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Consultas aos Atores e
Atrizes Estratégicos (1998-2003)
Auriléa Comes Abelém
Maria Luiza Evangelista
Silvia C. Yannoulas

1. Sobre a Metodologia Utilizada
Esse componente da pesquisa teve por finalidade apreciar o reflexo
das tens6es existentes no objeto de estudo a partir de consulta aos
interlocutores-chave e atores estratégicos envolvidos na Iormulacáo,
gestáo, avaliacáo e integracáo das PPTRs e outras políticas públicas
promotoras de igualdade de oportunidades no Brasil e no Mercosul
(níveis federal e estadual). Nossa íntencáo foi avaliar o grau de
incorporacáo das temáticas de género nas atividades desenvolvidas pelos
formuladores, gestores e avaliadores da PPTR em diferentes níveis e
ámbitos. Consistiu na análise da ínformacáo coletada por meio de quatro
consultas (1998, 2001, 2002 e 2003), de diferente cunho, realizadas
entre diversos atores estratégicos.
A primeira consulta foi realizada em 1998, no contexto do Convenio
SPPE/MTE - FLACSO/Brasil. Coube na época a FLACSO/Brasil a tarefa
de realizar de um programa de qualificacáo das equipes técnicas das
Secretarias Estaduai s de Trabalh o (S'Ibs), visando a elaboracáo dos Planos
Estaduais de Qualificacáo'. Essa qualifícacáo foi precedida de um
Jevantamento junto as STbs, orientado por um guia para autodiagnóstico

1 Sobre esse programa de cualñicacáo, ver FAUSTO. GARCIA & ACKERMANN. 2001.
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de atuacáo. Nesse guia foram incluídas perguntas sobre a maneira de
incorporacáo da diretriz de diversidade do Codefat no desenvolver dos
planos de qualífícacáo dos estados. Nenhuma das 27 STbs ou CETs tinha
desenvolvido urna estratégia clara nesse sentido, pois no entendimento
dos atores estratégicos envolvidos no planejamento e gestáo da PPTR
estadual, a diretriz já estava atendida, pois o número de "treinandos
mulheres" era superior sua participacáo na PEA local.

a

A segunda consulta foi realizada em 2001-2002, no contexto da nossa
pesquisa e a partir de um questionário específico", envolvendo tres
blocas de questóes.
1. Preocupacóes específicas na gestáo, forrnulacáo ou avaliacáo de
políticas públicas de trabalho e renda, que dizem respeito temática
de género (e de raca/cor).

a

2. Realízacóes nessa área no período considerado pela pesquisa
(1995-2000)¡
3. Influéncia dos processos paralelos de integracáo supranacional e
descentralizacáo intranacional de políticas públicas de trabalho e
renda, na consecucáo do objetivo de prornocáo da igualdade de
oportunidades de genero (e raca/cor).

A coleta de inforrnacáo para envio de formulários (nomes dos
responsáveis institucionais, endereces postais, fones, fax etc. dos atores
estratégicos) foi realizada com o apoio da FLACSO/BRASIL, que tambérn
providenciou o encaminhamento (vía correio postal) para 99 destinatarios.
1. Formuladores. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat). Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
(CNDM)¡ Comissóes ou Conselhos Estaduais de Trabalho (CETs)¡
Conselhos Estaduais do Direitos da Mulher (CEDMs)¡
2. Gestores: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/
MTE)¡ Secretarias Estaduais de Trabalho (STbs),
3. Avaliadores externos do Planfor: Unitrabalho, Uniemp, lpea, e
Equipes de Avaliacáo Externa dos PEQs (EAEPs)¡

2 A redacáo inicial do ouestionárío foi realizada por José Nunes NóbregaJGO, com correcóes pelos demais membros da
equipe (maio-junho de 2001). Num segundo momento, íoi solicitado equipe o preenchimento do quastionário. com a
únalidaoe de testar o instrumento (julho de 2001). Esseteste toi importante para a verifícacáo do instrumento, pois a rnaioria
dos colaboradores do pro'eto poderia ser enquadradacomo atores estratégicos (avaliacores, gestores, tormuladores etc.).
O objetivo básico do teste era pensar se os atores estratégicos compreenderiam o propósito do queslionário e poderiam
responder sem grandes dificuldades, bem como estabelecer possíveis lacunas e redundancias.

a
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4. Integradores (ou organismos atuantes nos processos de integracáo
supranacional no Mercosul). Subgrupo 10 e Reuniáo Especializada
da Mulher (REM) do Crupo do Mercado Comum (CMC), Cornissáo
de Mulheres da Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul,
e Fórum das Mulheres do Mercosul do Fórum Consultivo
Económico e Social (FCES).

