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Políticas Públicas de Trabalho,
Emprego e Ceracáo de Renda
Ayrton Fausto'

o que é a FLACSO
A Faculdade Latino-Americana de Ciencias Sociais (FLACSO) um
organismo internacional, intergovernamental, autónomo, fundado em
1957, pelos Estados Latino-Americanos, com sede em Santiago do Chile,
a partir de urna pro posta da Unesco a seus Estados-Mernbros de criacáo
de organismos intergovernamentais regionais para o desenvolvimento
das Ciencias Sociais e suas aplicacóes, Na mesma ocasiáo foi criado,
com sede no Río de janeiro, Brasil, o Centro Latino-Americano de
Pesquisas Sociais (Centro). FLACSO e Centro funcionaram até 1968,
mantidos por ajuda programada da Unesco, especializando-se
respectivamente na docencia de pós-graduacáo e na pesquisa, sob um
Comité Diretivo comum. A partir dessa data, assumida plenamente pelos
seus Estados-Membros, a FLACSO manteve o caráter de organismo
internacional, intergovernamental e autónomo, estendendo sua
competencia a pesquisa e acooperacáo científica, enquanto o Centro
por decisáo do Coverno Brasileiro - tornou-se um organismo nacional
com vocacáo regional até sua extincáo no final da década seguinte.
é

1 Ayrton Fausto é formado em Direito, Mestre e candidato a Doutor em Sociologia. Coordenador pela FLACSO/Brasil do
Convénio SPPEIMTE - FLACSO/Brasil (1998-2003). Atualmente é diretor da FLACSO/Sede Académica Brasil.
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A FLACSO tem

O

mandato institucional de:

• desenvolver a docencia de pós-graduacáo, a pesquisa e a
cooperacáo científica e assisténcia técnica, no campo das Ciencias
Sociais e suas aplicacóes.
• para apoiar o desenvolvimento e a integracáo dos países da América
Latina e Caribe.
Sao seus membros, atualmente, 14 Estados latino-americanos:
Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala,
México, Nicarágua, Honduras, Panamá, República Dominicana, Suriname.
Conta com 10 unidades académicas" localizadas em diferentes países da
Regiáo, sendo urna delas a Sede Académica FLACSO/Brasil.
A unidade da FLACSO no Brasil foi criada em 1981, como projeto,
tornando-se programa em 1984, e finalmente - com o retorno do Brasil
como Estado-Membro - Sede Académica em 1989, com base num
Convenio de Sede firmado com o Governo Brasileiro e ratificado pelo
Congresso Nacional.
A Sede Académica Brasil da FLACSO constituí urna expressáo dos
esforcos nacionais e internacionais pela construcáo de sociedades mais
justas, por meio da dernocratizacáo, pela crescente participacáo da
sociedade, através da política, da economia e da cultura. Tem o propósito
de contribuir a construcáo de urna Comunidade Latino-Americana de
Nacóes (tarefa que obteve consagracáo constitucional no Brasil como
objetivo nacional).
Sao seus objetivos gerais:
• Contribuir aampliacáo dos canais de contato, intercambio, apoio
mútuo e acóes conjuntas, no campo das Ciencias Socíais e suas
aplicacóes, nas áreas de formacáo de pós-graduacáo, pesquisa,
cooperacáo científica e assisténcia técnica, e publicacóes, entre
instituicóes governamentais e náo-governamentais, da República
Federativa do Brasil e dos dernaís países da América Latina e Caribe.

2 o Acordo IntemacionalConstitutivoda FLACSOestabelececomo unidadesacadémicas:Sedes (unidadespermanentes.
desenvolvendo atividades de pesq.Jisa, docencia, e cooperaQ30 cient~ica, em Estados·Membros, e amparadas porc:cJllWnios
fonnaiscom o respectivoEstado-Merrbro): Programas(unidades pennanentes,desenvolvendo atividadesem quaJquer país
da Regiao): e Projetos (unidadesdesenvolvendoatividades de lempo limitado em qualquer país da Regilio). Atualmente
operamsete Sedes: Argentina, Brasil,Costa Rica,Chile,Equador,Guatemala.México.E trés Programas: Cuba. El Salvador.
Rep¡jblicaDominicana.
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• Estimular e promover, desta forma, a cooperacáo horizontal entre
os países da Regiáo, no campo das Ciencias Sociais e suas aplicacóes,
contribuindo para o desenvolvimento e integracáo dos países latino
americanos, em cumprimento ao mandato do Acordo Constitutivo
da lnstituicáo.
• Contribuir, por meio das medidas acima mencionadas, a superacáo
da carencia histórica de canais adequados de con tato, intercámbio e
cooperacáo mútua entre o Brasil e os demais países da Regiáo,
especialmente no campo das Ciencias Sociais e suas aplícacóes,
carencia que constitui um obstáculo aíntegracáo regional.
As atividades da FLACSO no Brasil obedecem adiretriz de privilegiar
a cooperacáo corn.
• os governos - federal, estaduais e municipais,
• as universidades¡
• as representacóes da sociedade civil¡
• outros organismos intergovernamentais.
Sao objetos dessa cooperacáo.
• as políticas públicas, na área social,
• os processos de íntegracáo supranacional (especialmente na
América do Su!: Mercosul, CAN e Regiáo Amazónica).
Visando ao cumprimento dessa missáo, a FLACSO/Brasil desenvolveu:
• urna Metodologia de Qualificacáo para a Cestáo Participativa,
centrada no setor público, com mais de 20 anos de experiencias
bern-sucedidas na América Latina e o Caribe;
• um Sistema Integrado de Pós-Craduacáo (SIP), precedido pelo
Programa de Doutorado em Ciencias Sociais (1987-1998), realizado
em conjunto com a Universidade de Brasília (UnB), atualmente em
processo de reforrnulacáo, e complementado recentemente pelo
Diplomado Superior em Políticas Públicas de Trabalho e Renda,
Curso de Especialízacáo em PPTR3¡
• um Sistema de Intercambio de Especialistas Latino-Americanos
(Siel), em processo de implantacáo.

3 A expressáo "Política Pública de Trabalho e Renda" (PPTR) é aqui utilizada para referir-se ao conjunto de mecanismos
financiadospelo FAT. a partirde 1993:crédito popular,seguro-desemprego, intermediac;ao de rnáo-de-obra,programasde
gerac;ao de emprego e renda, intormacóes sobre o mercado de trabalho, e qualiñcacéoproñssíonal.
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Com base nos princípios consagrados pela Constítuicáo de 1988
(participacáo, descentralizacáo, críacáo de urna Comunidade Latino
Americana de Nacóes, desenvolvimento com justica social), o mandato
institucional e a diretriz foram traduzidos, para o período 2002-2006:
• na concentracáo da docencia, pesquisa e cooperacáo científica!
assisténcia técnica na temática da Política Pública de Trabalho,
Emprego e Ceracáo de Renda-PPTR, e sua relacáo com as demais
políticas públicas;
• no desenvolvimento do SIP, atendendo as necessidades de
qualificacáo dos diferentes atores envolvidos na formulacáo e gestáo
da PPTR e políticas públicas correlatas;
• na críacáo do Siel e na consolidacáo da Cátedra Vilmar Faria de
Estudos Latino-Americanos.

Estudos Latino-Americanos
Em cumprimento de seus objetivos gerais, a Sede Académica Brasil
da FLACSO criou e administrou, em parceria com a UnB, um Programa
de Doutorado Conjunto em Estudos Comparados sobre América
Latina e o Caribe. Na sua atuacáo, o Programa de Doutorado Conjunto
FLACSO/UnB fomentou um intenso intercambio entre cientistas da
Regiáo, estudantes e professores especializados na problemática latino
americana e no método comparativo. O Programa, que fora o primeiro
programa de doutorado do sistema FLACSO, teve urna duracáo de
pouco mais de 10 anos (1987-1999), formou 25 doutores originários de
oito países (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala,
México, Venezuela), e contou com a participacáo de docentes de
outros tantos países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Franca, México,
Porto Rico, Uruguaí), contribuindo a "latíno-amerícanízacáo" dos
estudos de pós-graduacáo no Brasil.
No contexto da comernoracáo dos seus primeiros 20 anos no Brasil,
e do início em setembro de 2001 de urna nova gestáo, a FLACSO/
Brasil, nos seus Conselhos - Consultivo e Académico - e em consultas
aos seus principais parceiros, avaliou o trabalho realizado e definiu a
estratégia adequada para aperfeicoar sua atuacáo nos próximos anos.
Houve consenso de que enfrentamos hoje urna realidade muito
diferente daquela existente no momento da implantacáo da instítuicáo
no país, caracterizada pelo desenvolvimento de numerosos programas
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de doutorado em Ciencias Sociais de excelente qualidade, pela
persistencia de debilidades na pesquisa comparativa e na forrnacáo de
especialistas na problemática latino-americana, e pela necessidade
urgente de aumentar a cooperacáo da academia com o setor público e
com a sociedade civil.
Oiante desse quadro, a tarefa estratégica da FLACSO/Brasil,
derivada de seu caráter ao mesmo tempo intergovernamental e
académico, deve cooperar com o Coverno e com o sistema nacional
de pós-graduacáo em Ciencias Sociais visando a urna melhor articulacáo
e desenvolvimento da dimensáo comparativa e regional da pesquisa e
da forrnacáo.
Assim, a FLACSO/Brasil adotou como prioridade a execucáo de
um programa de intercambio científico do Brasil corn outros países da
América Latina e o com o Caribe (Sistema de Intercambio de
Especialistas Latino-Americanos - Siel), promovendo e articulando a
circulacáo de docentes-pesquisadores de alto nível. brasileiros, latino
americanos e caribenhos, visando promover e fortalecer iniciativas de
pesquisa comparada de temas estratégicos, e de intercambio docente
(cujo mecanismo central foi denominado "Cátedra Vilmar Faria de
Estudos Latino-Americanos").
Oestarte, a consolidacáo do Siel um dos focos centrais das gestóes
da instituicáo junto as agencias de fomento a ciencia e a tecnologia.
Absolutamente decisivo o apoio do CNPq e da Capes ao programa,
inicialmente concentrado na mencionada cátedra.
é

é

Estudos de Genero
Pela sua natureza e mandato institucional, a FLACSO está
diretamente interessada no desenvolvimento de políticas públicas com
justica social. Na Sede Brasil foram realizados diversos tipos de
atividades de docencia, pesquisa e cooperacáo científica sobre temas
dos Estudos de Cenero, vinculados ao estudo e empoderamento da
participacáo igualitária das mulheres na política, na economia, na
sociedade e na cultura.
A primeira publicacáo da FLACSO no país foi o livro Mulheres,
Participacáo e Saúde. urna experiencia. Esse documento relata urna
experiencia de planejamento participativo na favela da Rocinha, e fazia
parte do Programa de Oesenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de
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janeiro, apoiado e supervisionado pelo Unícef e pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher (CNDM). A experiencia de cooperacáo técnica
desenvolvida pela FLACSO/Brasil entre 1982 e 1985 teve como
objetivo geral abrir espaco para a participacáo de mulheres de baixa
renda na definicáo de suas necessidades e na elaboracáo de propostas
dirigidas a atendé-las, dentro de urna preocupacáo geral com as
condicóes sociais da reproducáo humana. Desdobrou-se,
posteriormente, em atividades similares na Argentina, na colaboracáo
com programas de capacitacáo de agentes comunitárias de saúde da
Fundacáo Oswaldo Cruz, e na execucáo de um novo projeto na favela
Roquete Pinto, com apoio da Embaixada do Canadá.
Outra fase mareante do desenvolvimento dos Estudos de Genero
na FLACSO/Brasil está constituída pela particípacáo, entre 1990 e
1993, no Projeto Regional da FLACSO Mulheres Latino-America
nas em Dados. Esse projeto de pesquisa envolveu o trabalho de to
das as unidades académicas da instituicáo e teve por propósito fun
damental organizar e analisar as fontes documentais estatísticas de 19
países da América Latina, avaliando a situacáo das mulheres na Re
giáo no de correr da década de 1980. O estudo constitui o primeiro
esforco global e sistemático para dar conta da condicáo das mulheres
num continente com cores e geografías múltiplas, afetado por dolo
rosos conflitos políticos, sociais, étnicos, culturais e económicos.
No caso da experiencia brasileira, o estudo foi desenvolvido em par
ceria com Cidadania, Estudos, Pesquisa, lnforrnacáo e A<;ao (Cepia).
Foi possível gracas ao concurso, além do Instituto da Mulher da
Espanha (que financiou grande parte do Projeto Regional), da Funda
<;ao Ford e de organismos das Nacóes Unidas com sede no Brasil
(Llnifem, Fnuap e Unicef).
Entre 1992 e 1994, a FLACSO/Brasil desenvolveu o Projeto de
Cooperacáo Científica Meninas e Adolescentes no Brasil, em paree
ria com o Unícef e o Projeto de Pesquisa Educar: Urna Profissáo de
Mulheres. Argentina-Brasil, com apoio do Servico Alernáo de Inter
cambio Académico (Daad), da Capes e da Fundacáo Ford. No primei
ro caso, o projeto visava elaborar um quadro da situacáo das meninas e
adolescentes no Brasil, bem como estimular a incorporacáo gradativa e
constante das questóes de genero no incipiente desenvolvimento dos
Conselhos Tutelares. já no segundo caso, o propósito foi desvendar os
processos de feminizacáo das escolas normais e do magistério, compa
rando e contrastando a experiencia brasileira e argentina.
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Paralelamente, a FLACSO/Brasil integrou-se ativamente as reunióes
interagenciais promovidas pelo Unífern na década de 1990, com o
intuito de coordenar as acóes na área de igualdade de oportunidades
de genero dos diversos organismos internacionais com sede no Brasil.
Tal experiencia bem como o mencionado projeto Mulheres Latino
Americanas em Dados, permitiu a forrnulacáo e realizacáo de urna nova
atividade e de outras duas publicacóes (1995-1999): Programa de
Treinamento Mulher e Mercosul- Informacáo, Formacáo e Acáo sobre
impactos previsíveis no mercado de trabalho, iniciativa conjunta
FLACSO/Unifem, com apoio do BID, Fundacáo Memorial de América
Latina, Parlatino e Unesco, entre outras instituicóes.
Em 1998 e 1999 desenvolveram-se atividades diversas sobre igualdade
de oportunidades de genero no contexto da cooperacáo MTE/FLACSO,
bem como a parceria com OIT/Chile. Esta última parceria teve como
objetivo pesquisar as políticas públicas de formacáo profissional no Brasil,
no que diz respeito a diversidade (corn en fase nas questóes de genero), e
integrou-se ao projeto regional Innovaciones Institucionales en el
Mercosur: promoviendo el diálogo social y la igualdad, da Equipe Técnica
Multidisciplinar da OIT. Além disso, a FLACSO/Brasil participou do
Terceiro Encontro de Universidades Latino-Americanas e do Caribe
sobre Estudos de Genero (Panamá, agosto de 1999), realizado sob a
coordenacáo do Instituto da Mulher da Universidade de Panamá.
Desde 2000, com o apoio parcial do CNPq, a FLACSO/Brasil vem
desenvolvendo o projeto de pesquisa Mulheres e PPTR: Entre a
Descentralizacáo e a lntegracáo Supranacional. Esse projeto tem por
objetivos: gerar conhecimentos na área dos Estudos de Cenero, com énfase
na PPTR no Brasile no Mercosul, e contribuir para a qualificacáo de atores
estratégicos da PPTR no Brasil, visando promover a igualdade de
oportunidades no mercado de trabalho. Participam como colaboradores
do projeto diferentes atores estratégicos da PPTR (Bahía, Coiás, Minas
Cerais, Pará, Paraíba, Río de Ianeíro, Roraima e Sao Paulo), bem como
pesquisadoras argentinas. Esse livro um dos produtos do projeto.
é

Outras ínstltulcó es foram diretamente beneficiadas pelo
desenvolvimento dos Estudos de Cenero na FLACSO/Brasil, pelo
desenvolvimento de parcerias específicas com. o Núcleo de Estudos e
Pesquisa sobre a Mulher (NEPeM), da UnB, por meio da colaboracáo no
projeto "Discrimínacáo de Cenero na Producáo de Conflítos nos Espacos
de Trabalho e na sua Resolucáo Institucional" (mar/2000 - fev/2002); com
o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFémea) - por meio da
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colaboracáo no Projeto "Relacóes de Genero no Mundo do Trabalho.
Direitos e Realidades" (out/2000 - set/2002; em parceria com o Fundo
para Igualdade de Genero da Agencia Canadense para o Desenvolvimento
Internacional - Cída), com o Mestrado em Educacáo da Universidade
Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina; com o Mestrado "El poder y
la Sociedad desde la Problemática del Género", da Universidade Nacional
de Rosario (UNR), Argentina; e com a Cátedra Regional Unesco "Mujer,
Ciencia y Tecnología", com sede operativa na FLACSO/Argentina.

Sistema Integrado de Pós-Graduacáo
O SIP é um conjunto articulado de atividades letivas de pós-graduacáo
lato SetlSU, com diversas modalidades (presencial, semipresencial, adistancia),
cujo vértice é o Programa de Doutorado em Ciencias Sociais da FLACSO/
Brasil (atualmente em processo de reformulacáo), e que tem como alternativa
intennediária o Diplomado Superior em PPTR (cujo credenciamento
nacional como Curso de Especializacáo em PPTR foi solicitado ao MEC
em 2003). As atividades letivas ou seminários de pós-graduacáo lato sensu
pennitem a acumulacáo de créditos, que poderáo ser utilizados para optar
pelos títulos oferecidos pela instituicáo.
O SIP tem como prioridades temáticas e metodológicas:
• abordagem multidisciplinar,
• estudos comparados;
• visáo latino-americana;
• énfase nos processos de integracáo supranacional,

• concentracáo nas políticas públicas;
• especializacáo atual na PPTR.
Os docentes do SIP sao especialistas, pesquisadores e professores
da FLACSO/Brasil e do sistema FLACSO, bem como outras pessoas
qualificadas das instituicóes educacionais e do campo das políticas
públicas do país.
Os aspirantes a ingressar como estudantes do SIP podem ter
diferentes origens profissionaís e estudos de graduacáo distintos. Podem
participar, entre outros, mernbros.
• das equipes técnicas dos Ministérios de áreas afins (frabalho e
Emprego, Educacáo, Ciencia e Tecnologia, Saúde, Iustíca etc.),
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• do sistema tripartite e paritário para forrnulacáo e gestáo da PPTR
(Codefat/CETs/CMTs);
• do sistema para formulacáo e gestáo de políticas públicas afins
(conselhos de Educacáo, Infancia e Adolescéncia, Saúde etc.),
• das Secretarias Estaduais e Municipais de Trabalho e áreas afins
(Educacáo, Cíéncía e Tecnologia, Saúde, justica, entre outras),
• das Delegacias Regionais de Trabalho (DRTs)¡
• das equipes para avaliacáo dos diversos mecanismos de PPTR¡
• universitários que procuram especializar-se em políticas públicas.

o SIP conta com urna estrutura de governo académico, responsável
pela programacáo e avaliacáo de atividades de pós-graduacáo. o
Conselho Académico do Sistema Integrado de Pós-Craduacáo e do
Doutorado (Cadsip), composto por:
• no mínimo trés professores,
• um representante dos estudantes (doutorandos habilitados);
• o coordenador do Programa de Doutorado,
• o di retor da FLACSO/Brasil.
A responsabilidade académica da programacáo de seminários do
SIP do Cadsip, que seleciona docentes e participantes, avalía seus
trabalhos finais ou provas domiciliares, e certifica a participacáo
(presenca) e/ou aprovacáo dos seminários.
é

Os seminários do SIp, com um máximo de 30 participantes, dividern
se em quatro fases:

1. Urna etapa de preparacáo, nao presencial e individual, com base em
materiais diversos (textos de leitura obrigatória, programas analíticos,
guias de atividades preparatorias), com urna duracáo mínima de 30 días,

11. Urna etapa de aula, presencial, em grupos e intensiva, combinando
exposicóes e oficinas; com urna duracáo mínima de 30 horas/aula
distribuídas em dias consecutivos;
III. Urna etapa pos-presencial de intercambio, que consiste na
participacáo intensiva em fóruns virtuais e redes de trabalho,
IV Urna etapa de producáo e avaliacáo de trabalhos finais, nao presencial
e individual, na qual os alunos dispóern de aproximadamente 40 dias
para a elaboracáo das monografías ou produtos semelhantes.
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A peculiaridade dos serninários do SIp, em cornparacáo com outras
acóes de pós-graduacáo, está no estreito vínculo entre seus temas e
propostas metodológicas e as práticas institucionais da FLACSO/Brasil.
Todas as atividades, portanto, em suas diferentes fases (preparatória
nao presencial, aula e producáo de trabalho final) estaráo diretamente
relacionadas aos projetos de pesquisa e de cooperacáo científica
desenvolvidos ou projetados pela ínstituícáo.

Gestáo Participativa
Urna Metodologia para a Cestáo Participativa foi elaborada pela equipe

responsável da FLACSO e revista como resultado das sucessivas aplícacóes
e avaliacóes que vérn sendo realizadas, desde 1977, em distintos campos
de atuacáo e em diversos países da América Latina e Caribe.
O enfoque inovador do planejamento e gestáo que inspira tal
metodologia surge de urna profunda crítica as concepcóes tradicionais
do planejamento e de urna avaliacáo dos resultados efetivos obtidos ao
longo de várias décadas de operacáo na Regíáo. Nesse enfoque, a tarefa
que realiza a FLACSO converge com os esforcos críticos realizados
em outros ámbitos institucionais. A FLACSO, entretanto, procurou
avancar além da mera crítica, concretizando-a na elaboracáo e aplicacáo
de urna metodologia alternativa, até agora avaliada como muito positiva
no que se refere a seus resultados concretos.
A metodologia, testada em mais de 200 eventos em diversos países
da Regiáo (e principalmente no Brasil), tem as seguintes características:
• é prática, simples e de baixo custo,
• estabelece um espaco democrático para a negociacáo entre os
participantes, favorecendo a criacáo de atores coletivos, compro
metidos com as mudancas estratégicas propostas,
• tem como campo de aplicacáo a conjuntura, incorporando o
conceito de avaliacáo e reprogramacáo permanentes;
• exige a crítica responsável, abrindo espacos para a formulacáo de
propostas de solucáo de problemas;
• define "problema" como a distancia entre a situacáo atual e a
imagern-objetivo, definida pelos participantes;
• dispóe de técnicas acessíveis a participantes de qualquer nível de
escolaridade.
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A Metodologia FLACSO consiste, em Iinhas gerais, numa estratégia
de operacáo e em urna seqüéncia lógica de tratamento do caso,
indissoluvelmente ligadas. Apresentada de modo sintético, a estratégia
de operacáo inclui:
a) urna forma grupal interativa de apreensáo e resolucáo das tarefas
de planejamento e gestáo, delineadas mais adiante na seqüéncia
lógica de tratarnento,
b) a inclusáo no conjunto dos participantes, na medida do possível
e desde o início da atividade, de representantes dos órgáos que
estariam envolvidos eventualmente di reta e/ou indiretamente na
execucáo das acóes a serem programadas¡
e) a procura, também na medida do possível, de um perfil
interdisciplinar da equipe de participantes, incluindo as disciplinas
e especialidades relacionadas significativamente a área problemáti
ca em tratamento,
d) a interacáo co-participativa da equipe técnica com outros atores
significativamente relacionados com a área problemática em várias
fases do processo, entre tais atores pode-se mencionar "os que
decidern" nos órgáos envolvidos (incluindo aqueles da instituicáo
responsável pelo proieto), os diversos atores atuantes na área e, em
particular, a populacáo-alvo benefíciáría do projeto e seus setores,
organizacóes e grupos diferenciados.
Dessa estratégia operativa e de comunicacáo, dependeráo em gran
de medida: a obtencáo da inforrnacáo necessária sobre a realidade em
que estaráo jogando as acóes e as demandas, interesses, relacóes e rea
lidades dos diversos atores sociais envolvidos e, por conseguinte, urna
reconstrucáo mais rica e tendente a ser consensual de tais realidades, a
adequada avalíacáo e controle da pertinencia das forrnulacóes realiza
das e sobretudo, o grau de compromisso dos atores envolvidos na
implernentacáo do projeto.
Desde 1981, tal metodologia tem sido aplicada, no Brasil, na
avaliacáo e reprograrnacáo de projetos e instituicóes em áreas tao
diversas como: saúde, saneamento básico, desenvolvimento regional e
local, criancas e adolescentes, trabalho e geracáo de renda, meio
ambiente, arquivos públicos, controle de impactos sociais de grandes
obras de infra-estrutura, transporte urbano, conselhos multipartites de
gestáo de políticas públicas, artesanato, seguran<;a pública.
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Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Geracáo
de Renda
Desde 1981, a FLACSO/Brasil tem desenvolvido urna experiencia
continuada e diversificada de cooperacáo com o Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) (antigo Ministério de Trabalho - MTb): apoio a
formulacáo de urna política nacional para o artesanato, qualíficacáo de
mediadores, apoio a irnplantacáo da arbitragem nos conflitos do
trabalho, análise do trabalho infantil e adolescente no Brasil urbano,
apoio a harmonizacáo de políticas de saúde, seguranca e higiene no
trabalho no Mercosul, entre outras.
A cooperacáo MTE - FLACSO consolidou-se com o Acordo de

Cooperacáo entre o Governo Brasileiro e a FLACSO/Brasil, celebrado
em 1998 e ampliado sucessivamente em 1999/2000 e em 2001/2003,
para a implernentacáo de um projeto de f03rmac;ao de formadores',
Entre 1998 e 2003 foram realizadas as seguintes acóes.
• 1998- 1999: formacáo de equipes técnicas a cargo das acóes de

qualificacáo profissional nas 27 Secretarias Estaduais de Trabalho
(STbs) (1.000 técnicos e técnicas), no processo de discussáo das
diretrizes do Plano Nacional de Qualificacáo dos Trabalhadores
(Planfor) 1999-2002, bem como na organizacáo do processo de
planejamento dos Planos Estaduais de Qualíficacáo (PEQs);
• 1998- 1999: qualifícacáo de membros dos 27 Conselhos Estaduais
de Trabalho (CETs) (600 conselheiros e conselheiras), para atuarem
na gestáo e supervisáo descentralizadas da PPTR5;
• 1998-2000: apoio ao MTE/SPPE, sob a forma de: assisténcia técnica
e consolidacáo do Núcleo de lnforrnacáo e
Docurnentacáo (NID); participacáo no I Congresso Brasileiro de
Educacáo Profissíonal (1998); elaboracáo da minuta de Guia de
Planejamento e Execucáo dos PEQs 1999-2002; e participacáo em
oficinas regionais promovidas pela SPPE;

a reestruturacáo

4 Entende-se por formadores o amplo universo de protissionais atuantes no planejamento, gestlio, supervislio e
acompanhamento,avalia;:lio(gerencialeexlema),análisee~deprognwnaseprojelos,eexecu;liodretadea;Oes

de qualijicayao social e prolissional.

5 Sobreesses processos estaduais de qualijicayao de atores estratégicos (técnicos e calselheirosl, ver FAUSTO, Ayrlon,
GARCIA, Od & ACKERMANN,Wemer (orgs.), PIanejando can Iilro na dsmaJxIa do mert3dode tJabaIIo: apoio A lllalJoIaf4o
dos Planos ESladuais de Oua/i~cafáo ProflSSiona/(PEas) 1999-2002, FlACSO-Unesp, sao Paulo, 2001; e VOGEL., fimo
& YANNOULAS, Silvia (orgs.), Políticas Públicas de Traba/ho e Renda e Contro/e Democrático: a qua/ilicaflo dos

Conselheiros Estaduais de Traba/ha no &asa, FlACSO-Unesp, SAo Paulo, 2001.
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• 2000-2003: forrnacáo de formadores - forrnacáo conjunta de atores
(qualificacáo de técnicos das STbs, Conselheiros dos CETs e
Conselhos Municipais de Trabalho (CMTs), membros das equipes
de avaliacáo externa dos PEQs) das 27 Unidades da Federacáo (UF)
(194 beneficiarios diretos de urna ou mais acóes de qualificacáo de
atores estratégicos; 748 conselheiros e técnicos municipais de
trabalho foram beneficiarios indiretos").
• 2000-2003: Seminários Académicos em PPTR do SIP7: qualíficacáo
avancada de gestores, avaliadores, conselheiros, pesquisadores e
formadores, por meio de 17 seminários de pós-graduacáo (13 desses
seminários foram parcialmente financiados com recursos do FAT,
sobre diversas temáticas: for macáo de multiplicadores,
harmonízacáo de PPTR na América Latina, atuais tendencias na
educacáo profissional, controle social da PPTR, entre outros). 194
participantes em um ou mais seminários, 84 dos quais foram
aprovados em algum ou vários desses 17 seminários - de 22 UFS)8;
• 2002-2003: producáo de material didático e metodologia para
qualificacáo de atores estratégicos de nível municipal (conselheiros
e técnicos municipais de trabalho).

Alérn disso, a FLACSO/Brasil, mediante convenios específicos com
governos estaduais, contribuiu para o desenvolvimento da PPTR nos
estados do Ceará e Pará, por meio de qualificacáo de atores estratégicos
(conselheiros, técnicos), avalíacáo do funcionamento dos mecanismos
de crédito, elaboracáo de cadastros de entidades executoras de
qualificacáo profissíonal, entre outros aspectos.
Adicionalmente, a FLACSO/Brasil contribuiu para a projecáo na
América Latina da experiencia brasileira em educacáo profissional e outros
mecanismos da PPTR, participando de projetos em parceria com.

6 Os multiplicadores formados por meio de doís seminários em 2002 coordenaram, por sua vez, processos locais de
íormacáo de conselheiros e técnicos municipals. Foram realizados processos locais de qualiucacáo de conselheiros
municipais de trabalho e outros atores estratégicos relevantes na torrrulacao de PPTR em 11 estados, a saber: Nagoas,
Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Hondónia, Roraima, Sao Paulo e Sergipe,
7 Sobre os seminários de pós-qraduacáo do Proje1oFomnap, ver "lntroducáo", in FAUSTO, Ayrton &YANNOULAS, Silvia
(orqs.), Anais do Seminário Intemaciona/-Idéias Sociais e Politicas na América Latina e Caribe - Estudos Comparados das
PPTRs, FLACSO -Intertexto, Brasilia, 2002, Sobre os seminários de pós-pracuacño realizados em 2002 pelo Projeto
Milenium, ver "lntroducáo". in FAUSTO, Ayrton, PRONKO, Marcela & YANNOULAS, Silvia (orps.), Polilicas Públicas de
Traba/ha e Renda na América Latina e no Caribe, FLACSO/lnlertexto, Brasilia, 2003,
8 Alé o momento, nao registramestudantes aprovadosnas UFs: Acre, Amazonas, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Sul.
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• IIPE/Unesco (Servico Civil Voluntário no Estado do Rio dejaneiro),
• OIT (Diversidade na educacáo profissional no Brasil:
análise de experiencias inovadoras de genero);
• Unesco (producáo de vídeos sobre as proposta do Planfor).

A Colecáo PPTR
A Colecáo PPTR um conjunto integrado atualmente por 14 Iivros e
dois CO-ROMs, que pretende sistematizar a producáo conceitual 
teórica e de reconstrucáo histórica -, metodológica e técnica, elaborada
e/ou utilizada pela FLACSO/Brasil em processos de formacáo de
formadores estratégicos para a construcáo da PPTR e seus mecanismos ou
dimensóes no Brasil: Seguro-Desemprego, Crédito Popular, lntermedíacáo,
Qualifícacáo, e Producáo de lnformacóes sobre o Mercado de Trabalho.
é

As publícacóes foram concebidas, em sua grande maioria, tendo em
vista os obstáculos e avances experimentados pelas STbs, CETs,
avaliadores e executores, entre outros atores direta ou indiretamente
envolvidos com a construcáo e gestáo da PPTR. Portanto, de modo a
lograr a maior precisáo possível quanto ao impacto deseiável, foram
sefecionados os temas que surgem como os mais importantes para os
diversos atores anteriormente mencionados.
O público preferencial de tais publicacóes é, pois, aquel e da Iida
diária, os que estáo, efetivamente, assentando os tijolos dessa obra em
progresso que é urna PPTR orientada pelos princípios democráticos
do desenvolvimento com eqüidade, da ampliacáo da partícipacáo, da
autonomia e da descentralizacáo.
Como produto direto do trabalho de campo realizado em 1998/
2003, ternos as seguintes publicacóes.
1. PLANEJANDO COM FOCO NA DEMANDA DO MERCADO DE
TRABALHO: Apoio Elaboracáo dos Planos Estaduais de Qualificacáo

a

Profissiona1/PEQs 1999-2002 (organizado por Fausto, Careta e
Ackermann e publicado em co-edicáo com a UNESP);
2. POLlTICAS PUBLICAS DE TRABALHO E RENDA E CONTROLE
DEMOCRÁTICO: A Qualificacáo dos Conselheiros Estaduais de

Trabalho no Brasil (organizado por Vogel e Yannoulas e publicado
em co-edicáo com a UNESP);
3. EXPERIENCIAS INOVADORAS DE EDUCA~Ao PROFISSIONAL

(organizado por Camargo e publicado em co-edicáo com a UNESP);
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4. TRABALHANDO COM A DIVERSIDADE NA EDUCA<;:ÁO PROFISSIONAL:

raca/cor, genero e pessoas portadoras de necessidades especiais
(organizado por Vogel e publicado em co-edicáo com a UNESP)¡
5. ATUAIS TENDENCIAS NA EDUCA<;:ÁO PROFISSIONAL (organizado

por Yannoulas e publicado em co-edícáo com a Editora Paralelo 15);
6. CONTROLE DEMOCRÁTICO, DESCENTRALlZA<;:ÁO E REFORMA DO
ESTADO (organizado por Yannoulas e publicado em co-edicáo com

a Editora Paralelo 15) ¡

7. ANAIS DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL: IDÉIAS SOCIAl SE POLíTICAS
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE (organizado por Fausto e Yannoulas,

publicado em co-edicáo com a lntertexto),
8. TRABALHO, RENDA E PARTICIPA<;:ÁOSOCIAL (de Carmen Cuimaráes
Mehedff, publicado em co-edicáo com a Editora Plano)¡
9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E RENDA NA AMÉRICA LATINA
E NO CARIBE - Tomo 1: Processos de lntegracáo Supranacional e

Articulacáo de Políticas Públicas (organizado por Ayrton Fausto,
Marcela Pronko e Silvia C. Yannoulas, publicado em co-edicáo com
a Editorial Abaré)¡
10. POLÍTICAS PÚBLICAS DETRABALHO E RENDA NA AMÉRICA LATINA
E NO CARIBE - Tomo 11: Harmonizacáo de Políticas Públicas de

trabalho no Mercosul (organizado por Ayron Fausto, Marcela Pronko
e Silvia C. Yannoulas, publicado em co-edícáo com a Editorial Abaré) ¡
11. A CONVIDADA DE PEDRA - MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE
TRABALHO E RENDA (organizado por Silvia

C. Yannoulas, publicado

em co-edícáo com a Editorial Abaré).
As duas primeiras publicacóes, além do registro das intervencóes
levadas a termo pela FLACSO/Brasil nas 27 Unidades da Federacáo,
com detalhamento da metodologia utilizada, e dos produtos
amadurecidos durante os seminários conceituais e construídos em
oficinas de trabalho, reproduzem o marco normativo e os documentos
conceituais trabal hados, além de realizar um balance geral da
qualificacáo e oferecer propostas para a melhoria do desempenho dos
atores/instancias envolvidas com as acóes da PPTR.
A terceira publicacáo, elaborada a partir da coleta de experiencias
inovadoras no ámbito dos PEQs durante o processo de qualificacáo
dos técnicos das STbs, surge da necessidade de socializacáo e
multiplicacáo daquelas experiencias, buscando contribuir com a
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proposta de avance conceitual e metodológica do Planfor, nao restrita
a aspectos pedagógicos (cursos), ressalva que acena, por exemplo, para
a vital importancia da prornocáo e consolidacáo da articulacáo
institucional (construcáo de parcerias).
A quarta publícacáo lanca um olhar mais específico sobre questóes
fundamentais para qualquer debate orientado pelos princípios
democráticos de desenvolvimento económico com eqüidade. Qualquer
estratégia de desenvolvimento social que se pretenda conseqüente exige
medidas de acáo afirmativa para os desiguais - principalmente em países
(como o Brasil) com urna injusta distribuicáo da renda e alijamento de
diversos e numerosos contingentes populacionais do mercado de
trabalho. Em conseqüéncia, sao abordadas questóes do acesso
preferencial a oportunidades de qualífícacáo profissional e aos beneficios
dos demais componentes da PPTR, de setores caracterizados por
exclusóes derivadas de raca/cor, relacóes de genero, ou por serem
portadoras de necessidades especiais.
A quinta, a sexta e a sétima publicacóes organizam a producáo
elaborada, apresentada e discutida pelos docentes-pesquisadores da
FLACSO/Brasil com os participantes dos processos de formacáo
realizados no ano de 2000, abordando: planejamento e avaliacáo de
políticas públicas, orientacóes dos organismos internacionais em matéria
de educacáo profissional e para os países que compóern o Mercosul,
políticas de ensino médio e ensino técnico comparadas no Cone SuI,
cornparacáo das políticas educativas de qualíficacáo profissional no
Brasil desenvolvidas pelos Ministérios de Trabalho e de Educacáo,
reestruturacáo produtiva e desemprego no Brasil, descentralizacáo de
políticas públicas (com énfase na questáo do trabalho e geracáo de
renda), potencialidades e entraves dos processos de descentralizacáo,
perfil dos atores estratégicos na forrnulacáo e gestáo da PPTR,
planejamento estadual da PPTR, entre outros temas relevantes.
A oitava publicacáo é urna espécie de texto síntese das demais
publicacóes anteriores da colecáo, visando facilitar sua assimilacáo pelos
atores estratégicos da PPTR, e especialmente pelos membros dos
Conselhos e Secretarias Municipais de Trabalho. Composto de perguntas
e res postas, procura sistematizar as questóes e dúvidas mais freqüentes
desses atores, tais como observadas nos processos de formacáo realizados,
resumindo nas respostas as principais contribuicóes do material disponível
na colecáo PPTR a seu debate e formulacáo de alternativas de acáo.
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A nona e décima publícacáo compreendem os materiais elaborados,
apresentados e discutidos pelos docentes-pesquisadores da FLACSO/
Brasil e convidados especiais com os participantes do seminário
internacional e processo de forrnacáo realizado em 2002, cujas temáticas
centrais foram. os processos de integracáo supranacional e a articulacáo
de políticas públicas, com foco privilegiado na harmonízacáo das
políticas públicas de emprego e renda (UE, TLCAN e, particularmente,
Mercosul), a formacáo profíssional na integracáo regional; o método
comparativo e sua aplicacáo ao estudo da PPTR¡ a integracáo dos
diversos mecanismos da PPTR; a harrnonizacáo de políticas públicas
de trabalho no Mercosul segundo a perspectiva dos atores: governos,
trabalhadores e empresários.
A publicacáo, que ora apresentamos, ''A Convidada de Pedra", foi
concluída em novembro de 2003 e constitui um dos produtos do Projeto
"Mulheres e Políticas Públicas de Trabalho e Renda - entre a
descentralizacáo e a integracáo supranacional. Um olhar a partir do Brasil
(1988-2002)", desenvolvido na Sede Académica Brasil da FLACSO
durante o período 1998-2003. Tal projeto materializa a orientacáo
institucional de máxima integracáo entre suas atividades de pesquisa,
docencia, e cooperacáo científica, e entre suas prioridades temáticas.
A execucáo desse Projeto de Pesquisa foi possível pelo apoio (ern
recursos humanos e materiais) oferecido pela FLACSO/Brasil e pelo
fínanciamento direto do CNPq/MCT por meio de urna Bolsa de
Pesquisadora Visitante. Alérn disso, é necessário ressaltar o trabalho
voluntário e desinteressado (ad lJonorem) dos colaboradores engajados,
bem como a articulacáo do Projeto com outros projetos e instituicóes,
que de maneiras diferentes e com intensidades variáveis tambérn
contribuíram para sua execucáo (por exernplo, CFemea/Brasil, ETM
OIT/Chile, Fundacáo Antorchas/Argentina, NEPeM-UnB/Brasil,
Mestrado de Cenero da UNR/Argentina, MTE/Brasil, Cátedra Regional
Unesco "Mulher, Ciencia e Tecnologia", entre outras).
Tratando mais específicamente de quest6es conceituais sobre a
educacáo profissional (EP), ternos os demais livros da série.
1. O ENSINO DE OFíClOS ARTESANAIS E MANUFATLlREIROS NO BRASIL

do Prof. Luiz Antonio Cunha e ce-editado pela
Fundacáo Editora da Unesp,

ESCRAVOCRATA,

do
Prof. Luiz Antonio Cunha e co-editado pela Fundacáo Editora Unesp,

2. O ENSINO DE OFÍCIOS NOS PRIMÓRDIOS DA INDUSTRIALlZA<::ÁO,
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3. O ENSINO PROFISSIONAL NA IRRADIA(ÁO DO INDUSTRIALISMO;

do Prof. Luiz Antonio Cunha e co-editado pela Fundacáo Editora
da Unesp.
A trilogia de Cunha nos oferece um minucioso panorama histórico
da educacáo profissional no Brasil, desde o período escravocrata,
prosseguindo até o ensino profissional na virada do século, além de
abordar questóes contemporáneas, a exemplo da proposta de mudanca
de paradigmas preconizada pelo MTE.
Finalmente, os dois CD-ROMs que também integram a Colecáo
PPTR, e que incluem na íntegra, e entre outros materíais de interesse, a
maioría das publicacóes mencionadas, sao:
1. CONSTRUINDO A NOVA CIDADANIA - FORMA(ÁO DE GESTORES E
FORMADORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E RENDA,
FLACSO, Brasília, 2001;
2. TRABALHO, RENDAE PARTICIPA(ÁO SOCIAL, FLACSO, Brasílía, 2002.

