envolva repensar os espaços 
de poder e o uso do tempo por homens e mulheres, na 
sua diversidade étnica, de origem e de orientação afetiva, 
assegurando políticas públicas que não sejam baseadas 
em estereótipos marcados pela tradição patriarcal. 
Assim, pretende-se demonstrar que a transversalidade 
de gênero não se constitui em somente mais um 
procedimento administrativo que as instituições têm 
que cumprir. A transversalidade de gênero em políticas 
públicas se mostra como uma ferramenta essencial para 
o desenvolvimento de uma democracia com maturidade 
política, e também para promover o desenvolvimento 
com justiça social e igualdade de participação de 
homens e mulheres no processo de distribuição de 
recursos públicos.

A transversalidade de gênero nas políticas públicas, 
desse modo, traz os benefícios de se fortalecer a 
cidadania, reduzir a pobreza, e promover o crescimento 
econômico, reconhecendo que as diferenças de 
identidade existem, mas que a discriminação por conta 
dessas diferenças não é aceitável. Para se atingir a 
igualdade de gênero, assim, é necessário provocar 
mudanças radicais e duradouras nas estruturas 
institucional e familiar, na organização do trabalho, e nos 
papéis pré-definidos para homens e mulheres.

A objetificação da mulher, os estereótipos de gênero 
e o sexismo são, em última instância, comportamentos 
que incentivam e colaboram para a manutenção da 
violência contra a mulher. A produção de políticas públicas 
pelo Estado brasileiro precisa somar-se aos meios de 
comunicação de massa, os quais devem se comprometer 
a evitar a vinculação de conteúdo desse tipo, seja 
em produções para entretenimento ou mesmo nas 
propagandas de produtos. O papel regulador do Estado 
deve garantir que cidadãos e cidadãs de todas as raças 
e etnias sejam respeitados na esfera pública e privada e 
sejam reconhecidos pela sua diversidade.

Os grandes avanços institucionais e simbólicos que 
as políticas para as mulheres alcançaram resultaram 
no aumento real de autonomia econômica, política e 
educacional para as mulheres brasileiras, o que possibilitou 
condições concretas para se lutar por uma vida sem 
violência. A despeito desses avanços, a estratégia para a 
construção da igualdade de gênero tem centrado esforços 
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no sentido do empoderamento das mulheres, deixando 
o aspecto relacional da desigualdade entre homens e 
mulheres de fora, e dessa forma, “(...) não explicitam como 
podem contribuir para a transformação da relação de 
gênero. Além disso, há poucas iniciativas voltadas aos 
homens e às masculinidades (...)” (Marcondes, Diniz e Farah, 
2018). Assim, está em aberto o desafio ao Estado brasileiro 
para que para além de políticas para as mulheres atenha-
se a políticas para a igualdade de gênero transformadoras, 
nas quais tanto os estereótipos de gênero para mulheres 
quanto para os homens sejam enfrentados, bem como 
as consequências danosas que eles produzem em 
detrimento de uma vida livre e sem violências.

Importante ainda é considerar como o aparato legal 
garante a proteção de direitos a homens e mulheres de 
forma igual. Que outras regulamentações devem ser feitas 
para que as oportunidades de acesso ao Estado sejam 
garantidas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros? 
Ainda, como podemos informar a todos sobre seus direitos 
por meio da entrega justa de serviços e programas públicos?

O Brasil tem vivenciado uma revolução importante no 
campo das políticas afirmativas. Por exemplo, a adoção de 
cotas para negros no ensino superior estabeleceu um novo 
padrão de inclusão e de oportunidades para essa parcela 
da população, que sempre esteve à margem do acesso 
às universidades federais. Considerando os aspectos da 
interseccionalidade, no entanto, observa-se que, apesar das 
cotas, as mulheres negras ainda apresentam uma inserção 
reduzida na universidade em relação às mulheres brancas. 
Isso é refletido na posterior inserção precarizada no 
mercado de trabalho e consequente percepção de renda 
menor. Todos esses elementos devem ser considerados 
quando se coloca as lentes da transversalidade ao se 
pensar em políticas públicas de educação, mercado de 
trabalho, acesso a crédito, entre outras, com o fim de se ter 
um país com igualdade para todos e todas.

A produção de indicadores, a disponibilidade de 
informação estatística e a avaliação de políticas públicas 
com especificidade de gênero devem ser imperativas na 
prática governamental, pois só assim se poderá caminhar 
para além do Estado comprometido com a reprodução 
de desigualdades, especialmente da desigualdade de 
gênero, expressa na manutenção do patriarcado mesmo 
dentro de suas estruturas institucionais (Matos e Paradis, 
2014). É preciso ainda que estes dados sejam amplamente 
divulgados nos meios de comunicação e mídias sociais, 
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para que toda a sociedade tenha consciência das 
diferenças existentes entre os grupos e seja facilitado, assim, 
o reconhecimento das desigualdades ainda presentes.  
A disponibilidade de informação traz consciência 
cidadã sobre a necessidade de o Estado proporcionar 
oportunidades iguais e um arcabouço legal que propicie 
a plena equidade de gênero, para maior autonomia 
econômica e política das mulheres. A informação é 
essencial também para qualificar a participação social 
de homens e mulheres na demanda por políticas 
públicas com transversalidade de gênero permanentes, 
independentemente de decisões de governo, já que se está 
tratando aqui de princípios constitucionais.

A igualdade de gênero é conquista civilizacional 
inexorável e sem volta. Assim, todos os esforços devem 
ser feitos para fortalecer este processo, que representa a 
qualidade e o impacto de políticas públicas por meio do 
princípio da inclusão de toda a diversidade populacional 
do Brasil com consistência e transparência. Uma 
abordagem sistêmica de gestão e políticas públicas deve 
ter um aparato legal e regulatório que considere todos 
os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade 
econômica e social. A implementação de políticas públicas 
deve considerar a garantia de direitos humanos universais 
como a vida, a integridade física e psicológica, a voz e 
participação dos grupos que representam mais da metade 
da população brasileira.
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