Nas nove unidades da Federa<;:ao nas quais o Projeto possui colaboradores próprios (BA, DF, CO, MC, PA, PB, R), RR, e SP), foi realizado um
acompanhamento maior e mais próximo da elaboracáo e do envio de respostas ao questionário. De fato e a partir dos contatos pessoais realizados
e dos dados coletados pelos colaboradores, entendemos que com a distribuicáo de material bibliográfico e a solicitacáo de resposta desencadeamos um processo de sensibilizacáo dos atores estratégicos.
Para o acompanhamento nos demais estados, além das acóes desenvolvidas pela própria secretaria administrativa da FLACSO/Sede Académica
Brasil (contaros telefónicos e eletrónicos). contamos com algum apoio
local dos ex-alunos do Sistema Integrado de Pós-Craduacáo (SIP) da lnstituicáo (principalmente os participantes dos seminários realizados no contexto da Parceria Nacional SPPE-MTE/FLACSO/Brasil no ano de 2000:
técnicos de Secretarias Estaduais de Trabalho, conselheiros estaduais de
trabalho, técnicos das equipes de avalíacáo externa dos PEQs).
Apesar dos grandes esforcos envidados por um grande número de pessoas
durante o segundo semestre de 2001 e primeiro semestre de 2002, foram
recebidas táo-somente 19 res postas ao questionário. No entanto, podemos
dizer que a disposicáo e o interesse dos atores estratégicos em colaborar
com o Projeto foram razoavelmente boas, considerando os contatos
epistolares, eletrónicos. telefónicos e pessoais desenvolvidos.
De certa maneira, o baixo número de res postas nao surpreende,
considerando:
• A grande difículdade dos respondentes em obter tempo para
responder aos questionários enviados (pois o envolvimento nas
atividades de gestáo e a sobrecarga de trabalho sao muito grandes);
• Que os dados solicitados pelo questionário exigiam um mínimo
de consulta as fontes documentais e elaboracáo/reflexáo decorrente
(falta de dados específicos disponíveis e/ou processados),
• O volume de respostas obtidas por outros projetos sernelhantes",

3 Ver. por exemplo. DAEREN, 2001
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• O volume de respostas obtidas pelos projetos de avaliacáo externa
das parcerias nacionais que trabalham com o mesmo tipo de público
(técnicos de Secretarias Estaduaís de Trabalho, conselheiros estaduais
de trabalho, e técnicos de equipes de avaliacáo externa dos PEQs).
A inforrnacáo coletada por meio da segunda consulta foi analisada'
segundo alguns indicadores institucionais selecionados com base nas
teorias do "desenvolvimento institucional", para avaliar o grau de
incorporacáo da perspectiva de género nas organízacóes responsáveis
pela forrnulacáo, gestáo, avaliacáo e integracáo da PPTR no Brasil. Os
componentes institucionais considerados sao, entre outros.
• Vontade política (presenca da preocupacáo, objetivos perseguidos,
compromissos assumidos etc.).
• Normativa (legislacáo. diretrizes, convencóes etc.),
• Mecanismos específicos (unidades de seguimento, estratégias,
convenios etc.) ¡
• Metas quantitativas atingidas,
• Experiencias inovadoras,
• Outros componentes institucionais: recursos técnicos, íinanceiros.
cultura institucional, contexto externo.
O fato de constatar o pouco envolvimento dos atores estratégicos e
suas instituicóes com as questóes de género e da integracáo supranacional,
apesar das próprias diretrizes emanadas do Codefat e outros organismos
pertinentes na área de torrnulacáo de políticas públicas de trabalho e
renda, nos levou a considerar a possibilidade de trabalhar mais
detalhadamente essas temáticas com os atores estratégicos (terceira
consulta), com a tinalidade de sensibilizar e qualífícar durante o Seminário
Académico Internacional realizado em 2002 no contexto do Convenio
SPPE/MTE - FLACSO/Brasil.
Foram 23 os participantes que efetivamente freqüentararn o Seminário
Académico 2002 entre técnicos indicados pelas Secretarias Estaduais de
Trabalho (S'Tbs), ou secretarias afins. conselheiros estaduais de trabalho

4 A intorrnacao caletada por essa vía foí analisaoa por Auriléa Gomes Abelém (PA) e Silvia C. Yannoulas. e organizada em
cinco cuadros. quecorrespondem aos grandes itens do questionário enviado:
• Dados pessoais e instrtucionais dos respondentes:
• Dados sobre relacóes de género na Iorrnulacáo de políticas públicas de irabalho e renda;
• Dados sobre consideracóes de género no planejamento das po-meas públicas de trabalho e renda;