As publicacóes mencionadas, além da necessária funcáo de mernória
técnica, tornam-se interessantes ferramentas de trabalho para gestores,
planejadores, executores e avaliadores, pesquisadores e docentes, urna
vez que contribuem para a reflexáo sobre a PPTR, indicando inclusive
algumas sendas possíveis para sua consolidacáo.
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E

ste livro, concluído em novembro de 2003, constitui um dos
produtos do Projeto homónimo, desenvolvido na Sede
Académica Brasil da Faculdade Latino-Americana de Ciencias
Sociais - FLACSO/Brasil durante o período 1998-2003.
A execucáo do Projeto de Pesquisa "Mulheres e Políticas Públicas
de Trabalho e Renda: entre a Descentralizacáo e a Integracáo
Supranacional- Um olhar a partir do Brasil (1988-2002)" foi possível
pelo apoio (ern recursos humanos e materiais) oferecido pela FLACSO/
Brasil e pelo financiarnento direto do CNPq/MCT por meio de urna
Bolsa de Pesquisadora Visitante. Além disso, necessário ressaltar o
trabalho voluntário e desinteressado (ad hOl1orem) dos colaboradores
engajados, bem como a artículacáo do Projeto com outros projetos e
instituicóes, que de maneiras diferentes e com intensidades variáveis
também contribuíram para sua execucáo.
é

Instituicñes diretamente beneficiadas pelo Projeto
1. Faculdade Latino-Americana de Cíéncias Sociais - FLACSO/
Sede Académica Brasil, sob a sucessiva dírecáo de Arno Vogel,
Werner Ackermann e Ayrton Fausto - no de correr do período de
execucáo da pesquisa.

2. Convenio SPPE/MTE - FLACSO/Brasil para a Forrnacáo de
Cestores em Políticas Públicas de Trabalho e Renda.
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3. Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher (NEPeM) da
Universidade de Brasília (UnB): colaboracáo no subprojeto
"Discriminacáo de Genero na Producáo de Conflitos nos Espacos de
Trabalho e na sua Resolucáo Institucional", componente do Projeto
Integrado "Relacóes de Genero e Raca. Hierarquias, poderes e
violencias", sob coordenacáo de Lourdes Maria Bandeira.
4. Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cférnea). colaboracáo

no Projeto "Relacóes de Genero no Mundo do Trabalho. Direitos e
Realidades" (ern parceria com o Fundo para Igualdade de Genero
da Agencia Canadense para o Desenvolvimento Intemacional- FIG/
ODA, e Departamentos da Mulher da CUT, ca, FS, SOS, Contag
e Dieese), sob coordenacáo de Maló Simóes Lopes.
5. Mestrado em Educacáo da Universidade Nacional de Entre Ríos
(lINER, Argentina), sob a coordenacáo de Graciela Frigerio.
6. Mestrado "El poder y la Sociedad desde la Problemática del
Género" da Universidade Nacional de Rosario (UNR, Argentina),
sob a coordenacáo de Hilda Habychaín.
7. Cátedra Regional Unesco "Mujer, Ciencia y Tecnología", com
sede operativa na FLACSO/Argentina sob a coordenacáo de
Gloria Bonder.

8. Mestrado em Ciencias Sociais com Mencáo em Educacáo da
FLACSO/Sede Académica Argentina, sob a coordenacáo de
Guil1ermina Tiramonti.
9. Curso de Craduacáo "Relacóes de Genero e Servico Social", do
Departamento de Servíco Social do Instituto de Ciencias Humanas
da Universidade de Brasília, sob coordenacáo de Débora Diniz.

Instituicñes indiretamente beneficiadas pelo Projeto
1. lnstituicóes vinculadas ao Subgrupo de Trabalho lOe ao Fórum
Consultivo Económico e Social (FCES), do Mercosul.

2. lnstituicóes do Sistema Tripartite (govemo, empresários e trabalhadores) e Paritário para a Forrnulacáo e Cestáo descentralizada de Políticas Públicas de Trabalho e Renda (níveis federal, estadual e municipal).
3. lnstituicóes do Poder Executivo e Legislativo de nível federal
nas áreas de Trabalho e de Genero.
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4. Universidades, particularmente as que realizam a avaliacáo externa

das políticas públicas de trabalho e geracáo de renda.
5. Organizacóes náo-governamentais e organismos internacionais,
atuantes nas áreas de Trabalho e de Genero.

Equipe do Projeto
Foram convocad@s' a participar estudantes do Sistema Integrado de
Pós-Craduacáo (SIP) da FLACSO/Brasil, que manifestararn interesse na
temática específica, ainda que com disponibilidades e disposicóes
variáveis. Estimulou-se fundamentalmente a incorporacáo de profissionais
e ator@s comprometid@s com a implernentacáo da Política Pública de
Trabalho e Renda - PPTR no Brasil, que demonstraram um notável
desempenho e disponibilidade constante para participar dos seminários
de pós-graduacáo oferecidos pela lnstituicáo na área de PPTR (Convenio
SPPE/MTE - FLACSO/Brasil, 1998-2003). Destarte, o projeto teve
alcance em 9 Unidades da Federacáo (Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio de janeiro, Roraima e Sao Paulo).
Também foram convidadas a participar duas colaboradoras argentinas,
docentes-pesquisadoras da LIniversidade Nacional de Entre Ríos
(UNER/Argentina), que já trabalharam com a coordenadora do Projeto
em outras oportunidades, no intuito de ampliar o processo de insercáo
do Projeto para além do Brasil. Em 2002 também foi incorporada
equipe a professora Lilia Rodriguez Farrell, de nacionalidade argentina,
residente em Brasília/Brasil, pesquisadora-docente da FLACSO/Brasil.

a

Quanto ao apoio administrativo, contamos com a colaboracáo da
equipe administrativa da FLACSO/Brasil (que registrou variacóes no
de correr do Proieto), principalmente em tarefas de tabulacáo de dados
coletados pela pesquisa, ampliando a larga colaboracáo da FLACSO/
Brasil ao projeto de pesquisa. Assim, a equipe do Projeto foi composta
da seguinte maneira.

1 "Neste texto. em muitosmomentos.quando queremos reton;arque determinadaintorrnacáoou dado se retere a mulheres

e a homens, utilizamos o recurso do sinal @para designaresseconjunto, nao incluindo asmulheres no masculino. como
é comum se tazer na LinguaPortuguesa. Por exemplo.ao escrevermosa palavra candidatos paranos referirrnosas mulheres
e aos homensque concorreramas eleic;:óes, grafamosa patavra dessaforma. candidat@s, utilizando o sinal @ para
designaros universos queincluem mulheres e homens. Assim, deixamos de usaro masculino comosin5nimo de humano.(...)
Muitasvezes a utíüzacáoda @ podecausarestranheza, ou masmaincomodo. Mas entendemos que essa estranhezaé
positiva, pois nos tira do lugarcomum e nos induz a pensar e, talvez, adatar outras posturas." (MIGUEL, 2000, p. 5)
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Coordenacáo da Pesquisa (bolsista CNPq):
Silvia C. Yannoulas - Argentina/Brasil
Colaborador@s (ad honorem):
1. Adriana Vallejos - Argentina

2. Auriléa Comes Abelém - Pará
3. José Henrique Alcántara Meire1es - Rio de janeiro
4. José Nunes Nóbrega - Goiás
5. jussara Dias - Sao Paulo
6. Lilia Rodriguez Farrell - Argentina/Brasil
7. Maria Conceícáo Santana de Barros Escobar - Roraima

8. Maria Fátima dos Santos Rosinha Motta - Río de Janeiro
9. Maria Luiza Evangelista - Paraíba

10. Syomara Deslandes Tindera - Minas Gerais
11. Zélia M. de Abreu Paim - Bahia
12. Zulma Lenarduzzi - Argentina

Apoio Administrativo (FLACSO/Brasil): Rita Zan (chefia administrativa), Cacilda Cuimaráes (1998-2000), Christiani Mussi, Cristina
Cunha (2002), Leonildo Leite de Souza, Meire Pereira Ramos, Patricia
Timo Brito (2002) e Silvia Stella Tavares.
O fato da FLACSO/Brasil operar num território geográfico amplo
e diversificado, sendo @s estudantes procedentes de distantes Unidades
e Regi6es da Federacáo, determinou que a forrnacáo da equipe e a
concomitante distribuicáo de tarefas, tipos e graus de envolvimento
com a pesquisa, fossem realizadas com utilizacáo de metodoJogias de
trabalho a distancia. Esse tipo de metodologia, que exige urna grande
quantidade e alta freqüéncia de comunicacóes eletrónicas individuais
e coletivas, demonstrou viabilidade e garantia de bons resultados.
Principais objetivos do Projeto
• Subsidiar a geracáo de conhecimentos na área dos Estudos de
Genero, com enfuse nas políticas públicas de trabalho e renda, no
Brasil e no Mercosul.
• Apoiar a formacáo de pessoal de alto níve1 na área dos Estudos
de Genero, com énfase na Sociologia do Trabalho e na Sociologia
da Educacáo,
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• Contribuir para a qualificacáo de quadros técnico-políticos, visando a forrnulacáo, gestáo e avaliacáo de políticas públicas de trabalho e renda no Brasil e no Mercosul que promovam a igualdade
de oportunidades no mercado de trabalho (incluídas as medidas de
acáo af rrnativa) ¡
• Possibilitar maior integracáo entre as diversas áreas de desenvolvimento institucional de centros de ensino/pesquisa do país (pesquisa, docencia e cooperacáo científica/extensáo),
• Estimular o intercambio e a articulacáo de centros e pesquisador@s
no ámbito do Mercosul, em particular, e da América Latina, em geral.

o

Projeto teve por propósito estudar as mudancas acontecidas nas
políticas públicas promotoras da igualdade de genero, a partir do desenvolvimento de duas tendencias que atualmente alteraram os processos de
formulacáo e gestáo de políticas públicas na Regiáo. a descentralizacáo,
consagrada nas novas Constituicóes, e a integracáo supranacional, propiciada pelos acordos intergovemamentais tais como o Mercosul.
A pro posta, específicamente, consistiu em analisar o impacto da
descentralizacáo e da integracáo supranacional sobre a Política Pública
de Trabalho e Renda (PPTR) no Brasil, com énfase na educacáo
profissional, em duas vertentes:
1) por um lado, a participacáo igualitária na formulacáo e gestáo de
PPTR, no que diz respeito a participacáo efetiva das mulheres nos
conselhos e cornissóes de trabalho e/ou intersetoriais,

2) por outro lado, a inclusáo/exclusáo de problemáticas específicas
de genero em dítas políticas, tomando como principal mecanismo
a ser analisado o Plano Nacional de Qualíficacáo do Trabalhador
(Planfor, 1995-2002).
A pesquisa desenvolveu estratégias quantitativas e qualitativas,
baseadas em dados primários e secundários. Seus eixos empíricos foram:
• MTE: principalmente o Núcleo de lnformacáo e Documentacáo
(NID), e o Sistema de Inforrnacóes Cerenciais sobre Acóes de
Emprego (Sigae),
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• Sistema Tripartite e Paritário para a formulacao e gestáo da PPTR:
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(Codefat), as Comissóes Estaduais de Trabalho (CETs) e algumas
Comissóes Municipais de Trabalho (CMTs)¡
• as entidades que executaram avaliacáo externa do Planfor:
Unitrabalho, Uniemp e lpea no nível federal; universidades
(principalmente federais) no nível estadual,
• organismos govemamentais federais especializados na temática
das políticas públicas promotoras de igualdade de genero: com
destaque para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)
e o Grupo de Trabalho contra Discriminacáo no Emprego e na
Ocupacáo (GTedeo)¡
• Grupo Mercosul. em especial Subgrupo l Oe Reuniáo Especializada
da Mulher (REM) do Grupo do Mercado Comum (GMC), Comissáo
de Mulheres da Coordenadoria de Centrais Síndicais do Cone Sul
e Fórum das Mulheres do Mercosul do Fórum Consultivo
Económico e Social (FCES)¡
• organismos internacionais: principalmente a OIT, o Cinterfor
(Montevidéu), e a própria FLACSO¡
• projetos de pesquisa e cooperacáo técnica da área: especialmente
projetos do NEPeM e do Cférnea.
As referencias empíricas des ses cenários compreenderam:
• coleta e análise do conteúdo da legislacáo brasileira na matéría
(nível federal) ¡
• coleta e análise de inforrnacáo junto aos interlocutor@s chave e
ator@s estratégic@s, envolvidos na formulacáo, gestáo e avaliacáo
da PPTR e outras políticas públicas promotoras de igualdade de
oportunidades no Brasil, por meio de urna enquete no intuito de
apreciar/avaliar o reflexo das tensóes existentes no objeto de estudo
(níveís federal e estadual)¡
• coleta e análise dos dados quantitativos existentes sobre
partícipacáo das mulheres na formulacáo e gestáo da PPTR no Brasil
(níveis federal e estadual),
• coleta e análise dos dados quantitativos existentes sobre
participacáo das mulheres como beneficiarias diretas das acóes de
qualificacáo profissional e de outros mecanismos da PPTR (níveis
federal e estadual),
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• coleta e análise dos dados qualitativos existentes sobre o tipo de
projetos de qualíficacáo profissional que absorveram mulheres como
benefíciárias diretas (níveis federal e estadual)¡
• coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos sobre
experiencias inovadoras em educacáo profissional, promotoras da
igualdade de genero no mercado de trabalho e a geracáo de renda
(níveis estadual e municipal)¡
• coleta e análise do conteúdo dos acordos alcancados no seio do
Subgrupo lodo Grupo Mercosul (e também REM, fCES e Comissáo
de Mulheres da Coordenadoria das Centrais Sindícais do Cone Sul),
em matéria de promocáo de igualdade de oportunidades no mercado
de trabalho e a geracáo de renda (níveis supra nacional e federal).
Os pressupostos metodológicos que conduziram a reflexáo dessa
pesquisa podem ser assim resumidos:
1.

O

avan~o em matéria de promo~ao da igualdade de oportunidades

para as mulheres no mercado de trabalho e a qeracáo de renda poderia
estar comprometido por entraves ou obstáculos derivados de dois processos
simultáneos e, as vezes, conirapostos. a descentraliza~ao da formula~ao
egestao da PPTR e a integra~ao supranacional.
Esse pressuposto nao foi corroborado pela pesquisa, poi s ainda
incipiente a introducáo da temática da diversidade (e das relacóes de
genero em particular) na PPTR em seus diferentes níveis normativos
(seja ela considerada do ponto de vista da descentralizacáo ou da
integracáo). Ver Parte I e Anexo IV deste Iivro.
é

Os processos de descentraliza~ao nao estimularam, necessariammte,
uma maior participa~ao efetiva das mulheres na formula~ao e gestao
da PPTR local.
2.

Esse pressuposto, sirn, foi corroborado pela Pesquisa, como pode
ser observado especialmente nas Partes 11 e IV deste livro.
3.

Os processos de descentraliza~ao nao promoveram, necessariamenie,

um maior e me/hor atendimento as demandas das mulheres em matéria
de educa~ao profissional e outros mecanismos da PPTR.
Esse pressuposto sim foi corroborado - ainda que parcialmente pela pesquisa, como pode ser analisado acompanhando as Partes J[ e
IV deste Iivro.
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4. Os processos de integra~ao supranacional nao estimularam,
necessariamente, uma nivela~ao por cima dos direitos obtidos pelas
trabalhadoras dos diferentes países que compóem o Mercosul.

Esse pressuposto sim foi corroborado pela pesquisa, segundo os
dados e análises incluídos nas Partes III e IV deste livro.
Cabe destacar nesta íntroducáo os aspectos positivos e negativos
no decorrer da execucáo do Projeto.
Com relacáo a equipe de colaborador@s, e entre os fatores positivos,
devem ser salientadas a forrnacáo académica (rnultidisciplinar e
paralelamente especializada nos estudos do trabalho e/ou nos estudos de
genero) e a formacáo técnico-política, a insercáo em diversas regi6es do
país, o compromisso com as políticas públicas promotoras de igualdade
de oportunidades e resultados, a responsabilidade e a excelente disposicáo
pessoal de tod@s @s colaborador@s da equípe nas atividades do Projeto
(de pesquisa, mas também de docencia e cooperacáo científica). A
possibilidade de continuidade do trabalho e do aprendizado oferecida
pelo Projeto tem sido reiteradamente valorizada por tod@s @s
participant@s e pela coordenacáo da equipe, No entanto, como fator
negativo ou limitacáo, deve ser considerado o fato de a equipe trabalhar
ad hOl1orem, tratando-se de colaborador@s com múltiplos compromissos
profissionais, políticos e pessoais que limitam suas possibilidades e
potencialidades no Projeto. No ano de 2002 a participacáo dos
colaboradores foi especialmente limitada em alguns casos, inclusive como
decorréncia dos processos e1eitorais nacionais e estaduais.
Sobre a obtencáo de ínforrnacóes, podemos dizer que a disposícáo
e o interesse d@s ator@s estratégic@s para colaborar com o Projeto
térn sido bastante boa, considerando os contatos epistolares,
eletrónicos, telefónicos e pessoais desenvolvidos. No entanto, apesar
dos esforcos envidados por urna grande rede de colaborador@s da
FLACSO/Sede Académica Brasil, a falta de dados específicos
disponíveis e/ou processados (níveis federal e estadual) e a sobrecarga
de trabalho dess@s ator@s estratégic@s térn limitado bastante o
número e a qualidade das res postas, principalmente no que diz respeito
as consultas realizadas em diversos momentos da Pesquisa (ver Parte
IV). Esse tipo de dificuldade já foi verificado por outras pesquisas dessa
natureza, e tambérn no processo de avaliacáo externa do Convenio
SPPE/MTE - FLACSO/Brasil (que incluiu urna enquete entre ator@s
estratégic@s que participaram do Sistema Integrado de Pós-Craduacáo
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da FLACSO/Sede Académica Brasil no de correr do ano de 2000, isto
técnic@s de secretarias estaduais de trabalho, conselheir@s estaduais
de trabalho e técnic@s de equipes de avaliacáo externa dos PEQs).
Porém, nao existia método alternativo ao nosso alcance para conhecer
melhor a opiniáo d@s ator@s sobre a temática. Por outro lado, também
entendemos que a solicitacáo de resposta aos questionários e guias de
diagnósticos enviados, a inclusáo da temática nos seminários de
qualificacáo de gestor@s da PPTR, e a distribuicáo de material
bibliográfico especializado desencadearam um processo de
sensibilizacáo e forrnacáo d@s ator@s estratégic@s, muit@s del@s
defrontad@s pela primeira vez com as quest6es de genero, colaborando
assim para alcancar um dos objetivos do Projeto.
é.

Sobre a divulgacáo dos resultados, o desenvolvimento da secáo
Estudos de Genero no portal da FLACSO/Brasil tem sido um dos
aspectos mais gratificantes das etapas já executadas do Projeto. Paré m,
a utílizacáo dessa valiosa ferramenta de trabalho e divulgacáo tem sido
parcial e esporádica. Entre outros fatores determinantes podem ser
considerados: a novidade do portal, a falta de tempo ou de capacitacáo
na utilizacáo da ferramenta pelos potenciais usuários (principalmente
@s ator@s estratégic@s da PPTR), o custo de acesso (ern termos de
equipamento indispensável e de pulsos telefónicos) e a preferencia
pela utilízacáo do correio eletrónico nas comunicacóes. Segundo
pesquisas recentes, essas limitacóes e preferencias na utilizacáo dos
meios eletrónicos de comunicacáo sao usuais nos nossos países".
Na construcáo do objeto de estudo merece destaque como fator
positivo a possibilidade de desenvolver o debate sobre as quest6es de
genero no mercado de trabalho e na forrnulacáo de políticas públicas
com professores e estudantes do Sistema Integrado de Pós-Craduacáo
da FLACSO/Sede Académica Brasil. Inclusive, esse debate
gradativamente nos defrontou com a necessidade de analisar de maneira
conjunta os diferentes tipos de discriminacáo no mundo do trabalho
(especialmente raca/cor e portadores de deficiencia).
Também teve fundamental importancia para a construcáo do objeto a
articulacáo com os Projetos do NEPeM/UnB (especialmente no de correr
de 2001) e do Cférnea (2001-2002). Com relacáo ao primeiro caso, as

2 Ver: Revista Perfiles Latinoamericanos, 2001, especialmente o artigo "Nuevas Tecnologias y Organizaciones Civiles", de
Ligia Tavera FENOLLOSA(p. 59-74).
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atividades do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher (NEPeM)
da UnB, ligadas ao Projeto Integrado "Relacóes de Genero e Raca
Hierarquias, Poderes e Violencias", foram iniciadas em 1995. O Projeto,
coordenado em 2001 pela Lia Zanotta Machado, dividiu-se em vários
subprojetos, um deles sob coordenacáo de Lourdes Maria Bandeira:
"Discriminacáo de Genero na Producao de Conflitos nos Espacos de
Trabalho e na sua Resolucáo lnstitucional". O subproieto coordenado
pela Bandeira procurou dar visibilidade as manifestacóes e formas dos
conflitos interpessoais nos espa~os de trabalho, que se reAetem tanto na
convivencia como nas relacóes entre as trabalhadoras e seus respectivos
chefes/patr6es. Esses conflitos interpessoais trazem camufladas situacóes
de violencia mais latentes que envolvern representacóes de genero
diferenciadas e hierarquizadas, passando "despercebidas" pela legislacáo
pertinente, pelo controle legal do patráo e pelas instancias institucionais
do MTE e dos procedimentos da Iustíca do Trabalho.
Nesse sentido, o Projeto analisou como garantido pelo Estado, por
meio de seus representantes legais no Distrito Federal (MTE,
principalmente a Secretaria de Fiscalizacáo do Trabalho - Sefit, a justica
do Trabalho, e as Delegacias Regionais do Trabalho - DRTs), o acesso a
legislacáo pertinente, a garantia de informacóes sobre direitos e deveres
das trabalhadoras, bem como as fonnas com que as autoridades, no manejo
da legislacáo trabalhista, tém evitado a producáo de conflitos nessa esfera.
Por outro lado, o projeto também analisou os mecanismos e sinais
construidos pelas trabalhadoras (individual e coletivamente) para resistirem
as práticas violentas nos espacos de trabalho, visando propor novos modelos
de mediacáo e resolucáo desse tipo de conflítos trabalhistas.
é

O intercambio regular de resultados de pesquisa enriqueceu a
compreensáo do funcionamento e mecanismos de incorporacáo das
mulheres no mercado de trabalho e a geracáo de renda no Brasil,
contrapondo áticas complementares. Se o projeto de pesquisa
desenvolvido pela dra. Yannoulas colocou énfase na construcáo de
consenso para a formulacáo e gestáo de PPTRs que promovam a igualdade
de oportunidades, por meio de um sistema descentralizado, tripartite
e colegiado, inaugurado pelo Codcfat/Cli'Ts/Cfvi'Is, o projeto de
pesquisa coordenado pela dra. Bandeira colocou énfase nos mecanismos
de controle e punicáo baseados nos poderes Executivo e judiciário no
caso de producáo de conflitos nos espa~os de trabalho.
Pela sua vez, o Projeto "Relacóes de genero no mundo do trabalho:
direitos e realidades", executado pelo Centro Feminista de Estudos e
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Assessoria (Cfémea) sob a coordenacáo de Malo Simóes Lepes, entre
outubro de 2000 e setembro de 2002, visava um aprofundamento da
perspectiva de genero no ámbito da igualdade/eqüidade nas relacóes
de trabalho, das potencialidades e limites do processo de globalizacáo
nas relacóes de trabalho, da diversidade de mercados e relacóes de
trabalho (formal/informal, rural/urbano); da legislacáo de protecáo do
mercado de trabalho da mulher, e da violencia no mundo do trabalho.
Nesse Projeto, o Cférnea cumpriu urna funcáo fundamental de
mediacáo entre organizacóes da sociedade civil - em especial as do
movimento de mulheres e do campo sindical - e o Legislativo Federal,
realizando um trabalho de advocacy no Congresso Nacional, e de
articulacáo e comunicacáo junto a ONCs e movimentos sociais voltados
para a temática mulher/género/trabalho. Essa medíacáo é necessária pois,
apesar dos avances registrados com relacáo a insercáo das mulheres no
mundo e nas relacóes de trabalho durante as últimas duas décadas do
século passado, a discussáo social sobre a temática ainda é incipiente, a
legislacáo aprovada e as políticas públicas desenvolvidas sao insuficientes
ou precárias, e diversas maneiras de discriminacáo permanecem ou sao
ora produzidas pelos impactos perversos da globalizacáo.
O Projeto atuou no sentido de procurar evitar a aprovacáo de
legislacáo que levasse
perda ou reducáo de direitos trabalhistas e
previdenciários das mulheres, de contribuir para a aprovacáo de
dispositivos legais que melhorassem as condicóes de trabalho das
mulheres, e de subsidiar a negociacáo de pautas trabalhistas com
inclusáo de cláusulas referentes a igualdade de direitos e de
oportunidades. Sua atencáo esteve focalizada nas agendas públicas e
institucionais, principalmente do Poder Legislativo, do sindicalismo e
do feminismo. O principal efeito procurado foi o fortalecimento da
formulacáo, aplícacáo e avaliacáo de políticas públicas de trabalho
com enfoque de genero, verificável por meio do aumento (quantitativo
e qualitativo) de proposicóes de políticas públicas de trabalho
(referentes alegislacáo, programas governamentais, recursos e instancias
públicas), e de cláusulas trabalhistas que contemplem o genero nas
pautas de negocíacáo sindical.

a

O intercambio regular de resultados de pesquisa visou enriquecer a
cornpreensáo do funcionamento e dos mecanismos de incorporacáo das
mulheres no mercado de trabalho e a geracáo de renda no Brasil,
novamente contrapondo áticas complementares. Se o projeto de pesquisa
desenvolvido pela dra. Yannoulas enfatizava a construcáo de consenso
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para a Iormulacáo e gestáo de PPTR que promova a igualdade de
oportunidades, por meio de um sistema descentralizado, tripartite e colegiado,
inaugurado pelo Codefat/CETs/CMTs; o projeto coordenado pela profa.
Malo Simóes Lopes colocava sua énfase na construcáo de consenso para
a formulacáo (e, em menor medida, gestáo) de PPTR que promova a
igualdade/eqüidade de oportunidades, por meio dos poderes
republicanos constituídos, principalmente no que se refere ao Poder
Legislativo Federal, bem como as funcóes de advocacy desenvolvidas
naquele contexto pela acáo sindical e pelo movimento de mulheres.
Existe urna grande preocupacáo institucional pela dífusáo dos resultados parciais e finaís alcancados por toda pesquisa realizada na FLACSO/
Sede Académica Brasil. Parte-se da idéia da necessidade de democratizar
informacóes e conhecimentos para além da comunidade científica, atingindo diferentes tipos de atores estratégicos e instituicóes envolvidas ou
potencialmente interessadas nesses resultados. Esse processo de democratizacáo envolve diferentes tipos de metodologias e tare fas decorrentes.
As tarefas previstas no caso do Projeto "Mulheres e Políticas Públicas
de Trabalho" foram.
1. organizacáo ou participacáo em eventos científicos e seminários
de forrnacáo de atores estratégicos (específicos ou mediante
incorporacáo da questáo de genero em outros seminários relativos
as PPTRs e/ou a integracáo supranacional) (1998-2003);

2. estabelecimento de urna secáo sobre Estudos de Genero no portal
da FLACSO/Brasil (atividade realizada em 2001 por José H.A.
Meireles). e sua atualizacáo periódica;

3. divulgacáo de resultados em programas de dífusáo massiva (20012002): a coordenadora do Projeto de pesquisa subsidiou, com base
nos resultados parciais alcancados, um conjunto de programas de
TV chamado "Mulheres Trabalhando", organizado pelo Cfémea
em parceria com Departamentos da Mulher de Centrais Sindicais,
Dieese e FLACSO/Brasil, e transmitido porvárias TVs comunitárias
de diversos estados (DF, MG, Sr, entre outros).
4. edicáo e distribuicáo, entre atores estratégicos, dessa publicacáo
(2003-2004).
Assim, o livro que ora apresentamos foi elaborado visando sua
distribuicáo e utilizacáo por gestor@s, acadérníctg's, parlamentares,
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sindicalistas, organizacóes de mulheres e demais entidades ou
interessad@s, como ferramenta para estimular a reflexáo e a intervencáo
social para a transforrnacáo das relacóes de trabalho, promovendo o
firn das discriminacóes e a construcáo da eqüidade de género em
diferentes contextos (municipal, estadual, nacional, supranaciona1).
Mistura de trabalho académico e ferramenta para construcáo de
políticas públicas, esse texto deliberadamente apresentado em sua
forma mais acessível para um conjunto de interessados (atuais e
potenciais) no tema das relacóes de género no mercado de trabalho.
Destarte, o principal efeito procurado por meio da elaboracáo e
distribuicáo deste livro o fortalecimento da pesquisa e da forrnulacáo
de políticas públicas de trabalho com enfoque de genero.
é

é

Alguns dos textos que compóern este livro foram já publicados nas
suas versóes preliminares (Revista Zona Franca da UNR - Argentina, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do lnep/MEC - Brasil, Dossie Especial do
CFEMEA, entre outras), e/ou utilizados em atividades de sensíbilizacáo
e/ou qualificacáo de atores estratégicos (conse1heiros de trabalho, técnicos de secretarias estaduais de trabalho, avaliadores externos de planos estaduais de qualificacáo profissional, fiscais de trabalho etc.), levadas a cabo pelo projeto ou por outras instituicóes parceiras (NEPeM/
UnB, MTE/FLACSO etc.). Agradecemos a essas instituicóes a oportunidade de crescer na nossa reflexáo conjunta, e também de publicar os resultados alcancados nesta oportunidade. Consideramos que
a atualízacáo e a reuniáo dos textos neste livro sao importantes, pois
permitem a articulacáo de diversos tipos de abordagem da mesma
problemática, sempre sob a ática de género, alargando o olhar e
enriquecendo as análíses,

Estrutura do livro
Iniciamos nossa reflexáo com urna análise geral da realidade das
mulheres no mundo e nas relacóes de trabalho, no intuito de situar a
problemática geral. Posteriormente, realizamos urna descricáo do sistema
e das normas que regulam o trabalho feminino no Brasil e no Mercosul.
A seguir, apresentamos urna breve digressáo conceitual sobre a introducáo
da problemática de género nas agendas públicas e institucionais, para
passar a analisar as agendas parlamentar, sindical e feminista no Brasil.
Na segunda parte do livro sao abordadas questóes relativas

a

forrnulacáo descentralizada de políticas públicas de trabalho, com
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énfase na educacáo profissional no Brasil. A título de exemplo, tambérn
sao analisadas algumas experiencias inovadoras de forrnacáo
profissional de mulheres.
A terceira parte do livro reúne reflexóes sobre a tendencia
integradora na formulacáo de políticas públicas de trabalho, com énfase
no Mercosul. Para fundamentar a necessidade de formulacáo de políticas
integradas, incluímos urna análise quantitativa dos mercados de trabalho
dos países supranacionalmente integrados.
A quarta parte do livro descreve e analisa os resultados de urna
ampla consulta aos atores estratégicos envolvidos na formulacáo de
políticas públicas de trabalho, com énfase nas questóes de genero.
Também inicia reflexóes sobre a geografía e as relacóes de genero,
visando urna compreensáo mais ampla da problemática.
Nos anexos estáo incluídas reflexóes epistemológicas que orientaram
nosso trabalho (Anexo 1), siglas utilizadas (Anexo 11), glossário (Anexo
])1), tabela sobre normas que regulam o trabalho das mulheres no Brasil
(Anexo IV), e bibliografía de referencia (Anexo V).
Vale um esclarecimento adicional. Embora o tema principal desse
texto seja a discriminacáo baseada no genero, importante registrar
que muitas das consideracóes apresentadas aplicarn-se a outras
modalidades de discrirninacáo, tais como aquel as baseadas na raca/etnia
e na categoria (classe) socioeconómica. Debate-se hoje em dia como
abordar os diversos fundamentos da discriminacáo, sem hierarquizálos ou priorizá-los, já que todas essas manifestacóes se apresentam de
maneira articulada. Ou seja. nao possível pertencer a um genero sem
pertencer, ao mesmo tempo, a urna classe socioeconómica ou a urna
raca/etnia, produzindo o fenómeno denominado interseccionalidade,
do qual trataremos em diversas partes deste livro. Recomenda-se
também consulta ao glossário.
é

é

a

Resultou extremamente difícil dar encerramento edicáo do livro.
Basicamente porque as mudancas decorrentes do estabelecimento de
um novo govemo no Brasil (e também, no que diz respeito aintegracáo
supranacional, na Argentina) produziram, quase que quotidianamente,
informacóes novas que sempre era imprescindível incluir para urna
melhor compreensáo da problemática. Assim, se urna carencia tinha
sido apontada para o período especialmente considerado pela Pesquisa
(1999- 2002) urna nova criacáo institucional ou urna norma do novo
govemo estavam sendo aprovadas ou implantadas no intuito de eliminar
I
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a carencia detectada. Ou entáo, ao contrário. se a participacáo das
mulheres na forrnulacáo estadual de PPTR aumentou no período
especialmente considerado, logo a seguir diminuiu (por exemplo,
número de mulheres na Presidencia dos Conselhos Estaduais de
Trabalho). Assirn, alertamos aos leitores e as leitoras sobre o fato de
que o livro foi encerrado em novembro de 2003, mas que considera
especialmente o período 1999-2002.
Para finalizar essa introducáo, um breve comentário sobre a origem
do título do nosso livro, "AConvidada de Pedra", Tomamos "emprestada"
a idéia do livro Don Juan, O Convidado de Pedra, obra-prima de Moliere"
(1665; magistralmente traduzido e adaptado ao portugués por Millar
Fernandes). As mulheres nao mais estáo excluidas, explícitamente, dos
espacos de deliberacáo e decisáo política, ou de setores do mercado de
trabalho - em grande medida pela histórica acáo dos movimentos
organizados de mulheres no mundo todo. E, no entanto, acreditamos
que a falta de exclusáo explícita nao significa, automaticamente, sua
inclusáo de fato, e muito menos ainda sua inclusáo em igualdade de
condicóes e resultados. Assim, muitas delas estáo "lá", porém sem poder
influir de maneira determinante nas políticas públicas (nacionais,
supranacionais, locais), a maneira de um@ convidad@ de pedra, com
direito a cadeira mas ainda sem o exercício pleno do direito aexpressáo...
Após a leitura do livro, voces melhor do que ninguém, caros leitores e
caras leitoras, poderáo nos dizer se escolhemos o título certo!

3 Jean Baptiste Poquelin, conhecido como Moliére (1622-1673), foi um dos rnais influentes dramaturgos de todos os
tempas.Autor e atar, Moliere produziu rnais de 30 pecas, entreas quaisrecomendamos, atérn daquelafamosaque deu
origem ao titulo de nossolivro, urnapeca nao muito conhecida peloseuvinculo com nossos interesses temáticos: Escola
de Mulheres(16611.
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Adriana Luci/a Vallejos, de nacionalidade argentina, licenciada
em Ciencias da Educacáo pela Faculdade de Educacáo da Universidade
Nacional de Entre Ríos (UNER - Argentina), especialista em Educacáo
Sexual pelo Instituto Kinsey de Sexologia (Rosario, Argentina), e
especialista em Orientacáo Sexual pelo Centro de Educación, Terapia
e Investigación en Sexualidad (CETIS - Argentina). Pesquisadora da
Faculdade de Trabalho Social da UNER e coordenadora da área de
Direitos Sexuais e Reprodutivos do Programa Municipal da Mulher
(Paraná, Argentina). Colaboradora da FLACSO/Brasil no projeto de
pesquisa "Mulheres e Políticas Públicas de Trabalho",
é

AuriJéa Comes Abelém, de nacionalidade brasileira, é licenciada
em Ciencias Sociais pela Faculdade de Filosofía, Ciencias e Letras da
Universidade Federal do Pará (lIFPa - Brasil), mestre em Planejamento
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da UFPa, especialista em Teoria Sociológica e Sociologia do Brasil
pelo Departamento de Ciencias Sociopolíticas do Centro de Filosofía
e Ciencias Humanas da UFPa, especialista em Políticas Públicas de
Trabalho pela FLACSO/Sede Académica Brasil. Professora aposentada
do Departamento de Ciencias Sociopolíticas da UFPa. Consultora da
equipe de avaliacáo da UFPa do Programa de Qualífícacáo Profissional
do Estado do Pará. Pesquisadora-Docente Internacional da FLACSO/
Sede Académica Brasil. Colaboradora da FLACSO/Brasil no projeto
de pesquisa "Mulheres e Políticas Públicas de Trabalho".
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é
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é
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é

Lilie Rodriguez FarreJl, de nacionalidade argentina, professora
em Geografia pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de
Buenos Aires, estudante de licenciatura em Cestáo Educacional da
Universidade Nacional de Tres de Febrero (Argentina). PesquísadoraDocente Internacional da FLACSO/Sede Académica Brasil.
Colaboradora da FLACSO/Brasil no projeto de pesquisa "Mulheres e
Políticas Públicas de Trabalho".
é
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Maria Conceicéo S.B. Escobar, de nacionalidade brasileira, é
bacharel em Engenharia Elétrica pela Fundacáo Universidade Federal
de Mato Crosso (FUFMT - Brasil). Realizou estudos de especíalízacáo
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Maria Luiza Marques Evangelista, de nacionalidade brasileira, é
bacharel ern Ciencias Económicas pela Universidade Federal da Paraíba
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em Adrninistracáo Pública pelo IEDRHU-Enap (Brasil), especialista
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é
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é
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Nacional de Entre Ríos (UNER-Argentina), especialista em Pesquisa
Educacional pela Universidade Nacional del Comahue (UNCo Argentina), e mestranda da Faculdade de Educacáo da UNER.
Pesquisadora e docente da Faculdade de Educacáo da UNER.
Colaboradora da FLACSO/Brasil no projeto de pesquisa "Mullieres e
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Genero e Mercado de Trabalho: situando a problemática
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l. Conccítos lntrodutórios, 2. Situacáo das Trabalhadoras no

Brasil, 3. Mundo do Trabalho Clobalizado e Relacócs de Cenero

Sistema e Normas que Regulam o Trabalho Feminino
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Previdencia Social), 4. Agenda Sindical (negocíacóes colerivas,
relacóes de género no movimento sindical), 5. Agenda Feminista
(ferninizacao da pobreza, acócs afirmativas) 6. Elos entre as Agendas

Genero e Mercado de Trabalho:
situando a problemática
Silvia C. Yannoulas

1. Conceitos Introdutórios
Na sociedade capitalista moderna, o trabalho feminino remunerado
integrou-se a urna divisáo sexual horizontal do mercado de trabalho,
segundo a qual as mulheres concentrarn-se em um determinado setor
de atividade (ern funcáo das características atribuídas culturalmente as
mulheres, através da identidade feminina predominante na época
considerada). Suas ocupacóes térn em comum o fato de serem derivadas
das [uncóes de reproducáo social e cultural, tradicionalmente
desempenhadas pelas mulheres. Quando nao sao extensóes diretas da
domesticidade, requerem qualidades muito estimuladas na socializacáo
das meninas (paciencia, docilidade, meticulosidade, delicadeza etc.),
por exemplo nas Iinhas de montagem da indústria eletromecáníca,
O fenómeno de insercao diferencial de homens e mulheres no
mercado de trabalho denomina-se segrnentacáo ou segregacáo dos
mercados de trabalho baseada em genero. Assim, a segmentacáo reportase a concentracáo de oportunidades de trabalho para as mulheres em
setores de atividade específicos e num número reduzido de ocupacóes
dentro da estrutura produtiva.
Em segundo lugar, o trabalho feminino remunerado sítuou-se numa
divisáo sexual vertical do trabalho, segundo a qual as mulheres como
grupo estáo em desvantagem em relacáo aos homens, em termos de
salário, ascensáo funcional (cargos) e condicóes de trabalho (em funcáo
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de ser o homem o responsável pelo sustento familiar). Diversas pesquisas
mostraram que as mulheres devem apresentar sempre um requisito a
mais que seus colegas homens, para ocupar o mesmo posto de trabalho.
Quer dízer, quando um candidato e urna candidata a ingressar ou
ascender numa empresa térn igualdade de condicóes, a preferencia
para o homem.
é

O conceito de pirámide ocupacional baseada ern genero,
díretarnente vinculado a dita divisáo sexual vertical do trabalho, indica
que as mulheres contam com menos possibilidades de prornocáo a
cargos mais altos que os homens. A cornbinacáo dos efeitos perversos
da divisáo vertical e horizontal do trabalho pode ser verificada nos
setores de atividade nos quais a presenca de máo-de-obra feminina
maior, porém os cargos hierarquicamente mais altos sao ocupados
preferencial mente por homens (ver, por exernplo, Saúde e Educacáo).
é

Deve-se ressaltar,ainda, que os mercados de trabalho recrutam mulheres
de maneira seletiva, diferentemente do que ocorre com os homens. Existe
urna forte preferencia para as mais jovens, mais escolarizadas, as que nao
térn um companheiro (solteiras, divorciadas, viúvas).
Por outro lado, o comportamento de homens e mulheres no
mercado de trabalho é diferente. Na maioria das culturas, os homens
permanece m no mercado de trabalho sem interrupcáo, durante todo o
curso de sua vida, salvo em caso de enfermidade, catástrofes ou guerras.
Entre as mulheres, o grau de variacáo entre países e segmentos
socioeconórnicos enorme.
é

Apesar disso, podem ser identificadas algumas características
compartilhadas pelas trabalhadoras. A atividade económica das
mulheres descontínua, basicamente em razáo dos momentos cruciais
de seu ciclo vital, dos quais o mais relevante a maternidade. Alérn
disso, a presenca ou ausencia de um companheiro e filhos na unidade
doméstica, e a residencia urbana ou rural sao fatos que exercern um
efeito mareante sobre as possibilídades de insercáo das mulheres no
mercado de trabalho. Dessa forma, os trabalhos em tempo parcial,
ocasionais ou sazonais sao mais freqüentes entre elas, respondendo a
necessidade de harmonizar o desempenho doméstico e profissional.
é

é

Nos mercados de trabalho, como em outras áreas (por exemplo,
nos sistemas educativos), distinguern-se, no mínimo, tres formas de
discriminacáo. a direta ou manifesta, a indireta ou encoberta e a
autodiscriminacáo, A direta ou manifesta refere-se as regras e códigos
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instituídos para salvaguardar espacos de poder, ou seja, a exclusáo
explícita de um grupo social, em funcáo de seu sexo/genero, ra<;a/
etnia, religiáo, idade, nacionalidade, entre outros aspectos. Tem como
conseqüéncia a rnanutencáo dos membros de um determinado grupo
em situacáo desvantajosa ou desfavoráve1.
A discrirninacáo nao poderia ser hoje manifesta ou direta como já foi
no passado, já que, nas sociedades ocidentais, tem primazia o valor da
igualdade (ao menos no aspecto jurídico-formal). Assim, a discrírninacáo
foi proibida por normas internacíonais (como a Convencáo da ONU de
1979, sobre a Eliminacáo de Todas as Formas de Discriminacáo contra a
Mulher, ratificada por todos os países-membros do Mercosul entre 1984
e 1989; ou também as Convencóes da OIT N° 100, de 1951, e N° 111,
de 1958, sobre igualdade de rernuneracáo e sobre elirninacáo da
discrirninacáo no emprego e na profissáo, respectivamente), e pelas
legislacóes nacionais (em todos os países-membros do Mercosul o direito
a igualdade está consagrado pelas suas Constituicóes e regulado pelos
Códigos Civil, Penal e do Trabalho),
Entretanto, embora a ausencia de leis ou medidas administrativas
discriminadoras já constitua um avance, os problemas derivados da
discriminacáo nao fícam solucionados porque existe margem para o
desenvolvimento de práticas sutis de mais difícil percepcáo. A
discriminacáo encoberta ou indireta consiste em idéias e práticas admitidas
informalmente, influenciando um comportamento "usual" e "válido" para
cada grupo social. Tais práticas, que parecem neutras, criam desigualdades
entre pessoas com condicóes idénticas por sua raca/etnia, sexo/genero,
idade, religiáo, nacionalidade, entre outros aspectos.
Um exemplo claro disso está nos anúncios solicitando empregadas com
"boa aparencia", o que situa o grupo de mulheres negras em desvantagem.
"0 lugar da mulher negra no mercado de trabalho está demarcado no
imaginário de chefias e profissionais de recursos humanos pelo estereótipo
de beleza branca, a tao falada "boa aparencia". Em funcóes como vendedora,
recepcionista e secretária sao exigidos determinados atributos estéticos,
considerados exclusividades das brancas. Estas e as amarelas estáo
representadas de quatro a cinco vezes mais que as negras, com
respectivamente 8,9%, 11% e 2,2%." (BRITo, 1997)
Finalmente, o terceiro tipo de discriminacáo. a autodiscrirninacáo.

É urna espécie de vigilancia intemalizada que assegura o comportamento
de acordo com os parámetros delimitados pela manifestacáo encoberta
ou indireta. Constituí-se de mecanismos internos de repressáo que
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modelam nossos desejos, expectativas, anseios e motivacóes, de forma
que algumas opcóes educacionais ou profissionais tornarn-se impensáveis
e outras fortemente orientadas ou condicionadas.
Por exernplo. foi difícil para as primeiras juízas de futebol e para as
primeiras motoristas de ónibus ou de táxi imaginarern-se exercendo
essas profíssóes, Por outro lado, o custo interno de optar por profissóes
como enfermagem ou magistério relativamente inferior, mesmo que
se conhecam as limitacóes de rernuneracáo e as condicóes de trabalho
dessas profissóes. Os mecanismos de repressáo internos que derivam
da autodiscrirninacáo tornam-se tao naturais que, muitas vezes, sao
interpretados como autodeterrninacáo e nao como escolhas pautadas
sutilmente pelas normas sociais.
é

Existe também o fenómeno da discrirninacáo composta, associado ao
conceito de interseccionalidade, que faz referencia ao cruzamento de
vários eixos de discriminacáo (classe, ra<;a, género, orientacáo sexual,
idade, entre outros possíveis). "Utilizando urna metáfora de interseccáo,
faremos inicialmente urna analogia em que os vários eixos de poder,
isto é, ra<;a, etnia, género e classe constituem as avenidas que estruturam
os terrenos sociais, económicos e políticos. É por meio delas que as
dinárnícas do desempoderamento se movem. Essas vias sao por vezes
definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes, o
racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que por sua vez é
diferente da opre s sáo de c1asse. Na verdade, tais sistemas,
freqüentemente, se sobrepóern e se cruzam, criando interseccóes
complexas nas quais dois, trés ou quatro eixos se entrecruzam. C..) No
emprego, na educacáo e em outras esferas, há mulheres sujeitas a
discriminacóes e outras opressóes, específicamente por nao serem
membros dos grupos étnicos e raciais dominantes na sociedade. Sem
dúvida, isso se trata de discrirninacáo composta. com base na ra<;a, elas
sao excluídas de empregos designados como femininos, sendo também
excluídas de empregos reservados aos homens com base no género.
De fato, elas sao específicamente excluídas como mulheres étnicas ou
de minorias porque nao há ocupacóes para as candidatas com tal perfil
étnico-racial e de género. Por exemplo, em alguns mercados de trabalho,
especialmente aquel es segregados por género e ra<;a, as mulheres
racializadas podem se confrontar com a discriminacáo composta, em
que, como regra, as mulheres sao contratadas para funcóes de escritório
ou posicóes que envolvem interacáo com o público, enquanto as
minorias étnicas ou raciais sao empregadas no trabalho industrial ou
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em alguma outra forma de trabalho segregado por genero. Nesses casos,
mulheres racial izadas enfrentam discriminacáo porque os empregos
femininos nao sao apropriados para elas e o trabalho designado para
homens racializados é definido como inapropriado para mulheres."
(CRENSHAWinRevista Estudos Feministas, 2002, p. 179)
As conseqüéncias da discriminacáo rnanifestam-se, sobretudo, na
constituicáo fragilizada da subjetividade feminina, assim como na
11 escolha" por parte das mulheres de profissóes e ocupacóes pouco
prestigiadas e mal remuneradas. Outras conseqüéncias importantes no
campo profissional sao: impedimento ao acesso e prornocáo no emprego,
salários inferiores, dificuldade para ascensáo profissional em razáo de
responsabilidades familiares, dificuldade para admissáo ou causa de
dernissáo com base na maternidade (solicitacáo de certificado de
esterilizacáo ou de nao estar grávida para admissáo na empresa, apesar
da proibicáo legal expressa), assédio sexual, entre outras 1. Observa-se
ainda que, no caso das mulheres negras, essas conseqüéncias sao
amplificadas tendo em vista a discriminacáo composta vivida por elas.

2. Situacáo das Trabalhadoras no Brasil
O crescimento da forca de trabalho feminina no Brasil durante as
últimas décadas do século XX foi um dos mais altos da América Latina
(ver FLACSO/INSTITUTO DA MULHER, 1993 e 1995). A presenca
feminina no trabalho assalariado quase dobrou entre 1970 e 1990,
alcancando o numero de quase 33 rnilhóes de trabalhadoras em 1999, o
que corresponde a um pouco mais de 41 % da Populacáo Economicamente
Ativa - PEA (lBCE/PNAD, 1999). Sobressai o aumento persistente da
taxa de atividade feminina (entre 1985 e 1995 ela se ampliou de 370/0 para

, "Entreas imagens de género que maíscontribuempara a persisténciae reprodu~o de distintasfonnas de dscri~
coorraa mulher, estáo aquela que define a mulhercomo uma 'o~a de trabalhosecundária' e a que afirma que oscustos
associados á sua contratacáosao superioresaos custos da milo-de-obra masculina.A idéia de que é maiscaro contratar
urnamulherdo que um homem (dellido,basicamente,aos custosindiretosassociadosá matemidadee ao cuidadoinlantil),
apesar de seus salários serem em média inferiores,em urnaforte pres~a no imaginário social e empresarial.Segundo
essaconcepclio,essessupostosmaiorescustosjustificariam, inclusive,asdesigualdadessaJariais que cootilkJllm existindo
entrehomense mulheres.Porém,IBis afirma~ e suposi<;óes náo se baseiamem cifras e esta1ísticas. Pesquisarealizada
recentemente pelaOIT em 5 paísesda AméricaLatinamostraqueoscustosináretos associadosá matemidadee ao cuidado
infantJlsaomu~ore<1Jzidos:elesrepresentammenosde2"kdaremu~brutamensaJdasrrUheres(noBrasi,representlm

1,2%).Por cutro lado,entreos indicadoresque evidenciama inadequal¡:lio cadavez maior da defin~o das mulherescomo
uma 'o~a de trabalho secundária' estáo o crescente e constante aumento de suas taxas de participal¡:lio e ocupa~ao, o
aumentodo númerode anosde vidaeconomicamente a1iva, o aumentodo númerode mulheres'chefesde famma' (c:onóf<iio
na qual etas,em geral,sao as principaisou únicasprovedoras)e o aumentoda sua par1ici~ao nos rendimentosfamiliares
no caso de familia onde há mais de uma pessoa gerando renda."(ABRAMO in OITIMTE.2002, p. 35)
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53%), enquanto a masculina pouco se altera (passou de 76% para 78%).
Em termos absolutos, esse aumento significou o afluxo ao mercado de
trabalho de 12 milhóes de novas mulheres em urna década.
"Um crescimento dessa monta difícilmente aconteceria sem que dele
resultasse urna importante mudanca do perfil daquela que participa hoje
do mercado de trabalho. De fato, até os anos 70 a mulher brasileira que
disputava posicóes no mundo do trabalho era majoritariamente jovem,
solteira e sem filhos. Hoje ela mais velha, casada e máe. O aumento da
taxa de participacáo feminina foi sustentado pela entrada no mercado de
trabalho das mulheres em idades mais elevadas, ou pelo fato de que,
ingressando mais jovens no mercado, dele nao se retiravam ao iniciar a
sua carreira reprodutiva." (CUIMARAES, 200C p. 89)
é

As taxas de desemprego entre as mulheres (assim como entre os mais
jovens) sao, tendencialmente, maiores". O desemprego aberto nas seis
áreas metropolitanas brasileiras foi aumentando progressivamente desde
1995, alcancando, em 1999,8% para as mulheres e 6,5% para os homens,
e nao havendo perspectivas de dirninuicáo (ver IBCE/PME - agosto
2000). Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) realizada
pelo Dieese/Seade, a taxa de desemprego feminina no ano de 2000 superou
em cinco pontos percentuais a masculina nas seis regióes metropolitanas
estudadas, confirmando além disso a tendencia ao aumento da diferenca,
Nos momentos de crise mais aguda, a taxa de desemprego masculino
apresentou cifras semelhantes as do desemprego feminino, mas eles
recuperaram o emprego com mais rapidez do que elas. O componente
sazonal do desemprego feminino bem mais acentuado do que para os
homens. Também o subemprego e a ocupacáo informal sao mais freqüentes
entre as trabalhadoras.
é

das mais acentuadas,
A segrnentacáo ocupacional no Brasil
concentrando-se o trabalho das mulheres em poucas atividades do setor
de servicos. servicos pessoais, adrninistracáo pública, saúde, ensino,
servicos comunitários, cornunicacóes. "O emprego doméstico
representa 17% do trabalho feminino. Para efeito da comparacáo, entre
os homens, apenas 1% tem essa ocupacáo (...). Um quinto das mulheres
estáo ocupadas em atividades agrícolas, 13,5% no comércio de
é

2 "No entanto, ao se levantar o número de trabalhadores beneficiátiosdo seguro-desemprego observa-se que, dadas as
restrícóes á partiepacáo nesse beneficio somente para os oriundos do setor formal, o percentual de mulheres contemplado
é proporcionalmente muito menor á sua repressntacao entre os desempregados." (eEPIA, 1999, p. 55)
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mercadorias, 29,4% na prestacáo de servicos e 17,4% nas atividades
sociais. Apenas 9% das mulheres ocupadas estáo alocadas na indústria.
Dos homens, 27% encontram-se nesse setor." (DIEESE, 2000
"Em 16 ocupacóes do setor formal, as mullieres comparecem com
mais de 50%, ressaltando-se alguns deles como verdadeiros guetos
femininos como: costura, 94%; magistério do 10 grau, 90%; secretariado,
89%, telefonia/telegrafia, 86%; enfermagem, 84%; e recepcáo, 81%"
(NEVES in CUT, 1998). Por outro lado, na economia informal, as
mulheres representam aproximadamente 38% da forca de trabalho, o
que indica urna presenc;a importante. Deve-se ressaltar, ainda, que nesse
setor as mulheres sao maioria entre os trabalhadores nao remunerados
(faixa na qual e1as representam 62%), e que seu rendimento salarial
médío é 51% menor que o dos homens.
Com relacáo aposicáo na ocupacáo no trabalho principal, a maioria
das trabalhadoras brasileiras é assalariada (44% em 1999, segundo IBGE/
Pnad). No que diz respeito aos proprietários, a maioria dos donos de
empresas sao homens (66%). Merece especial atencáo a posicáo na
ocupacáo das trabalhadoras rurais. Em 1997, 20% da populacáo feminina
economicamente ativa concentrava-se em atividades agrícolas: 39%
dentre elas eram trabalhadoras sem remuneracáo alguma, e 42% dentre
elas eram trabalhadoras na producáo para o próprio consumo (ou seja,
81% das mulheres envolvidas em atividades agrícolas nao percebiam
nenhum tipo de compensacáo financeira, sendo que o percentual de
homens na mesma situacáo nao atingia sequer 27%) (ver
ARTICULA<::ÁO DE MULHERES BRASILElRAS, 2000).
A distáncia salarial entre homens e mulheres constitui um trace
persistente, sem diminuicáo, de maneira significativa, nos últimos anos.
Os homens brasileiros recebiam, em 1999, urna média de 3,2 salarios
mínimos, enquanto as mulheres brasileiras sequer atingiram o patamar
médio de 1,5 salário mínimo (ver CUT, 2000).
Apesar da diferenca salarial ser verificada em todos os setores de
atividade, merece destaque a situacáo das mulheres que trabalham na
indústria. a maioria delas (69%) ganha até 3 salários mínimos, enquanto
os homens com ganhos no mesmo patamar salarial correspondem a
45% (ver DI EESE, 2000. Considerando as regióes metropolitanas, a
renda das mulheres é sempre marcadamente menor, sendo que Belo
Horizonte e Sao Paulo apresentam as maiores diferenciacóes salaríais.
as mulheres, nessas regióes, ganham 61 % do rendimento médio real
dos homens. A menor distorcáo encontra-se em Porto Alegre (70%).·
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As mulheres economicamente ativas ultrapassam os homens economicamente ativos em anos de escolaridade (7 anos de escolaridade, em
média, entre as mulheres e 6, em média, entre os homens), porém, elas
recebem, em média, salários menores. Observa-se que, seja qual for o
nível de escolaridade e o setor de atividade considerado, os salários
das mulheres sao inferiores aos dos homens. Assim, a escolaridade nao
constitui um fator que permite as mulheres o acesso a postos de trabalho de igual qualidade ou rernuneracáo que os obtidos pelos homens.
Isso significa que os avances das mulheres com relacáo a escolaridade
nao térn sido suficientes para modificar, de forma substancial, a desigualdade socioecon6mica.
A maior parte da distancia salarial explica-se pela discriminacáo e
nao por características produtivas, já que as mulheres, tendo maiores
níveis educativos, teriam, por hipótese, maior rendimento ou produtividade. A especialízacáo das mulheres em determinado tipo de profissao e ocupacóes consideradas femininas, que, coincidentemente, sao
as que recebem menores níveis salariais, também sugere que pode ter
havido um deslocamento, na discriminacáo, do número de anos de
escolaridade para o tipo de escolaridade.
Segundo a PED-1999, "Quanto a qualidade dos postos de trabalho,
notória a precariedade verificada em todas as regióes metropolitanas
pesquisadas, o que reflete as más condicóes de vida e trabalho de parcela
expressiva dos trabalhadores e trabalhadoras. Aqui estáo englobadas
as atividades exercidas com vínculos empregatícios frágeis ou
inexistentes, sem direito a benefícios sociais. Pode-se verificar, em todas
as localidades abrangidas pela PED, que a proporcáo de mulheres
ocupadas de forma precária significativamente maior que a proporcáo
de homens nessa situacáo."
é

é

De outro lado, o risco dadesocupacáo afeta de mane ira mais significativa
as mulheres de níve1 de escolaridade intermediário (primeiro grau completo
e segundo grau) , cujas taxas de desemprego, nos anos 90, praticamente
dobraram com relacáo as altamente escolarizadas (nível superior), e as sem
qualquer nível de instrucáo formal. O grupo de mulheres mais preservado
frente a desocupacáo aque1e constituído por mulheres com nível superior
de escolaridade (ver GUIMARÁES, 2001).
é

"... a coeréncía dos resultados em nível nacional demonstra,
sem qualquer sombra de dúvida, que a discriminacáo racial um
fato presente cotidianamente, interferindo em todos os espacos
é
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do mercado de trabalho brasileiro. As informacóes permitern,
ainda, concluir que a discrirninacáo racial se sobrepóe a
discriminacáo por sexo, e, juntas, constituem o cenário de aguda
difículdade em que vivem as mulheres negras, atingidas por
ambas." (BENTO, 2000, p. 16)
As mulheres negras (segundo a Pnad de 1999, mais de 36 milhóes de
pessoas, ou seja, 23% do total da populacáo brasileira e 44% da populacáo
ferninina) sofrem a exclusáo mais aguda. Grande parte das trabalhadoras
negras está concentrada em setores que oferecem menores rendimentos
e possibilidades de ascensáo, como os de servicos domésticos. Se o
emprego doméstico concentrava 19% da populacáo feminina
economicamente ativa em 1998, 56% eram mulheres negras. Vale
observar, ainda, que no setor doméstico há urna expressiva proporcáo
de mulheres assalariadas sem carteira assinada.
Tanto nas regióes mais pobres, como no conjunto do país, as
mulheres pardas ou negras vivem as piores condicóes de ernprego,
marcadas sempre por urna grande instabilidade, padecendo de um alto
índice de subemprego, ocupando os níveis mais baixos da escala
ocupacional e obtendo um salário rnédio inferior ao dos homens (urna
das distancias salariais mais altas da América Latina)".
"Em meio a imensa pobreza brasileira, as famílias chefiadas por
mulheres negras sao as mais pobres. Elas chegam a receber
rendimentos 55% menores que os das mulheres brancas. A
sobrecarga de trabalho no cotidiano Ihes pesa mais agudamente
sobre o corpo e a mente.
Pesquisas epidemiológicas
demonstram que, por falta de atendímento ou racismo nas
abordagens médicas, as mulheres negras morrem antes do tempo.
Contrariando a tendencia mundial de que as mulheres tém alguns
anos a mais na expectativa de vida em comparacáo com os

e..)

3"A hielarquiadas ~ nomelCadodetrabalJoblasileWsi1ua oshanens bnn::os nas~maisallas, SEVJid¡Is
dos hanens atrtHlrasileiros. emse¡pda as rTlJlleles bnrocase. por~. as rrUheres atn:Hlrasieiras." (VALENZUELAin om
M1b.1997. p. 47). Poroutro lado. o ralaIórioCedaw (2002.p. 104).combaseem rricrodados das PNAD(I999).l8SS8Ilaoutras
características complemen1ares da hiefarquiadas remunera,.óe5 no Brasü: "Destaca-se. em primeiro lugar.o falo de "'" a
eduea;ilo naoé o fator prioritário lJJ&e"",ica por lJJ&n8o-brancos e rrUheres
rendmentosinferiores. O preconceiIodeCtJI
reI1ete-se no falO de1alto homens cornonUheres brancasteremrendimentos superiores 80S seus congI'lnenls nAo-brancos,
quallJJ&rquesejao nível educacional. O preconeeitode género reflete-senofato dos homens brancos e nao-brancos I9rem
rendimentos superiores ás rTlJlleles brancas e Mo-brancas. qualqJerlJJ& seja o niveleducacional.RnaImente hálJJ&observar
lJJ&as dlenn;:as de renómentoentre hanens e rrUheres (sejamtr.n:a; (]U Rao-bIancos) dirT'*1uem medidaemlJJ&amenIa
o niveleducaciooal. No nivel de até 3 anos de estudo. as rTlJlheres brancas recebem 40% do (JJerecebem os hcrnens bra1cos.
Entreos nao-bIancos, as rTlJlheres recebem 42"kdo lJJ&recebem os homens. Por outrolado. entreooIaslJJ& possuemIonnai;:lio
urWersitária as rrulheres recebem 55%do que recebemoshomens. tantona popuIar;3obran:a quanto na pclIllAa;iionA<>llran:a."
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homens, no Brasil as mulheres negras morrem mais cedo que os
homens brancos! Estas sao algumas aproximacóes sobre urna
realidade que nao
apenas estatística, mas política."
(ARTICULA<::ÁO DE MlILHERES BRASILEIRAS, 2001, p. 5)
é

O crescimento da forca de trabalho feminina foi acompanhado nos
anos 1970 de um aumento mais que proporcional das taxas de
sindicalizacáo feminina. No entanto, o crescimento da participacáo
das mulheres nos sindicatos nao se manteve posteriormente, e, também,
nao houve alteracáo qualitativa em dita participacáo (as mulheres
continuaram a estar sub-representadas nas posicóes de lideranca).
lIm tema que preocupa especialmente, considerando a proposta da
a
Iivre negociacáo coletiva entre trabalhadores e empresários,
preparacáo de urna lideranca sindical feminina que permita enfrentar a
problemática específica das mulheres no mercado de trabalho. Pesquisas
realizadas pelo Dieese mostram que as condicóes de trabalho das
mulheres constituem um tema secundário nas negociacóes coletivas
(ver ClIT/CCT/FOR<::A SINDICAUDIEESE, 1999). Poroutro lado,
também o Dieese destacou outros problemas relacionados como: a
ausencia de mulheres nas organizacóes de trabalhadores e a falta de
itens específicos nos estatutos das cornissóes de fábrica ou empresas.
Esse tema será abordado especialmente no item sobre agenda sindical.
é

a

Também se atribui especial importancia sensibilizacáo de liderancas empresariais e creditícias. O papel dos empresários e das instituicóes de crédito revela-se crucial na integracáo económica e social das
pessoas excluídas do mercado de trabalho, assim como na elirninacáo
das formas encobertas de discriminacáo. Nao fácil estabelecer um
diálogo frutífero com os empresários sobre o tema da discriminacáo.
Existe urna grande dificuldade, por parte das empresas e instituicóes
de crédito, para identificar as acóes de discrirninacáo que ocorrem em
seu ámbito de acáo, bem como suas causas e conseqüéncias. Para enfrentar esses entraves no setor empresarial, alguns especialistas recomendam relacionar o aumento da produtividade e da qualidade, necessários para fazer frente aglobalizacáo, com o combate adiscriminacáo de genero (ver OIT/MTb, 1996 e 1997).
é
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3. Mundo do Trabalho Globalizado e Relacóes
de Género
O mundo globalizado exige de nossa Regiáo o desenvolvimento de
um conhecimento científico de largo alcance, que inclua a comparacáo
e a integracáo supranacional como eixos prioritários (ver FAUSTO,
PRONKO & YANNOULAS, 2003).
A comparacáo entendida, ao mesmo tempo, como enfoque e
substancia, como objeto e objetivo. Justifica-se plenamente pelo fator
"globalizacáo", que implica na necessidade irrefutável de abordar,
compreender e prever o desenvolvimento, pois o dilema integracáo ou
marginalizacáo já nao mais faz parte do campo da retórica e sim da prática.
é

É tambérn muito relevante e pertinente, no campo das políticas
públicas relativas a processos que sao fortemente "globalizados", como
por exernplo, os mercados de trabalho e a distribuicáo internacional do
emprego. Acrescenta-se, ainda, como valor agregado, o aporte heurístico
da comparacáo, na medida em que possibilita urna análise mais atenta,
mais perceptiva, da própria realidade.
Assim, constitui um objeto primordial de reflexáo a harmonizacáo
de políticas públicas ou de macropolíticas nacionais, como esforco
para identificar e comparar as políticas setoriais de diferentes países
envolvidos em processos de integracáo supranaciona\, com o objetivo de aperfeicoar sua eficiencia, eficácia e efetividade social, assim
como sua compatibilidade com os acordos económicos e políticos
assumidos pelas partes. Harmonizar num sentido complexo, sem uniformizar, buscando articular, negociar, construir consensos que, homologados internamente pelos países, possam melhorar sua
competitividade e especialmente, a qualidade de vida de suas populacóes, sem renunciar as diferencas (ver FAUSTO, PRONKO &
YANNOULAS, 2003).
No novo contexto internacional, configurado na última década do
século XX com base nas inovacóes tecnológicas, na globalizacáo da
producáo e do comércio, e na reestruturacáo económica mundial, o
objetivo da igualdade entre homens e mulheres deveria estar colocado
no centro do debate. As inovacóes tecnológicas tiveram forte impacto
nas formas de organizacáo e gestáo do trabalho, alterando
significativamente as relacóes sociais no mundo do trabalho. As dinámicas
globalizadora e reestruturadora aumentaram as brechas sociais e
económicas nao só entre os países latino-americanos, mas, também, no
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interior dos mesmos, o que particularmente grave em devido das fortes
disparidades preexistentes na distribuicáo da renda (na nossa análise, entre
homens e mulheres) (ver VALENZUELA in Cinterfor/OIT, 1995).
é

Tais mudancas afetaram os trabalhadores em geral, porém com
especificidades derivadas da continuidade da divisáo sexual do trabalho.
De um lado, os programas de estabilizacáo e ajuste estrutural (reforma de
Estado, diminuicáo do gasto público, privatizacóes, reducáo do emprego
público) provocaram quedas no gasto público na área social e baixas salariais, entre outros efeitos particularmente sofridos pelas mullieres". Pela
sua tradicional funcáo social na domesticidade e pelo aumento dos lares
chefiados por mulheres (no Brasil, em 1999, 26% dos lares eram sustentados por mulheres, segundo o IBGE/Pnad), e1as assumiram grande parte das
conseqüéncias negativas dessas medidas de estabilizacáo e ajuste estrutural, que diminuíram o papel do Estado como agente do bem-estar social
com a concomitante privatizacáo de responsabilidades sociais, principalmente nas áreas de Saúde e Educacáo (o denominado "ajuste invisível").
Na atualidade existem mais mulheres que trabalham remuneradamente e
as mulheres em conjunto trabalham semanalmente mais horas, em condicóes desfavoráveis, para garantir que as enancas e os idosos da sua famflia
tenham acesso a servicos de Educacáo e de Saúde.
De outro lado, a denominada flexíbilizacáo dos mercados de trabalho
afeta diferentemente os homens e as mulheres (a flexibilidade sexuada).
A flexibilidade no volume do emprego e no tempo de trabalho
garantida essencialmente pelas mulheres nos modelos de trabalho
adotados atualmente em ámbito internacional. A flexibilidade interna
as instituicóes (polivaléncia, rotacáo, integracáo de tarefas, qualíficacáo
profissional e trabalho em equipe) concerne fundamentalmente a máode-obra masculina, pois afeta fundamentalmente empregos e ocupacóes
masculinizadas (empregos di tos 'atípicos' para as mulheres). A
flexibilidade externa as instituicóes, vinda da terceirizacáo de algumas
tarefas e servicos, obtida principalmente pelo recurso a máo-de-obra
feminina, e por meio de empregos precários, trabalho de tempo parcial,
horários flexíveis, anualizacáo do tempo de trabalho. Assim, a
flexibílizacáo dos mercados de trabalho aumentaria as desigualdades
entre homens e mulheres quanto as condicóes de trabalho e emprego
(ver HIRATA in FIG/CIDA, 2000, p. 45).
é

é

é

4 Sobre as reformas estruturais nos paises da América Latina e o Caribe, ver STALLlNGS & PERES, 2002.
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Todavia, existem algumas tensóes que percorrem a bibliografía sobre
as novas tendencias no mundo do trabalho e sua repercussáo na vida das
mulheres. Uma delas diz respeito a filosofia da "qualidade total", que
pretende valorizar a subjetividade daquele/a que aprende ou daquele/a
que trabalha, ressaltando o "aprender a aprender", o saber resolver
problemas, a flexibilídade, a polivaléncia, a capacidade de se defrontar
com várias tarefas ao mesmo tempo, entre outras características, e tende
a formar trabalhadores e trabalhadoras em diferentes tipos de habilidades
humano-relacionais junto as técnico-profissionais. No contexto dessa
filosofia, existiria uma explícita valorízacáo dos recursos e qualidades
femininas, relacionadas com a sensibilidade, a capacidade de comunicacáo
(transmitir e saber escutar) e a visáo de equipe (trabalho cooperativo e
solidário). Essa valorizacáo converteria as antigas desvantagens das
mulheres em vantagens comparativas.
No entanto, há pesquisadoras segundo as quais essa filosofía da
"qualidade total" e sua valorizacáo das qualidades femininas constituem
novas formas de discrirninacáo, reforcando antigos estereótipos sexuais
e fazendo uso deles para justificar o uso mais intensivo da máo-de-obra,
incentivado pela figura das "trabalhadoras eficientes" (ver, por exemplo,
BENSIMON, 1995). A tensáo registrada entre as diversas concepcóes
teóricas no que díz respeito ao novo modelo organizacional da qualidade
total, talvez possa ser expressa na fórmula "a vantagem de ser mulher
versus uma nova forma de domínio, mais sofisticada".
Os dados empíricos de pesquisas mais recentes tenderiam a apoiar
a segunda parte de tensáo, salientando o que acontece quando ditos
fenómenos de inovacáo tecnológica, reestruturacáo produtiva e
flexibilizacáo do trabalho cornecam a agir no mercado de trabalho
latino-americanos, tao segmentados e piramidalmente (des)organizados
sob o ponto de vista de genero: "Pesquisas latino-americanas mostram
como as mulheres estáo afastadas das experiencias mais inovadoras nos
setores industriais de ponta e salientam uma fase de masculinizacáo da
reestruturacáo produtiva em determinados setores. Assim, o que parece
estar acontecen do é que estamos entrando num novo ciclo de
organizacáo do trabalho, no qual antigas defasagens se somam a criacáo
de novos mecanismos de desigualdade, de discrirninacáo e de
segmentacáo ocupacional. O mundo do trabalho parece que nao só
capaz de reproduzir mas também de inovar as configuracóes assímétrícas
das identidades e das divisóes dos papéis." (DELGADO, CAPELLlN
& SOARES, 2000, p. 13-14)
é
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Ainda sobre essas conseqüéncias contraditórias dos processos de
reestruturacáo produtiva nas relacóes de genero e no mercado de
trabalho, as organizadoras do Iivro de ELAS afírrnam. "As modificacóes
no seio das cadeias produtivas, na geracáo e no conteúdo dos ernpregos,
térn implicado um duplo movimento, tanto no cancelamento de postos
de trabalho como no surgimento de novas vocacóes empresariais que
repercutem na máo-de-obra masculina e feminina. Os últimos
indicadores sociais a respeito dos espacos socioprofissionais e dos
trabalhadores evidenciam que há profundas disparidades na
universalizacáo ao acesso aos direitos de cidadania social. Podemos
dizer que, se há um movimento em direcáo a inclusáo, também se
agucam as formas de precarizacáo e de exclusáo. Varios estudos na
América Latina térn mostrado que, apesar das crises económicas,
cresceram e continuam crescendo as taxas de atividade feminina, como
também crescem as taxas de desemprego." (DELGADO, CAPELLlN
& SOARES, 2000, p. 13)5.
O panorama que se configura na atualidade mostra urna tendéncia a
constituicáo de, por um lado, um grupo de trabalhadores qualíficados,
estáveis e bem pagos, situados nas empresas de ponta da cadeia
produtiva, e por outro lado a arnpliacáo de redes de subcontratacáo
dessas empresas, terceirizando parte de sua producáo e estabelecendo
para tanto contratos flexíveis, mal pagos e provisórios, baseados na
lógica de reducáo de custos. É nesse segundo grupo que as mulheres
teriam encontrado urna possibilidade de insercáo maior, res saltando-se
o trabalho em domicílio. Além de fícarern excluídas do conjunto de
benefícios oferecidos pelas empresas contratantes, e muitas vez es
inclusive das garantias asseguradas por lei, essas trabalhadoras sao também
excluídas da categoria profíssíonal e, portanto, da representacáo sindical.
Além disso, a flexibilizacáo do trabalho também aumenta as
desigualdades já existentes entre as mulheres de diferentes setores
socioeconómicos ou raca/cor de um mesmo país, com insercóes variáveis
no mercado de trabalho nacional¡ e entre mulheres de vários países,
com insercóes variáveis nas cadeias produtivas internacionais. Essas
desigualdades dizem respeito ao conteúdo do trabalho, mas também
as formas de contratacáo.

5 Na parte 111 deste livro sao oferecidos exemplos extraídos do NaftaITLCAN.

61

Silvia C. Yannoulas
Ccordenadora

Assírn, durante as últimas décadas do século XX térn acontecido
mudancas significativas no mundo do trabalho e na participacáo das
mulheres nesse mundo. Porérn, nao se registrou urna diminuicáo
significativa das desigualdades entre homens e mulheres: o aumento
da participacáo das mulheres no mercado de trabalho está mais
vinculado a expansáo de atividades "femininas" do que ao acesso a
atividades "masculinas"¡ as discriminacóes vertical e horizontal do
mercado de trabalho se reproduzem, a brecha salarial nao foi reduzida
(é maior quanto maior é o nível de instrucáo), a taxa de desemprego
feminina continua sendo superior ados homens, e aumenta a presenca
de mulheres nas ocupacóes mais precárias.
"A hierarquia social do masculino e do feminino, que estabelece a
inferioridade e a subordinacáo do segundo ao prirneiro, está longe
de se esgotar no ámbíto do mercado de trabalho. Se, por um
lado, as fronteiras do masculino e do feminino se deslocam, por
outro essa hierarquia mantérn-se intacta: os novos contornos da
divisáo sexual do trabalho ou suas novas modalidades deixam
persistir a própria divisáo sexual, que se apóia tanto na hierarquia
social do masculino sobre o feminino quanto na divisáo do trabalho
doméstico entre homens e mulheres. Se rnudancas também
ocorrem nesse campo, elas sao, como apontei acima,
incomparavelmente mais lentas. Enquanto a atribuicáo das
responsabilidades domésticas e familiares continuar a recair
exclusivamente sobre as mulheres, as bases em que se sustenta a
divisáo sexual do trabalho nao parecem arneacadas em seus
fundamentos." (HIRATA, 2002, p. 25)
Destarte, poder-se-ia dizer que as relacoes de genero igualitárias
no mundo do trabalho devem ser fomentadas especificamente pelas
políticas públicas, pois os mercados nao conseguem regular
espontaneamente es se tipo de desigualdade visando sua desaparicáo
ainda em contextos de mudancas significativas.
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esd e o ponto de vista sistémico-normativo, as políticas públicas
de trabalho e renda no Brasil encontrarn-se orientadas por (ou
na encruzilhada de) quatro tipos diferentes de normas segundo
as instituicóes que as formulam:

D

a) Legislecio nacíonal, elaborada e aprovada por meio do Poder
Legislativo e implementada pelo Poder Executivo (sistema
republicano de governo),

b) Orienteciies federaís do sistema tripartite e paritário para a
forrnulacáo, gestáo e avalíacáo das políticas públicas de trabalho
e renda (Codefat).
e) Acordos supranacíonaís alcancados por meio do sistema
Mercosul (principalmente Subgrupo de Trabalho lodo Mercosul),
d) Convencocs e outras normas ínternacíonaís ratificadas pelos
governos nacionais.
Essa sítuacáo cria um complexo sistema de superposicóes, por vezes

conflítante. e outras harmonioso, no conteúdo das normas e na
institucionalidade do sistema. Por outro lado, a participacáo das mulheres
nas diversas instancias que formulam ou gerenciam essas normativas é muito
débil, seja porque sua participacáo numérica é muito menor, seja porque
sua participacáo nao fomenta específicamente as questóes de genero.
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Em contínuacáo, analisaremos a situacáo dos diferentes tipos de
normas para o período considerado (1988-2002).

1. Legislacáo Nacional
No Brasil, existe urna série de dispositivos constitucionais e legais
em vigor, isto é, direitos já conquistados, contra a discriminacáo das
mulheres no mercado de trabalho.
• Em primeiro lugar, o capítulo III da Consolidacáo das Leis do
Trabalho (CLT - artigos 372 a 400 trata da protecáo do trabalho
da mulher (da duracáo e condicóes do trabalho, do trabalho notumo,
dos períodos de descanso, dos métodos e locais de trabalho, da
protecáo a maternidade, e das penalidades).
• Na Constituicáo Federal (1988), no seu artigo 5°, é garantida a
igualdade perante a lei, e também está prevista a punicáo das
discrirninacóes (inciso XLI) l.
• Na mesma Constituicáo Federal, o arto 7°, inciso XX, garante a
"protecáo do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos".
• Por outro lado, no inciso XXX desse mesmo artigo estabeleceu-se
a "proibicáo de diferenca de salários, de exercício de funcóes e de
critério de admissáo por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil".
• Finalmente, a Constítuicáo Federal estabelece a protecáo da
maternidade como direito social (art. 6°), garantindo-se licenca por
120 dias a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário (art, T",
inciso XVIII).
• A Lei N° 7.716/89 define os crimes resultantes de preconceito de
raca/cor, prevendo o racismo como crime inafiancável e imprescritível.
• A Lei N° 8.212/91 assegura as beneficiárías da Prevídéncia Social o
pagamento do salário-matemidade, e a Leí N° 8.213/91 regulamenta
o salário-rnaternidade e a aposentadoria diferenciada das mulheres.

1 Segundo o retatorío CEDAW (2002), a Constitui~ao Federal de 1988 é o marco jurídico da trans~o democrática e da
institucionaliza<:ao dos direitos humanos no Brasil, pois demarca uma ruptura com o passado dilatorial, resgalando, epós
meís de duas décadas de ditadura, o Estado de Direito, a sepa~o dos poderes, a federal;z,..ao, a democracia e es drenes
fundamentais. "Na avaliacáo do movimento de mulheres, um momento importante da defesa dos dreitos humanes das
mulheres loi a articulacáo desenvolvida ao longo do período pré-1988, visando a obten~ao das conquistas no Ambito
constitucional. Esse processo culminou na elabora~o da "Cartadas Mulheres Btasileiras aos Constituintes", que OOI1lElf1lllava
as principais reivindícal;:óes do movimento de rrulheres, a partir de arrpa dscussao e debatenacional. Em razj() da COOlJEllenle
artículacáo do movimento durante os trabalhos constituintes, o resultado foi a incorporaeáo da maioria siglificativa das
reivíndica~6es formuladas pelas mulheres no texto constitucional de 1988." (p. 31)
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• A Lei N° 8.861/94 altera vários artigos da CLT e outras leis, no
que diz respeito alicenca-maternidade para trabalhadoras urbanas,
rurais e domésticas, e ao salário-maternidade para pequenas
produtoras rurais e trabalhadoras avulsas.
• A Lei N° 8.921/94 altera o arto 131 da CLT, retirando a expressáo
"aborto nao criminoso., ficando apenas "aborto" como um dos
motivos para nao poder ser considerada falta ao servico a ausencia
ao trabalho.
• A Lei N° 9.029/95 "proíbe a exigencia de atestados de gravidez
e esterilizacáo, e outras práticas discriminatórias, para efeitos
admissionais ou de permanencia da relacáo jurídica de trabalho".
Essa lei regulamenta o inciso XXX do arto ~ da Constituícáo Federal.
• A Lei N° 9.601/98 estabelece o contrato temporário por um
período mínimo de tres meses. Segundo o relatório Cedaw (2002),
o movimento de mulheres avalia negativamente essa lei, no sentido
de inviabilizar duas das garantias constitucionais: o gozo da licencagestante e a estabilidade provisória da gestante.
• A Lei N° 9.799/99 "insere na Consolidacáo das Leis do Trabalho
regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho". Esta lei
regulamenta o inciso XX do artigo 7 0 da Constituicáo Federal.
Basicamente contempla apenas a possibilidade genérica da adocáo
de medidas de acáo afirmativa para a prornocáo das mulheres no
mercado de trabalho".
• A Lei N° lO.208/01 dispóe sobre a profissáo de empregado
doméstico, facultando-lhe o FCTS e o seguro-desemprego.
• A Lei N° 10.224/01 tipifica e penaliza o assédio sexual'.
• A Lei N° 10.244/01 permite a realizacáo de horas extras por muIheres (revoga o artigo 376 da CLT que as proibia apesar de já ocorrer
na prática, reafirmando o princípio de igualdade de oportunidades).
• A Leí N° 10.421/2002 estende a máe adotiva o direito alicencamaternidade e ao salário-maternidade.

2 No períodoconsiderado(1988-2002) houveprojetosde leitramitandono CongressoNacionalpropondomedidasafirmativas
específicas com o objetivo de promover a panícípacáo igualitária das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo os
Projetosde Lei N' 2.417189 (incentivosfiscaispara empresas que contrateme qualifiquemmulheres),e 382191 (beneficios
fixos para empresas que contratem rnáo-de-obrafeminina), entre outros.
3 Essa foi urna das poucas questóes de genero equacionadas no período 1999-2001,tendo sido matéria aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pela Presidencia da República (ver RODRIGUES,2001).
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Todo esse quadro normativo é, sem dúvida, um grande progresso
com relacáo ao período anterior aConstituicáo de 1988. Entretanto, e
necessário destacar que o tamanho do mercado de trabalho protegido
pelas leis trabalhistas no Brasil tem oscilado em tomo de 55% do
mercado de trabalho geral, com agudas disparidades regionais (ver
BRUSCHINI in VALENZUELA & REINICKE, 2000).
Apesar de nao se tratar de urnarelacáo unívoca, a existencia de legíslacáo
e orientacóes federais, bem como a ratificacáode convencóes intemacionais
ou de acordos supranacionais por urn determinado país, sem dúvida alguma,
se relaciona com a participacáo feminina no sistema político formal.
Verificaremos, portanto, a participacáo das brasileiras na formulacáo de
políticas públicas de trabalho e renda, especialmente no que diz respeito
aformulacáo de legislacáo nacional durante o período considerado.
No Poder Legislativo, a situacáo no período considerado foi a
seguinte. o número de deputadas ele itas caiu entre t 994 (33) e 1998
(29), representando apenas 6% d@s legislador@s federais atuantes na
Cámara, No caso do Senado Federal, elas erarn somente 6 da totalidade
de 81 legislador@s (7%). Nas Assembléias e Cámaras Legislativas a
participacáo das mulheres era maior, de aproximadamente 10% d@s
1.059 deputad@s estaduais e distritais em todo o país". Entretanto, a
mudanca mais significativa ocorreu nas Cámaras de vereador@s: o
número de vereadoras eleitas aumentou para 6.536 (11 % do total de
eleit@s)5. Nao há informacáo sobre o número de mulheres negras que
estáo representadas no Poder Legislativo federal, estadual e municipal.