• Dados sobre considaracóes de género na avaliacáo das políticas públicas de Irabalho e renda; e
• Dados sobre relacóes de genero nos processos de harmoniz acáo aupranacional de políticas publicas de trabalno
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ou conselhos afins, e membros de equipes de avaliacáo externa dos Planos
Estaduais de Qualificacáo Profissional.
Os temas centrais do Seminário Académico Internacional 2002

envolviarn.
• Processos de integracáo supranacional e harmonizacáo de políticas
públicas de trabalho e geracáo de renda (especialmente no Mercosul),
• Mecanismos de crédito, interrnediacáo de rnáo-de-obra, e

qualificacáo profissional em diferentes países da América Latina e o
Caribe (especialmente do Mercosul).
• lntegracáo dos diversos mecanismos da PPTR;
• Cestáo colegiada da PPTR: interfaces e articulacáo entre atores
estratégicos.
A primeira tarefa preliminar solicitada aos candidatos selecionados
para participar do Seminário Académico Internacional 2002 consistiu na
leitura do texto específicamente elaborado por Silvia C. Yannoulas,
1I1tegra~(jo Slipnl11llCi011Cl/, mli/heres emercados de traba/ha (in FAUSTO, PRONKO &
YANNOULAS, 2003), na exposicao resumida das teses vertebrais do
texto, e na forrnulacáo de questóes, intervencóes ou perguntas para cada
urna das teses. Até dia 11 de outubro foram entregues 22 primeiros
trabalhos preliminares. Com base nesses 22 trabalhos preliminares
entregues, realizamos nossa terceira análise da consulta.
Evidentemente, e apesar de que no terceiro grupo de atores estratégicos
consultados (2002) participaram alguns dos responden tes ao questionário
da primeira (1998) e da segunda (2001) consultas realizadas, as características
dos participantes do Seminário Académico Jnternacional e de suas respostas
sao diferentes. Em primeiro lugar, porque nesse caso foram atores
estratégicos interessados per se na temática da integracáo supranacional,
temática central do seminário. Em segundo lugar, porque suas respostas se
inserem num processo de qualificacáo de atores estratégicos mais arnplo,
com características de Seminário de Pós-Craduacáo lato Sf11Sli. E, em terceiro
lugar, porque as instituicóes desses participantes já estavam sensibilizadas
para as questóes de género a partir do processo deflagrado pelas anteriores
consultas realizadas. Entretanto, e apesar das diferencas assinaladas e do
tempo transcorrido entre urnas e outra consulta, surpreende o grau de
dificuldade na incorporacáo das temáticas de género e de integracáo
supranacional no quotidiano dos gestores da PPTR.
Finalmente, a quarta consulta foi realizada entre os Núcleos de
Combate Discrimínacáo e Prornocáo da lgualdade no Trabalho e na

a
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Profissáo das Delegacias Regionais de Trabalho (ver Parte 11 deste livro),
por ocasiáo das atividades preparatórias do Seminário "Genero e Raca
na PPTR" no contexto da continuidade do Convenio SPPE/MTE FLACSO/Brasil, Projeto Especial de Qualificacáo - ProEsQ 2003:
"Formacáo de Gestores em Política Pública de Trabalho e Renda",
financiado com recursos do FAT, e visando apoiar a ímplernentacáo do
Plano Nacional de Qualífícacáo (PNQ) (ver Resolucáo N° 333 do
Codefat) '. Com o intuito de facilitar o intercambio entre os núcleos e
paralelamente produzir os subsídios indispensáveis para a melhor
realizacáo do seminario, solicitamos a aos núcleos preencher um
questionário de diagnóstico da atuacáo.
Os resultados da quarta consulta ainda estáo ern processo final de

análise, especialmente junto aos próprios membros dos Núcleos que
participaráo do Seminário. Entretanto, achamos importante incluir
resultados preliminares nesta publicacáo, com a finalidade de comparar
algurnas características dos diversos tipos de atores envolvidos na
formulacáo, irnplantacáo, fiscalizacáo, avaliacáo e integracáo da PPTR.
Para finalizar, necessario destacar que os resultados apresentados a
seguir colocam a énfase na segunda e terceira consultas realizadas.
é