É importante destacar que 5 dos 23 partidos políticos que estavam
representados nos poderes legislativosfederal e estaduais durante o período
considerado já adotaram acóes afirmativas em sua linha programática ou
estatuto, e que as direcóes das principais centrais sindicais com assento no

4 É importante destacar que a situa~o descrita foi mod~icada como conseqüéncia dos resuhados e1eitoraisrecentes.
Assim,em 2003,a BancadaFerrininano CongressoNacional (legislatura 2003-2007)é composta de 45 deputadas hlderais
e 9 senadoras(25deputadase 7 senadorasassurrindopela primeiravezo mandato).TarrtJém foram eIeitas 1:f11egisladoras
de nivel estadual (ver sitedo CFémea).O númerode vereadoraspermaneceigual.
5 "Há estudos queprocuramexplicaros melhoresresuhadosdas mulllet9s nas dísputas eIeiforais17IIB1q.a¡s - tanto pata
o Executivo como pal8 o Legislativo - alegandoque a instancialocal é mais penneável á participarrllofeminina. Apontam
lambémque é lreqüenleo atrelamentoda atu8fiOO política á carreirados pais, maridosou outrosparentes de SBllO masculino.
Essesestudos sugeremtambém que o 'municipio,na estruturapoIftico-adrrinistrativade um país,lem, para as nUheres,
o mesmo sentido que o bairro, isto é, urnaespécie de prolongamenlo do lar, onde as atividades aJirealizadas e as lutas
travadas se refletem nas condi"oes de luncionamento do seu lar e no bem·estar de sua lamma'," (AATICULACAO DE
MULHERESBRASILEIRAS, 2000,p. 48). Entretanlo,é necessáriodestacarque existempouquíssimasinlO/11l8't09S sobre
a atuaeáodos legislativosnos 5.560 municípiosbrasileiros,e esses dados sao ainda menorescaso se objetive analisaro
recorte de genero e raeazcor.
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sistema tripartite e paritário para a formulacáo e avaliacáo de políticas
públicas de trabalho e renda adotaram políticas de cotas - Forca Sindical
(FS), Confederacáo Ceral dos Trabalhadores (CCn, Central Única dos
Trabalhadores (CUn e Social Democracia Sindical (SOS).
No entanto, as especialistas destacam que preciso trabalhar no
preparo dos partidos políticos e sindicatos para o cumprimento das cotas,
na forrnacáo e qualíficacáo de liderancas femininas para cargos de direcáo,
e na própria sensibilizacáo das mulheres (pouco entusiasmadas em
participar da política ou contrárias a adocáo das políticas de cotas nas
instancias partidárias, entendendo que signíficariam urna protecáo indevida
em detrimento do esforco pessoal).
é

"Mesmo capacitadas, a insercáo igualitária das mulheres nos espacos de poder nao prescinde de urna rnudanca cultural e política, que de fato as legitime enquanto autónomas e afeitas ao governo do mundo público. As mulheres negras nas mes mas condicóes
enfrentam o adicional do preconceito racial e, para a maioria das
mulheres em situacáo de pobreza, sem acesso a urna educacáo
continuada e de qualidade, colocam-se barreiras extremas. Neste
grupo estáo em situacáo específicamente difícil as trabalhadoras
rurais, com um contingente de 18 milhóes que sequer dispóe de
documentacáo que Ihes identifique como tal." (ARTICULAc;:Ao
DE MULHERES BRASILEIRAS, 2000, p. 50).

2. Orientacñes Federais
Para além dos dispositivos legais, sancionados a partir da deliberacáo
e da acáo no ámbito do Congresso Nacional, o princípio da
democratizacáo tem permeado a organizacáo do Estado brasileiro e se
apresenta a partir do arto 10 da Constituicáo Federal, que define que a
República Federativa do Brasil "constituí-se em Estado democrático
de Direíto". Diferentes artigos da Constítuicáo Federal definern como
diretrizes a descentralízacáo político-administrativa e a participacáo
popular. O Estado assume sua insuficiencia em responder sozinho as
demandas sociais, mesmo reconhecendo-se como imprescindível e
insubstituível no que diz respeito a responsabilidade do financiarnento
e a condueño das políticas públicas.
Dessa forma, o Estado amplia sua interlocucáo com a sociedade por
meio de suas diferentes formas de organizacáo, instituindo assim um novo
modelo de gestáo, no qual os agentes e beneficiários dessa política exercem
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o controle social. Nesse novo contexto, a sociedade civil organizada
participa da Iormulacáo e avaliacáo das políticas públicas, com propostas
revestidas de caráter transformador diante dos novos paradigmas de
protecáo social. Na forrnulacáo, para garantir que o desenho das políticas
responda efetivamente as necessidades e especificidades dos diferentes
grupos sociais, e na avalíacáo para fiscalizar a a~o do Estado.
Foramintroduzidas mudancas fundamentaisnaarquiteturadas instituicóes
de govemo, incorporando mecanismos criativos para a participacáo social
na forrnulacáo de políticas públicas e no controle dos atos (e recursos) de
govemo. No caso das Políticas Públicas de Trabalho e Renda (PPTR), foi
criado, em 1990, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAn 6 •
Assim, os últimos dez anos da forrnulacáo e gestáo de PPTR no
Brasil térn se caracterizado pelo crescente envolvimento da sociedade
civil, principalmente por meio da deliberacáo em colegiados tripartites
e paritários, com representantes do govemo, do empresariado, e dos
trabalhadores: o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat), que elabora diretrizes ou orientacóes em nível
federal para destinacáo e aplicacáo dos recursos do FAT¡ as Comissóes
Estaduais de Trabalho (CETs), que formulam os planos específicos das
diferentes dirnensóes da PPTR adaptando as diretrizes do Codefat a
realidade estadual, e também realizam as funcóes de avaliacáo e controle
social¡ e as Cornissóes Municipais de Trabalho (CMTs), que funcionam
como "antenas locais" em nível municipal.
"Constituir tais conse1hos - nos níveis estadual e municipal representou um enorme desafio, e o resultado obtido um avance
histórico, pois a prática do tripartismo nao só carecia de antecedentes
no Brasil, como era considerada inexeqüíve1, para a condueño de
políticas" (MEHEDFF in FAUSTO, PRONKO & YANNOULAS,
2003, vol. 1, p. 57).
Combater a pobreza e paralelamente incorporar segmentos da
populacáo trabalhadora tradicionalmente excluídos, entre eles a PEA
feminina, tem sido um dos objetivos fundamentais do sistema tripartite
e paritário para a formulacáo, gestáo e avaliacáo da PPTR no Brasil da
6 o FATé fonnado dos seguinlesrecursos:a) arraca~o do Programade Inlegrac;4o Social- PIS (0,65%sobre a receita
brutadas """,,rasas) e do Programa de FOITTIBl;OO doPatrimónio do ServidorPúblico- Pasep(1% dototaldas receitas correntes
e de capital das empresasdo setor publico);b) remunera~o de empréstimosdo BNDES (40".lo dos recursos do FATsAo
repassadosao BNDESpara aplica<;ao emprojetosde investirnentocom garanliade Q9flII;:ao de emprego e renda; o retomo
dessesinvestimentos é incorporado aopatrirnéxlio do FAT); c) remunerayao de depósi10s especiais(recursosdepositadosnas
inst~u~Oes financeirasoficiaispara programasgerenciadospelo FATcomo Pronafe Proger);d) remunerac;4o dos saldos
remanescentes do pagamentodo Seguro-Desemprego e AbonoSalarial;e e) 20 % da COnIribu~ao sindicalprevista na CLT.
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última década. No caso das mulheres, a preferencia ou foco estaria
dado por segmentos específicos de risco social: chefia de família, baixa
escolaridade, jovens e trabalhadoras rurais.
Por exernplo, os documentos que organizaram todas as orientacóes
federais (diretrizes) do Codefat e da SPPE/MTE para a elaboracáo dos
planos de trabalho estaduais em matéria de educacáo profissíonal durante
o período considerado foram.
• Protocolo com vistas a prornocáo da igualdade entre homens e
mulheres no ámbito do trabalho, celebrado pelo MTE e pelo
Ministério da justica/Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
em 8/3/1996: esse protocolo estabelece o compromisso de um
mínimo de 30% de participacáo feminina nos programas do Planfor,
o desenho de programas focal izados em mulheres chefes de família
e jovens em situacáo de risco social, o desenvolvimento de pesquisas
e experiencias para promover o avance conceitual e metodológico
sobre a questáo de genero nas políticas públicas de trabalho e renda.

• Resolucáo 126/96 do Codefat, relativa a programas de qualificacáo,
determinando especial atencáo a determinados grupos vulneráveis
da PEA (entre esses, as mulheres).
• Resolucáo 194/98 do Codefat, que define a populacáo prioritária
dos projetos financiados pelos FAT.
• Cademo temático: "A experiencia da mulher", do MTb, Brasflia, 1998.
• Documento: "O que está acontecendo com os treinandos dos
PEQs?", do MTE, Brasília, 1999.
• Caderno temático: "Diversidade e Igualdade de Oportunidades",
do MTE, Brasília, 2000.
• Guia do Planfor 2000, do MTE, Brasília, 2000.
• Guia de avalíacáo do Planfor 2000, do MTE, Brasília, 2000.
• Relatório Gerencial do Planfor 2000, do MTE, Brasília, 2001.
• Referencial de Planejamento: "Diversidade e Educacáo

Profíssíonal", do MTE/OIT, Brasília, 2002.
• Documento: "Diversidade - Avance Conceitual para a Educacáo
Profíssional e o Trabalho - Ensaios e Reflexóes". do MTE/OIT,
Brasílía, 2002 7 .

7 Na atualidade, as acóes de quallñcacáo desenvolvidas pelo MTE com recursos do FAT (Plano Nacional de Qualifica,ao
- PNQ). sao orientadas pelas Resolu,6es do Codefat 333 e 368, de 2003.
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Todos esses documentos colocaram expressamente e ilustraram (por
meio de estatísticas, exemplos de planejamento e relatos de experiencias
inovadoras) a necessidade de incorporar a diretriz de igualdade de
oportunidades na PPTR descentralizada. Segundo esses documentos, o
significativo aumento da participacáo feminina na PEAbrasileira dos últimos
30anos nao foi acompanhadode umareformulacáo nasmaneiras de insercáo
das mulheres no mercado de trabalho. A grande maioriada PEAfeminina
continua vuInerável urnavez que: recebem salários inferiores, estáo mais
sujeitas aperda do emprego, tém menoschancesde qualificacáo profissional
nas empresas, sao preteridas nas oportunidades de promocáo, e estáo mais
sujeitas a pressóes e assédío sexual no ámbito de trabalho.
Um passo fundamental tem sido o estabelecimento de quesitos de
sexo/genero e raca/cor em todos os sistemas de informacáo sobre o
mercado de trabalho e programas financiados pelo FAT O Planfor foi
pioneiro no cumprimento dessa diretriz (por meio das fichas de
identifícacáodos e das participantesdos cursos de formacáo proñssional)",
Esse tipo de registro foi ampliado a todos os mecanismos e dímensóes
da PPTR (crédito, intermedíacáo etc.) a partir do estabelecimento do
Sistema de Informacóes Gerenciais sobre Acóes de Emprego (Sigae),
cuja implantacáo comecou em 1999. No entanto, tem exigido amplo e
continuado trabalho de sensibilizacáo e esclarecimento para preparar os
estados e parceiros nacionais para a aplicacáo desses quesitos, bem como
vencer as resistencias asua adocáo".
Vejamos agora a partícipacáo das brasileiras na definicáo das PPTR
dentro do sistema FAT Em fevereiro de 1999 10:
1) Nao se registraram mulheres entre os nove membros titulares
do Codefat (na época, tres membros por cada bancada)!', havia
sim duas suplentes, urna pela bancada do governo (MTE), e outra

8"0 Planfor.cumprindoseucompromissocom a Convl3lll;4o111 da OIT.desde o inicioifl1lÓS o registro (autoclaSSificatóri)
da variávelrac;a'cornas estatisticasda qualniclll;AoprolissionaJ. As rea~ contra essa prática.foram de forle resisténcia
e constrangimento.Hoje. as resisténciasforam resoIvidas. e as estatísticas do P1anfor para o peñodo 1995-2002mostram
particiPlll;fiomédiade 45% de pessoas de COI preta e parda nosprogramasde qualificaf;40 profissionaI. CJl8 conlam tarrblm
com projetos e programaslocalizados vohadospara esse público-aJvo: (MEHEDFF.2002, p. 54)
9 Essas aprecia~Oes foramleilas pela SPPElMTE. respondendoao questionáriodo componenteconsuna aplicado pela
nossa pesquisa (ver Parte IV). Nas respostasdos estadosao mesrnoquestionáriopercebem-se.express&ou sutilmente,
as resistenciasmencionadas.
10 Foi considerada essa data 1999.pois estabeleceum ponto interrnédiono periodo consideradopara anélise, após as
elei<¡6es de 1998que certarnentemodificarama composi«lioda bancadado govemo nas CETs.
11Esta ~ loi alterada aindaem 1999.pormeio daResoIu;ao226r'99 doCodelat.(JJ9 consil11OU a par1icipIr;:áo de mais
um organismoem cada urnadas
bancadas, porém sem registro de p~ femininaa1guma. VerG10ssári0. em anexo.

tres
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pela bancada dos empresanos (Confederacáo Nacional das
Instituicóes Financeiras),

2) A secretária-executiva do Codefat era urna mulher, bem como
sua suplente¡
3) Dos 27 cargos de presidente de Comissáo Estadual de Emprego
somente quatro eram ocupados por mulheres (ES, RN, RO, RS)¡
4) já entre @s secretári@s-executiv@s, a participacáo feminina
era maior. 12 das 27 secretarias eram ocupadas por mulheres (DF,
MA, MC, MT, PE, PR, RN, RO, RR, RS, SE, TO)¡
5) Dos 710 conselheir@s estaduais de trabalho (titulares e suplentes),
só 126 eram mulheres (52 titulares e 74 suplentes) 12.

Apesar das antigas e novas instituicóes estarem aí presentes, esperando
ser utilizadas/apropriadas pelas mulheres,
possível verificar que seu
aproveitamento pel@s interessad@s ainda embrionário. Um breve
relevamento das acóes promovidas pelos movimentos organizados de
mulheres leva-nos a concluir que: a) se por um lado cresceu a participacáo
societária por meio das ONCs que advogam (ou fazem advocacy) perante
o poder político (especialmente o Executivo e o Legislativo),
pressionando para a consideracáo dos interesses das mulheres, e b) por
outro lado foram estabelecidas cotas nas principais centrais sindicais com
assento no Codefat. e) nao houve urna estratégia clara para a apropriacáo
dos antigos e novos espacos de participacáo democrática (poderes
Legislativo e Executivo. e sistema Codefat/CETs/CMTs), espacos esses
em que as mulheres organizadas poderiam intervir formalmente no próprio
processo de tomada de decisóes no que diz respeito as PPTR'3.
é

é

Por outro lado, como destaca o projeto de lei apresentado na Cámara
durante as comernoracóes do Dia Internacional da Mulher de 2002 e
referendado pelo conjunto da Bancada Feminina, o fato de existirem as
instituicóes e inclusive as cotas nao garante o acesso massivo e/ou

'2 Em¡ulhode 2003, segundo o portaldo MTE, ainda nao havia mulheres entre os , 2 titulares do Codefat,porém havia duas
suplentesna bancadado govemo, do MTE e do BNDES.Manteve-seapreseoca femininana SecretariaExecutivado Codefat
(titulare suplente),bem como o númerode quatropresidentesmulheresde CETs(AC,AM,GO e RR).Diminuiu,porém, paradez
o númerode secretáriasexecutivasde CETs(AM,I>J>, DF,ES,MS, MT,RR, RS, SE,TO). Finalmente, o númerode mulheresnas
CETsaumentoupara' 67 (66titularese , 01suplentesmulheres). Comojá apontamos na 1ntrodJi;aodestelivro,a perenidadedos
dadosé muitograndenestafasede mudan'<"s degovemamentais. Assim,seg.¡ndoo mesmoportal, emnoverrorode2003somente
haviauma presidentede CET (PI),e o númerode secretáriasexecutivastitulares de CET era" (inclusaoda BA).
13 CabeJembrar algumasiniciativas nessesentido, comoacampanhanacionalMulheres semMedodo Poder, desenvolvida pela
BancadaFemininano CongressoNacionalem 1996,com apoiodosconselhosestaduaise municipajsdos direitosdas mulheres
e o movimentode mulheres,entreoutrosorpanísrrosinteressadosespecificamente. Essasiniciativassuprapartidárias, porém,
naotiveram a necessária continuidade noperíodo considerado.
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automático das mulheres nas instancias de decisáo, poi s elas ainda contam
com menos recursos económicos, culturais, publicitários para fazer
campanhas etc. O PL N° 6.216/02 propóe destinar 30% dos recursos
do Fundo Partidario para a criacáo e manutencáo de programas de
promocáo da participacáo política das mulheres. O projeto também
preve reserva de tempo na propaganda partidária gratuita para a mesma
finalidade. Esse projeto muito importante, pois tem um grande alcance
político no que diz respeito a participacáo política das mulheres,
garantindo sua atuacáo na vida partidária, para além dos momentos
eleitorais (ver Jornal F€mra, fevereiro de 2003).
é

Para finalizar, preciso destacar urna questáo particularmente importante nessa nova PPTR inaugurada pelo Codefat: o reconhecimento expresso ao direito e a necessidade da participacáo ativa de diferentes segmentos da sociedade na sua orientacáo, implementacáo e
controle, por meio de comissóes e conselhos (nos níveis federal, estadual e municipal). Nao seriam as leis do mercado que demarcam o
público dos programas incluídos nessa política pública, mas critérios
políticos, que consideram os programas urna alavanca de mudanca
socioeconómica e para o acesso cidadania. A gestáo descentralizada
e participativa condicáo necessária, porém nao suficiente para o sucesso dessa nova política em construcáo. A concretizacáo desses direitos já reconhecidos nao é tarefa fácil e requer vontade política local, qualíficacáo dos atores e atrizes estratégicos e responsabilidade
social e cídadá,
é

a

é

3. Acordos Supranacionais (Mercosul)
O Tratado de Assuncáo (1991) criou o Mercado Comum do SuI
(Mercosul), integrando Argentina, Brasil, Paraguai e Llruguai". O Tratado
preve livre cornércio, uniáo alfandegária, e liberdade de círculacáo de
servicos e fatores produtivos (capital e trabalho). Seu objetivo primordial
foi o de possibilitar urna maior complementaridade entre as economias
por ele integradas, pennitindo a ampliacáo dos mercados nacionais e a
atuacáo em bloco perante parceiros internacionais, como condicóes
fundamentais para acelerar os processos de desenvolvimento económico
com justica social nos países signatários, e urna melhor insercáo na
economia internacional globalizada.

14 Com base em acordos especificas, 951Ao,a principio, associados outros dais paises: Chile (1995) e Bolivia (1996).
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A regiáo compreendida pelo Mercosul constitui um grande espac;o
geográfico (desde a Amazonia até él Terra do Fogo), e económico: o
conjunto do Produto Interno Bruto (PIB) dos quatro países reunidos
representa pouco maisdo 50% do PIBlatino-americano. Os países-mernbros
compartilham características fundamentais: história comum, identificacóes
culturais, laces comerciais, um comércio informal de fronteira de grande
magnitude, e migracóes populacionais históricas (principalmente do
Uruguai e Paraguai para Brasil e Argentina). Entre as sernelhancas pode ser
incluída, também, a experiencia das mulheres no mercado de trabalho, na
política, na cultura, na família, entre outros aspectos.
No entanto, também há importantes divergencias. superfície
geográfica, volume e dinámica da populacáo, volume e dinámica da
producáo, grau de desenvolvimento dos diversos setores da atividade
económica, heterogeneidade da abertura internacional de suas
economias, entre outras. Tais divergencias influenciam a significacáo e
os objetivos perseguidos por cada um dos quatro países que participam
do Mercosul, segundo os diversos riscos e benefícios em jogo
(expressos pelos atores internos de cada país: governo, organizacóes
sindicais e empresariais, sociedade em geral).
Os aspectos sociais da integracáo supranacional no Cone Sul nao
foram especialmente considerados por esse Tratado nem pelos subgrupos
de trabalho inicialmente criados. Segundo FERREIRA (in FAUSTO,
PRONKO & YANNOULAS, 2003, vol. 1), na criacáo e consolidacáo
do espaco social do Mercosul há dois momentos claramente
diferenciados: do Tratado de Assuncáo (1991) até o Protocolo de Ouro
Preto (1994) o período de génese de incipientes políticas sociais
convergentes entre os países que integram o bloco supranacionalmente
integrado; posteriormente - e especialmente a partir da Declaracáo
Sociolaboral (1998), se desenvolveria um processo gradativo de
consolidacáo do espaco social do Mercosul. Observemos alguns
detalhes do processo mencionado.
é

''A partir de pressóes das centrais sindicais e do próprio Ministério de Trabalho, foi posteriormente criado o Subgrupo de Trabalho 11 - Assuntos Trabalhistas (Resolucáo do Grupo Mercado
Comum N° 11/91), único com cornposicáo tripartite (governos, empresários, trabalhadores), e que teve seu escopo ampliado a partir de 1992 para incorporar assuntos de seguridade social, passando a denominar-se 'Relacóes Trabalhistas, Emprego e
Seguridade Social' (Resolucáo do Grupo Mercado Comum N°
11/1992)." (PAULJ in VOGEL&NASCIMENTO, 1999, p. 11).
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trabalho realizado pelo
11 foi organizado em oito comissóes
técnicas tripartites sobre diferentes temas. No geral, foi de análise de
normas e políticas nacionais de trabalho, emprego e renda, porém nao
hOLNe propostas de harmonizacáo. Entretanto, foi sendo gradativamente
consolidado o conceito de "nivelacáo por cima" dos direitos obtidos
pelos trabalhadores dos diferentes países do Mercosul. A Comíssáo N° 8
do
11 (que tratou dos Princípios), realizou um estudo de sítuacáo
de ratíficacáo de convencóes intemacionais de trabalho pelos países do
bloco, e chegou-se ao consenso sobre uma relacáo de 34 convencóes a
serem ratificadas por todos os países do Mercosul. Essa relacáo incluí,
por exemplo, as Convencóes N° 100 e 111 da OIT sobre igualdade
salarial e nao díscriminacáo no emprego e na ocupacáo. Também foi
elaborada urna relacáo de tratados e pactos internacionais a serem
ratificados, que inclui a Declaracáo Universal dos Direitos Humanos.

ser

Em 1996, o Subgrupo de Trabalho 11 sofreu importante processo de
reestruturacáo, vindo a ser renomeado Subgrupo de TrabaIho 10
(Resolucáo do Grupo Mercado Comum N° 115/96). já o
10
organizou sua atuacáo em tres comissóes (Relacóes de Trabalho,
Migracóes e Formacáo Profissional, e Saúde, Seguridade e lnspecáo do
Trabalho). A Comíssáo N° 1 teve como tarefa fundamental elaborarum
instrumento de caráter regional que consagrasse direitos fundamentais
dos trabalhadores, dando início destarte ao objetivo de harmonizacáo
normativa no Mercosul. Esse instrumento transformou-se na Declaracáo
Sociolaboral, de 1998, que inclui a promocáo da igualdade no emprego
e na ocupacáo e criou a Comissáo Sociolaboral.

ser

Analisando o processo gradativo de construcáo da institucionalidade
do Mercosul sob o enfoque de genero, sao de fundamental importancia as
Resolucóes 37/2000, 83/2000 e 84/2000, do Grupo do Mercado Comum.
A primeira dessas resolucóes propóe a elaboracáo de uma lista de atualizacáo
periódica contendo todos os programas, medidas e projetos com incidencia
sobre as mulheres na regiáo, executados porórgáos do Mercosul. A segunda
resolucáo insta os govemos dos países-membros a envidar esforcos para
promover a integracáo e harmonízacáo metodológica dos bancos de dados
existentes, com vistas a contar com indicadores regionais consistentes para
a formulacáo de políticas produtivas e sociais fundamentais com a devida
consíderacáo das questóes de género". A terceira resolucáo instruí os

15 Lamentavelrnente e apesardas resolucóes,as recentespublicac;oes oñciaissobre o mercadode traba/hodo Mercosul
náo incluemdadosdiscriminadossegundo o género. Vide, por exemplo,MTE,2001.
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diferentes foros do Mercosul a incorporar a perspectiva de genero no
planejamento, elaboracáo, írnplernentacáo e avaliacáo de atividades,
políticas e programas, com especial énfase na análise do impacto sobre as
mulheres e visando garantir a igualdade e eqüidade dos generoso
Poderia ser cornpreendida como urna estratégia de empoderamento
da sociedade civil no ámbito do Mercosul a criacáo, em 1995, do Fórum
Consultivo Económico e Social (FCES). No caso específico das
mulheres, necessário apontar a constituicáo em 1995 do Fórum das
Mulheres do Mercosul, no próprio contexto do FCESt6¡ e a posterior
criacáo por Resolucáo do Grupo do Mercado Comum N° 20/1998 da
Reuniáo Especializada da Mulher (REM).
é

A REM integra a estrutura institucional do Mercosul na condicáo de
órgáo assessor do Grupo do Mercado Comum, reunindo as representacóes
govemamentais responsáveis pelas políticas públicas em relacáo as mulheres
dos países-membros (no caso brasileiro, o Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher - CNDM), zelando pela aplicacáo dos princípios contidos no
Tratado de Assuncáo e em seus instrumentos complementares (por
exemplo, as resolucóes citadas e a Declaracáo Sociolaboral), funcionando
como urna instáncia propositiva na institucionalidade do Mercosul.
Esses espacos de proposicáo, deliberacáo e procura de consenso 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) 17. A declaracáo nao tem caráter exaustivo e seus
princípios somam-se aos outros já instaurados na prática nacional ou
internacional dos Estados-Partes.
Para assegurar o respeito e promover a aplicacáo dos direitos
previstos na Declaracáo, foi criada urna Comissáo Sociolaboral, tripartite
e auxiliar do Grupo Mercado Comum, com caráter promocional (e
nao sancionador). A partir da Declaracáo e da conseqüente criacáo da
Cornissáo Sociolaboral do Mercosul, foi elaborado um mecanismo de
monitoramento do cumprimento das regras estabelecidas pelos países-

16 No ámbito das ONGs feministas, toi constituida em 2000 a Articulación Feminista Mercosur.
17 O artigo l' da Deelaracáo prevé: "Todotrabalhadortem garantida a igualdade efetiva de dimitos, tratamento e oportunidades
no emprego e ocupacáo, sem dlstincáo ou exclusáo por motivo de raca, origem nacional, cor, sexo ou oríentacáo sexual,
idade, credo, opíniáo política ou sindical, ideologia, posicáo económica ou qualquer outra condicáo social ou familiar, em
conformidade com as oísposicoes legais vigentes."
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membros, baseado na elaboracao de memórias anuais. Compete a
Comissáo Sociolaboral examinar, comentar e encaminhar as memórias
apresentadas pelos Estados-Partes sobre cumprimento dos compromissos
da Declaracáo, e preparar o relatório a ser levado ao Grupo Mercado
Comum (GMC). As memórias sao elaboradas pelos ministérios de
Trabalho em consulta com as organizacóes mais representativas de
empresários e trabalhadores.
Embora nao haja, até o momento, o objetivo explícito de harrnonizar
a legislacáo trabalhista no Mercosul, salvo as iniciativas de comparacáo
das normas trabalhistas e grau de implementacáo de Convencóes
intemacionais, em 2001 iniciou-se o exercício de seguimento e promocáo
conjunta dos compromissos assumidos na Declaracáo Sociolaboral. Os
cinco primeiros direitos a serem examinados em 2001 foram: trabalho
infantil (art, 6° da Declaracáo), prornocáo da igualdade entre homens e
mulheres (art. 3°), diálogo social (art. 13), fomento do emprego (art. 14)
e formacáo profissional (art. 16).
No seu relatório 2001 ao GMC sobre promocáo da igualdade, a
Comissáo Sociolaboral identificou como principais avances a existencia
nos quatro países de foros tripartites que fomentam a promocáo do
direito de igualdade entre homens e mulheres, bem como a preocupacáo
de ir incorporando paulatinamente indicadores de genero nos dados
estatísticos dos países que integram o bloco supranacional.
Nao obstante, a Comissáo reconheceu a existencia de díficuldades
nos quatro países no que diz respeito ao cumprimento do direito a
igualdade entre homens e mulheres na área trabalhista, com especial
referencia a barreiras no acesso a informacáo, a formacáo, a renda e
manutencáo do emprego em condicóes dignas, a um salário adequado,
a possibilídade de acesso a cargos de decisáo e a protecáo suficiente
diante de situacóes de constrangimento trabalhista (assédio sexual).
Finalmente, é importante destacar que, como fruto das memórias
anuais e do trabalho da Comissáo sobre o arto 3°: a) recornendou-se
aos Estados-Partes a realizacáo de acóes preventivas, educativas, de
difusáo e relevamento de informacáo sobre o direíto a igualdade, b)
acordou-se solicitar ao Observatório do Mercado de Trabalho
(subordinado ao SGT 10, acompanhar a evolucáo conjunta do mercado
de trabalho e das políticas públicas de promocáo do emprego) que
aprofundem a aplicacáo de indicadores de genero na informacáo,
considerando desigualdade salarial e divisáo sexual do trabalho, e)
resolveu-se que, no futuro, todas as memórias anuais deveriam conter,
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de maneira transversal, a perspectiva de genero (ver Ata 2/2001 da
Cornissáo Sociolaboral, aprovada posteriormente na Reuniáo XLIV
do Grupo Mercado Comum de dezembro de 2001). Sobre a memória
anual que diz respeito ao art. 16, é importante assinalar que foi elaborado
um repertório de recornendacóes práticas sobre forrnacáo profissíonal.
que inclui a forrnacáo igualitária e com eqüidade.

4. Convencóes Internacionais
O governo brasileiro assinou as Declaracóes e Planos de Ac;ao
emanados das quatro Conferencias Mundiais sobre a Mulher (México/
1975, Copenhague/1980, Nairóbi/1985 e Beijing/1995).
Entre os días 4 e 15 de setembro de 1995, na cidade de Beijing, foi
realizada a IV Conferencia Mundial das Nacóes Unidas sobre Mulher,
Igualdade, Desenvolvimento e Paz. Essa conferencia foi um grande
marco institucional e participativo no avance internacional das
conquistas dos direitos pela igualdade das mulheres. Participaram mais
de 40 mil pessoas, principalmente mulheres, de 180 países. Foram
realizados 5 mil seminários, 175 performances, 300 apresentacóes de
vídeos e 550 exposicóes de artes. O programa de atividades tinha 200
páginas e os assuntos variavam desde as mulheres no mundo globalizado
até a adrninistracáo de saláo de beleza (ver AVELAR, 2001).
Na denominada "Plataforma Mundial de Acáo" (PAM), assinada pelo
Brasil em 1995, foi incluído um grupo básico de medidas prioritárias
recomendadas para os cinco anos posteriores. A PAM, como outras
declaracóes e convencóes intemacionais, pode ser utilizada pelas mulheres
do mundo todo como referencia jurídica em prol das suas causas".
O ponto H da Plataforma de Ac;ao aprovada em Beijing trata da
criacáo de um órgáo de governo responsável pela forrnulacáo,
irnplernentacáo e monitoramento de políticas públicas, introduzindo
de forma transversal a questáo de genero. No Brasil, o organismo
específico é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM),
criado em 1985 (Lei N° 7.353/85) no contexto de saída do regime
militar e transicáo democracia. O CNDM é um órgáo colegiado,
de caráter deliberativo, que tem a [inalidade de promover em ámbito

a

o

18 govemo brasileiro assinou as Declara9éies e Planos de A¡;ao emanados das quatro Conleréncias Mundiais sobre a
Mulher (Méxicol1975, Copenhague/1980, Nairóbi/1985 e Beijing/1995).
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nacional políticas públicas voltadas para a eliminacáo de todas as
formas de discriminacáo contra as mulheres, assegurando plena
participacáo nas atividades políticas, económicas, sociais e
socioculturais. O CNDM realiza encontros periódicos com os
Conselhos Estaduais de Direitos das Mulheres (CEDM), com o fim
de discutir estratégias conjuntas de atuacáo.
Muito ativo durante os prime iros quatro anos (especialmente com
a Campanha Nacional "Constituicáo Para Valer Tem Que Ter Palavra
de Mulher", visando a incorporacáo das reivindicacóes das mulheres
durante a Assembléia Constituinte), o CNDM foi objeto de sucessivos
esvaziamentos após o processo constituinte. Em 1989 foram realizados
importantes cortes orcamentários que levaram a renúncia coletiva de
conselheiras e equipe técnica. Com a desestruturacáo do CNDM, as
presidentes dos CEDMs criaram o Fórum Nacional de Presidentes dos
Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Mulher, num esforco
de levar adiante as diversas políticas que vinham sendo elaboradas pelo
CNDM. Em 1995, no contexto da preparacáo da Conferencia de Beijing,
o CNDM foi novamente estruturado. Porém, em 1997 o status do CNDM
foi rebaixado dentro da hierarquia do Ministério da Iustíca. Em 2000,
o CNDM passou a contar com urna mínima estrutura funcional
(Secretaria Executiva), diretamente subordinada aSecretaria de Estado
dos Direitos Humanos do Ministério da justica".
Também foram criados na maioria dos Estados os CEDM, com
miss6es e limitacóes sernelhantes". Sobre a questáo específica das
políticas públicas de trabalho e renda, interessante é observar que
poucos conselhos responderam ao nosso questionário do componente
consulta (ver Parte IV) e, quando o fizeram, responderam que nao tinham
inforrnacóes sobre essas políticas, apesar de ressaltar paralelamente que
sua funcáo é cuidar da inclusáo transversal da diretriz de genero em
todas as políticas públicas.
O Brasiltambém assinou, em 1984, a Convencáo sobre a Eliminacáo
de Todas as Formas de Discriminacáo contra a Mulher (Cedaw),
aprovada pela Assembléia Ceral das Nacóes Unidas em 1979. Também
assinou o Protocolo Facultativo em marco de 2001. A Convencáo canta

19Em2003,tDicriadaa SecretariaEspecialde Políticasparaas Mulheres,na tentativade renovara relEMincia do 0llJlII1ism0
dentroda es1rutura do PoderExecutivo. O CNDM estátambémem tasede reformul.".ao, visando á anpIia;ao da par1icípar;ao
da sociedadecivil (especialmentedos movimentosde mulheres)na sua coníormacáo.

20 Em 2002. existiam 97 Conselhosda Mulher (19 estaduaise 78 municipais).
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hoje com 170 Estados-Partes". A Convencáo inclui, entre seus artigos,
vários destinados a questáo das mulheres no mercado de trabalho.
l/A Convencáo impóe aos Estados-Partes urna dupla obrigacáo.
eliminar a discrirninacáo e assegurar a igualdade. A Convencáo,
portanto, consagra duas vertentes diversas: a) a vertente repressivaprimitiva (proibicáo da discrirninacáo). e b) a vertente positivapromocional (prornocáo da igualdade). (...) Em 1999, no 20°
aniversário da Convencáo, foi adotado o Protocolo Facultativo
a Convencáo sobre Elímínacáo de Todas as Formas de
Discrimínacáo contra a Mulher. O Protocolo institui dois
mecanismos de monitoramento: a) o direito de peticáo, que
permite o encaminhamento de denúncias de violacáo de direitos
enunciados na Convencáo a apreciacáo do Comité, e b) um
procedimento investigativo, que habilita o Comité a investigar
a existencia de grave e sistemática violacáo aos direitos humanos
das mulheres." (CEDAW 2002, p. 28).
Além disso, o Brasil ratificou em 1968 a Convencáo Internacional
para a Elímínacáo de Todas as Formas de Discrirninacáo Racial (Cerd),
aprovada pela ONU em 1965 22; e em 1995 a Convencáo Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher, aprovada
em 1994 pela Organizacáo dos Estados Americanos (OEA).
O Brasil também ratificou um conjunto de instrumentos
internacionais relativo especifícamente a questáo do trabalho
Convencóes da OIT N° lOO, de 1951, e N° 111, de 1958, sobre
igualdade de rernuneracáo e sobre elimínacáo da discrirninacáo no
emprego e na profissáo, respectivamente. Por outro lado, ratificou a
Convencáo da OIT N° 159 de 1983.
A Convencáo da O IT N° 3, de 1919, tam bém foi ratificada pelo
Brasil. Essa Convencáo sobre protecáo a maternidade incluía o direito
a licenca-rnaternidade, a pausas para amamentar e ao pagamento de

21 Os Estados-Partes térn obríqacáo de apresentar relatórios sobre as medidas adoradas para curnprir os objetivos da
Convencáo. O prírneiro relatório elaborado pelo governo brasilelro fol concluido em 2002 (CEDAW, 2002), e apresentado
em Nova lorque, no mes de julho de 2003. O relatório resgata e consolida lnformacáo sobre o período 1985-2002 (período
posterior ratlficacáo da Convencáo pelo Brasil). Sua slaboracáo e apresentacáo envolveu um consórcíode entidades
reterenciais e pessoas que trabaíharn em prol dos direitos das mulheres no Brasil.

a

22 A Cerd tem o grande merito de convalidar as politicas de acáo aílrmativa snquanto remedios ternporértos de lnclusáo
social de grupos étnlcos e raclais. Conforme descrito nos artigos 8º e 9", a Convencáo criou o Comlt/! sobre a Ellmlna~o
da Dlscrimlna~o Racial, camposto por dezoito especialistas, com o mandato de rronnorar a implementayao do tratado, por
meio do exame de relatórios dos Estados-Partes, relatórios esses que devem ser apresentados a cada quatro anos.
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benefícios médicos, além de proibir a dernissáo da gestante e da lactante.
Em 1998, a OIT decidiu rever essa convencáo, iniciando um processo
de debate e culminando com a elaboracáo de urna nova Convencáo
(Convencáo OIT N° 183/2000) para permitir que urna maior quantidade
de países a ratificassern. Quanto aos ganhos, a nova convencáo mais
abrangente, incluindo protecáo a todas as mulheres trabalhadoras
(inclusive em formas de emprego atípicas). Quanto as perdas, existe
um menor rigor na protecáo contra a dernissáo e o valor dos benefícíos
pagos foram restringidos (ver CEDA\1v, 2002).
é

O Programa de Combate

a Discríminacáo

no Trabalho e na

Profíssáo vem sendo desenvolvido desde 1995 pelo MTE em parceria
com o MJ e a OIT, no intuito de implementar urna política que promova
a igualdade de oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho.
As atividades desenvolvidas no ámbito do Programa procuram despertar
a conscientizacáo sobre as práticas discriminatórias no trabalho e no
emprego, por meio da divulgacáo permanente dos conceitos e
princípios das Convencóes da OlT ratificadas pelo Brasil, e também
de experiencias inovadoras bern-sucedidas na promocáo de igualdade
de oportunidades. Merece destaque o lancamento da Campanha
Nacional de Promocáo de Igualdade, com o slogan: "Brasil, Genero
e Raca, Todos unidos pela igualdade de oportunidades", durante a
sessáo inaugural do Seminário Nacional Tripartite sobre Promocáo de
Igualdade no Emprego." (Brasília, 16 a 18 de julho de 1997)
Pela sua especificidade, também interessa destacar neste texto a
Portaria N° 604/2000, que, no marco do Programa de Combate a
Discriminacáo no Trabalho e na Profissáo, estabeleceu a críacáo de
Núcleos de Promocáo da Igualdade de Oportunidades e de Combate
a Dlscrímínacáo no ámbito das Delegacias Regionais do TrabalhoDRTs. Sua proposta é integrar, paulatinamente, as quest6es de genero,
na rotina da própria DRT, identificando as oportunidades de aplicacáo
do conhecimento específico e incluindo o tema em eventos e reunióes
técnicas (sobre os Núcleos, ver Parte 11 e IV).
Encerrando esse capítulo, somente resta dizer que o conjunto de
instrumentos legais e normativos, conformando o mencionado quadro
complexo, comporta um avance expressivo no caminho para a eliminacáo
da discriminacáo no mundo do trabalho. Entretanto, a existencia de leis
e normas nao garante, diretamente, o fim da discriminacáo. Para tanto,
entre outros fatores determinantes, é necessário promover e articular o

so
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combate discriminacáo em diversas frentes institucionais e na diversidade
de atores estratégicos, especialmente os gestores das políticas públicas.
E, finalmente, é necessário pensar mecanismos inovadores e criativos
que permitam levar a prática as leis e normas ern contextos de ajuste
estrutural e diminuícáo de gasto público, e paralelamente superar a lógica
setorial prevalecente no Estado.
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1. Institucionalidade de Genero
Institucionalidade de genero o conceito utilizado para fazer
referencia aos mecanismos institucionais - Secretarias, Unidades ou
Conselhos da Mulher, implementados dentro das estruturas organizativas
dos Estados a partir da íncorporacáo da problemática de genero nas
políticas públicas e sobre os quais já tratamos no capítulo anterior.
é

O caráter da institucionalidade de genero foi sendo modificado no
decorrer do tempo, como conseqüéncia dos avances no conhecimento
sobre as relacóes de genero, das transformacóes sociais e económicas
nas diferentes regi6es do mundo, dos debates sobre o Estado e da
própria experiencia institucional (ver GUZMAN, 2001).
Inicialmente - anos 1970, com destaque para a Conferencia Mundial
da Mulher, no México, em 1975 -, a definicáo de objetivos das
Secretarias e Conselhos da Mulher esteve influenciada pelo enfoque
da "Mulher e Desenvolvimento" (MED), que promovia a incorporacáo
das mulheres ao desenvolvimento sem considerar as relacóes existentes
entre a posicáo ocupada pelas mulheres nas estruturas económicas e as
relacóes de genero num sentido mais amplo. O acionar dessas primeiras
secretarias teve énfase na atencáo aos grupos extremamente vulneráveis.
1 Essecapítuloindui os resultados deuma pesqJisa especilica(verVANNOULAS, 20021, produzidaepublicadano~
do Projeto·ReI~oesde Génerono Mundodo TrabaIho: DireitoseRealidades·, financiado peloFIG-Cida. eexa:utadopelo

CFémeaem parceriacom as Secrelariasda Mulherda CUT.da CGT,da FS,da SOS,da Contag, e la11bém como DieeseI
DFe coma FLACSOIBrasil. Agradecemos ao CFlirneaa autorizat;:ao paraa atualizat;'llo e a publ~ao desses resUIados,
que consideramos indispensáveis paraa compreensao da temáticades1e livro.Esclarecemos que asques108S relativasao
debateda Previdéncia Socialforamatualizadas com relayiioa public~ do CFemea
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Posteriormente - anos 1980, com destaque para a Conferencia Mundial
da Mulher de Nairobi, 1985 - foi desenvolvido um novo marco
. conceitual, denominado "Genero no Desenvolvimento" (CAD), que
focalizou sua atencáo nas estruturas que geram desigualdade entre homens
e mulheres. A criacáo da maioria dos conselhos ou secretarias da mulher
na América Latina aconteceu nessa fase, em conjunturas politicamente
extraordinárias, com maior receptividade dos atores políticos e das
autoridades públicas as demandas sociais. Porém, esse fato tarnbérn
condicionou posteriormente a estabilidade da institucionalidade de
genero, quando essas conjunturas e receptividade ficaram relativizadas.
Conforme já dito neste livro, o ponto H da Plataforma de Acáo
aprovada em Beijing trata da criacáo de um órgáo responsável pela
forrnulacáo, implernentacáo e monitoramento de políticas públicas,
introduzindo de forma transversal a questáo de genero. Assim, na atualidade,
a institucionalidade de genero teria como principal funcáo a tarefa de
coordenar a introducáo da problemática de genero em todas as políticas
públicas e as acóes de governo, opondo-se aos mecanismos que geram
desigualdade, implementando políticas de caráter integral e favorecendo
a participacáo das mulheres nos espacos públicos e institucionais.
O sentido e as funcóes da institucionalidade de genero (Secretarias
ou Conselhos da Mulher) nos Estados térn sido objeto de inúmeros
debates e avaliacóes em estudos comparativos e reunióes de especialistas,
contrastando o funcionamento real da institucionalidade de genero
com o modelo ideal sugerido pelas recomendacóes intemacionais. Os
estudos e reunióes mais recentes coincidem em ressaltar que:

1) Haveria urna clara contradicáo entre a magnitude e o volume das
tarefas assumidas pelos Conselhos da Mulher, por um lado, e os
recursos (humanos e financeiros) disponíveis, por outro,
2) Os Conselhos nao teriam autoridade suficiente para debater
políticas públicas em pé de igualdade com os demais setores do Estado
(principalmente os encarregados das políticas económicas), em razáo
da sua posicáo hierárquica subordinada na estrutura do Estado;
3) Haveria urna compreensáo diferente sobre as relacóes de genero
nos Conselhos da Mulher e nos outros setores do Estado;
4) Os demais setores do Estado se desentenderiam na problemática
das relacóes de genero, pois nao seria tema de suas carteiras específicas,
5) Existiria urna (real e potencial) instabilidade dos Conselhos da Mulher.
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2. Agendas Públicas
GUZMAN propóe urna outra leitura da institucionalidade de género,
analisando-a como parte de um processo mais abrangente: a legitimacáo
de urna nova problemática na sociedade e no Estado. Tal legitirnacáo
nao ocorre no vazio, e as características próprias de cada país
(económicas, políticas, legais e institucionais) condicionam o processo.
Assim, a análise da institucionalidade de género deveria ser mais sistémica
e dinámica, inc1uindo os diversos atores, cenários e ínstítuícóes que
participam do processo de legitimacáo de urna nova problemática, e
procurando apontar alíancas políticas e estratégias de acáo visando a
transversalizacáo do género nas políticas públicas e ao fortalecimento
das mulheres como atrizes sociais e políticas.
Sob esse enfoque, a elaboracáo das agendas e das políticas públicas
está condicionada pelo grau de abertura as rnudancas da vida pública de
urna sociedade e pela transparencia e funcionamento democrático (grau
e profundidade) de suas instituicóes. A interpretacáo e a definícáo dos
problemas, bem como a elaboracáo de alternativas de solucáo, ocorrem
num marco de confrontacáo e procura de consensos entre atores e
instituicóes que participam da elaboracáo das agendas. Por esse motivo,
o significado e a importancia dos problemas variam no tempo e nos
espacos ou cenários onde esses sao discutidos, segundo os atores que
participam e aliancas e compromissos que se estabelecem entre eles.
No processo de incorporacáo da problemática de género nas agendas
e políticas públicas, os primórdios correspondem a rnobilizacáo das
mulheres organizadas a partir da sociedade civil. Urna vez
institucionalizado, porém, o tema no Estado, outros atores políticos e
institucionais mobilizam problemas na agenda pública. Para tanto, é
necessário que os problemas de género sejam formulados em termos
compatíveis com os referenciais cognitivos e valorativos prevalecentes
numa cultura ou numa sociedade. Neste momento e na América Latina,
por exemplo, os discursos e propostas feministas estáo articulados com
discursos sociais mais amplos, como o desenvolvimento sustentável, a
eqüidade social, a superacáo da pobreza, a defesa dos direitos humanos,
a consolidacáo dos sistemas democráticos, entre outros (ver GUZMAN,
2001; e PAUTAS S1, 2001).
Por outro lado, é preciso levar em conta que nem todos os atores
dispóern dos mesmos recursos para condicionar a elaboracáo das
agendas e políticas públicas, e que nem todos os cenários sao igualmente
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a

perrneáveis incorporacáo de novas temáticas. Isto
os espacos
públicos estabelecem barreiras incorporacáo de alguns sujeitos (e
suieitasi) e de algumas problemáticas sociais.
é.

a

O tratamento transversal e integral dos problemas de genero nas
políticas públicas atuais defronta-se com inúmeros condicionantes, já
que contradiz a lógica setorial prevalecente nos Estados. No Estado
opera um conjunto de lógicas diferentes, segundo cada setor (saúde,
educacáo, economia, trabalho etc.), que podem agir contra a eqüidade
de genero. Por exemplo, a política económica pode entrar em
contradicáo com as propostas de mais e melhores oportunidades para
as mulheres no mercado de trabalho e na geracáo de renda.
Outro entrave importante diz respeito a própria concepcáo de
trabalho feminino. Nos espacos públicos e nas agendas coexistem
diversas representacóes sobre o trabalho das rnulheres. algumas
reconhecem a heterogeneidade e as díferencas entre ser trabalhador
ou ser trabalhadora, e outras continuam a ter como parámetro o trabalho
masculino, sendo o ferninino concebido como secundário.
A atencáo a situacóes de vulnerabilidade (por exemplo, reducáo da
pobreza a partir da atencáo preferencial a mulheres chefas de família,
da prornocáo dos microemprendimentos e do desenvolvimento das
mulheres no ámbito rural) tem t i do maior ace it acáo que o
reconhecimento dos direitos das mulheres por meio de políticas que
propiciam urna redistribuicáo significativa de oportunidades e poder
entre homens e mulheres (políticas de acáo afirmativa).

l/A nocáo de acáo afirmativa (...) vem sendo aplicada para, na
prática, equilibrar as relacóes de genero, raca/etnia, ou geracáo
em diferentes áreas e, mesmo nao sendo um tema novo, readquire
a forca da polémica. quando a decisáo passa para urna maior dívisáo
do poder. Urna coisa assegurar, por exemplo, cotas de no mínimo
20% para as mulheres chefes de família terem preferencia no
recebimento de financíamentos para a casa própria, outra assegurar
cotas para as mulheres terem interferencia direta nas decisóes sobre
os destinos dos financiamentos. Em urna vocé beneficia as mulheres,
em outra, as mulheres compartilham das decis6es e da
implernentacáo das políticas." (MIGUEL, 2000, p. 17)
é

é

Além disso, os atores públicos geralmente aceitam a problemática
de genero nas suas agendas institucionais quando essa aceitacáo significa
recursos suplementares ou maior grau de aceitacáo e legitimidade
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social. Assim, a maioría das Secretarias e dos Conselhos da Mulher
teve mais sucesso na sua tarefa no que diz respeito as agendas dos
ministérios sociais (pelos recursos adicionais) e dos govemos locais
(pela legitimidade). Em sua grande rnaioria, as Secretarias ou os
Conselhos da Mulher foram incorporados as estruturas dos ministérios
de justíca, Assisténcia Social ou Educacáo, sendo que nenhum país da
América Latina criou urna unidade da mulher nos ministérios da Fazenda,
Economia ou Comércio. E, por outro lado, os ministérios da Fazenda
ou similares usualmente nao participam dos mecanismos ou comités
interministeriais criados na procura de melhorar a eqüídade e coordenar
políticas públicas com enfoque de genero.
No que diz respeito as políticas públicas de trabalho e geracáo
de renda, a incorporacáo dos problemas das rnulheres trabalhadoras
nas agendas púbJicas é relativamente recente. Suas demandas foram
colocadas inicialmente pelos movimentos organizados de mulheres
e pelos organismos internacionais (ONU e, especialmente, OJD, e
geralmente passam a integrar as legíslacóes nacionais (quando nao
contradizem o sistema da legíslacáo nacional), porém encontram sérias
díficuldades para ser veiculadas num contexto de ajuste estrutural e
diminuicáo do gasto público (principalmente em políticas socíais).
Por outro lado, os sindicatos nem sempre térn liderancas capacitadas
para negociacóes coletivas que pressionern pela realizacáo desses
direitos já reconhecidos.
"Portanto, trabalhar em direcáo a igualdade passa, necessariamente, por criar densidade social para a questáo de genero, de
forma a promover a mudanca no comportamento das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos empresarios e dos govemos. Essa
densidade constituí-se e pode ser avaliada pelo número de pessoas envolvidas e/ou sensibilizadas para esse trabalho e para a
defesa desses pontos de vista, pela repercussáo social que esses
temas encontram e por mudancas de forma e de conteúdo na
forrnulacáo de problemas e solucóes para as quest6es que afetam os trabalhadores brasileiros em geral. Para isso, sao necessárias várias atividades e iniciativas que visam a construir e a ampliar esse debate, as quais preparam as liderancas sindicais muIheres e homens, e organizam as trabalhadoras e trabalhadores
nas empresas, estabelecendo diálogos e negociacóes com os setores ernpresariais e govemamentais." (DIEESE in FIG/ClDA,
2000, p. 157)
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Nos países da nossa regiáo chama a atencáo a grande popularidade
de objetivos e financiarnentos relacionados com a melhoria da formacáo
profissional das mulheres em concordancia com as necessidades do
mercado, visando a adequacáo da oferta de máo-de-obra as demandas
dos mercados cada vez mais exigentes e competitivos (ver DAEREN,
2001). O risco desse enfoque priorizar as necessidades do mercado
ao invés das necessidades das pessoas (mulheres e hornens), alérn de
nao considerar outros fatores (rnais estruturais) que dificultam o acesso
das mulheres aos mercados de trabalho, como sao os estereótipos de
genero. Por outro lado, sao poucos os países que póern como objetivo
rnudancas estruturais das políticas e instituicóes vinculadas ao trabalho
produtivo com eqüidade de género: a maioria promove urna maior
insercáo das mulheres nos sistemas e estruturas existentes.
é

No contexto da colaboracáo e parceria entre projetos da FLACSO/
Brasil e do Cl'érnea, coube-nos analisaro conteúdo das agendas parlamentar,
sindical e feminista no Brasil sob a ótica das relacóes de genero no mundo
do trabalho, considerando que os parlamentares, os sindicatos e o
movimento organizado de mulheres sao atores estratégicos para o fomento
da almejada mudanca nas relacóes de genero no mercado de trabalho, pela
sua importancia na proposta e formulacáo de políticas públicas. Essasagendas
foram reconstruídas a partir de fontes documentais diversas.
No caso da agenda parlamentar, as fontes de informacáo foram as próprias
proposicóes legislativas sobre trabalho e Previdéncía Social em debate no
Congresso, as matérias sobre o assunto publicadas no Jornal Fémea
(publicacáo periódica do Cférnea), bem como os resultados de outro
projeto do Cfémea (RODRIGUES, 2001).Já no caso da agenda sindical,
foram de fundamental importancia as publicacóes elaboradas pelo Dieese
(1997) e pelo FIG-Cida (2000), bem como outros documentos indicados
pelas Secretarias ou Departamentos da Mulher das Centrais Sindicaís
parceiras do Projeto. Finalmente, para a reconstrucáo da agenda feminista
foram considerados, fundamentalmente, os documentos produzidos pela
Articulacáo de Mulheres Brasileiras (2000 e 2001).
Para a elaboracáo das agendas parlamentar, sindical e feminista foi
utilizado preferencialmente o método comparativo. Existem diversas
maneiras de aplicar o método comparativo, ou diversos enfoques
comparatistas. No caso, privilegiamos o destaque das sernelhancas, poi s
o Projeto como um todo procura harmonizar e articular acóes de
diversas instituícóes e pessoas, no sentido de fortalecer o tratamento
da questáo de genero nos espacos públicos.
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A énfase na convergencia foi comprovadamente possíveJ e produtiva
no que díz respeito ao trabalho junto as Centrais Sindicais, pois se
chegou a conclusáo, no decorrer das reunióes do Projeto, que nas
questóes de genero os problemas eram comuns e as propostas de solucáo
eram muito próximas. Assim, demos destaque ao interior de cada agenda
para aqueJas temáticas recorrentes, isto
para aqueJes assuntos que
tiveram urna presenca privilegiada (quantitativa e qualitatívamente).
é.

No caso da agenda parlamentar: as temáticas recorrentes seriam a

Protecáo Social a Maternidade e a Previdéncia Social. No caso da agenda
sindical, encontram especial relevancia as questóes relativas as
Negociacóes Coletivas e as Relacóes de Genero no Movimento Sindical.
já no caso da agenda feminista, as principais preocupacóes dizern respeito
a Feminizacáo da Pobreza e a lmplernentacáo de Acóes Afirmativas.

3. Agenda Parlamentar
Desde a reforma constitucional, a agenda do Legislativo, pela
incorporacáo lenta porém progressiva de mulheres deputadas e senadoras,
bem como pela acáo de advocacy dos grupos organizados de mulheres da
sociedade civil, refletem a introducáo paulatina e sistemática de a1gumas
problemáticas que dizem respeito as relacóes de genero em geral, e as
relacóes de genero no mercado de trabalho em particular. Além da
apresentacáo e aprecíacáo de proposicóes, na última década do século
passado o Congresso Nacional (e especialmente a Comissáo de Trabalho,
Administracáo e Servico Público) promoveu alguns eventos visando
estimular o debate e a reflexáo sobre as relacoes de genero no ámbito
laboral, como por exemplo os seminários ''A Mulher no Mundo do
Trabalho" (1996/1997), e "Mulher, Mercado e Relacóes de Trabalho"
(1999) (ver RODRIGUES, 2001).
Propostas de reforma trabalhista (no sentido da flexibilizacáo
trabalhista) e de reforma da Prevídéncía Social térn sido absolutamente
prioritárias nos debates legislativos da última década, adiando a
discussáo e aprovacáo de outros temas importantes".
Apesar da conjuntura desfavoráveJ (fraude no painel eletrónico do
Senado Federal, denúncias de corrupcáo diversas, crise energética,
terrorismo internacional, crise política e económica na Argentina, entre

2 Eimportante destacar que as reformas trabalhista, da prsvídéncía, tributária e política, apesar de serem discutidas
separadamente,estáointrinsecamente vinculadasno geraJ, e no que diz resparto ao generoem particular. Sobreo terna, ver
JornalFemea, marcoe abril de 2003.
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outros aspectos negativos recentes), no Congresso Nacional vários
projetos que tratam de questóes ligadas as relacóes de género foram
discutidos e votados no decorrer do período analisado. Focalizando
nosso olhar em 2001, observamos o seguinte quadro geral. tramitaram
367 proposicóes legislativas na Cámara dos Deputados e no Senado
Federal que afetam os direitos das mulheres, 94 delas (26%) apresentadas
por mulheres (ver CFEMEA, Jornal Fémea, fevereiro de 2002). Grande
parte desses projetos (113, isto é, 31 %) concentrou-se na área temática
de Trabalho e Previdéncia, Por sua vez, das 113 proposicóes da área
temática, a maioria diz respeito a protecáo social da maternidade/
paternidade (licencas, estabilidade). alcancando 47 projetos, e a
Prevídéncia Social (reforma, benefícios diversos, aposentadoria, saláriomaternidade), totalizando 29 projetos. Essa configuracáo segue urna
tendéncia já verificada pelo CFémea nos anos anteriores.
Cinco das 367 proposicóes consideradas foram transformadas em
lei, no de correr de 2001, sendo trés delas referentes aos direitos
trabalhistas das mulheres (Lei N° 10.224/01, sobre assédio sexual; Lei
N° 10.208/01, sobre empregados domésticos; e Lei N° 10.244/01, sobre
horas extras). "A área temática de Trabalho e Previdéncía chama a
atencáo por ter a maior concentracáo de propostas (113) e ser a segunda
em número de proposicóes (35) que avancararn em sua tramitacáo.
Tivemos avances como a rápida tramítacáo da concessáo de licencamaternidade para máe adotante. Quanto aos retrocessos, citamos a lei
que permite que o FGTS das empregadas domésticas seja facultativo e
a avancada trarnítacáo da reforma trabalhista que flexibiliza direitos
dos trabalhadores." (CFEMEA, Jornal Fémea, fevereiro de 2002, p. 2)3
O reconhecimento da específícídade do feminino e das múltiplas
transforrnacóes que ocorrem exclusivamente no corpo das mulheres e
suas repercussóes no ámbito do trabalho e da familia (os ciclos de
vida, e principalmente a Iuncáo social da maternídade), bem como as
questóes relativas a reforma da Previdéncia Social, térn obtido urna
atencáo privilegiada nos debates parlamentares. Por sua vez, os recentes
entraves as propostas de leí que supóern arnpliacáo dos direitos das
mulheres, bem como as justificativas das pro postas de lei que limitam
os direítos já em vigor, tiveram como fundamento privilegiado a finitude
dos recursos económicos e a reducáo dos denominados custos sociais.

3 o PL 1733196e seus noveapensados,que estendea ücenca-materrídaoe paraas máes adotantes,encontra-seno Senado
Federal aguardando a votacáo em Plenario.
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Nao podemos deixar de mencionar o tema de como fazer política.
Nos estudos sobre a participacáo política das mulheres é sisternaticamente enfatizada a existencia de um estilo feminino de fazer política, principalmente no que diz respeito as temáticas por e1as privilegiadas, propostas e defendidas na luta política fonnal. No entanto, outros documentos
destacam que nao basta a condicáo feminina para ter consciencia feminista, e que também existem homens políticos com conscíéncia feminista
Apesar disso, no Congresso Nacional atual existiria urna alta correla~o entre o sexo d@ legislador@ e suas consideracóes em matéria de

genero. Recentemente o Cf'émea realizou urna pesquisa de opiniáo entre os parlamentares federais, sobre os direitos das mulheres e segundo o
previsto na Plataforma de A<;ao aprovada em Beijing. A pesquisa contou
com a participacáo de 52% do Congresso Nacional, e um nível de confianca de 95% nos seus resultados. "Com relacáo aos posicionamentos
por sexo, observa-se que as parlamentares mulheres, praticamente em
todas as questóes, apresentam maior sintonia com as reivindicacóes dos
movimentos de mulheres do que os parlamentares homens. Grandes diferencas de posicionamento por sexo evidenciam-se particularmente nas
questóes referentes as cotas no Legislativo, Executivo e judiciario e a
destinacáo de recursos para a LOA, ou seja, exatamente nas questóes
que se referem a redistribuicáo de poder político e na questáo de
destinacáo orcamentáría para a irnplernentacáo de políticas públicas que
possam combater as desigualdades de genero. Em menor medida, evidenciam-se diferencas também significativas nas questóes sobre o regulamento da protecáo ao mercado de trabalho da mulher, o pagamento
integral do salário-matemidade pela Prevídéncia Social e a criminalizacáo
do assédio sexual." (RODRIGUES, 2001, p. 83)
Essa alta correlacáo entre o sexo d@ legislador@ e suas consideracóes em matéria de genero tem seus desdobramentos. Entre os mais
importantes: foi constituída formalmente a Bancada Feminina no Congresso Nacional, de caráter suprapartidário, visando agilizar a tramitacáo
de projetos considerados prioritários pelas 35 deputadas federais e
cinco senadoras que a constituem. Assim, em 2001, foram elaboradas e
consensuadas, por duas vezes, listas de projetos de lei considerados
prioritários para serem tramitados e votados rapidamente, referentes
aos direitos das mulheres. Tais listas foram negociadas pela Bancada
Feminina junto a Presidencia das duas Casas Legislativas, com relativo
sucesso (dos 11 projetos destacados pela bancada, oito foram aceitos
para trarnitacáo em regime de urgencia e dois já foram transformados
em lei - um deles diz respeito ao assédio sexual).
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Proteciio Social ti Maternidade
A luta pelo reconhecimento da específicídade do feminino e das
múltiplas transforrnacóes que ocorrem exclusivamente no corpo das
mulheres tem umalonga história. Desde fináis do século XIX, as lutas das
mulheres pelos direítos políticos e sociais estiveram atreladas. As sufragistas
européias invocavam a matemidade, independentemente da pobreza, como
urna condícáo universal - real ou potencial - que levava as mulheres a
dependerem dos homens. Assim, esse primeiro "feminismo matemalista"
considerava que a matemidade nao era um problema isolado, mas urna
condícáo unificadora do sexo feminino (ver BOCK y THANE, t 996).
Na Alemanha, Franca, Inglaterra, Itália, nos Estados Unidos, as líderes
feministas de entáo insistiam em ressaltar que a maternidade é urna funcáo
social e nao urna questáo meramente privada (individual ou familiar).
Essas líderes pretendiam construir a cidadania das mulheres com base
numa natureza ou contribuicáo específica feminina, própria, a sociedade.
Exigiam igualdade de direitos com os homens por considerar que as
atividades de reproducáo social envolvidas na maternidade também sao
trabalho ("0 mais nobre e necessario"). e deveriam ser remuneradas.
Os anos culminantes do feminismo maternalista coincidiram com a
constituicáo dos Estados de Bern-Estar'. Os argumentos pró-natalistas
foram fundamentais nos debates que levaram os legisladores, mobilizados
pelos incipientes grupos organizados de mulheres, a aprovacáo de
dispositivos legais destinados a protecáo das enancas e das máes
(principalmente as operárias e as sem companheiro), pois existia urna
grande consciencia pública daconstante diminuicáo da taxa de natalidade
e do aumento da mortalidade materno-infantil (sendo que, na época, a
quantidade de populacáo era um indicador da fortaleza das nacóes).
No entanto, esses dispositivos legais tiveram um caráter basicamente
protecionista (no sentido paternalista do termo), e nao aquela conotacáo
procurada pelas feministas, de conquista de direitos cídadáos por meio
de um reconhccimento geral e sistemático da condicáo económica, social
e política da rnaternidade. O que houve foi a aprovacáo de leis específicas
para grupos com "problemas especiais", leis essas incorporadas a contextos
legislativos isolados (direito trabalhista, direito de família, saúde etc.).

4 Aludimosaquia um conjuntode dispositivos legaise polñícas públicasde cunhosocial.visandoao bem-estardos cidadáos
paralograrumamaior igualdade.Essas políticasoperamgeralmentemediantesegundadesociale programasde assístáocía
a grupos especificos. como desempregados, acidentados, aposentados, deficientes, ooentes, pessoas em situacáo de
pobreza extrema, entre outros (ver AGUIRRE, 1998).
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Além disso, houve urna certa ambigüidade com relacáo a situacáo
das mulheres nos Estados de Bern-Estar, pois ora apareciam como as
principais beneficiarias. ora sua protecáo estava condicionada a
cornprovacáo de certos requisitos: nível de pobreza, características
do grupo familiar, estilo de vida, entre outros aspectos. No caso
específico de América Latina (incluído o Brasil), a visáo paternalista
com relacáo as mulheres condicionou sua protecáo social áquelas com
vínculo matrimonial (viúvas), ou entáo as trabalhadoras do setor formal
que realizavam contribuicóes (licenca-maternidade, aposentadoria etc.)
(ver PAUTAS SI in HERRERA, 2000).
"Nos últimos anos, apesar da tendencia internacional a reforma
neoliberalizante que atínge os sistemas de seguridade social, tem
crescido, em meio a producáo de Estudos de Genero nos países
desenvolvidos, urna área de pesquisa que busca apoio no conceito
de cidadanía social para argumentar urna protecáo mais ampla e
benevolente com as mulheres. Segundo tal visáo, essas nao podem
participar do mercado de trabalho nas mes mas condicóes que os
homens devido as tare fas de criar filhos pequenos e, mesmo quando
o fazem, enfrentam discriminacóes nas relacóes de trabalho que as
impedem de se tornarem contribuintes e, portanto, de alcancarern
condicóes seme1hantes ao status masculino nos programas de
seguridade social." (BOTELHO in LAVINAS, 1996, p. 421).
Com relacáo ao Brasil, o trabalho feminino foi legislado pela primeira
vez em 1932, criando-se protecóes vinculadas a maternidade e restricóes
de incorporacáo de máo-de-obra feminina em determinadas ativídades
(considerando-se que as mulheres seriam mais fracas e vulneráveis que
os homens). Posteriormente, em 1943, o trabalho feminino foi
incorporado a Consolidacáo das Leis Trabalhistas (CLT), que aglutina
e sistematiza a legislacáo trabalhista, destacando grupos de trabalhadores
que mereciam "protecócs específicas do Estado", segundo os
compendios do Direito do Trabalho (dentre eles, as mulheres e os
menores de 18 anos) (ver BARSTED in LAV INAS, 1996).
A Constituicáo Federal de 1988 ampliou a duracáo da licenca a
gestante, reafirmando a idéia da maternidade como urna funcáo e um
direito social que merece relevo (paralelamente estabelecendo, porém,
urna definicáo restrita da cidadania das mulheres). O art. 6 0 dispóe que
"sao direitos sociais a educacáo, a saúde, o trabalho, o lazer, a seguran<;a,
a Previdéncia Social, a protecáo a maternidade e a infancia, a assisténcía
aos desamparados, na forma dessa Constítuicáo". O arto -;O, inciso XVIll,
garante "lícenca a gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com
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duracáo de 120 días". A partir da década de 1970, o pagamento do
salário-maternidade responsabilidade da Previdéncia Social, cuja
receita oriunda da contribuicáo de empregador@s e trabalhador@s.
Finalmente, nas Dísposícóes Transitórias, o arto 10, inciso [l, veda "a
dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a
confírmacáo da gravidez até cinco meses após o parto"."
é

é

"A Constituicáo e a legislacáo infraconstitucional acolhem a maternidade, reconhecendo-a enquanto urna funcáo que merece protecáo social, e regulamenta os direitos das mulheres gestantes em
termos trabalhistas e previdenciários. No entanto, deve-se registrar a prevalencia de urna perspectiva restrita de maternidade,
embasada em termos de reproducáo biológica, em detrimento de
urna ótica ampliada, de reproducáo social, que contemple o apóío
asocializacáo das criancas e adolescentes. Na atualidade, existe a
possibilidade de comprometimento de direitos, no que se refere
a protecáo a maternidade no ámbito trabalhista e previdenciário,
tendo em vista o cenário maior de expectativa de perda/restricáo
de direitos em decorréncía dos efeitos perversos da globalizacáo."
(CEOA\v," 2002, p. 88-89).
Em 1998, houve urna tentativa do Coverno Federal (Portaría N°
4.883/98 do Ministério da Previdéncía Social) de limitar o direito a
integralidade do salário-maternidade colocando um teto de benefícios
a serem pagos pela Previdéncia Social equivalente a R$ 1.200,00 (na
época, corresponden te a 10 salários mínimos). Essa tentativa foi, porém,
refreada mediante mobilizacáo de partidos políticos, sindicatos e
movimentos de mulheres, e o Supremo Tribunal Federal, em 1999,
excluiu o salário-matemidade do rol de benefícios com teto".
"Entre os temas mais discutidos no Congresso sobre as relacóes
de trabalho, esteve o projeto de lei do Executivo, referente ao
contrato temporário. A aprovacáo final do referido projeto no
início de 1998, durante a convocacáo extraordinária do Congresso

5 Lamenlavelmente, a Constltuicáo Federal foi ornissa ouanro ao trabalho no setor informal, que aglutina grande parte da
popoíacáo feminina trabalhadora. A1émdisso, a protscáo ficou incompleta em rela9ao á empregada doméstica, categoria que
consütui cerca de 20% da PEA feminina urbana no Brasil. Inclusive, a lei recentemente aprovada (NO10.208101 ) coloca séríos
empecilhos a aprovacáo do projeto de lei que tramita desde 1989 e se encontra no Plenário da Cámara, projeto que visa
estender os direitos dos trabalhadores em geral as empregadas domésticas, de acorde com as reívindicacóes da categoria
prolissional, pots, segundo a lei aprovada, o FGTS e o seguro-desemprego sao concedidos de terma facultativa.
6 Apesar de a arnpla rnaloria dos par1amentares que participaram da pesquisa do CFémea considerar que as trabalhadoras
gestantes deveriam receber seus salarios integralmente, quase 35% respondeu pela rnanutencáo de um teto de pagamento
pela Previdéncia Social, com cornpternentacáo pelos empregadores ou mesmo com redu9ao do salánoda trabalhadora (ver
RODRIGUES, 2(01).
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Nacional, restringe os direitos dosías) trabalhadoresías) admitidos
por prazo determinado. O tempo de contratacáo de, no mínimo,
tres meses e é prorrogável por dois anos. Esse prazo mínimo, na
maioria das vezes, inviabiliza urna das 'garantías' previstas nesse
mesmo instrumento: a estabilidade provisória da gestante pois, se
o contrato de tres meses, ao final desse período ela nao ten
mais o seu emprego garantido. O objetivo da lei seria o de ampliar
a oferta de trabalho no mercado formal mas, para isso, foi sacrificada
a protecáo a mulher gestante, que tinha garantida a estabilidade
no emprego durante todo o período da gestacáo e da lícencamatemidade (quatro meses)." (OLlVEIRA, 1998)
é

é

Com relacáo as responsabilidades do Estado e da sociedade para com
o conjunto das enancas, os avances sao ínfimos. Apesar do reconhecimento expresso na Constituicáo Federal de 1988 e outros dispositivos legais
com relacáo a oferta educativa para enancas de zero a seis anos de idade
(art. 208, inciso IV da Constituícáo Federal, bem como Lei N° 9394/96),
deliberadamente gratuitos para filh@s de trabalhador@s (art. 7', inciso
XXV), a execucáo desses direitos está muito longe de ser atingida. O
principal obstáculo alegado para a falta de implernentacáo dos direitos
constitucionais para filh@s de trabalhador@s o aumento do custo da
máo-de-obra feminina e a possibílídade de aumento da discriminacáo das
mulheres no mercado de trabalho.
é

É importante levar em consideracáo que as creches e pré-escolas sao
fundamentais no desenvolvimento futuro das enancas e seu
ap-oveitamento escolar (como várias pesquisas já demonstrararo). além
de outorgar um contexto de seguranca e tranqüilidade para os país t as mats
durante a jornada de trabalho. No entanto, no entendimento da maioria
dos govemantes e legisladores, a responsabilidade pelo cuidado das
enancas (reproducáo social) continua a ser considerada urna questáo
feminina e de caráter privado. Daí também derivam as dificuldades para
aprovacáo de leis que viabilizem o exercício da paternidade responsável
(creches para filh@s dos trabalhadores, regulamentacáo da licencapatemidade já incluída na Constituicáo Federal, licenca-paternídade por
adocáo, e estabilidade provisória do pai) (ver RODRIGUES, 2000.
A reducáo de gastos e dos custos sociais é um dos elementos centrais das políticas de ajuste estrutural aplicadas nos nossos países, cuja
arquitetura é determinada com base nas condicóes impostas pelos organismos internacionais de financiamento. Assim, e apesar de serem, na
sua maioria, favoráveis a protecáo e ao estímulo do trabalho feminino,

94

A Convidada de Pedra

@s parlamentares e o governo encontram sérias dificuldades para
implementar políticas públicas que favorecam a melhoria das relacóes
de género no mundo do trabalho e na socíedade, em virtude das preocupacóes de ordem financeira e orcarnentária derivadas.
Essas preocupacóes levam a formulacáo de propostas de lei que
inclusive comprometem os direitos trabalhistas e previdenciários, como
a denominada reforma trabalhista em pauta a partir do Projeto de Lei
N° 5.483/01, de autoria do Poder Executivo. O projeto propóe a
alteracáo do artigo 618 da CLT, que diz respeito as condicóes de
trabalho ajustadas mediante convencáo ou acordo coletivo, desde que
nao contrariem a Constítuícáo Federal e as normas de seguranca e saúde
do trabalho. Essa polémica proposícáo suscitou acalorados debates na
Cámara de Deputados e a oposicáo de algumas centrais sindicais e
partidos políticos da oposicáo. "Circulam varias listas de direitos que
estariam ameacados, caso o projeto seja transformado em lei. Para os
assessores dos partidos da oposícáo, as mulheres trabalhadoras estaráo
bastante arneacadas. Além de correrem os riscos que todos os
trabalhadores estaráo correndo, ainda podem perder díreitos como:
licenca-rnaternidade e paternidade, medidas de protecáo ao mercado
de trabalho da mulher e estabilidade da gestante." (CFémea, Jornal
Fémea, dezembro de 2001, p. 4).

Previdéncia Social'
O sistema brasileiro de protecáo social
um dos pioneiros na
América Latina, com seus primórdios na década de 20 do século
passado, alcancando um alto grau de desenvolvimento na atualídade.
Há urna vasta literatura sobre as origens e características do sistema
brasileiro de protecáo social, convergindo quase sernpre para urna
crítica a baixa eqüidade alcancada (corn um claro contraste entre a
arnpla cobertura do sistema, de tipo universalista, e os baixos standards
dos benefícios oferecidos). O sistema sofreria de urna baixa
redistributividade ("dá a todos, distribuindo muito aos que já térn
muito e muito pouco aos que térn muito pouco"), pois os benefícios
estáo fortemente atrelados as contribuicóes realizadas pelos
beneficiarios (ver BOTELHO in LAVINAS, 1996). O sistema também
considerado deficitario. pela gestáo ineficaz dos fundos, pelo
é

é

7 Pelasuaimportáncia nodebateparlamentar, atualizamos essasConSldef3\:Ó8S sobrea reformaprevidenciária no ano de 2003.
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envelhecimento relativo da populacáo, e/ou pela deteríorízacáo
qualitativa/quantitativa do emprego, passando a ser considerado um
sério empecilho para o crescimento económico.
Existiriam dois tipos de problemas na relacáo entre genero e
Previdéncia Social:
a) Aqueles decorrentes da distribuicáo da renda e da estrutura do
mercado de trabalho, distribuicáo e estnrtura desiguais e discriminadoras
segundo o genero conforme já descritas nesta publicacáo,
b) Aqueles recorrentes ao próprio sistema de Prevídéncia Social
atual, que reproduz e amplia as desigualdades de genero da estrutura
dos mercados de trabalho (pois se elas constituem o maior número
de beneficiarias do sistema atual, recebem no conjunto menos
recursos da previdéncía do que os homens, entre outros aspectos).
Existem dois sistemas interconectados dentro da Seguridade Social,
com tipos de benefício diferentes: a Prevídéncla Social (de base
contributiva, historicamente masculinizada, pois se ocupa da manutencáo
daqueles trabalhadores formais que aportaram ao sistema e que nao
mais podem trabalhar), e a Assisténcía Social (protecáo social aos
segurados carentes, historicamente feminilizada, poi s se ocupa de
programas de protecáo orientados aos cuidados com a familia). Esses
sistemas mantém urna relacáo de atracáo e rejeicáo muito complexa,
em grande medida por conta de sua generízacáo ou viés de genero.
A renda mensal vitalícia (por invalidez ou por ídade), e os auxíliosnatalidade e funeral e salárío-família sao os benefícios assistenciais
típicos, conforme a legislacáo previdenciária. Ditos benefícios
assistenciais dividem-se naqueles para os quais nao existe carencia
(salário-farnília e auxílio-funeral) e os que possuem algum tipo de
carencia (renda mensal vitalícia e auxílio-natalidade). Destarte, os
benefícios de assisténcia social sao definidos a partir de urna estrutura
de protecáo social aos segurados carentes, operando a partir de regras
em que a condicáo de contribuinte nao desaparece de todo.
Todos os demais benefícios térn urna base contributiva (Previdéncia
Social), e nesse 1eque que se situam as aposentadorias e pensóes. As
aposentadorias divídern-se em tres grandes categorías: por invalidez;
por tempo de servico (30 anos de comprovacáo de trabalho no caso
das mu1heres, e 35 anos no caso dos hornens), e por idade (aos 60 anos
para as mulheres e aos 65 anos para os homens). Os gastos com os
benefícios assistenciais nao somam, proporcionalmente, 6% do total
despendido com benefícios em todas as espécies.
é
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Entre os aposentados, as mulheres representavam em 1990 apenas
23%. É amplamente aceito que a baixa percentagem de mulheres entre
as beneficíárias do Sistema de Seguridade Social é decorrente de sua
baixa participacáo no mercado de trabalho formal e de seus salarios
inferiores aos dos homens, o que dificulta a contribuicáo para o sistema.
Por outro lado, cabía as mulheres a posicáo majoritária (95%) no acesso
as pensóes por morte do contribuinte, titularidade condicionada a
contribuicáo realizada pelo marido ou companheiro (e, eventualmente,
pelo pai). Assim, a probabilídade maior é de que o direito a seguro
social para a populacáo feminina ocorra quando essas se encontram na
condicáo de viúvas. Nesse caso, cabe esclarecer que segundo o preceito
legal, o valor mensal das pensóes refere-se a 80% do valor da aposentadoria
que o segurado recebia (ou a que teria direito se estivesse aposentado na
data do seu falecimento) (ver BOTELH O in LAVINAS, 1996).
Num sentido mais amplo de protecáo social, tarnbérn podemos
considerar alguns dos mecanismos ou dirnensóes da política pública de
trabalho e geracáo de renda, financiados pelo FAT e administrados
pelo Ministério de Trabalho e Emprego, como o seguro-desemprego
e o abono salarial. Esses mecanismos atuam no provimento de assisténcia
financeíra temporária @s trabalhador@s, assirn como na tentativa de
reduzir o número de pessoas que procuram emprego (intermediacáo
de máo-de-obra) (ver MEHEDFF in VOGEL & YANNOULAS, 2001).
No en tanto, a participacáo em ambos os programas é restrita @s
oriund@s do setor formal, limitando fortemente as possrbilidades das
mulheres (aglutinadas no setor informal). Por esse motivo, a percentagem
das mulheres beneficiárias do seguro-desemprego, por exemplo, é muito
menor do que sua representacáo entre os desempregados (ver
PITANGUY & HERINGER, 2001).
Em face do panorama desalentador, no que diz respeito a relacáo
entre cidadania e desenvolvimento sustentável, alguns países latinoamericanos se defrontaram com a tarefa de avaliar e reestruturar suas
políticas socíais compensatórias, já que aproximadamente a metade
da populacáo desses países está afetada pelo fenómeno multidimensional
da pobreza. A atencáo aos sintomas e nao as causas, as medidas
assistenciais de curto prazo, a focalizacáo inadequada, a ineficiencia
no gasto do recurso público já relativamente escasso, a transitoriedade
e a descontinuidade, entre outras características, foram especialmente
apontadas como entraves para o sucesso de tais políticas.
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"O redesenho do sistema de protecáo social corneca em meados
dos anos 80 em alguns países do Cone Su! e na virada dos 90 em
outros, perseguindo objetivos cornuns descentralizacáo dos
programas e políticas, maior particípacáo comunitária, focalizacáo
do público-alvo, concentracáo do gasto social em investimentos
mais do que em custeio, integracáo dos programas e políticas
ampliando seus efeitos sinérgicos. O novo modelo de política social
pode ser denominado, como sugere Lo Vuolo, de assistencialista
focalizado - novas modalidades de protecáo social especificadas
segundo o tipo e o grau de vulnerabilidade do público-alvo, em
oposicáo aos princípios universalistas." (CEPlA, 1999, p. 17).
Sao exemplos destas novas modalidades de protecáo social, no Brasil,
o Programa Comunidade Solidaria (administrado pelo Coverno Federal
em articulacáo com diversos Ministérios), algumas políticas ativas de
trabalho financiadas pelo FATe administrados pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (Planfor, Proger, Pronaf), e o Programa Bolsa-Escola, entre
outros programas criados na década de 1990. Todos esses programas térn
em comum a definicáo, entre sua populacáo-alvo, de apoio prioritário as
chefes de famílias carentes.
Eles também térn em comum o fato de nao serem programas pensados específicamente para transformar as relacóes de género desiguais.
Essa situacáo compromete parcialmente sua efetividade social, pois as
relacóes de genero nao sao consideradas no momento do planejamento
e sim na hora da execucáo dos planos e acóes, no intuito de absorver
"clientes" do sexo feminino (principalmente chefas de familia), mas sem
garantir suas reais condicóes de participacáo. Esse, por exemplo, um
dos problemas principais a serem enfrentados pelos programas de crédito (Proger e Pronaf).
é

Comparando o Brasil com outros países da América Latina que já
implementaram reformas previdenciárias, podemos dizer que:
a) O quadro legal que define e limita a reforma é diferente, poi s a
seguridade social está estabelecida como meta pela Constituicáo
de 1988;
b) O debate sobre reforma da Previdéncia é posterior, pois nos
demais países da América Latina as reformas foram discutidas e
implantadas na década de 1990, conjuntamente com as políticas de
ajuste estrutural - até agora Brasilsomente implementou urna reforma
parcial realizada durante o Coverno FHe
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e) Nos países latino-americanos que já fizeram a reforma nao houve
nenhuma mobilizacáo prévia dos movimentos organizados de
mulheres ou outros movimentos sociais, poi s somente os movimentos
comecararn a se interessar pelo tema, e ainda timidamente, quando
a populacáo cornecou a sofrer as conseqüéncias negativas.
Como ressaltou Laura Pautassi, no Seminário promovido pela Bancada
Feminina e pelo Cférnea, no dia 3 de junho de 2003¡ na Cámara, essas
sao vantagens comparativas¡ pois podemos aprender dessas experiencias¡
para evitar que a reforma prejudique ainda mais as condícóes de vida
das mulheres brasileiras.
Algumas especialistas¡ analisando as reformas previdenciárias já
implementadas em outros países latino-americanos (Argentina¡ Bolívia,
Chile, Colórnbia, El Salvador, por exernplo), afirrnam que a dirnensáo
de genero nao foi inc1uída no planejamento da reforma¡ da mesma
maneira que ela nao foi considerada nos processos de ajuste estrutural,
prevalecendo o enfoque tradicional da economia segundo o qual as
desigualdades entre homens e mulheres sao um tema social separado¡ a
ser tratado nas políticas sociais e nao um elemento fundamental do
desenvolvimento sustentável de um país visando a justica social (ver
BIRCIN y PAUTASSI¡ 2001).
Em nome da eficiencia, a reducáo dos gastos sociais do denominado
ajuste estrutural transferiu os custos sociais da reproducáo e manutencáo
da forca de trabalho a uma esfera oculta na economia formal - a esfera
doméstica -, intensificando o trabalho reprodutivo das mulheres (as
mulheres absorveram o impacto do ajuste trabalhando mais tempo e
mais intensamente, dentro e fora do lar). Da mesma maneira, o impacto
do desmante1amento dos sistemas de seguridade social afetou especialmente as mulheres, pois a reforma ampliou os anos de servico necessários (equíparacáo com os homens, sem levar em conta a múltipla jornada
de trabalho) , nao adequou os cálculos das contribuicóes as condicóes
de insercáo diferencial das mulheres no mercado de trabalho, nao incluiu o setor informal da economía e nao garantiu pelo menos uma prestacáo mínima de subsistencia. Novamente: primou uma lógica económica mais preocupada com os déficits financeiros e a criacáo de um mercado de capitais (sistemas privados de seguridade social), do que com os
impactos diferencais das medidas sobre a populacáo.
Apesar do res saltado em inúmeras oportunidades pelos economistas
formuladores dessas reformas, e/as nao foram simples modificacóes
técnicas¡ pois signifícararn uma mudanca radical do paradigma da
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Previdéncía Social: passagem do sistema de reparticáo, baseado no
princípio solidário entre geracóes e que estabelece o montante a ser
percebido na qualidade de aposentadoria com base nos últimos salários
percebidos pela pessoa em questáo, para um sistema contributivo de
capitalizacáo individual de fundos, no qual existe urna relacáo
diretamente proporcional entre os aportes individuáis e os benefícios
individuais (quando nao há aporte, nao há benefícío, também nao se
leva em consideracáo o valor dos últimos salários percebidos pela
pessoa em questáo, mas a distribuicáo do total aportado individualmente
segundo os anos de vida previsíveis, baseando-se na esperanca de vida).
Quais os pontos negativos para as mulheres que nao foram
considerados a hora de formular as reformas?
1) Longevidade maior das mulheres.