2. Os Resultados das Consultas Realizadas
Quanto ao conjunto das instituiciies responden tes
É grande o número de rnulheres envolvidas com a forrnulacáo,

gestáo
e avaliacáo de políticas públicas de trabalho e renda, inclusive ocupando
cargos importantes no contexto das instituicóes envolvidas (Secretarias
e Conselhos Estaduais de Trabalho, Equipes de Avaliacáo Externa). Dos
questionários respondidos, 74% foram preenchidos por mulheres, que
por sua vez informaram ser suas equipes, na maioria, constituídas em
mais de 50% por mulheres. Em dois casos elas constituíam a totalidade
das equipes, encontrando-se a maior proporcáo nas Secretarias Estaduais
de Trabalho e nas Equipes de Avaliacáo Externa - normalmente
universidades, e a menor proporcáo nos Conse1hos Estaduais de Trabalho.

5 o Seminario "Género e Haca na PPTR'", a ser realizado em Brasñia (26 e 27 de Novembro de 2003), consiste numa atividade
pedagógica de 16 horas de ouracáo. que objetiva difundir resultados dessa pesquisa e paralelamente qualiíicar/sensibilizar
e articular atores estratégicos da PPTR promotora de igualdade no mundo do trabalho. Esse seminario e a difusáo dos
resuuados de pesquisa por meio de um novo volume da Colecáo PPTR da FLACSO/Brasil constituem a lase final das
atividades desenvolvidas, desde 1998, pelo Projeto de Pesquisa "Mulheres e Políticas Públicas de Trabalho e Renda: Entre
a Dsscentralizacáo e a lnteqracáo Supranacional", da FLACSO/Sede Académica Brasil.
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De um modo geral as mulheres atuam em todas as etapas dos projetos
de qualificacáo profissional dos estados, desde a concepcáo teórica
(conceitual, filosófica, política, epistemológica, técnica), passando pela
execucáo, pesquisa, construcáo de instrumentos, análise de resultados
e relatórios. Desempenham também funcóes de apoio, da recepcáo a
faxina, no entanto, só excepcionalmente levantam questóes de género
com relacáo a forrnulacáo, gestáo e avaliacáo de políticas públicas de
trabalho e geracáo de renda.
Também se percebe pouco desenvolvimento institucional pela baixa ou nula preocupacáo com a forrnulacáo de reflexóes, mecanismos
específicos, experiencias ou normativas institucionais sobre a questao das relacóes de género. A maioria dos informantes menciona o
fato de serern na maioria mulheres as pessoas que trabalham na instituicáo, sem problemas de relacóes de género ao interior da mesma e,
portanto, sem necessidade de desenvolver estratégias nesse sentido.
Num caso mencionada a utilizacáo de ironias por parte das funcionárias para expressar a desconformidade com relacáo a estrutura de
cargos interna da instituicáo (discrirninacáo de género com forma
piramidal, isto base da pirámide de cargos preenchída por mulheres, chefias a cargo de homens).
é

é.

Em alguns casos esporádicos a preocupacáo aparece como um problema
extramuros institucionais, e sao desenvolvidas acóes de sensibilizacáo de
liderancas e inclusáo de mulheres em organismos representativos vinculados
a temática (por exemplo, nos Congressos Estaduais de Educacáo
Profissional, Conselhos Municipais de Trabalho etc.).
Se as mulheres envolvidas nessas instituicóes contam com apoio do
movimento de mulheres para seu desenvolvimento profissional ou para
a tormulacáo de questóes de género com relacáo a política pública de
trabalho e renda, o apoio de caráter informal ou desconhecido pelos
respondentes. O trabalho em parceria ou articulado com os Conselhos
Estaduais da Mulher ou Associacóes de Mulheres locais esporádico.
Em alguns casos mencionada a articulacáo com os núcleos de combate
adiscriminacáo de raca e género das Delegacias Regionais de Trabalho,
no que se refere a [iscalizacáo.
é

é

é
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Quanto aS políticas públicas de trabalho e renda
formuladas, geridas e avaliadas no nível estadual
Existe um conjunto considerável de mulheres entre as beneficiárias
das políticas públicas de trabalho executadas em nível estadual. Isso
surpreende em face da pouca forrnulacáo de reflexóes ou de atendimento
declarado pelos organismos formuladores, gestores e avaliadores as
orientacóes específicas sobre a matéria (Resolucóes do Codefat no nível
nacional, e Convencóes Internacionais da OIT e Cedaw). e também
pela nula artículacáo com os Conselhos da Mulher. Mas se explica pelo
critério seguido de participacáo na PEA para ocupacáo das vagas
oferecidas, resultado portanto, por enquanto, de uma preocupacáo
meramente quantitativa facilmente atingida pela própria pressáo das
mulheres por mais e melhor qualíficacáo profissional, diante das
dificuldades que elas enfrentam para se inserir no mercado de trabalho.
No geral, oseas) respondentes dernonstram-se satisfeitos(as) com o
cumprimento dos compromissos quantitativos (percentual de beneficiárias
do Planfor equivalente ou semelhante ao percentual de mulheres da PEA).
Assim, a maior atencáo está dada no momento da execucáo dos projetos
específicos de educacáo profissional, no sentido de que as instituicóes
executoras respeitem as diretrizes de prioridade de acesso ao selecionar
os candidatos para preencher as vagas dos cursos oferecidos.
A aplicacáo, desde 1999, da ficha do trabalhador, tem permitido um
me1hor levantamento e análise de dados sobre as beneficiárias de todos
os mecanismos da política pública de trabalho e renda financiada pelo
FAT, no sentido de saber a raca/cor, situacáo familiar, renda familiar,
escolaridade etc., das beneficiarias. Os quesitos de sexo/género e raca/
cor em todos os sistemas de informacáo sobre o mercado de trabalho e
programas financiados pelo FAT foram introduzidos a partir do interesse
e mobílízacáo no nível federal (CTedeo, Secretaria de Políticas Públicas
de Emprego, Codefat etc.). No entanto, é muito difícil apreciar sua
valorizacáo no nível estadual. Segundo a Secretaria, o Planfor foi o
mecanismo pioneiro a estabelecer esses quesitos, e teve de desenvolver
um trabalho contínuo de sensibilizacáo entre os estados e parceiros
nacionais, para aplica-los. vencendo as resistencias a sua adocáo.
No que diz respeito ao planejamento ou forrnulacáo de políticas
públicas, somente algumas poucas UFs consideram a questáo no sentido
de: a) contratar instituicóes executoras especializadas para a realízacáo de
alguns projetos específicos; b) sensibilizar empresas locais para captacáo
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de maior quantidade e qualidade de vagas do Sine; e e) articular projetos
de qualificacáo profissional e de microcrédito, visando ao desenvolvimento
do trabalho cooperativo (principalmente na setor de artesanato), no intuito
de beneficiar maior quantidade de mulheres de maneira integral.
No geral, no entanto, nao haveria urna clara visualizacáo da
discriminacáo de genero no mercado de trabalho (menos ainda da relacáo
entre o genero e a baixa renda") e, portanto, nao existiria a preocupacáo
por desenvolver, no planejamento e na execucáo das acóes de qualificacáo
profissional, estratégias específicas visando mudar essa sítuacáo de
discrirninacáo, Por outro lado, em alguns casos existiria urna clara rejeicáo
aaplicacáo de medidas de discriminacáo positiva na educacáo profissional,
por serern consideradas desnecessárias e contraproducentes. No caso
do microcrédito, alguns respondentes ressaltam o estabelecimento de
cotas para mulheres, justificando essa cota nao com base na discriminacáo
de genero, mas com base no alto grau de pagamento e responsabilidade
na aplícacáo dos empréstimos obtidos entre as benefícíárías.
No que diz respeito a avaliacáo externa, podemos dizer que os
avaliadores, no geral, nao levantam questóes de genero, pois as metas
quantitativas gerais estáo atingidas ou ultrapassadas (percentual maior de
benefícíárias do Planfor que de mulheres na PEA). Inclusive, em termos
quantitativos, a questáo de foco nao considerada, apesar de que na maioria
dos estados respondentes o percentual de chefes de farnília mulher mínimo
(entre 2% e 3% das beneficiarias). Essa percentagem somente foi alta no
caso de algumas UFs que desenvolveram estratégias específicas para
atendimento das chefes de familia em situacáo de risco social. É necessário
esclarecer que a percentagem poderia estar subestimada, pois muitas
mulheres nao se declaram chefes de familia apesar de obterem urna renda
maior que a do companheiro ou de ser a única fonte da renda familiar.
é