2) Probabilidade menor de poupanca (pela insercáo feminina no
mercado de trabalho).
3) Responsabílidade quase exclusiva pelo trabalho reprodutivo, naoreconhecido e nao-remunerado.
4) Maior incidencia do trabalho precário e/ou informal entre as mulheres.

5) Urna questáo que diz respeito aos homens (pois tentamos
desenvolver a perspectiva de genero nesse debate): portador do título
de direito a pensáo, pois se as viúvas podem receber a aposentadoria
do esposo falecido, os viúvos nao! Também podem as mulheres
legalmente casadas, porém ficaram de fora as unióes estáveis.
Existem armadilhas de genero nas reformas previdenciárias. Por
exemplo, no caso da famosa idade diferencial para aposentadoria das
mulheres, mecanismo compensatório que tenta reconhecer, de alguma
maneira, o trabalho reprodutivo levado a cabo pelas mulheres, nao
funciona devidamente no sistema de capitalizacáo, pois as mulheres
desejam atrasar sua aposentadoria para poder aportar por mais tempo e
receber aposentadorias mais dignas; destarte, um mecanismo que
supostamente beneficiaria as mulheres como é a idade diferenciada,
voltou-se contra elas:
No caso brasileiro, é necessário destacar o importante avance das
organizacóes da sociedade civil (especialmente aquelas de mulheres e
do movimento negro) com relacáo ao debate sobre a reforma da
previdéncia. Os efeitos já sao visíveis nos debates acontecidos no
Conselho de Desenvolvimento Económico e Social- CDES, bem como
nos debates travados nos Plenários da Cámara de Deputados e do Senado.
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Esses grupos civis organizados propuseram com veernéncia a necessidade
de urna reforma visando um sistema de previdéncía mais inc1udente e
menos discriminador. Nesse sentido, os movimentos assinalam que o
aspecto contributivo deveria ceder espaco a outros paradigmas práticos
e teóricos, para que a Previdéncia possa cumprir com seus objetivos de
resguardar as pessoas na velhice ou na doenca, mesmo que nao haja
contribuicáo efetiva (o caso paradigmático é o da dona de casa).
No decorrer dos debates, foi ficando claro que há muitos conceitos
de reforma em disputa:
a) O conceito de quem quer abrir o "mercado nacional" aos fundos de
capitalizacáo por meio de um sistema de aposentadoria complementar;
b) O conceito de quem quer transformar a Previdéncia Social num
sistema de seguro social, em que só quem tem recurso para se
"segurar" pode participar;
e) O conceito de quem quer a reforma para "zerar" o suposto rombo
ou déficit do sistema atual",
d) O conceito de seguridade social, constitucional, como política
social includente, igualitária, universal.

AArticulacáo de Mulheres Brasileiras (AMB) e a Articulacáo de ONCs
de Mullieres Negras assinaram em maio de 2003 um interessante
documento sobre o tema da Previdéncia Social e as mulheres. Essas
articulacóes discordam de solucóes fragmentadas para a questáo
previdenciária, e reclamam uma reforma da Previdéncia Social mais ampla,
que vise cumprir o estabelecido na constituícáo de 1988 com relacáo a
Seguridade Social, incluindo entre os beneficiarios os grupos atualmente
excluídos ou incluídos de maneiras discriminatórias (57% da populacáo
do Brasil estaria fora do sistema; 2% dos beneficiarios das camadas sociais
mais altas recebem o mesmo montante de recursos que 60% dos mais
pobres), promovendo a redístribuicáo da riqueza, combatendo a
sonegacáo e os privilégios que o sistema atual sustenta.
Em síntese. essas articulacóes solicitam que a reforma da previdéncia
seja projetada e executada atendendo aos seguintes principios. conceito
de seguridade social, caráter redistributivo do sistema, caráter público do

BComopodeser lido no Jomal Femea,de abrilde 2003(produzidopeloCFemea).a questáo do déficffou romboda Prevldéncia
soceté discutida. pois o défícrt podeser consideradoum artificioconlábilde manipulacáo de dados.conceitose íntormacoes.
1550 nao exime do reconhecimento a existencia de soneqacáo, fraudese isencóes. De todojeito,umsistemainclusivo
necessariamente deverápreverurnadiversrtica9ao dassuasfontesde financiamento. Nessesentido,SoniaFleuryrealizouurna
interessante propostade constituicáo de um Fundo Solidáriopara lnclusáo na Previdéncia Social. financiadocom recursos
advindosde urna taxacáo sobreo lucro das instituicóesfinanceiras(ver o mencionadoexemplardo Jornal Femea).
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sistema, ampliacáo da cobertura do sistema (por exemplo, incluindo o
setor informal, no qual as muIheres estáo muito engajadas), sistema baseado
nas necessidades das pessoas, redimensionamento da atual estrutura indíreta
dos impostos (as pessoas mais pobres pagam proporcionalmente mais
impostos que as ricas), reconhecimento do trabalho reprodutivo
(contribuicóes para a Previdéncia Social de altíssimo valor nao realizadas
em dinheiro, mas por meio do cuidado com os familiares - idosos, enancas
etc., esse trabalho reprodutivo tem sido muito incrementado a partir da
aplicacáo de políticas de ajuste estrutural, pois o Estado cada vez menos
oferece servicos indispensáveis - por exemplo, reducáo de vagas em creches
públicas ou precarizacáo dos servícos de saúde pública).
No día 4 de junho de 2003 foi realizada audiencia pública sobre o
tema, com a presenca da secretária especial de Políticas para as MuIheres
e o ministro da Previdéncia Social. Compareceu um número muito
expressivo de organizacóes da sociedade civil e de articulacáo de
mulheres, como a Articulacáo de ONGs de Mulheres Negras, a
Secretaria da Mulher da CUT, urna representacáo da Contag, entre
outras. Na ocasiáo, essas instituícóes e representacóes ressaltaram
diversos problemas do sistema previdenciário - como é atualmente e
como está sendo concebido, segundo projeto de lei do Executivo.
Na mencionada audiencia pública, o ministro Berzoini propós a
conformacáo de um grupo de trabalho interministerial que incorporasse
o Ministerio da Previdéncia Social e o MTE, a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres e a Secretaria Especial de Políticas de
Promocáo da Igualdade Racial. Esse grupo de trabalho teria por funcáo
estudar a reforma da previdéncía sob a ótica da discriminacáo e da
progressiva inclusáo, dando especial destaque, segundo as palavras do
próprio ministro as questóes do trabalho reprodutivo e da diversidade",
O ministro também fírmou publicamente alguns compromissos com as
mulheres: avaliar as propostas que saírem de fóruns de discussáo, discutir
a questáo das mulheres no setor informal, realizar reunióes de trabalho
com especialistas em temas de genero e previdéncia (inclusive trazendo
especialistas de outros países que possam relatar experiencias
interessantes) (ver Jornal Femea, junho de 2003).

9 A questiio da diversidaderacialcobra importanciafundamentalno debatesobrea previdéncia.especialmenteno que diz
respeito á expectativa de vida. "Os dilerenciais raciais de esoeraoca de vida chegam a atingir 5 a 6 anos a menos de
esperaocade vidaparamulhere homensalro-descendentes, respectivamente, comparadoscom a esperan<;a de vida de 71
anos para as mulheresbrancas.A popul89aO alro-descendentebrasileiraternurnaexpectativade vida de 64 anos.6 anos
inferiorá da popula9liobranca. Estudorecenteda FundayiioSEADEsobreóbilosnomunicipiode sao Paulo.em 1995.revela
que 40,7% das mulheresaIro-descendentesmorrem antes dos 50 anos."(CEDAW,2002, p. 24)
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No entanto e para finalizar, necessário assinalar que a forca e o
poder de negociacáo dos movimentos organizados de mulheres e da
Bancada Feminina no Congresso Nacional (na atualidade, 45 deputadas
e nove senadoras) parcial ou relativa, tendo que enfrentar grupos de
poder (económico e político) muito fortes e melhor organizados.
é

é

4. Agenda Sindical

Negociaciies coletivas
Para refletir sobre esse tema de grande utilidade o subsídio outorgado pelo pioneiro estudo financiado pelo FIC/CIDA e executado
pelo Dieese em parceria com a CUT, CCT e FS, sobre a as garantias
das mulheres trabalhadoras e a eqüidade de género nas negociacóes
coletivas no Brasil, executado primeiramente entre 1996 e 1997, com
significativos desdobramentos posteriores.
é

Inicialmente, buscou-se coletar e analisar ínformacáo sobre os resultados das negociacóes coletivas no que se refere as cláusulas relativas ao trabalho das mulheres, constantes nos acordos e convencóes
coletivos firmados entre 1993 e 1995 pelas principais categorias profissionais, em todo o país, no setor privado. Entre 1997 e 1998 foram
desenvolvidos trés seminários para a quali fícacáo de sindicalistas (homens e mulheres), visando fortalecer sua capacidade de negociacáo e
defesa da igualdade de oportunidades e da eqüidade de género. Em
1999 e com base nos resultados de um novo seminário, construiu-se o

Mapa das Questoes de Género: perspectivas para a a~ao sindical jace as tral1sjorma~Oes no
mundo do traba/ho, e foram iniciados diálogos com o empresariado, as
comiss6es tripartites de ernprego, e parlamentares (de forma a considerar seu ponto de vista sobre a matéria). Finalmente, foi desenvolvído um trabalho de monitoramento ou acompanhamento, sob a ótica
de género, das pautas de reivindícacóes apresentadas pelos sindicatos
dos trabal hadares ao empresariado e dos acordos e convencóes coletivas de uma amostra selecionada das categorias profíssionais, entre
1997 e 1999, no intuito de comparar o estado da questáo com relacáo
ao levantamento inicial (ver DIEESE, 1997; CUT/CCT/FOR<::A SINDICAL/DIEESE, 1999; DIEESE in FIC/CIDA, 2000).
Para além da Constituicáo Federal, da CLT e outras normas nacionais
e internacionais vigentes, o movimento sindical procurou consolidar
e/ou ampliar alguns direitos por meio das negocíacóes coletivas, como
por exernplo reivindicacóes com relacáo a licenca-maternidade para a
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máe adotiva, a ampliacáo do prazo para a licenca-paternidade, a garantia
de estabilidade do pai até 90 dias após o parto, a ampliacáo do prazo
da estabilidade materna, entre outros.

Por meio das negociacóes coletivas, concebidas como acóes
estratégicas de longo prazo, se fixarn as condicóes de acesso,
rernuneracáo e exercício do trabalho que seráo aplicados a categoría
profissional ou setor durante um determinado período de tempo, além
de articular os esforcos de organizacáo, debate com as categorias
profissionais e acompanhamento cotidiano dos locais de trabalho.
As negociacóes coletivas só abrangem diretamente os trabalhadores
com carteira assinada, representados pela sua entidade de classe. No
entanto, seu alcance nao se limita ao setor formal, atingindo
indiretamente os demais trabalhadores porque as condícóes e
organizacáo do setor formal sinalizam e fomecem parámetros para a
economia informal. Por outro lado, as categorias profissionais incluídas
térn presenca expressiva de mulheres (por exemplo, téxteis ou vestuárío
do Estado de Sao Paulo, bancários em nível nacional, entre outras).
A importancia das negociacóes coletivas foi expressa da seguinte
maneira. "Sem esquecer outras esferas da acáo sindical e da atuacáo
social e política em que as iniciativas relacionadas ao trabalho da mulher
devem ser equacionadas,
preciso desenvolver e aperfeicoar a
negociacáo coletiva como um espaco no qual podem ser estabelecidos
parámetros para a igualdade, a protecáo e o incentivo ao trabalho da
mulher. Alérn disso, esse um momento privilegiado para o debate da
igualdade entre hornens e mulheres nas categorias profissionais, no
interior das entidades sindicais e tambérn na mesa de negociacáo com
o setor patrona1." (O I EESE, 1997, p. 5).
é

é

Nos contratos coletivos inicialmente analisados pelo Oieese (276
contratacóes coletivas firmadas entre 1993 eI995), foram identificadas
1.165 cláusulas que dizern respeito as mulheres. Seis temas englobam
as garantias asseguradas as mulheres trabalhadoras nessas cláusulas:
gestacáo, maternidade/paternidade, condicóes de trabalho, exercício
do trabalho, saúde, e eqüídade de genero.
A maioria das cláusulas analisadas (976 cláusulas, o que representa
85%) encontra-se incluída entre os dois primeiros temas. No conjunto
do período analisado, o principal resultado das negociacóes coletivas
realizadas, levadas a cabo em um contexto de crise económica, foi a
rnanutencáo de garantias. Apesar da introducáo de novas garantias em
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acordos posteriores, ampliando o leque de reivindicacóes negociadas
com sucesso, ainda permanecem como grupos majoritários os dois primeiros (gestacáo e maternídade/paternidade). Tal situacáo permite afirmar que as trabalhadoras sao vistas somente desde o ponto de vista do
seu papel reprodutivo, sem considerar outras especificidades da insercáo das mulheres no mercado de trabalho, que ultrapassam a questáo
da reproducáo biológica e social. Outrossim, a reproducáo biológica
e social vista como urna responsabilidade exclusiva das mulheres.
é

a

As cláusulas relativas maternidade/paternidade (684 cláusulas, que
representam quase 60 % do total) se relacionam cornpatibilizacáo
entre o exercício do trabalho e a criacáo e cuidados d@s filh@s,
desde o momento do nascimento da enanca. Foi verificado pelo Dieese
o escasso avan<;:o para caracterizar essas questóes como de responsabilidade das máes e dos pais, já que a maioria das cláusulas estudadas
reporta-se quase que exclusivamente as mulheres. A primordial questao relativa aos cuidados com as enancas a creche (local apropriado
para a estadia e cuidado das enancas durante o horário de trabalho dos
pais). Outro tema muito importante refere-se as garantias na adocáo
(licencas e estabilidade aos país adotantes, creche para enancas adotívas), promovendo a igualdade entre pais adotivos e biológicos e assegurando iguais possibilidades de cuidado com todas as enancas.

a

é

''As cláusulas relativas a gestacáo térn por objetivo assegurar a preservacáo da gravidez das trabalhadoras. Estáo aqui incluídas as
medidas pactuadas para garantir condicóes de trabalho compatíveis com a gestacáo e propiciar seu acompanhamento e desenvolvimento satisfatório, além das que procuram descaracterizar a gravidez como impeditivo para a contratacáo ou manutencáo do
emprego da trabalhadora. De forma geral, observa-se que a grande maioria das cláusulas refere-se a estabilidade gestante, ampliando ou mantendo as garantias estabelecidas por lei. (...) Nos tres
anos examinados, a esmagadora maioria das categorias profissionais renovaram essa cláusula sem alteracóes no que se refere ao
conteúdo." (DIEESE, 1997, p. 20-21).
No caso da gestacáo, também aparece a tendencia geral em atribuir
as mulheres a responsabilidade total, já que todas as cláusulas que térn
por finalídade a preservacáo e o desenvolvimento satisfatório da gestacáo
referern-se exclusivamente as trabalhadoras, nao contemplando a
participacáo do pai no processo (apesar de que vários estudos científicos
térn demonstrado sua importancia desde o momento da concepcáo).
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Garantias como a estabilidade no emprego durante a gravidez da
companheira ou o abono de faltas para que o pai acompanhe a gestante
aos exames pré-natais nao foram localizadas no estudo realizado.
Outras garantias (15%) incluídas nos acordos coletivos sao: (1) 104
cláusulas relativas as condicóes de trabalho (com predomínio para a
provisáo de absorventes higiénicos, garantia derivada da constituicáo
fisiológica da mulher), (2) 50 referentes a preservacáo da saúde das
trabalhadoras, sem vinculacáo com a defesa da funcáo reprodutiva (com
predomínio da estabilidade no emprego em caso de aborto), (3) 23
sobre o exercício do trabalho (exclusivamente qualificacáo e
treinamento, para ingresso e reciclagern), e (4) só 12 relativas a eqüídade
de genero (exclusivamente garantias contra a discrirninacáo,
reproduzindo os textos legais que tratam dessa questáo).

''A negociacáo coletiva pode ser definida como um processo
composto por momentos bastante dííerencados. Esses momentos
váo desde a discussáo com a base das categorias e a elaboracáo da
pauta de reivindicacóes, passando pela preparacáo da campanha,
mobilizacáo dos trabalhadores e discussóes de prioridades e
estratégias no ámbito das direcóes sindicais e da categoria. A mesa
de negociacáo e o acordo sao outros momentos, dos quais podem
derivar outra seqüéncia de mobilízacóes e, nos casos de impasse, as
greves. Evidentemente, existe o recurso a justica do Trabalho, com
a instauracáo de dissídio coletivo, mas essa opcáo retira dos
protagonistas (trabalhadores e empregadores) a responsabilidade
sobre o des fecho do processo. A compreensáo dessa dinámica
fundamental no que se refere ao debate das questóes relativas ao
trabalho da mulher. Mais do que compreendé-la, preciso planejar
e atuar para que as questóes de genero estejam presentes em todos
esses momentos, ou seja, para que sejam tratadas como de interesse
estratégico das categorias." (DIEE5E, 1997, p. 42).
é

é

As questóes de genero nao tém sido tratadas com a relevancia pertinente nas negocíacóes coletivas, sendo consideradas secundárias nas campanhas e nas mesas de negociacáo. Os fatores que condicionam esse tratamento sao diversos. Devemos considerar, primeiramente, que o periodo
considerado pelo estudo foi marcado pela adversidade na negociacáo, em
razáo do contexto geral da economia brasileira (taxas de crescimento baixas, taxas de desemprego altas, tentativas de flexíbilizacáo de direitos
trabalhistas pelo empresariado e pelo govemo federal, entre outros). Além
disso, e como fatores intrínsecos a temática da eqüidade de genero no
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mundo do trabalho, preciso destacar: a falta de conhecimento dos
atores envolvidos nas mesas de negociacáo, principalmente no que diz
respeito a inforrnacáo e argumentacáo em defesa dos direitos das trabalhadoras, o predomínio de negociadores homens, a pouca receptividade
por parte do empresariado as cláusulas sociais no geral e de genero em
particular; entre os fatores mais significativos.
é

Desde o início do projeto do Dieese, as sindicalistas participantes
referiram-se insistentemente a dificuldade de sensibilizacáo dos
dirigentes sindicais homens em relacáo as questóes de genero. Esse
fator seria um dos principais entraves para a pouca freqüéncia de
reivindicacóes específicas ou a falta de énfase no tema nas campanhas e
nas mesas de negociacáo. Também imaginamos que o "texto árido das
cláusulas" e o "difícil embate nas mesas de negocíacáo" nao constituem
arenas particularmente atraen tes para a maioria das mulheres, o que
dificulta seu interesse em pleitear um lugar de destaque no decorrer
do processo anteriormente indicado.
Dentre os fatores destacados, o domínio da temática pelos
negociadores sindicalistas homens, e a inclusáo de mulheres devidamente
capacitada nas mesas de negociacáo dizem diretamente respeito a
organízacáo sindical e podem ser resolvidos internamente, sendo que as
condicóes estruturais e conjunturais políticas e económicas do país bem
como a sensibilízacáo do empresariado (e da sociedade no geral) sao
fatores que escapam ao espaco de governabilídade do movimento sindical
e dizem respeito acáo conjunta de múltiplas instancias (Estado, ONGs,
organismos internacionais etc.). Por esse motivo foram envidados esforcos
no sentido de aumentar a participacáo das mulheres no movimento
sindical, principalmente na sua lideranca e por meio da aplícacáo de
políticas de cotas; e foram realizados seminários de capacitacáo nas
questóes de genero. Essas duas estratégias seráo comentadas a seguir.

a

Relaciies de genero no movimento sindical
Para que o papel regulatório dos sindicatos seja efetivo, no sentido
de assegurar a igualdade de genero nas relacóes que estáo postas na
negociacáo coletiva, imprescindíve1 que o tema e as mulheres venham
a permear a própria estrutura sindical. O valor dado as questóes de genero
nos espac;os e no processo da negocíacáo coletiva tem sido secundário,
em parte pelas resistencias dentro da própria estrutura sindical, que incluí
poucas mulheres nas mesas de negociacáo e nos cargos de direcáo, e
é
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paralelamente tende a deixar os momentos das negociacóes relativos as
questóes de género exclusivamente a cargo das mulheres, considerando
que essas temáticas sao de seu interesse específico.
já destacamos que o crescimento da forca de trabalho feminina foi
acompanhado nos anos 1970 de um aumento mais que proporcional
das taxas de sindicalizacáo feminina (ver Parte 1). Entre 1970 e 1978 o
número de trabalhadoras sindicalizadas aumentou 176%, enquanto sua
partícipacáo no mercado de trabalho cresceu 123%. No caso dos
homens, para efeito de comparacáo, o crescimento da síndícalízacáo
foi de 87% e da PEA masculina de 67%. "Essa mudanca significativa da
sindicalízacáo das trabalhadoras relaciona-se principalmente com a
reativacáo e combatividade do movimento sindical no final dos anos
70 e com o impacto sobre as trabalhadoras do amplo movimento de
mulheres surgido em meados dessa década, dentro desse os grupos
feministas que buscaram incluir e influenciar demandas e movimentos."
(SOARES in BENTO, 2000, p. 43).

No entanto, o crescimento da participacáo das mulheres nos
sindicatos nao se manteve posteriormente, e também nao houve
alteracáo qualitativa nessa participacáo, já que as mulheres continuaram
a estar sub-representadas nas posicóes de líderanca e de poder tanto
nos sindicatos locais quanto nas organizacóes federativas de ámbito
regional ou nacional. Em 1988 as mulheres representavam 26% da
populacáo sindicalizada, muito menos que sua partícipacáo na PEA
(IBGE/PNAD - 1988). E do total de dirigentes sindicais existentes em
1989, apenas 14%eram mulheres (lBGE/PNAD-1989).
"A ausencia de organizacáo sindical dos trabalhadores nos locais
de trabalho é o mais grave problema no ámbito sindical, pois
diminui o poder de negocíacáo, dificulta o acompanhamento
dos problemas dentro das empresas e a fiscalizacáo do cumprimento dos acordos e convencóes coletivas. Além disso, concorrem para inibir a organizacáo das trabalhadoras e trabalhadores
o desemprego, os contratos precários ou parciais e a flexibilizacáo
dos direitos trabalhistas. No que se refere as mulheres, estáo
ausentes nas poucas cornissóes de empresa ou fábrica existentes
e térn ainda dificuldade para assumir cargos nas entidades sindicais, urna vez que encontram resistencia asua presenca nos postos de direcáo, além de a forma de funcionamento atual das entidades sindicais nao ser propícia a sua participacáo." (DIEESE
in FIG/CIDA, 2000, p. 163).
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A militancia das mulheres nos sindicatos tem esbarrado em vários
obstáculos, conduzindo-as a uma condicáo de outsiders. Historicamente
tem sido difícil organizar as trabalhadoras em virtude da sua concentracáo
em [uncóes de baixa qualífícacáo e alta rotatividade, sendo portanto
mais sujeitas ademissáo e ao controle de chefias. Por outro lado, houve
e há uma negacáo por parte das liderancas masculinas da importancia das
reivindicacóes específicas das mulheres sob a alegacáo de que a introducáo
dessas questóes quebraria a luta comum e a "unidade de c1asse". Além
disso, a própria organizacáo do sindicato, baseada no cotidiano masculino,
exc1ui as rnulheres, pois nao leva em conta a sobrecarga com as tarefas
domésticas. Finalmente, as concepcóes culturais predominantes
indicariam que o "sindicato nao lugar de mulher". A visáo cristalizada
da trabalhadora era a de máe ou de uma pessoa vulnerável que devia ser
protegida. Lamentavelmente, a renovacáo do movimento sindical
acontecido nos anos 80 foi basicamente uma experiencia masculina, que
nao alterou esses obstáculos.
é

Numa tentativa de enfrentar es se tipo de problemas, surgiram naquela
década os primeiros congressos de trabalhadoras e, conseqüentemente,
as cornissóes ou secretarias de mulheres das centrais sindicais, cumprindo
o duplo papel de introduzir no movimento sindical o debate sobre a
discriminacáo no mercado de trabalho e abrir o leque de atuacáo das
mulheres nos sindicatos. Também permitiram a organízacáo das
trabalhadoras para participar em atividades de abrangéncía nacional, como
foi a forrnulacáo da "Carta dos Oireitos da Mulher", proposicáo de
diversos setores de mulheres mobilizadas entregue aos constituintes, no
intuito de inscrever os direitos das mulheres bem como a igualdade entre
homens e mulheres na Ccnstituicáo de 1988. A organizacáo dos
congressos e a criacáo das cornissóes nem sempre foi bem aceita pelos
dirigentes sindicais homens, pois viam naquelas tentativas o risco de uma
"divisáo da categoría" ante uma suposta "unidade de c1asse", entendida
como homogeneidade total.
já nos anos 1990, por sua vez, foram duramente discutidas e finalmente
implementadas cotas mínimas para a participacáo de mulheres nas direcóes
das centrais sindicais (CUT, CCT, FS e SOS). "No Brasil, a primeira
experiencia de cotas acontece em 1991, com o Partido dos Trabalhadores
assegurando uma representacáo mínima de 30% para qualquer um dos
sexos nos seus órgáos de direcáo. Em agosto de 1993, a CUT, após intensa
discussáo decide pela adocáo de um percentual mínimo de 30% e máximo
de 70% para cada sexo, nas instancias de suas direcóes, em ámbito
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nacional, estadual e regional. A partir daí, alguns outros partidos e
sindicatos também passam a adotar de diferentes formas o sistema de
cotas. Em 1995, esse movimento chega ao Legislativo brasileiro, com a
aprovacáo de um artigo na legislacáo que regulamentaria as eleicóes de
1996, assegurando urna cota mínima de 20% para as candidaturas de
mulheres as cámaras municipais" (MIGUEL, 2000, p. 22). Hoje em dia
vigora quota mínima de 30 % e máxima de 70%.
"Duas entidades trabalhistas em cujas categorías o número de
mulheres é significativo: a Confederacáo Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), e a Confederacáo Nacional
dos Bancários (CNB) também adotaram a política de cotas."
(ARTICULA~ODE MULHERES BRASILElRAS,200ü, p. 51).
Em síntese. apesar das inúmeras resistencias, a estratégia geral tem
sido a de fomentar e manter a participacáo das mulheres em todas as
instancias da vida sindical: nos sindicatos, nas diretorias de base, nas
direcóes de entidades, nos cargos e fóruns de dírecáo, nas negociacóes
coletivas, no debate político nacional e internacional.
As mudancas na quantidade e na qualidade da participacáo feminina
nao conseguiram, ainda, alterar substancialmente a lógica hierarquizada
das plataformas de luta sindical, pois as reivindicacóes económicas
prevalecem perante quaisquer outras demandas de cunho social ou
cultural. Todavia, num processo ambíguo e lento, houve urna paulatina
abertura da agenda sindical para as questóes e demandas específicas
das trabalhadoras, abertura atualmente limitada pelas adversas condicóes
das negociacóes e a perda de vísíbilidade das demandas das mulheres.
'Atualmente, há urna concordancia entre as sindicalistas e mesmo
entre parte dos sindicalistas de que a adocáo das cotas produziu
urna mudanca importante na cultura sindical ao garantir a
visibilidade para questóes silenciadas e para demandas nao
vocalizadas e nao representadas nos espacos de poder das entidades
sindicais. No en tanto, no debate recente critica-se a política de
ocupacáo de cargos nas direcóes sindicais pelo fato dela nao
assegurar que as mulheres empossadas sejam 'de fato agentes dos
interesses de género'(. ..) nem que esses interesses tenham presenca
efetiva na agenda e nas acóes sindicais. (...) Alerta-se também para
a ausencia nesse debate da questáo da discriminacáo racial e para
o fato de que a representacáo das mulheres negras permanece
excluída da discussáo que envolve as cotas e as políticas
afirmativas." (ARAÚJO & FERRElRA, 2001, p. 21).
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a

Pela importancia atribuída sensibilízacáo da lideranca sindical em
seu conjunto (homens e mulheres) para reverter o quadro de
desigualdade no mundo do trabalho anteriormente descrito, foram
realizados seminários de capacitacáo e planejamento estratégico da
acáo sindical em matéria de eqüidade de género, envolvendo além do
Dieese no rol de executor técnico, liderancas sindicais da Corníssáo
Nacional para a Mulher Trabalhadora da CUT, da Secretaria Nacional
de Políticas para a Mulher da FS, e do Departamento Nacional da
Mulher Trabalhadora da CCT-Brasil.
Como produto importante

é

necessário destacar a elaboracáo do

Mapa, inc1uindo problemas e propostas de acáo sindical para a construcáo
da eqüidade de género no mundo do trabalho no Brasil de hojeo A partir
de um eixo central (o ernprego), foram agrupados os seguintes temas/
problemas: salários e rernuneracáo, saúde. seguranca e condicóes de
trabalho, formacáo profissional, organizacáo sindical, organízacáo dos
trabalhadores nos locais de trabalho e novas formas de contratacáo, e
terceirizacáo, novas tecnologias e novas formas de gerenciamento e
organizacáo do trabalho. As propostas de um elenco de acóes possíveis
referem-se a toda a atividade sindical (organizacáo de entidades sindicais,
negociacáo coletiva, producáo de ínforrnacáo específica, campanhas de
esc1arecimento e motivacáo dos trabalhadores, entre outros aspectos da
vida sindical). O Mapa definido como um ponto de partida ou primeiro
passo no sentido de reunir e pensar os problemas e acóes de maneira
articulada. Esse "roteiro", que possui o objetivo claro de servir como
subsídío para a luta sindical, deverá, porérn, ser adaptado pelas entidade
sindical segundo suas peculiaridades e realidades.
é

"No entanto, os projetos apresentaram resultados muito mais
amplos em relacáo áqueles esperados, pois desencadearam urna
série de atividades e eventos nas entidades sindicais e em outras
entidades da sociedade, até mesmo em órgáos governamentais e
internacionais, os quais arnplificararn seu alcance. Alérn disso,
por ocasiáo do lancamento das publicacóes e mesmo da realizacáo
de alguns seminários, houve cobertura da mídia impressa e
televisiva, o que auxiliou na dívulgacáo dos trabalhos para a
sociedade em geral.
Os trabalhos realizados no ámbito dos
projetos vérn sendo utilizados pelas líderancas sindicais em
diferentes momentos e em espacos da acáo sindical: nas atividades
relacionadas a sensibilizacáo de homens e mulheres para a
questáo de género, na organizacáo das mulheres para as atividades

c. ..)
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sindicais, na preparacáo da negociacáo coletiva e em seu
desenvolvimento, bem como na avaliacáo de seus resultados."
(DIEE5E in FIG/CIDA, 2000, p. 152-153).

5. Agenda feminista
Feminizadio da Pobreza
O direito ao desenvolvimento tem sido analisado a partir de diferentes enfoques, ao longo dos últimos 50 anos. Os mais atuais concordam
em assinalar que se trata de um direito inalienáve1 de todo ser humano e
de todos os POyos. Compreende, entre outros aspectos: direito a alimentacáo, a habitacáo, a urna atencáo adequada a saúde, a trabalho, a
educacáo, a lazer, a viver em um meio ambiente saudáve1, a desfrutar dos
benefícios da cultura. Nessa questáo, as teorias políticas feministas concordam e se articulam com os objetivos e preocupacóes de outros grupos de pessoas desfavorecidas pelos sistemas políticos dominantes.
Um sistema económico que nao promove a justica social e a
igualdade, nao pode ser considerado sustentável. No último terco do
século XX, isso tem sido amplamente comprovado, já que o crescimento
económico nao vem sendo garantia de desenvolvimento social, como
se pensava antes. Pelo contrario, vem sendo fonte de aumento da
pobreza e de desigualdade na distribuicáo da renda, dentro e entre as
nacóes. E o desenvolvimento sustentado deve basear-se no combate a
todas as formas de discrirninacáo. de sexo, genero ou orientacáo sexual;
de cor, ra<;:a ou etnia; de credo, de ídade, de nacionalidade.

É necessário ter consciencia de que cidadania e desenvolvimento
sao duas faces da mesma moeda. "Ninguém pode gozar plenamente da
cidadania, se se limita ou impede seu acesso aos recursos do
desenvolvimento, se nao tem comida, trabalho, educacáo ou moradia.
E, inversamente, nao se pode desfrutar de um desenvolvimento humano,
sustentado e sustentável, se nao se garantem os direitos civis e políticos,
em respeito a todas as culturas etc." (BONAPARTE, 1995, p. 12 traducáo livre).
Para o caso específico das desigualdades entre homens e mulheres,
interessante observar alguns dos contundentes resultados arrolados em
1995 pelo Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), elaborado
pelo Programa das Nacóes Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Esse
informe classifica os países em tuncáo do índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), instrumento criado pelo Pnud para comparar a qualidaé
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de de vida das populacóes de diferentes países. O IOH elaborado com
base na esperanca de vida, no nível educacional e no poder aquisitivo da
populacáo total de cada país. A partir de 1995, o relatório também indica as diferencas registradas entre populacáo feminina e masculina. Por
exemplo, quando se compara o IOH e o índice de Oesenvolvimento
ajustado ao Cenero (lOC), o Canadá cai da primeira para a nona posicáo, enquanto a Suécia sobe da décima para a primeira posicáo.
é

As análises realizadas pelo Pnud incluindo o IOC levaram as
seguintes conclus6es gerais.
• Nenhuma sociedade trata tao bem suas mulheres como trata seus
homens (ROH 1996e 1997)¡
• A cornparacáo do IOH dos países com seus níveis de renda
confirma o fato de que a elíminacáo das desigualdades entre os sexos
nao dependente de um nível de rendimento elevado (ROH 1996,
1997 e 1999)¡
é

• A igualdade entre os sexos nao está necessariamente associada a
elevado crescimento económico, o que sugere a existencia de outros
fatores decisivos na elevacáo do IOH;
• A desigualdade de genero está fortemente relacionada a pobreza
humana (ROH, 1997) 10.