é

Os avaliadores externos entendem que a reflexáo sobre as questóes
de genero se esgota no cumprimento da resolucáo do Codefat (N°
194/98) e das orientacóes da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
do Ministério de Trabalho e Emprego (Guia do Planfor e Guia de
Avaliacáo Externa) no que diz respeito a percentagem de beneficiarias
semelhante participacáo feminina na PEA local. Desconhecem ou
nao mencionam os acordos assinados com o CNDM no sentido de

a

6 Chega-seinclusive a anrmar que naoforamdesenvolvídas acóes estratégicas com retacáo as mulheres pois o focodo
problema da qualiñcacáo proüssional. do acesso aocrédito e da insercáoáncíusáo nomercadode trabalho encontra-se na
situacáo estrutural de pobrezae nao no género.
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garantir quantidade e qualidade dos projetos de educacáo profissional
para mulheres e, ainda que reconhecendo as dificuldades adicionais
que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, ressaltam que essas
questóes nao aparecem solicitadas pelos contratantes da avaliacáo
externa (Secretarias Estaduais de Trabalho) ou nas interlocucóes com
os diversos atores estratégicos.
Por outro lado e a partir das observacóes feitas pelos responden tes,
podemos dizer que a questáo de genero pouco estudada ou analisada
na hora de avaliar o que está acontecendo com os beneficiários do Planfor
pouco se sabe sobre as concluintes em termos de renda, chefia de família,
ra<;a, reinsercáo ou promocáo das mulheres no mercado de trabalho a
partir dos cursos realizados etc. Os poucos resultados disponíveis
permitiriam afirmar que o grau de aproveitamento pelas mulheres muito
menor que entre os homens (e1asconcluem em maior proporcáo os cursos
nos quais estáo inscritas, porém encontram maiores dificuldades
posteriores para obter ou manter o emprego, ou ter/aumentar a renda
com base no aprendizado realizado).
é

é

Cruzando os dados dessa consulta com os dados coletados sobre
experiencias inovadoras de educacáo profissional, podemos dizcr que
as experiencias inovadoras de educacáo profissional de mulheres sao
pouco priorizadas, avaliadas e documentadas pelos atores estratégicos
da política pública de trabalho e renda, dificultando a medicáo de seu
impacto ou a divulgacáo de resultados. Em alguns casos, inclusive
constatamos que os próprios formuladores, gestores e avaliadores de
uma UF nao percebem a inovacáo que urna experiencia realizada no
próprio Estado envolve.
Nao existe nenhuma preo cupacáo declarada sobre questóes
decorrentes da integracáo supranacional (no Mercosul ou em out ros
contextos integrados) entre as ínstituicóes responden tes.

Quanto as políticas públicas de trabalho e renda no
niuel supranacional

a

No que diz respeito estrutura institucional do Mercosul (ver Parte 111),
lernbramos que inicialmente foi criado o Subgrupo de Trabalho 11 Assuntos Trabalhistas. posteriormente transformado em Subgrupo de
Trabalho 10- Relacóes Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social. A
participacáo de mulheres nessa estrutura institucional nao desprezívcl.
porém limitada.
é

é
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No que se refere ao conteúdo das políticas supranacionais, sao de
fundamental importáncía as Resolucóes 37/2000, 83/2000 e 84/2000,
do Grupo Mercado Comum, já comentadas neste livro.

Todavía. a forrnulacáo de políticas sociais supranacionais com
incorporacáo da perspectiva de genero depende, em grande medida,
da participacáo das mulheres (e particularmente das trabalhadoras) no
próprio processo de integracáo, conforme já indicado neste livro (por
meio, por exemplo, da Cornissáo de Mulheres da Coordenadoria de
Centrais Sindicais do Cone Sul, do Fórum das Mulheres do Mercosul
no próprio contexto do FCES, e da Reuniáo Especializada da Mulher).
Esses espacos de proposicáo, deliberacáo e procura de consenso com
participacáo das mulheres já permitiram a aprovacáo de urna Declaracáo
Sociolaboral do Mercosul (1998), contendo um sistema de regras
trabalhistas e sociais que buscam garantir direitos iguais a todas as
trabalhadoras e trabalhadores (incluindo o compromisso de garantir
dita igualdade por meio das práticas laborais).
Ainda no que se refere aestrutura institucional existiria urna incipiente
reflexáo e preocupacáo com as conseqüéncias da integracáo sobre as
mulheres trabalhadoras nos países integrados. Haveria um interesse em
procurar informacóes sobre as características de genero dos mercados
de trabalho a serem integrados e promover o cumplimento de convencóes
internacionais sobre igualdade salarial, porém nao existindo urna
incorporacáo plena da perspectiva de genero no conjunto da estrutura
institucional do Mercosul e sem existir a vontade política e/ou a
possibilidade económica de formular políticas integradas.
Registra-se um desconhecimento quase total da questáo da
forrnulacáo descentralizada das políticas públicas de trabalho e renda
com perspectiva de genero desenvolvidas no nível estadual dos Estadosparte, destacando-se exclusivamente a acáo das Delegacias Regionais
de Trabalho por meio dos Núcleos de Combate a Discriminacáo no
Trabalho e na Profissáo no caso brasileiro.
Dada a ausencia de órgáos supranacionais com capacidade de
formular, financiar e implementar programas de prornocáo da igualdade
de genero, os foros do Mercosul se limitam por ora a registrar com
beneplácito iniciativas nacionais ou setoriais.
A análise das res postas ao questionário da segunda consulta (2001)
foi complementada, conforme já mencionado, pelos resultados do
Seminario Académico Internacional (terceira consulta, 2002), ressaltando
os seguintes aspectos:
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1. Existiria um grande número de participantes que se defrontam
pela primeira vez com a questáo de género no mercado de trabalho.
para os quais o texto constituiu urna primeira aproxirnacáo a
temática, apresentando perguntas e questóes básicas dos Estudos
de Cénero e fícando altamente sensibilizados (o que também foi
verificado na fase presencial do Seminário Académico Internacional,
principalmente entre os participantes de sexo masculino);

11. Um pequeno número já tinha con tato com a questáo de género
(já estavam sensibilizados), porérn nao tinha refletido especificaruente
sobre sua importancia nos processos de integracáo supranacional e
seus desdobramentos no mercado de trabalho,

111. Um número de participantes inferior ainda conseguiu formular
questóes e comentários desafiadores sobre a temática, sendo esses
participantes alunos de cursos anteriores da FLACSO/Brasil ou de
outras instituicóes que trabalham em pro] dos direitos das mulheres.
IV Nao foram localizados comentários que rejeitassem a importáncia
de se pensar políticas públicas que gerassem igualdade entre homens e
mulheres. no entanto, a questáo das políticas afirmativas (especialmente
das cotas) continua sendo um nó problemático, o que foi constatado
especialmente na fase presencial do Seminário Académico lntemacional
e, de maneira contraditória, entre as rnulheres,
V Os con tatos realizados com negociadoras dos processos
supranacionais do Mercosul e da Nafta(fLCAN nos levaram a constatar
a presenca feminina nas comíssóes que cuidarn da questáo do trabalho
e emprego, sem ter, entretanto, grande repercussáo quanto aformulacáo
de orientacóes ou diretrizes sobre género nas negociacóes.

3. Concluindo sobre os Primeiros Achados
• Os diferentes níveis (estadual, federal, supranacional) de

Iormulacáo. gestáo e avalíacáo de políticas públicas de trabalho e
renda, em quase todos os casos, agem como compartimentos
estanques, sem aprofundar a necessária articulacáo para alérn do
estritamente formal. Inclusive no mesmo nível de análise, pelas
res postas obtidas pode ser percebido um desenvolvimento de
atívídades de maneira paralela, sem articulacáo e informacóes mutuas,
entre setores que cuidarn de diferentes dimensóes do problema (por
exemplo, as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, do Ministerio das Relacóes Exteriores, da Secretaria de
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Políticas Públicas de Emprego e da Secretaria de Assuntos
lnternacionais do Ministério de Trabalho e Emprego, no que diz
respeito a questáo das relacóes de genero no mercado de trabalho
supranacionalmente integrados).
• Nao existiria interface ou articulacáo institucional aprofundada entre
os organismos que cuidam das políticas públicas de trabalho e renda
em diferentes níveis, inclusive quando se trata de um mesmo setor
(governo, trabalhadores, empresários). Por exernplo, a Secretaria de
Políticas Públicas de Emprego do Ministério de Trabalho e Emprego
tem desenvolvido variadas atividades ao longo do período com o
intuito de integrar de maneira coerente e consistente a questáo de
diversidade da PEA na formulacáo, gestáo e avalíacáo dos planos estaduais de qualificacáo profissional. No en tanto, somente de maneira
excepcional os respondentes ao questionário da segunda consulta tiveram clareza no que diz respeito a discriminacáo de genero no mercado de trabalho, e raramente colocaram essa questáo como um problema, pois entre os beneficiarios da qualificacáo profissional no Estado existe um número maior de mulheres.
• O hiato principal existiria entre o nível estadual e o supranacional.
as questóes do questionário referentes a integracáo supranacional nao
foram sequer respondidas pelos gestores de nível estadual, e as questóes
de descentralizacáo nao foram respondidas pelos integradores.
• Registra-se urna certa debilidade do CNDM e dos Conselhos
Estaduais da Mulher no que diz respeito as questóes de trabalho e
renda, e também as questóes da integracáo supranaciona1. Segundo
a Plataforma de Beijing, os organismos dessa natureza deveriam
trabalhar a incorporacáo transversal das questóes de genero na
tormulacáo de todas as políticas públicas. No entanto, e apesar de
essa funcáo ser relevada pelos conselhos respondentes, esses mesmos
conselhos nao responderam as questóes do questionário que diziarn
respeito a descentralizacáo ou a integracáo supranacional das
políticas públicas de trabalho e renda. Destarte, esses organismos
especializados nao conseguiriam cumprir com sua missáo de
introduzir, transversalmente, a questáo de genero na forrnulacáo de
políticas públicas de todos os setores, nos seus respectivos níveis
(estadual, federal, supranacional).
• As crises vividas na atualidade por diversos países do Mercosul, as
eleicóes no Brasil, a pressáo pela Alea, no tocante a falta de
sensibilidade de alguns atores estratégicos térn sido os principais fatores