O mencionado relatório, sobre 1995, "apresenta um panorama
alentador de muitos países onde as mulheres estáo superando as
distancias que as separam dos homens, em matéria de educacáo e saúde.
Mas também mostra como longo o caminho que ainda devem
percorrer muitas mulheres. 70% dos pobres do mundo e 60% dos
analfabetos sao mulheres, e sua influencia económica e política quase
inexistente em cornparacáo com a do homem, salvo em pouquíssimos
países. (...) Algumas das principais cornprovacóes.
é

é

• No total da economia mundial, há 11 bílhóes de dólares que nao
se computam, já que grande parte do trabalho da muIher nao
remunerado ou insuficientemente remunerado¡
é

é

10 "Diversos estudos assinalam que a ínterseccáo da categoria raca/cor com out ras tais como género e classes sociais

evidenciamfortes contrastesnas vivencias de homense mulheres,brancose negros, ricos e pobres na sociedadebrasíleíra.
Essescontrastesincidemtransversalmentenas esferasda vida social,refletindo-seno acesso a educacáo,saúde,qualidade

a.

a

de vida (saneamento básico, água encanada, e59010 tratado). ínsercáo no mercado de trabalho, acesso intorrnacáo,
iustíca e cldacanra. Asslm, quando 80 IDG se agrega a variável raya e etnia, as duereocas ficam ainda mais visíveis. Os
homens brancos estáo em 41' lugar, enquanto que os homens afro-descendentes estáo em 104' lugar - lsto é, 63 pontos
abaixo, Por outro lado, as mulheres brancas estáo em 69' lugar e as mulheres afro-descendentes estáo45 pontos abaixo,
alcancando O 114' lugar - o menor índice entre os quatro grupos," (CEDAW, 2002, p. 23)
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• A falta de oportunidades para a mulher na adocáo de decisóes
políticas e económicas é um problema universal que afeta todos os
países, tanto ricos como pobres".
Registra-se, além disso, urna tendencia acentuada no sentido de
crescente empobrecimento das mulheres, que aumenta, de maneira
des proporcional ao aumento da pobreza entre os homens (qualquer
que seja o grau do desenvolvimento da sociedade ou país em análise).
O risco de cair na pobreza é maior entre as mulheres, especialmente
na viuvez (já que os sistemas de Previdéncia Social baseiam-se no
princípio do emprego remunerado contínuo). Em decorréncia desses
lamentáveís dados, o ponto A da Plataforma de A<;áo, aprovada em
Beijing, trata das mulheres e da pobreza, denunciando o fenómeno da
feminizacáo da pobreza (ver ONU, 1996).
O fenómeno da feminizacáo da pobreza é influenciado pela rigidez
das funcóes que sao atribuídas as mulheres - o que, por sua vez, decorre
das identidades de genero -, assim como pelo seu limitado acesso ao
poder, a educacáo, a capacitacáo, aos recursos económicos (inc1uindo o
crédito). Ainda que a pobreza afete a todos os lares em geral, as mulheres
suportam urna carga des proporcional, ao procurar administrar o consumo
e a producáo domésticos, em condicóes de crescente escassez. Tal
situacáo agrava-se, no caso das mulheres chefes de família e nas unidades
domésticas rurais.
Na sessáo "A Mulher e a Economia" da Plataforma de Acáo aprovada
em Beijing também sao tratadas as questóes que dizern respeito as
atividades produtivas realizadas pelas mulheres (ONU, 1996). A sessáo
diagnostica os aspectos estruturais e conjunturais que determinam um
acesso diferencado para homens e mulheres, aos recursos e oportunidades
económicas. Entre os aspectos estruturais, destaca-se a mencionada dívisáo
sexual do trabalho, que compromete a plena insercáo das mulheres na
organizacáo social, política e económica; e a desqualificacáo da
contribuicáo económica das mulheres em razáo da predominancia em
atividades nao remuneradas de reproducáo social.
''Alguns especialistas, especialmente os rnaís críticos, afirma m
que é muito provável que tenhamos chegado ao final de 1999
com cerca de 60 milhóes de brasileiros/as no grupo de pessoas
pobres. Para a populacáo empobrecida, o estabelecimento de
políticas sociais e emergenciais compensatórias é urna estratégia
necessária de superacáo, mas também de retencáo da onda
crescente de degradacáo a que está submetida. (...) Assim, a
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idéia de promover e apoiar a multiplicacáo de projetos e
experiencias de geracáo de ernprego e renda específicamente
voltadas para as mulheres, expressas no documento Estratégia
da lgualdade, é, sem dúvida, urna tentativa de responder a um
quadro de impressionante fragilidade do mercado de trabalho
brasileiro" (ART[CULA~ÁO DE MULHERES BRASILE1RAS,
2000, p. 25), já descrito anteriormente.
Entre as medidas propostas na Plataforma de Acáo aprovada em
Beijing destaca-se a necessidade de considerar a questáo da pobreza
por meio de políticas e programas macroeconómicos que tomem como
referencia o género. As políticas públicas e acóes de governo deveriam
incluir a análise sobre o impacto, por exemplo, do ajuste estrutural,
das dívidas externas e dos investimentos, avaliando os efeitos entre as
mulheres, principalmente entre as chefas de família. Um outro objetivo
estratégico seria a revisáo de leis e práticas administrativas no sentido
de garantir o acesso das mulheres aos recursos económicos.
Finalmente, é necessário mencionar a Marcha Mundial das Mulheres,
urna campanha que mobilizou mulheres de 186 países do mundo entre 8 e
17 de outubro de 2000. A proposta teve origem no movimento de mulheres
do Canadá, em 1995, quando cerca de 850 mulheres marcharam 200 km
contra a pobreza, sendo recebidas por 15 mil pessoas em frente a Assembléia
Nacional. A iniciativa desse movimento influenciou outros movimentos
de mulheres do mundo, estimulando a organizacáo da Marcha Mundial
das Mulheres de 2000. Essa Marcha teve como eixos o combate a pobreza
e a violencia sexista, e expressou o descontentamento para com os efeitos
perversos da globalizacáo. Foram recolhidas mais de cinco milhóes de
assinaturas de apoio as reivindicacóes da Marcha, entregues na sede das
Nacóes Unidas. No Brasil, a Marcha foi coordenada por Cornissóes de
Mulheres da CUT, Contag, Confederacáo dos Bancários, Católicas pelo
Direito de Decidir, entre outras organizacóes da sociedade civil. A Marcha
das Margaridas, organizada pela Contag em conjunto com outras, foi a
maior mobilizacáo nacional de mulheres realizada no país 1I •

11 "O nome escolhido para a marcha das trabalhadoras rurais faz urna homenagem

a líder sindical Margarida MariaAlves,

assassinada a mando de latifundiários e usineiros do 'Grupo da Várzea', em 12 de agosto de 1983, na cidade de Alagoa
Grande (PB), na porta da sua casa, díantedo marido e do !ilho. Margarida era, desde 1973, presidenta do Sindicato dos
Trabalhadores Aurais de A1agaaGrande. No dia 10 de agosta de 2000. Brasília ficou lIorida de Margaridas que vieram de

todosos lugaresdo Brasil, representando as dezenasde milharesde traba/hadaras ruraisqueñcararnemseus assentamentos,
comunidades, municipios, estados e regioes." (CONTAG,2002, p. 44)
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A~oes afirmativas

Trata-se da adocáo temporal de medidas especiais - legislativas, administrativas, judiciais -, destinadas apromocáo da igualdade de oportunidades, em diferentes ámbitos, para grupos historicamente discriminados. Sao acóes corretivas que térn por objetivo conigir as defasagens
entre o ideal igualitário, consagrado nas normas e na legislacáo, e uro
sistema de relacóes sociais marcado pelas desigualdades e hierarquias",
A discriminacáo positiva refere-se ao conjunto de medidas de acáo
positiva adotado como política pública, para urna transformacáo ampla
e planejada, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades a todos os
cidadáos e cidadás (ver CFEMEA, 1996). O primeiro país a implementar
políticas de cotas por sexo no sistema de governo foi a Noruega (1978).
O primeiro país da América Latina a implantar o sistema de cotas no
Legislativo foi a Argentina (1991). Percentagem mínima para as mulheres
nos partidos políticos dos países do Mercosul. Argentina 30%, Brasil
20%, Paraguai 20%, Llruguai nao tem leí de cotas reservadas as mulheres
na direcáo dos partidos políticos ou na cornposicáo das listas de
candidatos (ver PITANGUY & HERlNGER, 2000.
DELGADO, CAPELLlN e SOARES (2000, p. 12) descrevem a
história internacional da afirmacáo do princípio de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres e sua aplicacáo no mundo do
trabalho, cujos primórdios vinculam-se a eliminacáo de todos os elementos
discriminatórios contidos nas Iegislacóes nacionais. Esses primórdios foram
seguidos de um esforco adicional para estimular, por meio de
procedimentos práticos, a efetiva mudanca nos comportamentos
discriminatórios nos locais de trabalho. ''A torca moral e coercitiva dos
mecanismos punitivos legais muitas vezes nao consegue ser propulsora
da inovacáo de comportamentos. Assim, o desenho de metodologias,
de planos e de estratégias concretas de políticas de intervencáo foi um
propósito comum em varios contextos nacionais nos anos 80".
O caso francés resulta ilustrativo para compreender a importancia
do papel do Estado na consecucáo dos objetivos surgidos na aplicacáo
de medidas de acáo afirmativa, principalmente no que diz respeito a

12 Sobre os tipos de justificativa para a implementa9aode programas de discrirnínacáopositivanos sistemaspolíticos
fjusti9a compensatória,justícadistributivae utilidade social).ver RODRIGUEZin MAFFIA y KUSCHNIR,1994.Sobre a
políticade cotas por sexo no Poder Legislativobrasileiro.ver MIGUEL,2000. Sobre as acóes afirmativaspara a colTEl9iiO
das desigualdadesde géneroe r89a1cor no mercadode trabalho,ver BENTO,2000.Para umacompara9iiointernacional
sobre a apllcacáo de medidas afirmativasnas políticaspúblicasde trabalho e renda, ver CFEMEA, 1996; e DELGAOO,
CAPELLlN & SOARES,2000.
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prornocáo, desde 1983, de tres tipos de instrumentos: a) a introducáo

a

do princípio de negociacáo específica no tocante
igualdade
profissíonal entre homens e mulheres nas negociacóes coletivas, b) a
obrígacáo das empresas com mais de cinqüenta empregados de elaborar
um relatório anual das condicóes de emprego de mulheres e hornens,
e) a negociacáo de planos de igualdade, com previsáo de auxílio
fínanceiro por parte do Estado aos planos exemplares. A partir de 1987,
esse conjunto de instrumentos foi complementado por outros dois
instrumentos de prornocáo da igualdade profissional. o contrato para
empregos mistos e os acordos interprofissionais (ver Parte 111, sobre os
processos de integracáo na UE).
Apesar dos esforcos realizados na promocáo e implernentacáo des ses
instrumentos, as políticas de acáo afirmativa demoraram a ser
incorporadas pelo setor empresarial. Segundo DELGADO, CAPELLIN
e SOARES, foi o desafio pragmático da rnundializacáo da economia,
com suas exigencias no que diz respeito a adequacáo das organízacóes
produtivas, o cenário que nos anos 90 estimulou alguns agentes
económicos a aderirem a es se tipo de estratégias afirmativas da igualdade
entre homens e mulheres, com o intuito de experimentar urna alianca
entre a rentabilidade dos negócios e o éxito de novas estratégias de
recursos humanos que promovam a igualdade de oportunidades.
Vejamos exemplos extraídos da realidade nacional. A discussáo no
ainda muito recente, sendo urn debate nao instalado
Brasil
completamente na ciencia do direito, ainda baseada na promocáo da
igualdade a partir da nao discriminacáo. A Constítuicáo Federal, no
seu arto 7", garante a "protecáo do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos". Também consagrou normas concretas
sobre acóes afirmativas no caso dos portadores de deficiencia. Porém,
a própria carta magna inclui maior quantidade de dispositivos que vedam
a discriminacáo do que de específicos de acáo afirmativa.
é

As demandas de acáo afirmativa apresentam sérias dificuldades em
ser incorporadas nas agendas públicas, apesar de serern apoiadas pelos movimentos de mulheres e pelos organismos internacionais. Em
primeiro lugar, e1as térn o contrapeso do ajuste estrutural. Por outro
lado, as mulheres térn muitos obstáculos para introduzi-las nos debates parlamentares e sindicáis. nos quais as negociacóes sao muito difíceis e o conceito de discrirninacáo positiva nem sempre bem cornpreendido ou aceito.
é
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"Vale ressaltar que várias acóes afirmativas estáo sendo inc1uídas
em negociacóes coletivas de categorias profíssionais junto a
empregador@s, mediante cláusulas em acordos e convencóes
firmadas. Maior atencáo merecem as questóes sobre as condicóes
de trabalho, qualificacáo e treinamento, saúde ocupacional e
reprodutiva, e garantia contra as discriminacóes e abusos
denunciados pelas trabalhadoras. A Central Única de
Trabalhadores - CUT lancou urna campanha visando sensibilizar
os sindicatos a desenvolverem acóes de pesquisa, de capacitacáo,
e de incorporacáo de reivindicacóes referentes aos direitos das
rnulheres, desde 1995, com a bandeira. Cidadania - igualdade
de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical."
(RODRIGUES, 2001, p. 22).
Segundo CAPPELLlN (in CUT, 1998), no Brasil atual, podemos
falar de urna emergente sensibilidade da sociedade e do empresariado
para com as disparidades sociais internas e até externas as empresas,
exigindo do empresariado urna atitude mais ativa. Por exernplo, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Social já aceitou incluir, como requisito
para a distribuicáo de créditos e incentivos as empresas, o respeito a
legislacáo trabalhísta com relacáo as creches (a inclusáo desse critério
foi urna conquista do movimento feminista). Empresas multinacionais
como Levi Strauss, johnsons & johnsons, Avon, entre outras, estáo
engajadas em trazer para suas filiais brasileiras políticas de diversidade
implementadas já nas suas matrizes (sobre políticas de diversidade nas
empresas multinacionais, ver, entre outros, OIT/MTb, 1996 e 1997).
As anteriores manífestacóes de vontade política socialmente
compartílhada, no sentido de realizar ínovacóes no campo das relacóes
de genero (expressas nas mudancas da legislacáo nacional e na ratífícacáo
de convencóes internacionaís), nos anos 90 acrescentaram-se razóes
económicas que, conjuntamente, levaram a ímplernentacáo de acóes
afirmativas em prol da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no mercado de trabalho. Destarte, na atualidade haveria urna
confluencia entre a vontade económica e a vontade política, com o
intuito de outorgar atencáo especial e específica as questóes de genero
no mercado de trabalho.
De todo modo, essa artículacáo de vontades nao é obvia nern isenta
de contradícóes. Alguns gestores optaram por apresentar as políticas de
acáo afirmativa aos empresários como um derivado do princípio de eficiencia e, portanto baseadas na melhoria da competitividade. Sob esse
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enfoque, atender a problemática da discriminacáo das mulheres no trabalho significaría agir a favor do desenvolvimento económico (crescímento e competitívidade), do aumento da produtividade (producáo de
bens e servícos). da melhoria da imagem da empresa na sociedade (atingindo a circulacáo dos bens e servicos), e da utilizacáo adequada da
multiplicidade e variedade de recursos humanos disponíveis numa dada
sociedade (ver CLAES in ülT, 1999).
No entanto, esse enfoque desatende a outra face da moeda, igualmente
importante, que o necessário compromisso social do empresariado, no
que diz respeito a atencáo da cidadania e do princípio de eqüidade. Essa
óptica, em contrapartida, privilegia o desenvolvimento social (isto é,
crescimento económico com redistribuicáo), os direitos humanos e as
liberdades fundamentais, a justica e a harmonia social, e a igualdade de
oportunidades e opcóes (ver CUELLAR, 1997).
é

A reproducáo da segrnentacáo dos mercados de trabalho e a reedicáo
constante da pirámide ocupacional póern as mullieres numa posicáo de
desvantagem perante os processos de modemízacáo e reestruturacáo
produtiva, restringindo suas oportunidades para o desenvolvimento de
novas habilidades e competencias para o atual mundo do trabalho. Se
por um lado Iimitam a produtividade e a potencialidade das mulheres,
por outro lado também Iimitam o acesso das mesmas ao pleno exercício
de seus direitos básicos como seres humanos em todas as dirnensóes da
vida (política, cultural, social, económica etc.). Assumir a perspectiva
de género no desenvolvimento económico e social supóe aceitar o desafio
de vincular as problemáticas derivadas das atuais relacóes de genero a
transformacáo produtiva com eqüidade.

6. Elos entre as agendas
Uma prirneira reflexáo que precisa ser colocada diz respeito as
questóes íntra-agendas. em cada uma das tres agendas estudadas, as
duas questóes levantadas como aquel as mais recorrentes estáo
fortemente inter-relacionadas. Vejamos caso a caso.
No caso da agenda parlamentar, as questóes relevadas sao a prote~(1o
da fHn~ao social da maternidade e a questáo da Prwidencia Social. Essas
questóes estáo intimamente vinculadas, tanto no sentido estrito de
Previdéncía Social (por exemplo, salário-rnaternidade e aposentadoría
diferencial). como no sentido mais amplo da previdéncia, visando a
construcáo de uma rede de protecáo social por meio de múltiplos
programas que privilegiam o atendimento as chefas de família.
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Por outro lado, a agenda sindical privilegia outras duas questóes
inter-relacionadas, poís a introducáo de reivindicacóes específicas de
genero nas pautas apresentadas pelos trabalhadores aos empresários
nas mesas de negocia~iio coletiva, e principalmente a forca com que elas
sao apresentadas e defendidas, se relaciona direta e necessariamente
com transforrnacóes nas rela~i5es de genero no interior do próprio movimento sindical,
tanto no sentido quantitativo (isto aumento da partícipacáo feminina
na lideranca sindical) como qualitativo (ou seja, modificacáo do status
das questóes que dizern respeito aos direitos das trabalhadoras no
imaginário e nas representacóes dos atores envolvidos).
é.

Finalmente, no caso da agenda feminista, as causas da feminizacáo
da pobreza estáo enraizadas em processos culturais, sociais, políticos
e económicos de injusta distribuicáo dos bens rnateriais e simbólicos,
de longa data, que só poderáo ser quebrados ou cuja transforrnacáo
poderá ser acelerada a partir da aplicacáo e disserninacáo de medidas
de acáo afirmativa.
De outro lado, as questóes interagendas também estáo articuladas
(o que de maneira alguma significa que sejam totalmente harmoniosas
ou que nao exista conflito entre elas). A maternidade, pela sua inscricáo
anatómico-fisiológica no corpo e pela sua inscricáo cultural no conjunto
das mulheres,
o eixo central que permeia todas as seis temáticas
tratadas pelas tres agendas analisadas.
é

Assim, os projetos de lei sobre protecáo social a matemidade térn
sido os mais debatidos e freqüentemente aceitos pelo conjunto dos
legisladores (nao sendo o caso das proposicóes relativas a patemidade),
enquanto as políticas sociais compensatórias ressaltam as chefas de família
como populacáo-alvo preferencia\.
Por outro lado, as cláusulas relativas a gestante e a maternidade sao
as predominantes nas pautas de reivíndícacáo dos trabalhadores e nos
acordos coletivos, revelando urna maior aceitacáo da especificidade
das trabalhadoras pela lideranca sindical (masculina) no que diz respeito
a sua funcáo maternal.
Em terceiro lugar, na reflexáo feminista sobre o problema da
femínizacáo da pobreza se destaca a construcáo social da maternidade
como limite maior para a busca de melhores condicóes de vida, pondo
empecilhos específicos as mulheres para sair da situacáo de pobreza, e
determinando a urgente necessidade de estabelecer acóes afirmativas
visando acabar com as diferencas na construcáo das trajetórias de
homens e mulheres no mercado de trabalho e nas relacóes familiares.
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Destarte, a possibilidade de gerar/acolher um filho ou urna filha no
próprio corpo tem sido e é, por enquanto, a vantagem e a cruz das
mulheres. Pois, se em decorréncia desse fato as mulheres trabalhadoras
sao especialmente consideradas nas políticas públicas, essas tendem a
reforcar a imagem de domesticidade das mulheres e principalmente a
idéia de que a reproducáo biológica e social das sociedades depende,
quase que exclusivamente, delas. Esta situacáo coloca nossa reflexáo e
nossa prática numa difícil encruzílhada. deixar de lutar pelos direitos
das mulheres em termos de maternidade, para que a cidadania das
mesmas possa ser vista com um olhar e urna prática mais ampla e
igualitária? Ou continuar defendendo esse tipo de "privilégio", pois as
rnudancas sociais que transformariam a vida das mulheres ampliando
seus horizontes para além da maternidade ainda estáo por vir, num
futuro muito distante?
Poderíamos dizer que se trata de urna aparente encruzilhada, pois o
que deveria ser mudado sao os eixos centrais que constituem as políticas
públicas. A vida nao deveria ser concebida como só trabalho para os
homens, como também nao deveria concebida ser só maternidade para
as mulheres. Compor, equilibrar, equacionar as diferentes dimensóes
da vida humana deveria ser propósito maior das políticas públicas,
tendendo ao exercício da cidadania plena por todas as pessoas,
independentemente de seu sexo, idade, raca/cor, religíáo etc., e visando
ao desenvolvimento pluridimensional de cada cidadá e cidadáo (na
vida política, laboral, familiar, cultural, afetiva etc.).
Na organizacáo social atual, a demanda de trabalho doméstico acaba
sendo ainda maior para as mulheres, tendo aumentado de maneira
desproporciona! a partir da írnplernentacáo dos processos de ajuste
estrutural, pois a verdadeira variável de ajuste tem sido a diminuicáo de
provisáo de servicos pelo Estado e o conseqüente aumento do trabalho
de reproducáo social, culturalmente atribuído as mulheres. As novas
políticas públicas deveriam, necessariamente, ser formuladas de maneira
multissetorial e multidiscíplinar, Também deveriam apresentar um novo
enfoque e urna nova articulacáo entre o trabalho para o mercado, o
trabalho doméstico e a provísáo estatal de bem-estar, assegurando o
fortalecimento da cídadania social e, paralelamente, o aumento da
produtividade social global. Nessa nova articulacáo, uma peca-chave
deveria ser a atribuicáo de ambos os tipos de trabalho a ambos os géneros,
ampliando o leque de possibilidades e responsabilidades de homens e
mulheres em todos os aspectos da vida.
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Assim, as políticas públicas nao necessariamente deveriam estar
focadas na atencáo as populacóes em situacáo de risco, mas em prover
condicóes a todas as famílías para que seus membros possam desenvolver
urna vida política, cultural, profissional e familiar mais gratificante e
plena. Trata-se de formular novos tipos de arranjos institucionais e formas
de solidariedade, articulando agendas, iniciativas, atores, recursos, entre
outros aspectos. Nesse tipo de cidadania e de políticas públicas a
construir, a lógica pressuposta é outra, pois nela a economia e a política
estariam reunidas numa relacáo visível, transparente, de reciprocidade
e interdependencia, bem como o público e o privado.
A formulacáo desse tipo de novas políticas públicas nao pode ser
tarefa a ser enfrentada por urna instituicáo ou grupo de atores. Precisa da
acáo simultanea e articulada de diversos agentes a partir de diferentes
ámbitos e com múltiplas estratégias, com o propósito central de
redistribuir o poder e os bens materiais e simbólicos. Trata-se de construir
um modelo de desenvolvimento includente, que torne compatíveis a
vida pública e a vida privada dos cidadáos e das cidadás, valorizando o
trabalho para o mercado e o trabalho doméstico como responsabilidades
sociais compartilhadas.
Na elaboracáo da reflexáo sobre as agendas ficou clara urna diferenca
fundamental entre os tres tipos de ámbitos. Por um lado, o movimento
de defesa dos direitos das mulheres tem urna longa tradicáo de reflexáo
sobre si, muito enriquecida nas últimas décadas pelos Estudos de Genero
desenvolvidos na academia (principalmente nos Núcleos de Estudos da
Mulher das universidades). No caso do movimento sindical, a reflexáo
sobre as relacóes de genero é mais recente, porém muito bem estruturada
a partir dos pioneiros estudos de Elisabeth Lobo na área universitária da
Sociologia do Trabalho e, nos últimos tempos, notavelmente enriquecida
e renovada pelos projetos e publicacóes do Díeese em parceria com as
centrais sindicais. já no caso do Legislativo, as díficuldades para a reconstrucáo da agenda foram maiores, poi s nao existe ainda urna tradicáo
de reflexáo sobre seu próprio desenvolvimento, potencialidades e
entraves, especialmente no que se refere a questáo de genero. De alguma
maneira, @s parlamentares nao térn dado relevancia suficiente a questáo
de genero, e @s estudios@s do genero só recentemente se interessaram
pela política no sentido tradicional do termo (pois privilegiaram outros
espacos de poder e os grupos de mulheres mais vulneráveis como temas
principais das pesquisas).
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Essa sítuacáo dificultou parcialmente a análise realizada, sendo tambérn
negativa num sentido mais amplo. No Brasil,existe uma grande superposicáo
de normas e leis que estabelecem formalmente o conjunto das políticas
públicas de trabalho e renda (legislacáo nacional, outras normas federais,
normas internacionais, acordos supranacionais, acordos e convencóes
coletívas), que comentamos especialmente neste livro, No entanto, quando
essas normas entram em conílito, o que acaba prevalecendo o estabelecido
pelo Congresso Nacional, com forca de lei e obrigatoriedade de aplícacáo
pelo Poder judiciario, e até porque no Congresso que se determinam as
tres pecas orcamentárías que possibilitaráo ou nao a concretizacáo de
políticas públicas em qualquer área. Assim, a enorme tarefa ou o grande
desafio para as atuais legisladoras assume um caráter privilegiado e chave
ao mesmo tempo, poi s sem dúvida alguma a Bancada Feminina constitui a
porta de entrada e de divulgacáo da problemática de genero no Congresso
Nacional, de uma maneira organizada.
é

é

Por esses motivos, olhamos com particular esperanca para a situacáo
delineada no Brasil a partir de janeiro de 2003. Pela história universal das
mulheres, sabemos que para que exista urna íncorporacáo expressiva da
temática das relacóes de genero nas políticas públicas necessária uma
ampla participacáo de mulheres na formulacáo e execucáo dessas políticas,
sejam elas de trabalho, educacáo, saúde ou outras. E acontece que o
perfil dos formuladores de políticas públicas foi alterado nos últimos
meses, com uma significativa incorporacáo de mulheres em cargos
decisórios, seja no Poder Legislativo seja no Poder Executivo (ern julho
de 2003: 4 ministras e 1 secretária de Estado nomeadas, 2 governadoras
ele itas, 45 deputadas federais e 9 senadoras assumindo mandato no
Congresso Nacional, 137 deputadas estaduais e1eitas, entre outros cargos
políticos associados a um importante poder de decisáo e execucáo).
é

Assim, há duas condicóes para garantir o éxito da incorporacáo de
genero nas agendas públicas e institucionais: (1) a participacáo das próprias
mulheres e (2) a consciencia e conhecimento da problemática de genero,
pelo menos uma delas já estaria em vias de ser garantida. Agora, além de
continuar trabalhando pela constante incorporacáo de mulheres em cargos
de relevancia, trata-se de batalhar por ampliar o conhecimento e a
consciencia entre parlamentares e políticos em geral, sejam mulheres ou
homens, sobre a prioridade da problemática de genero para fomentar o
desenvolvimento de sociedades mais justas e equilibradas.
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Formulacáo de Políticas Públicas de
Trabalho: o caso brasileiro (1988-2002)
Silvia C. Yannoulas'

O

propósito dessa parte é subsidiar a reflexáo sobre a temática
das relacóes de genero na forrnulacáo descentralizada de
políticas públicas e, especialmente, de políticas públicas
de educacáo profissional no Brasil durante o período considerado
(1988-2002). Pretende-se lancar um olhar crítico, de forma a enfatizar
a importancia do respeito a igualdade de genero na forrnulacáo, gestáo
e avalíacáo de políticas públicas. Com esse firn, seráo abordadas as
principais questóes referentes a participacáo das mulheres na Iorrnulacáo
de políticas públicas e na forrnacáo profissional (como beneficiarias e
como formuladoras das políticas e da forrnacáo). considerando, como
exemplo, as acóes realizadas no Brasil.
O caso brasileiro revela-se de especial interesse para o tipo de
reflexáo proposta, nao só por ser um dos maiores países da América
Latina, envolvendo urna considerável massa de trabalhadoras, mas também
pelo seu caráter inovador no que diz respeito as formas descentralizadas,
participativas e dialógicas para a (ormulacáo e gestáo de políticas
públicas. Nesse sentido, a análise e a difusáo da experiencia brasileira na
matéria de interesse local e também internacional.
é

1 Urna primeira versáo desse texto 10ipublicada em castelhano, pela Revista Zona Franca, Mo IX. Números 9/10, septiembre

de 2001. Centro de Estudios MultidisClpltnarios sobre las Mujeres, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario. Rosario, p. 22-40. Agradecemos ao Centro a autorizacáo de pubncacáo em portugués
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"O Brasil notabíliza-se em relacáo aos outros países na América
Latina pelo tamanho e pela estrutura do sistema público de
emprego estabelecido durante essa década. A estrutura democrática
e descentralizada desse modelo aproxima-se mais aos sistemas
públicos de muitos países europeus. Apesar disso, o sistema público
de emprego no Brasil tem que desempenhar um papel múltiplo,
revelando o perfil heterogéneo do país, que possui características
tanto de economias industrializadas quanto de economías ern
desenvolvimento e tarnbérn diversas situacóes de emprego e de
ocupacóes. Como resultado, as políticas de emprego no Brasil
térn que servir tanto para a agenda de competitividade como
tarnbérn para a agenda social. De um lado, as políticas públicas
tém que atender as necessidades de crescimento competitivo e
dinámico, de desenvolvimento de qualificacóes e de geracáo de
emprego próprias de urna das economias industriais líderes no
mundo. Por outro lado, essas mudancas múltiplas no mundo do
trabalho sao sobrepostas a desigualdades socioeconomicas
profundas e preexistentes, as quais exigem urna agenda de política
social para a reducáo de desigualdades, para oferecer acesso a
treinamento e crédito aos setores tradicionalmente excluídos e
para integrar um espectro rnais arnplo da sociedade na deterrninacáo
de necessidades e na execucáo das atividades." (POSTHUMA in
OIT/MTE, 1999, p. 18-19 - grifos nossos)
Além do exposto, o caso brasíleíro novamente revela-se de especial
interesse para o tipo de reflexáo proposta, pelos seus avances recentes
no campo das lutas antidiscriminatórias, especialmente pelo elevado
grau de institucíonalídade de dois movimentos sociais cm particular: o
de mulheres (já na década de 80 do século XX) e o negro (na década
de 90 do mesmo século].
No entanto, existem poucas análises sobre os efeitos (positivos e
negativos) da descentralizacáo das políticas públicas corn relacáo a
luta contra as discriminacóes (de genero, raca/cor, entre outras) no
mundo e nas relacóes de trabalho. Se a descentralizacáo tem sido especialmente proposta, executada e analisada como um mecanismo ou
sistema que garante a forrnulacáo de políticas públicas mais acordes
corn o desenvolvimento (local, nacional) sustentável desejado, poucas

2 Ver, entre

OU1[OS:

CEPIA. 1999.
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vezes tem sido levado em conta o viés de genero nessas análises. Assim, pouco se sabe ainda sobre os efeitos da descentralizacáo sobre a
qualidade de vida das trabalhadoras e das mulheres em gera1.

1. As Mulheres e o Poder Político

o tema do poder e da democracia

caro as Ciencias Socíaís' e aos
feminisrncs". Inicialmente, a relacáo entre as mulheres e o sistema político
esteve caracterizada pela exclusáo. os primeiros teóricos da democracia
nao consideraram as mulheres entre os membros do contrato social, pois
entendiam que nao cumpriam com o quesito de igualdade natural (nao
eram "pares"). Destarte e desde suas origens no sufragismo de finais do
século XIX, as diferentes vozes do feminismo (militante e académico)
procuraram ampliar os sentidos da democracia contemporánea, visando
incluir as mulheres nos sistemas políticos, por meio de diversos
mecanismos (ora sucessivos, ora sobrepostos ou paralelos).
é

Um primeiro objetivo foi o voto, momento inaugural (de nascimento) da relacáo positiva entre o sistema político e as mulheres
como coletivo". Esse objetivo tinha uma dupla conotacáo. ampliava o
conceito de cidadania permitindo a participacáo das mulheres no sistema político e, paralelamente, questionava a desigualdade natural dos
géneros como determinante da desigualdade política. Ainda nao se
questionava, porém, o próprio sistema político (as regras da política
nao foram submetidas a crítica), e a transgressáo principal residía na
própria reivindicacáo de participacáo das mulheres.
Os Estados Unidos da América foram o primeiro país a assegurar as
mulheres o direito de ser eleita (1788), mas o direito do voto só foi
conquistado pelas estadunidenses em 1920. Em contrapartida, o primeiro
país a outorgar o direito político as cidadás foi a Nova Zelándía (1893),
porém, o direito de serem eleitas só foi assegurado as mulheres desse
país em 1918. O último país do mundo a outorgar direitos políticos as
cidadás foi a África do Sul (1994)6. O direito ao voto fora entáo
compreendido como a chave ou a estratégia para o acesso a uma série de

3 Ver. entre outros, GIDDENS. 1993
4 Ver. entre outras. CASTELLS. 1996.
5 Para uma penodizacáo da rustóne dos feminismos. ver ARCHENTTI in MAFFIA y KUSCHNIR. 1994.
6 Ovoto feminino nos paises do Mercosul: Argentina. em 1947; Brasil. em 1932. Paraguai. em 1961 e Uruquai, em 1932.
Sobre o voto terniruno no mundo. ver MIGUEL. 2000.
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transforrnacóes. O direito a educacáo, ao exercicio profissional. ao
patrimonio. Merecem destaque, nesse longo período, as sucessivas e
paralelas lutas (individuais e coletivas) pela igualdade na educacáo
profissional e científica, nos direitos trabalh istas e na constituicáo de um
contrato marital mais igualitário para os cónjuges.
A etapa seguinte desenvolveu-se nas décadas de 60 e 70 do século
XX, e pode ser entendida como momento de antagonismo com o
sistema político. A crítica radical do movimento de mulheres as práticas
de poder (políticas) masculinas levou a clausura, a rejeicáo dos espacos
da política tradicional e a construcáo de e spacos e estratégias
alternativas, caracterizadas pelo isolamento com relacáo aos circuitos
de poder institucionalizados (democracia auto-restringida). Esse
isolamento e refluxo perrnitiram o desenvolvimento de uma forte coesáo
interna, porérn novamente distanciaram as mulheres do exercício do
poder institucionalizado, pela auto-restricáo ou autodiscriminacáo".
Essa segunda etapa esteve marcada pela elaboracao de recrias sobre o
patriarcado e a palavra de ordem "o pessoal político". Tal palavra de
ordem ou afirmacáo tentava mostrar que a vida social nao deveria ser
compreendida como capacidade ou sorte individual, já que as circunstancias
privadas estáo estruturadas na base de fatores públicos, e, portante, SÓ
podem ser resolvidas a partir de acóes políticas. A afírmacáo "o pessoal
político" encerra dois significados: por um lado, se rejeita explícitamente
a separacáo liberal entre esferas pública e privada; alérn disso, se indica
que nao podem ser estabelecidas distincóes entre as ditas esferas. A vida
social nao deveria ser compreendida em termos pessoais, como urna questáo
de capacidade ou destino individual, dado que as circunstancias privadas
estáo estruturadas sobre a base de fatores públicos, e, portanto, só poderáo
ser resolvidas a partir de medidas e acóes políticas".
é

é

Uma terceira etapa ou momento de reapropriacáo da cidadania
organizou-se nos anos 1980, visando redefinicáo das regras da política a
partir da participacáo efetiva das mulheres no desenho de políticas públicas

a

7 No caso dos países do Cane Sul, esse distanciamento toi favorecido pela instauracáo de ditaduras militares
8 "... la afirmación de que Jopersonal es potitico significa un paso gigantesco sobre las primeras vindicaciones. Significa
que los márgenes mismos de lo potuico han cambiado y que no se está dispuesto a admitir que haya zonas de las cuales
la simetria, la decisión conjunta y el diálogo estén excluidas. Cuando el feminismo Introdujo el término patriarcado para definir
el sistema completo de poder dentro del cual las mujeres han de moverse en posicrón sistemáticamente rninorizada, afirmaba
que la democracia no tiene o no debe tener zonas inaccesibles. La modificación del derecho de familia, del derecho civil, del
penal y sobre todo la rnodihcación de costumbres que el feminismo introdujo en algunas de nuestras SOCiedadesson algunas
de las verdaderas conquistas de esse siglo, o por decirlo con mayor rotundidad, el feminismo es la única revolución que ha
triunfado." (LOPEZ, 1995. p. 52, grifos nossos)
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e na tomada de decísóes. Essa etapa foi marcada pelo desenvolvimento de
estratégias de negocíacáo, procurando o equilíbrio na cornposícáo de
genero dos poderes democráticos e republicanos (executivos, judiciários
e, principalmente, legislativos), e incluiu os primórdios da formulacáo de
medidas de acáo afirmativa, por meio do estabelecimento de cotas.
Associada aos estudos sobre "Mulher e Desenvolvimento" (MEO),
realizados no quadro conformado pela Década das Nacóes Unidas para
a Mulher (1975-1985) e com novas forcas, a partir da elaboracáo do
índice de Desenvolvimento Humano com consideracóes de genero por
parte do Programa das Nacóes Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
essa estratégia negociadora tem fortes conotacóes quantitativas: tratase de fazer com que a maior quantidade de mulheres "chegue lá".
Na última década do século passado, os resultados atingidos obrigararn a
urna nova reflexáo sobre a participacáo das mulheres no poder, só que dessa
vez sob um enfoque qualitativo. Foi paulatinamente percebido que as
mulheres que participam dos sistemas políticos republicanos defrontam-se
com inúmeros obstáculos derivados do predomínio masculino, constituindose como urna espécie de "elite discriminada". Segundo LEüN, trata-se de
um grupo duplamente isolado - tanto da elite masculina como da massa
feminina -, e dominado, por estar limitado a pequenas porcóes de poder
que a elite masculina cede a partir de pressóes persistentes".
Inaugurando o momento da qualificacáo da participacáo cidadá,
surgiram dois tipos de questóes-chave.
• é o número de mulheres que garante urna Iormulacáo de políticas
públicas em prol das mulheres como coletivo social? Isto quando as
mulheres participam da política, defen dem os interesses das mulheres>,
é.

• é possível que o ingresso massivo de mulheres na política contribua
para modificar as estruturas e mecanismos masculinizados da política?
Isto a [eminilizacáo da política contribui sua efetiva [erninizacáo,
alterando a própria prática política?
é.

a

a

Na atualidade, os processos de elirninacáo dos obstáculos participacáo das mulheres (particularmente as latino-americanas) na vida pública térn lugar num contexto marcado pela reestruturacáo dos espacos
públicos e dos processos económicos dernocratizacáo, globalizacáo,

9 "Elites discnminadas es la denominación paradójica en la que condensamos la formapeculiarporla que una minoriade
mujeres llega al poder y las reglas sociales que han de cumplir para ejercerlo' (LEüN. 1994. p. 19). Sobre os obstáculos
e modalidades de atuacáo das mulheres no exerc-c.o do poder. vertambém MARX in MAFFIAy KUSCHNIR. 1994.
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ajuste estrutural, estabilidade, reforma do Estado, entre outros aspectos.
Por esse motivo, defrontamo-nos com um paradoxo a participacáo das
mulheres na tomada de decisóes e nos cargos públicos acontece justamente no momento da "privatizacáo do público" (o mercado como
regulador das relacóes entre os indivíduos e entre as sociedades, retracáo
do Estado, tecnoburocratizacáo das decisóes, entre outros aspectos) (ver
DAEREN, 2000). E também de "internacionalizacáo do público", a partir dos processos de integracáo supranacional.
Destarte, novas estratégias deveráo ser desenhadas, se o que
queremos aprofundar os processos de incorporacáo das mullieres ao
conjunto do desenvolvimento económico, social, político, cultural de
nossos países e da Regiáo em seu conjunto. As antigas estratégias foram
pensadas para influenciar de maneira eficaz na Iormulacáo de políticas
afirmativas de nivel nacional/federal, operando em esferas que tiveram
como referencial explícito o acesso ao poder e a tomada de decisóes
nos ámbitos governamentais.
é

Hoje a formulacáo de políticas públicas encontra-se dividida em duas
tendencias contrapostas. os processos de descentralizacáo (nacional) e
os processos de integracáo supranacional (internacional). Por um lado,
sao promovidas a descentralizacáo política e a tormulacáo de projctos de
desenvolvimento local sustentável. Ao mesmo tempo, os estados nacionais
avan<;:am nos compromissos rnútuos da integracáo supranacional, limitando
portanto as decisóes nos outros níveis políticos (estadual e municipal).
Nesse contexto crítico atual preciso imaginar mecanismos novos que
garantam formas participativas e dialógicas, isto
que as mullieres
participem como reais sujeitos políticos e nao simplesmente como
beneficiarias das políticas; e o caráter descentralizado que garanta políticas
públicas adaptadas as demandas locais. Cabem algumas questóes específicas:
poderíamos pensar que entre essas duas tendencias (desccntralizacáo e
integracáo), estao sendo diluidas as questóes de genero? Nao será porque,
nas esferas estaduais e municipais, as mulheres desenvolvem urna presenca
restrita a determinados tipos de atuacáo> Que participacáo efetiva térn as
mulheres nos grupos técnicos que e1aboram a integracáo Ol! harrnonizacáo
das legislacóes> Estaremos presenciando a pulverizacáo da capacidade
obtida pelos movimentos organizados de mullieres, na sua história 10J
é

é.