248

A Convidado de Pedro

políticos e económicos que limitaram o avance nas negociacóes sobre
a discriminacáo de género,
especialmente nos grupos que cuidam das questóes de trabalho".

orientacóes supranacionais relativas

4. Conclusoes Gerais das Consultas
A realízacáo das diversas consultas, e tarnbém a colaboracáo com os
projetos parceiros desenvolvidos pelo NEPeM/UnB (sobre questóes de
genero na físcalizacáo descentralizada do trabalho, no Brasil), pelo
Cférnea (sobre a inclusáo das questóes de género no trabalho nas agendas
legislativa, sindical e feminista, no Brasil), e pela Cátedra Unes ca (sobre
inclusáo de questóes de género na Iormulacáo de políticas públicas de
ciencia e tecnologia, na Regiáo) permitiriam afirmar:
• As questóes de género no mundo do trabalho estáo senda incluidas,
aínda que de maneira incipiente, entre as preocupacóes dos atores
estratégicos envolvidos na formulacáo, gestáo, fiscalizacáo e avaliacáo
da PPTR nos níveis estadual e federal; nesse sentido, destacam-se
positivamente alguns Núcleos das DRTs e algumas STbs/CETs;
• A questáo da integracáo supranacional e suas conseqüéncias sobre
os mercados de trabalho que já discriminam as mulheres nao tcm
sido objeto de preocupacáo de urna grande quantidade e diversidade
de atores estratégicos; nesse sentido, destacam-se positivamente o
Subgrupo de Trabalho N° lOe a Cornissáo Sociolaboral do Crupo
Mercado Comum e as centrais sindicáis,
• A falta de qualificacáo específica e de articulacáo entre instituicóes
e atores estratégicos dos diferentes níveis limita a potencialidade
dos avances registrados.
Para que a integracáo supranacional nao seja transformada ern urna
armadilha que amplie e reproduza a discriminacáo de genero que já
está instalada no mercado de trabalho (e nas sociedades), necessária
é

7 "En esse momento, no sólo la integración por meio del MercoSlJr está en una etapa de definiciones. También el desarrollo
de acuerdos hemisféricos se encuentra en una instancia de decisiones relevantes. La coexistencia de diversos esquemas
de integración nos plantea un escenario más complejo aún. (...) Debemos teneren cuenta que los compromisos que sunan
en lomo a la formación del Area de Ubre Comercio de las Amén"cas (ALGA), pueden influir y condicionar de alguna manera
los esquemas regionales o sub regionales de integración. (...) Las características que presentará el ALGA todavía eSfán en
un proceso de definición y solo se han convenido algunas pautas muy generales. Sin embargo, resulta claro que los paises
desarrollados. especialmente Estados Unidos tendrán un protagonismo decisivo y dominante. No se trata de un acuerdo
tendiente a la cooperación entre los paises tendientes al desarrollo común en los términos que se ha planteado los objetivos

del Mercosur." (RODRIGUEZ, Marcela, en COTIDIANO MUJER, Programa Mujer y Oemocrecie en el MERCOSUR.
Integrac'ón Regional y EqUIdad de Genero. Montevidéu. sin techa, p. 33-34)
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a tomada de consciencia sobre essas questóes por todos os atores
estratégicos envolvidos com as políticas públicas, em todos os níveis
(estadual, federal, supranacíonal).
A integracáo supranacional poderia ser urna poderosa ferramenta
para mudanca das relacóes de genero no mundo do trabalho, desde
que seja concebida e construída coletivamente, articulando os diferentes
níveis de [ormulacáo e avaliacáo de políticas públicas, e abarcando
diversas dimensóes da vida das pessoas (cultural, política, económica,
social, entre outras possíveis).
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