10 Algumas especialistas sao otirnistas nesse ponto. acreditando que a oescentraíizacáo e a iníeqracáo supranacional
tavoreceráo a inclusáo da problemática de género nas políticas públicas. Ver DAEREN, 2001. p. 26
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2. Políticas Públicas Descentralizadas: o caso brasileiro
Conforme destacado na Parte I deste livro, o princípio da dernocratizacáo tem permeado a organizacáo do Estado brasileiro e se apresenta a partir do arto 10 da Constituicáo Federal (1988) que define que
a República Federativa do Brasil "constituí-se em Estado democrático
de Direito". Diferentes artigos da Constituicáo Federal defínern como
diretrizes a descentralizacáo político-administrativa e a participacáo
popular. Dessa forma, o Estado amplia sua interlocucáo com a sociedade por meio de suas diferentes formas de organizacáo, instituindo assim um novo modelo de gestáo, no qual os agentes e beneficiarios
dessa política exercem o controle social.
Com fundamento na Constituícáo de 1988, o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) foi criado em 1990 (Lei 7.998). Desde a criacáo do
FAT, a forrnulacáo e gestáo de PPTRs no Brasil térn se caracterizado pela
busca da articulacáo dos mecanismos financiados pelo FAT, assim como
pelo crescente envolvimento da sociedade civil, principalmente por meio
da deliberacáo em colegiados tripartites e paritários, com representantes
do governo, do empresariado, e dos trabalhadores. Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). em nível
federal; Comissóes Estaduais de Trabalho (CETs), em nível estadual, e
Cornissóes Municipais de Trabalho (CMTs), em nível municipal.
Assim, a construcáo de PPTRs no Brasil assenta-se sobre os princípios
de dernocratizacáo. participacáo, descentralizacáo, controle social
sobre os recursos [inanceiros e, fundamentalmente, sobre a integracáo
de atores e instituicóes e a articulacáo de mecanismos e acóes. Urna
primeira análise do funcionamento desses princípios, realizado com
base no trabalho desenvolvido pela parceria nacional MTE/FLACSO/
Brasil (1998-2003), pareceria indicar a existencia de entraves no
funcionamento do sistema tripartite e paritário para a forrnulacáo.
gestáo e avaliacáo participativas e descentralizadas da PPTRI1:
• No que diz respeito a Colegialidade: tensáo entre o poder
integrado do sistema tripartite e paritário para a [orrnulacáo, gestáo
e avaliacáo da PPTR, e o poder republicano (divisáo ou reparticáo
de poderes). Durante os seminários realizados a problemática surgiu
de diversas maneiras, por exernplo. no tratamento das fraturas e

11 Para essa análise utilizamos os conceitos de CANO in VOGEL & YANNOULAS, 2000. Com base no documento final do
Seminário "Balance e Perspectivas da PPTR no Brasil". organizado em 2003 por FLACSO/Sede Académica Brasil no
contexto da Parcena Nacional MTElFLACSO.
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entraves do processo de planejamento pela demanda do mercado
de trabalho. e nos debates sobre critérios de distribuicáo de recursos
para a qualificacáo profissional (e para os demais componentes da
PPTR), que questionam assimetrias nas relacóes entre as instancias
de deliberacáo e controle dos níveis municipal/e s tadual, e,
especialmente, estadual/nacional. Por outro lado, as complexas
delíberacócs levadas a cabo pelo sistema tripartite e paritario,
seguem-se as deliberacóes no marco do Congresso Nacional, que
finalmente quem aprova a distribuicáo dos recursos fínanceiros por
meio da aprovacáo dos orcamentos, muitas vezes desconsiderando
o debate realizado no sistema tripartite. Nesse sentido, vale ressaltar
a necessidade de uma maior articulacáo entre o sistema tripartite e
o Congresso Nacional.
é

• No que diz respeito ao Consenso Operante: acesso desigual as
inforrnacóes, que determina desiguais condícóes de participacáo na
deliberacáo e na tomada de decisóes. Continuam os problemas de
adrninistracáo da i nforrnacáo (consol idacáo, organizacáo,
disponibilizacáo, dernocratizacáo, solicitacáo, entre outros aspectos).
Os atores se perguntam quem deve assumir essa tarefa> Em qualquer
caso, o sistema tripartite e paritário procura agir de uma maneira
diferente da habitual, nao levando as questóes a votacáo imediata,
mas procurando a construcáo constante do consenso entre as bancadas
e os diferentes níveis do sistema (municipal/estadual/federal)
• No que diz respeito ao conceito de Coisa Pública: visáo restrita da
coisa pública, insuficiente compreensáo da coisa pública como algo
o
diferente, mais amplo do que o estatal. Um exemplo notável
problema da constituicáo de CAPs (grupos de apoio para os conselhos
de todos os níveis), sobre o qua! os atores se perguntam. quais seriarn
suas funcóes, e portanto, qual seria a origem de seu Iinanciamento>
Acreditamos que os fundos do FAT poderiam constituir uma das fontes
de financiamento, no entanto, nao a única, pois as diferentes bancadas
poderiam contribuir com recursos financeiros e humanos. Por outro
lado, o entendimento da política pública como aqueja restrita as acóes
de governo tem implicado, em alguns casos e conforme ressaltado pelos
participantes do serninário, um certo tipo de "condicáo tutelar do
governo", que impede o fortalecimento do sistema tripartite e paritario.
'Avancaremos a medida que empresários e trabalhadores se apropriern
da importancia do papel do conselheiro e se cristalize a consciencia
do poder de decisáo dos conselhos e outros organismos sobre os destinos
é
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da Política de Trabalho... n (vide fórum virtual). Urna rnudanca nessa
visáo resttita requer um processo cultural de longo alcance, que deverá
ser deflagrado pela acáo conjunta de diversas instituicóes (políticas,
educativas etc.). e com substrato na constituicáo de um novo
tipo de cidadáo, consciente e participativo.

a

• No que diz respeito Partícípacáo Social na definícáo e gestáo
das políticas públicas: problemas de representacáo (formal) e
representatividade (real) das instituicóes e dos conselheiros, pouca
visibilidade do potencial político dos espacos para a gestáo e
participacáo colegiada. O tripartismo paritário ainda nao é
plenamente assumido enquanto torca centrípeta, de modo a reunir
e potencial izar acóes/habilidades dispersas. Especialmente, seria
necessário investir numa difusáo maior de inforrnacóes sobre o que
é o sistema tripartite e paritário, e também sobre o conjunto de
programas e acóes que constituem a PPTR, para que as organizacóes
da sociedade civil possam aproximar-se com suas reivindicacóes e
também com seu apoio e conhecimento, para aprimorar os diferentes
mecanismos da PPTR. Nesse sentido, alguns participantes do
seminário destacaram (no fórum virtual) a potencialidade oferecida
atualmente pela intemet e pelas rádios comunitárias para um aumento
da dernocratizacáo da inforrnacáo e, conseqüentemente, da
participacáo social. Por outro lado, outros participantes assinalaram
que a descentralízacáo no controle das contas públicas nao avancou
na mesma proporcáo do controle social na forrnulacáo da PPTR, o
que dificulta o controle da utilizacáo dos recursos financeiros.
• No que diz respeito aos Conselhos Municipais: essa temática foi
amplamente abordada na fase presencial do seminário, bem como no
fórum virtual, pois existem sérios problemas para a constituicáo e
consolidacáo dos conselhos municipais de diversas áreas das políticas
sociais. Muitos municípios de pequeno porte térn pouca populacáo
(ou pouca populacáo rnobilizada) e a quantidade de conselhos setotiais
de nível municipal se multiplica (de trabalho, da enanca e do
adolescente, da rnulher, de saúde, de educacáo etc.). Por outro lado,
o caso dos conselhos municipais coloca no tapete a necessidade de
repensar os mecanismos de participacáo social nos municípios, no
sentido de articular os conselhos (seja pela via de conselhos regionais
que atendam urna política específica, por exernplo trabalho e renda;
seja pela via de constituicáo de conselhos de desenvolvimento local
que respondam por um conjunto de políticas sociais). Em todo caso,
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como foi destacado no debate virtual, capacitacáo específica,
inforrnacáo e meios de acesso a informacáo sao fatores-chave (porém,
nao suficientes) para aumentar a participacáo dos atores do nível
municipal na definicáo das políticas públicas.
• No que diz respeito a Avaliacáo de Políticas Públicas: dificuldades
de entendimento entre os atores envolvidos (conselheiros, técnicos,
avaliadore s) no que diz respeito a funcáo, lógica operacional
(económica, académica, social, política, entre outras possíveis) e
escopo da avaliacáo. Em muitos casos, as avaliacóes externas sao
realizadas por grupos de académicos provenientes da área de
educacáo, com énfase na preocupacáo pelas questóes pedagógicas
(específicamente didáticas), desconhecendo o contexto de dimensáo
integrante de urna política pública - que deve ser avaliada como tal
- no qual as acóes estáo inseridas.
• No que diz respeito as Relacóes de Genero no sistema tripartite
e paritário, podemos dizer que as mulheres estáo sub-representadas, e concentradas basicamente na bancada de governo. Se preciso trabalhar no preparo dos partidos políticos e sindicatos para o
cumprimento de normas que estabelecem cotas, o aumento do número de mulheres envolvidas na vida política e sindical nao garante
automaticamente urna mudanca radical no conteúdo das políticas
formuladas e implementadas. Para tanto, também preciso trabalhar na formacáo e qualificacáo de liderancas femininas para cargos
de direcáo, e na própria sensibilizacáo das mulheres (pouco entusiasmadas em participar da política ou contrárias a adocáo das políticas
de cotas nas instáncias sindicais, entendendo que significariam urna
protecáo indevida em detrimento do esforco pessoal). Podemos
dizer que, apesar das antigas e novas instituicóes estarem disponíveis, esperando serem urilizadas/apropriadas pelas mulheres, possível verificar que seu aproveitamento pel@s interessad@s ainda
ernbrionário. Um breve levantamento das acóes promovidas pelos
movimentos organizados de mulheres leva-nos a concluir que: se
por um lado cresceu a participacáo societaria por meio das üNCs
que advogam (ou fazem (/d¡¡oCllcy) perante o poder político (especialmente o Executivo e o Legislativo), pressionando para a consideracáo dos interesses das mulheres, nao houve uma estratégia clara
para a apropriacáo dos antigos e novos espacos de participacáo
democrática (poderes Legislativo e Executivo¡ e sistema Codefat/
CETs/CMTs), espacos esses em que as mulheres organizadas podeé

é

é

é

135

Silvia C. Yannoulas
Coor denador a

riam intervir formalmente no próprio processo de tomada de decisóes no que diz respeito a PPTR.
Por outro lado e sob o ponto de vista do conteúdo e resultados
parciais alcancados pelas políticas públicas de trabalho e renda, o
relatório de avaliacáo dos programas de geracáo de emprego e renda
do Ibase indica que: " ... as políticas públicas brasileiras sao
compensatórias, assumindo um caráter mais ativo, procuram suprir o
que o mercado por si só nao resolve. Caracterizarn-se como sociais,
náo-assístencíaís e de dirnensáo económica. O relevante que visam
proporcionar a inclusáo económica de setores menos favorecidos da
sociedade. O grave que historicamente há um desencontro entre
políticas macro e aquelas específicas de geracáo de emprego e renda."
OBASE, 1999, p. 10)
é

é

Pela sua vez, POSTHUMA (in OIT, 1999, p. 22-23) destaca:
"AIgumas preocupacóes válidas podem ser levantadas. Por
exemplo, indaga-se se o caráter inovador da estrutura operacional
do sistema público de emprego brasileiro e os recursos
substanciais disponíveis por meio do FAT seráo suficientes para
enfrentar a crise emergente no emprego. O Ministerio do
Trabalho e Emprego tem pouca influencia sobre as políticas
económicas e industriais e, dessa forma, tem, virtualmente,
nenhuma influencia sobre o ambiente para a criacáo de emprego
no setor formal moderno. Conseqüentemente, as atividades térn
sido direcionadas para o estímulo as pequenas e microempresas
e ao trabalho autónomo por meio do microcrédito, para o
aumento de treinamento para a ernpregabilidade e para a criacáo
de empregos de curto prazo através de obras públicas, em casos
selecionados. Vale considerar, em primeiro lugar, a necessidade
de evitar que as políticas se tornem extremamente dependentes
de intervencóes do lado da oferta, levando a negligenciar a
identificacáo e o estímulo da demanda de trabalho. Em segundo
lugar, metodologias mais sólidas para monitorar e avaliar os
impactos dos programas e das iniciativas devem ser incorporadas
ex (lJ1te, a fim de fornecerem informacóes que ajudem a natureza
das políticas e a sua eficacia."
Pretendemos restringir nossa abordagem ao objeto de estudo
considerando especificarnente a experiencia brasileira na área da PPTR,
particularmente as de educacáo profissional, tal como enfocadas pelo
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Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) por meio do Programa

Nacional de Qualificacáo do Trabalhador (Planfor) 12 Essa focalizacáo
pode ser justificada por dois motivos principais.
1. por um lado, o Planfor foi o programa que promoveu a efetiva
constituicáo, consolidacáo e qualificacáo dos Conselhos Estaduais
de Trabalho, estimulando destarte a efetiva descentralizacáo da
PPTR no Brasil;

2. por outro lado, o Planfor constitui em si urna das experiencias
inovadoras de grande porte mais documentadas e avaliadas na área
das Políticas Públicas, no Brasil e na Regiáo

Em 1995 teve início a implernentacáo do Planfor por meio da antiga
Secretaria de Forrnacáo e Desenvolvimento Profissional (Sefor) e,
atualmente, por meio da nova Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
(SPPE) do MTE. O Planfor é parte do projeto de desenvolvimento social
do governo, tendo sido incluído desde 1996 no plano "Brasil em Acáo",
como urna das políticas ativas do Sistema Público de Emprego (SPE)
financiado pelo FAT.
O propósito central do Planfor foi definido como o de mobilizar e
articular recursos e capacidades existentes em matéria de educacáo
profissional, para atingir e consolidar, até 2002, urna oferta de educacáo
profissional suficiente para qualificar ou requalificar, anualmente, pelo
menos 20% da populacáo económicamente ativa (PEA), isto 15 milhóes
de trabalhadores e trabalhadoras ao ano. Os recursos financeiros do
FAT entram, nesse processo gradativo, como "alavancas" ou
"catalisadores", mas nao como única nem principal fonte de financiamento.
é.

Os seguintes objetivos gerais foram estabelecidos pelo Planfor:
• Qualificar ou requalificar trabalhadores e trabalhadoras,
propiciando sua insercáo ou reinsercáo no mercado de trabalho.
melhoria da qualidade e da produtividade na producáo de bens e
servicos, elevacao da renda pessoal e familiar e melhoria geral na
qualidade de vida das comunidades a que pertencarn,

• Elevar o nível de escolaridade da PEA, buscando a erradicacáo
do analfabetismo e a arnpliacáo do contingente escolarizado;
• Contribuir para a reducáo das desigualdades sociais e regionais,
para a preservacáo do meio ambiente e a construcáo da solidariedade
e da cidadania,

12 Ver. entre out ros YANNOULAS, 2001 a
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• Combater todas as formas de discrirninacáo, especialmente de
genero, idade. ra~a e cor,
• Estimular e apoiar a arnplíacáo da oferta de empregos e de
oportunidades de geracáo de renda, buscando alternativas de
trabalho autogerido, associativo ou em microempreendimentos.
Para implantar o Planfor foram consolidados dois mecanismos,
orientados por diretrizes de par ticipacáo, de sce ntraliz acáo e
fortalecimento da capacidade de execucáo local:

• PlilllOs Es/(iduais de Qualificili;¿¡o (PEQs) - coordenados pelas Secretarias
Estaduais de Trabalho (STbs), sob orientacáo das CETs, executados
mediante convenios firmados entre os governos estaduais e o MTE.
Os PEQs térn como prioridade a qualificacáo de trabalhadores e
trabalhadoras de baixa escolaridade, empregadas e empregados
atingidos por processos de reestruturacáo produtiva e modernízacáo
tecnológica, beneficiárias e beneficiários do seguro-desemprego,
pequenas e pequenos produtores, trabalhadoras e trabalhadores do
mercado informal do setor urbano e rural.
• Parcerias Nacionais e RegioHi!is - mediante convenios, termos de
cooperacáo técnica, protocolos de intencáo com organizacóes
governamentais e náo-governamentais (ONCs, sindicatos de
trabalhadores, fundacóes, associacóes, universidades, outros
ministérios, entidades internacionais), as parcerias implementam
programas nao cobertos pelos PEQs, especialmente estudos,
pesquisas, desenvolvimento de metodologias, e producáo de
material didático, para apoiar as acóes de qualificacáo profissional,
Cornecando a ser mais amplamente executado em 1996 (urna vez
que, ern 1995, um terco dos estados nao chegou a firmar os convenios
para execucáo de PEQs), o Planfor registrou, como resultado acumulado
de 1995/2001, 15,3 milhóes de trabalhadores qualíficados, assim como
investimentos totais de R$ 2,3 bilhóes do FAT, repassados aos estados
e demais parceiros - complementados por contrapartidas médias de
20% dos estados e demais parceiros (ver MEHEDFF in FAUSTO,
PRONKO & YANNOULAS, 2003, vol. I). Para dimensionar o
crescimento da qualificacáo profissional nos últimos anos, em 1994 o
Brasil qualificava anualmente, em média, 5% da PEA. Em 1999 chegou-se
a 12% (MTE, 2000).
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3. Formacáo Profissional das Mulheres
Pela sua importancia do problema da [eminizacáo da pobreza,
diferentes normas internacionais e nacionais vém consagrando o
princípio de que as mulheres térn o direito de escolher livrernente
profissáo e emprego, forrnacáo e atualizacáo profissional. Tais normas
tém sido ratificadas e consolidadas a partir da IV Conferéncia Mundial
sobre a Mulher (ONlI, 1996).
O item F da Plataforma de Acáo, aprovada nesse evento, refere-se
as relacóes entre as mulheres e a economía. No "Objetivo Estratégico
F.3 - Proporcionar as mulheres de baixa renda, servicos comerciáis e
acesso aos mercados, a inforrnacáo e a tecnologia", destacam-se como
medidas a serem tomadas pelos governos, em colaboracáo com ONGs
e instituicóes do setor privado, as seguintes. desenvolver programas
que proporcionern capacitacáo as mulheres, proporcionar programas
de divulgacáo para informar as mulheres de baixa renda e as mullieres
pobres, especialmente ern zonas rurais e afastadas, sobre as oportunidades de acesso aos mercados e as tecnologias, e prestar assisténcia
para que elas possam aproveitar tais oportunidades; adorar medidas
para assegurar a igualdade de acesso da mulher a capacitacáo permanente no local de trabalho, aumentar os incentivos as empresas para
que elas possam incrementar o número de centros de forrnacáo profissional e capacitacáo que habilitern as mulheres cm atividades nao tradicionaís, entre outras.

Alérn dessas medidas, específicamente destinadas a [ormacáo
profissional e as oportunidades ocupacionais das mulheres,
recomendam-se outras medidas complementares, como a elaboracáo
de campanhas de difusáo massiva que desarticulem os estereótipos
sexuais, o estímulo aos homens para que ingressem em profissóes ditas
femininas, a forrnulacáo de políticas que promovam a responsabilidad e
compartilhada nas tarefas domésticas e na criacáo dos filhos, entre outras.
Destarte e para garantir os direitos das mulheres ao desenvolvimento
sustentável, promoveu-se a educacáo técnica e profissional por meio
de diversas instancias internacionais ou nacionais. Esse tipo de formacáo,
no entanto, tem contribuído, muitas vezes, para a manutencáo da
tradicional divisáo sexual do trabalho, dado que se concentra em
especialidades social e economicamente menos prestigiadas ou que
térn menores chances como alternativa ocupacional.
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"É irrefutável que um dos maiores obstáculos a participacáo feminina
na producáo a falta de oportunidades de qualificacáo técnica e
tecnológica. Essa circunstancia nao pode ser atribuída somente a
configuracáo dos mercados laborais.
nao se pode subestimar a
responsabilidade dos diversos grupos e instituicóes que forjaram,
ao longo de nos so século, os modelos e práticas de formacáo
profissional e laboral. O sistema formador tem insistido em sua
fidelidade a um modelo de credenciais femininas para o trabalho,
baseado na experiencia reprodutiva, nos servicos pessoais - que
'tanto tributam' a imagem de abnegacáo e cuidado da matemidade
- e que, conseqüentemente, alijam as mulheres das tarefas produtivas,
das atividades que solicitam medíacóes instrumentais e que, portanto,
a convivencia com máquinas, ferramentas e outros instrumentos de
transformacáo." (BARRANCOS, 1996, p. 90)
é

e.. )

Movimentos feministas e organizacóes de mulheres apresentam
modelos alternativos para sua forrnacáo profissional, atendendo a
pluralidade de propostas que os Estudos de Genero incluem. Urna das
propostas mais difundidas consiste em estimular as mulheres a ingressar
em ocupacóes tradicionalmente masculinas, ampliando o leque de
possibilidades femininas, por meio de urna forrnacáo profissional coeducativa. Trata-se de cursos de forrnacáo profissional vinculados a
políticas de promocáo de igualdade de oportunidades para as mulheres.
Por essa pro posta, entende-se a capacitacáo profissional como forrnacáo
contínua. com vistas a urna melhor e mais igualitária integracáo social.
A oferta formativa desse enfoque, entretanto, reveste-se muitas vezes,
de um cunho de "contra-estereótipos" tao rígidos, como a oferta
formativa que reproduz os estereótipos dominantes. Incentiva as
mulheres para cursos voltados a ocupacóes masculinas (construcáo,
transportes, consertos e instalacóes em geral etc.), e os homens para
áreas feminizadas (servicos pessoais, administracáo pública, saúde,
educacáo), sem considerar as necessidades, saberes e habilidades de
cada pessoa, ou os obstáculos culturais que deveráo enfrentar homens
e rnulheres. individualmente, urna vez terminado o curso em questáo.
Outra proposta introduz, com bastante énfase, a filosofía da "qualidade total", que pretende valorizar a subjetividade de quem aprende
ou trabalha, ressaltando o "aprender a aprender", o saber resolver problemas, a flexibilidade, entre outras características, e que tende a formar habilidades humano-relacionáis junto as técnico-profissionais. Nessa
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filosofía, existe uma explícita valorizacáo dos recursos e qualidades
relacionados com a sensibilidade, a capacidade de cornunicacáo (transmitir e saber escurar) e a visáo de equipe (trabalho cooperativo e solidário). Segundo algumas especialistas, essa valorizacáo converteria as
antigas desvantagens das mulheres em vantagens comparativas (ver, por
exernplo, VAZQUEZ, 1995).
Há pesquisadoras, porém, defendendo que essa filosofía da
"qualídade total" (e sua explícita valorizacáo das qualidades femininas)
encobre novas formas de discriminacáo, Reforca antigos estereótipos
sexuais e faz uso deles para justificar o uso mais intensivo da máo-deobra, incentivado pela figura das "trabalhadoras eficientes" (ver, por
exernplo, BENSIMON, 1995). A tensáo registrada entre as académicas
feministas sobre o modelo organizacional da qualidade total, tal vez
possa ser expressa na fórmula "a vantagem de ser mulher verslIs urna
nova forma de domínio, rnais sofisticada".
Finalmente, outro enfoque corneca a postular a necessidade de cursos
especiais, com grupos específicos de mulheres, relacionados as técnicas
e práticas tendentes ao empoderamento. Os saberes adquiridos e as
habilidades deseuvolvidas pelas mulheres, na sua vida cotidiana e em seu
ámbito de trabalho, nao costumam servalorizados pela sociedade, porque
carecem de instancias de validacáo ou certificacáo específica. Por
exernplo. ocupacóes ligadas ao servico doméstico ou ao cuidado com
os idosos e criancas sao, geralmente, desernpenhadas com base em saberes
e habilidades transmitidos de geracáo a geracáo, entre máes e filhas. Essa
tomada de consciencia refere-se a visibilidade das capacidades que as
mulh ercs vérn desenvolvendo, em face do desconhecimento e
desvalorizacáo social das qualificacóes femininas (ver P1USSI, 1996).
Hoje em día. o maior eslorco realizado pelas organizacóes de mulheres
e pelos governos latino-americanos em matéria de forrnacáo profissional
e emprego díreciona-se a subsidiar iniciativas de auto-ernprego, trabal ha
por conta própria e pequenos empreendírnentos, corno Lima saída para
a crise e para as políticas de ajuste estrutural. Muitos dos saberes que,
hoje, se exigem para levar adiante um microempreendimento, relacionamse, amplamente, com a organizacáo das tarefas domésticas. O problema
a encarar, portante, no caso das mulheres que desejarn capacitar-se para
esse tipo de empresa. nao seria tanto partir de um nao-saber absoluto
para adquirir saberes e desenvolver habilidades, mas perceber e enriquecer
competencias e conhecimentos que já possuem.
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Para orientá-las na otimizacáo desse potencial, algumas áreas de
atuacáo sao prioritarias (I) pesquisas de mercado voltadas para selecáo
de produtos e seu públíco-alvo. (2) atividades de capacitacáo centradas
na gestáo e cornercializacáo de produtos, (3) linhas de crédito
específicas; (4) elaboracáo de calendários antecipados de férias e
eventos para a programacáo das produtoras, entre outros aspectos; (5)
prornocáo das assocíacóes de produtores e consumidores, a fim de
contestar os efeitos perversos do mercado (ver ABREU et alii, 1997).
Importante lembrar que nao se poderia, nem se deveria, criar urna única
política de formacáo e emprego para todas as mulheres, em geral, seja porque
as desigualdades entre elas sao cada vez maiores, seja porque mulheres
trabalhadoras compóem, atualmente, um segmento bastante heterogéneo.

4. Educacáo Profissional das Brasileiras
"Desde 1995, o MTE vem desencadeando ou apoiando acóes
para efetivar os princípios da Convencáo N° 111, em parceria
com o Ministério da Iustica/Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos, com a finalidade de:
• dar visibilidade

a questáo da

discriminacáo,

• fortalecer a acáo individual para promover o respeito
diversidade e a igualdade.

a

• incluir esses temas nas acóes e atividades de rotina do MTE e
outros órgáos governamentais.

a

a

• treinar multiplicadores para atuar em relacáo diversidade e
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho." (MTE,
2000, p. 9)

Destarte, incorporar segmentos da populacáo trabalhadora
tradicionalmente exc1uídos da formacáo profissional. entre eles a PEA
feminina, tem sido um dos objetivos fundamentais do sistema tripartite
e paritário para a formulacáo, gestáo e avaliacáo da PPTR no Brasil,
incluído o Planfor. No caso das mulheres, a preferencia ou foco estaria
dado por segmentos específicos de risco social: chefatura de familia,
baixa escolaridade, jovens e trabalhadoras rurais.
Segundo o MTE: "A necessidade de incorporacáo da PEA feminina
aos programas de qualificacáo levou em canta, entre outros fatores, o
notável crescimento da participacáo das mulheres, que praticamente
dobrou nos últimos 30 anos: de 21 %, em 1970, para 40% da PEA, em

142

A Convidada de Pcdra

1995/96, como reflexo da urbanizacáo e queda nas taxas de fecundidade,
que tanto favorece como de certa forma exige o trabalho da mulher,
inclusive para cornplernentacáo de renda familiar. Ao mesmo tempo,
as transforrnacóes no perfil do emprego, que se desloca do secundario,
tradicional reduto masculino, para o terciário, abrem maior espaco ao
engajamento da mulher na forca de trabalho. Mudam, inclusive, os
papéis económicos, crescendo a participacáo de mulheres na condicáo
de chefes de família." (MTE/SEFOR, 1998, p. 8, grifos nossos)
O MTE estima que o investimento do FAT na qualificacáo da PEA
feminina passou de R$ 100 milhóes, em 1996, e R$ 180 milhóes, em
1997, totalizando R$ 280 milhóes só no ámbito do Planfor. Por outro
lado, t érn-se multiplicado experiéncias inovadoras específicamente
destinadas as rnulheres, totalizando 20 só entre 1996 e 1997, que
valorizam novos nichos de trabalho e geracáo de renda para mulheres,
alérn da melhoria da qualidade de vida familiar e comunitaria de
populacóes de baixa renda.
No segundo semestre de 1998, a FLACSO/Brasil realizou urn
programa de capacitacáo junto as 27 STbs responsáveis pela forrnulacáo
e gestan dos PEQs, sob orientacáo e aprovacáo das CETs, visando apoiar
a reprograrnacáo dos planos estaduais de qualificacáo profissioual para
o quadriénio 1999-2002 (ver FAUSTO, CARCIA & ACKERMANN,
2000). No início do programa, foi aplicado um questionário para
compreender quais tinham sido os procedimentos adotados pelas STbs
e CETs, para a forrnulacáo dos PEQs.
O questionário incluía, entre outras, perguntas orientadas a coletar

ínforrnacáo sobre igualdade de oportunidades de género na forrnulacáo
dos PEQs 1996-1998. De algum modo, esse conjunto de questóes visava
testar a observacáo da diretriz de diversidade nas políticas públicas
estaduais sobre educacáo profissional. Desse ponto de vista, o
resultado da aplicacáo do questionário foi desalentador: nenhurna das
27 STbs identificou procedimentos explícitos para a observacáo da
diretriz em questáo. De todo modo, houve urna atencáo preferencial
as mullieres nos projetos e acóes de educacáo profissional.
A análise dos resultados quantitativos alcancados pelo Planfor entre
1996 e 1998, revela um interessante avance. dado que se registrou como
urna atencáo preferencial as mulheres, inclusive superando as metas
inicialmente propostas. Essas metas erarn alcancar urna pcrcentagern similar
a PEA íeminina ( ~40°!<)) entre as tormandas, com um mínimo de participacáo
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de 30% segundo os compromissos assumidos junto ao Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher - CNDM (ver MJU/MTb, 1996). Segundo as
inlormacóes oficiais, a média da participacáo feminina alcancada no Planfor
para os anos 1995-1999 foi de 50% (mais de 4 rnilhóes de trabalhadoras).
Desse total, 20% sao chefas de família (MTE, 2000) 13.
Na hora de analisar o conteúdo de políticas públicas com um enfoque
de genero, é preciso levar em consideracáo que existe urna série de
tensóes subjacentes na própria forrnulacáo de tais políticas como
mecanismos para superar a exclusáo e a discriminacáo sociais. Entre elas,
ressaltamos duas.
a) urna delas, de caráter quantitativo. tensáo entre uníversalízacáo e
Iocalízacáo das políticas públicas, isto é, atendimento do conjunto
da populacáo ou focalizacáo preferencial num grupo específico (por
exernplo, entre o conjunto das rnulheres, as chefas de familia),
b) outra delas, de caráter qualitativo. tensáo entre setorializacáo e
articulacáo dos programas (por exernplo, articulacáo de políticas de
saúde, trabalho, educacáo, rnoradia, entre outras).
No que diz respeito

a primeira dessas tensóes, a análise do perfil da

populacáo feminina atingida pelo Planfor e do acompanhamento de
egressos revela que, apesar de ter atingido preferencial mente mulheres
chefas de famflia e jovens (entre outros grupos vulneráveis selecionados),
existem algumas dificuldades com a [ocalizacáo dos cursos e atividades
com o público-alvo, principalmente com relacáo a populacáo rural (maior
concentracáo de atendimento nas áreas urbanas), e escolaridade (pois a
escolarídade das participantes dos cursos do Planfor é relativamente alta,
concentrada na faixa de segundo e terceiro graus).

a

Algumas especialistas alertam para o fato de que esses resultados
quantitativos nao refletiriam a vontade política, mas o desejo e as
necessidades das próprias mullieres. "Só que, na prática, essa
participacáo elevada revela pressáo por parte da oferta de máo-de-obra
feminina, isto é, como as mulheres continuam adentrando o mercado de

13 Outro programa Imanciado pelo FAT, com destaque pela atencáo preferencial de mulheres é o Programa de Geracáo
de Emprego e Renda (Proger). Segundo o relatório de avaliacáo elaborado pelo Ibase em 1999,42% dos empregos gerados
e mantidos pelos empreendimentos financiados tiveram mulheres como beneficiarias. Porém, b8% dos beneücíános díretos
do Proger sao homens. Um programa discrlmlnatóno em sua execucáo seria o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronat), país quase a totalidade dos beneficiários é de homens, apesar de que o volume de propostas
encamnhadas por mulheresaos projetosque dáo acessoao crédito é grande- senda poucas aprovadas.(ver IBASE,1999;
e iarnbém ARTICULA<;;¡í.o DE MULHERES BRASILEIRAS, 2000)
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trabalho e enfrentando dificuldade s, buscarn, sirnultaneamente,
incrementar seu grau de ernpregabilidade e, ern conseqüéncia, inscrevemse em cursos de formacáo e capacitacáo, notadamente no SPE (sistema
público de emprego). Em outras palavras, índices elevados de participacáo
feminina sao, antes de tudo, express6es da pressáo espontánea exercida
pelas mulheres e nao rellexo de urna política voluntarista, com objetivos
explícitos. O ponto positivo a registrar, mas por si insuficiente, é que
nao há reacao contrária a tal pressáo feminina." (LAVINAS, t 999, t 85)
A avaliacáo dos resultados do Planfor deve, por outro lado, englobar
consideracóes qualitativas, principalmente no que diz respeito ao
conteúdo e estrutura dos cursos oferecidos, bem como aos problemas
de "empregabilidade" e de articulacáo de políticas públicas. Com relacao
ao conteúdo, é importante um cuidado especial ern evitar "cursos para
mulheres" que reproduzam sua concentracáo ern um número reduzido
de ocupacóes. reafirmando a segrnentacáo do mercado de trabalho e a
pirámide ocupacional. É necessario formular cursos e projetos que tendam
a abrir o leque de oportunidades de forrnacáo profissional e de trabalho
remunerado para as mulheres nos diversos setores da economia, e, ao
mesmo tempo, que possibilitern a manutencáo e a prornocáo no emprego,
bem como a reducáo dos diferenciais salariais entre homens e mulheres
com idénticas condicóes de escolaridade.

a

Nesse sentido, a ARTICULAc::Ao DE MlILHERES BRASILEIRAS
(:2000, p. 33) destacou, no seu relatório sobre políticas públicas brasileiras
para as mulheres no período pós-Beijing, que "existem enormes
disparidades nas acóes em curso, que comprometem os resultados e
processos de avalíacáo. Há um acentuado privilégio dos cursos de
capacitacáo em habilidades consideradas femininas - tanto aquelas ligadas
ao bern-estar da família e comunidade como aquelas ligadas tarefa de
costurar, cozinhar, cuidar de pequenos animais e plantacóes etc. É muito
baixa a capacidade de sustentacáo económica dessas atividades, com
conseqüente impacto sobre as pessoas que nejas se envolvem. Entre as
t 9 experiencias consideradas inovadoras pelos gestores do plano constatase que nenhuma delas está referida a setores de ponta da economía,
nenhuma está diretamente relacionada a atividades cujos níveis de
desemprego tenham penalizado preferencialmente as mulheres, nenhuma
possui Jinha específica de crédito que possa constituir alguma
possibilidade de expansáo do negócio. Embora seja louvável o fato de
terem sido incorporadas, como público-alvo, mulheres indígenas, negras,
vendedoras ambulantes, trabalhadoras rurais, empregadas domésticas, o

a
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quadro estrutural de precariedade das mulheres brasileiras no que se
refere ao mercado de trabalho nao permite afirmar que tais grupos venham
ter alterada, fundamentalmente, sua situacáo social e económica."
Com relacáo a necessária estrutura flexível dos cursos para atender
as necessidades das formandas adultas, apesar de nao constituir um
problema crucial, poder-se-la adotar medidas que favorecarn a
compatibilidade da capacitacáo com as tarefas domésticas e o cuidado
com os filhos, a fim de facilitar a i ncorporacáo e garantir a permanencia
de mulheres nos diferentes projetos educacionais. Nesse sentido, sao
de especial relevancia consideracóes sobre horário e local de
funcionamento, bem como instalacáo de creches.
"... quanto a empregabilidade por sexo, revela-se a necessidade
de, por um lado, construir e monitorar indicadores que possam
medir como está mudando qualitativamente a forma de insercáo
ocupacional das mulheres, considerando sua entrada em setores
onde estáo pouco presentes (ramos e atividades). Por outro lado,
observar como evolui o rendimento médio feminino nas ocupacóes
e atividades onde elas já sao maioria entre os ocupados, de modo
a inferir se acompanha a evolucáo dos rendimentos em geral ou se
aponta ganhos indicando mobilidade ascendente na hierarquia
funciona1." (LAVINAS in 01T/MTE, 1999, p. 202)
Assim, a própria metodologia de planejamento e avaliacáo do Planfor
merece tambérn algumas consideracóes sob o enfoque de genero. Urna
carencia específica que o MTE está tentando solucionar por meio das
mais recentes propostas diz respeito a ínforrnacáo discriminada por
sexo e particularmente a incorporacáo da variável de genero na execucáo
e avaliacáo da [orrnacáo profissional oferecida nos Estados.

Alé m dis s o, " ... parece nao existir ainda um sistema de
acompanhamento e avaliacáo que permita: 1) estabelecer metas para
reduzir positivamente as desigualdades de genero, com vistas a urna
melhor empregabilidade das mulheres, 2) classifícar o conjunto de
medidas e instrumentos voltados para a correcáo das disparidades de
genero no que tange a qualificacáo e capacitacáo profissíonal dos
trabalhadores em prol de urna maior mixidade, 3) interpretar seu impacto
diferenciado sobre o grupo de mulheres, considerando sua
heterogeneidade (e nao apenas o sexo ferninino). isto
grau de
escolaridade, setor de atividade e nivel de remuneracáo. 4) dispor de
um conjunto pequeno, mas pertinente, de indicadores que assegure
um monitoramento constante do desempenho desses instrumentos e
é
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permita inferir sua eficacia. Uma metodologia deve ser construida a
esse fim e estendida _. adaptada, claro - a cada setor organizado do
Sistema Público de Emprego." (CEPIA, 1999, p. 59)
é

Finalmente, apesar do apoio esporádico (por exemplo, Conselho
da Mulher do Distrito Federal, Alast, Dieese, Unifem)". e da existencia
de algurnas parcerias nacionais com vistas ao avance conceitual na
questáo de genero (por exemplo, com OIT/Brasil, ETM da OIT/Chile,
e com FLACSO/Brasil), pouco se tern avancado no que diz respeito
sensíbilizacáo de atores e forrnacáo de multiplicadores nos Estados
da Federacáo, bem como na aproximacáo dos movimentos de mulheres
ao planejamento, execucáo e avaliacáo da forrnacáo profissional
(avances metodológico e operacional).

a

a

5. Participacáo das Mulheres na Definicáo e Avaliacáo da
Educacáo Profissional
Para podermos avaliar de maneira apropriada a participacáo das mulheres
na forrnulacáo e avaliacáo de políticas públicas de formacáo profissional
no Brasil, pertinente levar em conta o quadro geral sobre participacáo
das brasileiras no sistema político durante o período considerado.
é

Segundo a pesquisa realizada ern 1999 pela ARTICULAc;AO DAS
MULHERES BRASILEIRAS, no Poder Executivo federal, 46% dos cargos
de nível superior ern início de carreira estavam ocupados por mulheres,
mas tal participacáo diminui para 13% nas funcóes mais altas. O país era
governado por um presidente e seus ministros, todos homens. Nas eleicóes
de 1998 foram eleitas apenas uma governadora (reeleita) e urna vicegovernadora (negra, sendo o mais alto cargo executivo ocupado por
uma mulher negra no país) do total das 27 Unidades da Federacáo.
Finalmente, as prefeitas (303) representam 6% d@s mandatári@s dos
5.505 municipios brasileiros.
No Poder Legislativo a situacáo no período considerado nao era
melhor, conforme res saltado anteriormente (Parte 1): o número de
deputadas caiu entre 1994 (33) e 1998 (29), representando na atualidade
apenas 6% d@s legislador@s federais dessa cámara. No caso do Senado
Federal, elas eram somente seis da totalidade de 81 legislador@s (7%).
Nas assembléias e cámaras legislativas a participacáo das mulheres era
maior, de aproximadamente 10% d@s 1059 deputad@s estaduais e

'4 Ver detalhe: MTE. 2000
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distritais em todo o país. Entretanto, a mudanca mais significativa ocorreu
nas cámaras de vereador@s: o número de vereadoras e1eitas aumentou
de 3.085 para 6.536 (11% do total de eleit@s). Nao há inforrnacáo
sobre o número de mulheres negras que estáo representadas no Poder
Legislativo federal, estadual e municipal.
Vejamos agora a participacáo das brasileiras na definicáo das políticas públicas de forrnacáo profissional. O Planfor viabilizou a
efetivacáo da gestáo tripartite e paritária para a forrnulacáo e gestáo
de políticas públicas na área de educacáo profissional por meio dos
PEQs. Além disso, o Planfor, por resolucáo do Codefat de dezernbro de 1997, estabeleceu e financiou a primeira etapa do Programa
Nacional de Qualificacáo de CETs, como urna parceria nacional destinada a sustentacáo do Planfor e outras PPTRs, por meio da
capacitacáo dos principais atores.
Existem alguns elementos a considerar, já destacados neste Iivro
(Parte 1). Em fevereiro de 1999 15 :

1) nao se registraram mulheres entre os nove membros titulares do
Codefat (na época, tres membros por bancada) 16; havia sim duas
suplentes, urna pela bancada do governo (MTE), e outra pela bancada
dos empresários (Confederacáo Nacional das lnstituicóes Financeiras),

2) a secretária-executiva do Codefat era urna mulher, bem como
sua suplente;

3) dos 27 cargos de presidente de Cornissáo Estadual de Emprego
somente quatro eram ocupados por mulheres (ES, RN, RO, RS)¡
4) já entre @s secretári@s-executiv@s, a participacáo feminina
era maior 12 das 27 secretarias eram ocupadas por mulheres (OF,
MA, Me, MT, PE, PR, RN, RO, RR, RS, SE, TO)¡
5) dos 710 conselheir@s estaduais de trabalho (titulares e suplentes),
só 126 eram mulheres (52 titulares e 74 suplentes) 17
15 Foi considerada esaa data. 1999, país estabelece um ponto intermédio no período considerado para anáüse, após as

eleicóes de 1998 que certamente modificaram a cornposicáo da bancada do govemo nas CETs.
16 Esla cornposicáo toi alterada aínda em 1999, por meio da Resolu<;ao 226199 do Cocetat. queconsignou a participacáo

de rnais um organismo em cada urna das trés bancadas, porém sem registro de presenca feminina alguma. Ver
Glossário. em anexo.
17 Segundo o portal do MlE, em julho de 2003, ainda nao se registravam mulheres entre os 12 titulares do Codefat,

porérn

há duas suplentes na bancada do govemo. do MlE e do BNDES. Mantém-se a presenca feminina na Secretaria Executiva
do Codefat (titular e suplente), bem como o número de quatro presidentes mulheres de CEls (AC, AM, GO e RR). Porém,
diminuiu para dez o número de secretarias executivas de CEls (AM, AP, DF, ES, MS, Ml, RR, RS, SE.

ro). Finalmente,

o número de mulheres nas CETs aumsntou para 167 (66 titulares e 101 suplentes mulheres). Vale ressattar, rnais umavez,

a perenidadedos dadosapontados,paísa mesmafante indicava,em novembrcde 2003,a existenciade urna presidentede
CEl (PI) e a existencia de rnais uma secretaria executiva de CEl (BA).
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A primeira etapa do Programa Nacional de Qualificacáo de CETs
foi executada pela FLACSO/Brasil, entre outubro de 1998 e julho de
1999, nas 27 Unidades da Federacáo Brasileira, segundo Termo de
Referencia do Codefat (ver VOCEL & YANNOULAS, 2000). Durante
a execucáo do Programa Nacional de Qualificacáo de CETs, a FLACSO
distribuiu @s conselheir@s e demais participantes das atividades urna
ficha auto-preenchível, com o objetivo de conhecer o perfil dos atores
estratégicos das PPTRs.

Além do fato, nao pouco importante, de que 60% dos atores e atrizes
envolvidos com a Iormulacáo e gestáo da PPTR no Brasil completararn o
curso superior, o que indicaria que estáo em ótimas condícóes para partíciparem de maneira apropriada, destacamos que as mulheres participam
em menor proporcáo na conforrnacáo das CETs, e as que participam
• sao mais jovens que os hornens,
• sao mais qualificadas,
• tem urna renda mensal muito inferior aos homens que participam,
• possuem urna experiencia maior na área das PPTR¡
• concentrarn-se na bancada governarnental das CETs e nas equipes
técnicas de educacáo profissioual nas STbs ' 8.
Por outro lado, preciso salientar que as mulheres atuantes nas STbs
e nas CETs nao demonstram urna preocupacáo específica com as questóes
de diversidade, nem em geral, nem em termos de genero, em particular.
A estimulacáo dessas temáticas resulta imprescindível. Embora incentivado
o debate, nas oficinas destinadas a elaboracáo dos Planos de Trabalho
das CETs nao foram relevados problemas nem propostas de solucáo
vinculadas diretriz de diversidade ou promocáo da igualdade ele
oportunidades. Como já tinha sido observado e constatado para os PEQs
coordenados pelas STbs, as programacóes mínimas e os planos de
trabalho das CETs também nao inc1uíram essas problemáticas.
é

a

a

No tratamento da participacáo das mulheres na formulacáo de políticas
públicas de trabalho e geracao de renda, também é necessário destacar a

18 Esses dados nao sao surpreendenles, se consideramos as apreciacoes das especialistas: "En lo que concierne al mundo
del trabajo y del empleo, hay una discrepancia muy grande entre la participación activa de las mujeres en el mundo laboral.

el sector productivo, la organización sindical, el empeño empresarial, la ejecución de políticas y programas (públicas o
privadas) por un lado y su elaboración, monitoreo y evaluación por otro lado. La presencia de motetes en espacios de toma
de decisión, donde podrían incidi r con más fuerza en cambios reales hacia su participación más equitativa y satisfactoria en
el mercado laboral, sigue siendo baja. De igual manera. las mujeres que han logrado ocupar posiciones de decisión
encuentran serias dificultades al momento de plantear propuestas alternativas desde sus perspectivas y necesidades como
mujeres y tendientes a transformar las realidades y estructuras para que sean más adaptadas al contexto socioeconámico

actual y - at mismo tlempo- más equitativas y sostenibles." (DAEREN. 2000, p. 10)
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constituicáo do Grupo de Trabalho para a Elirninacáo da Discrirninacáo
no Emprego e Ocupacáo (GTedeo), criado no ámbito do Ministério do
Trabalho (Decreto presidencial do día 20 de marco de 1996). O GTedeo,
com urna composicáo tripartite (Ministérios do Trabalho e Emprego, da
justica, da Saúde, da Educacáo e das Relacóes Exteriores; Forca Sindical,
CUT e CGT; e Confederacóes Nacionais da Agricultura, do Comércio,
da Indústria, dos Transportes e das lnstituicóes Financeiras), tem por missáo
propor estudos, programas e estratégias visando a igualdade de
oportunidades entre géneros, racas e todos os atributos que discriminam
as pessoas no mercado de trabalho. Merece destaque o lancarnento da
Campanha Nacional de Promocáo de Igualdade, com o slogan: "Brasil,
Género e Raca. Todos unidos pela igualdade de oportunidades", durante a
sessao inaugural do Seminário Nacional Tripartite sobre Promocáo de
lgualdade no Emprego (Brasilia, 16 a 18 de julho de 1997).
O mencionado grupo, porém, teve urna existencia pouco mais que
formal: "... nenhuma outra iniciativa foi realizada e o Grupo está
praticamente desativado. Para as mulheres, ou seja, a discrirninacáo de
género, a única medida que foi tomada mais concretamente foi um
termo conjunto do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do
Ministério do Trabalho, que estabelece um percentual mínimo de
participacáo das mulheres nos cursos de forrnacáo profissional. O
termo bastante vago, poi s estabelece um número e nao orientacóes
sobre o tipo de curso, podendo dessa forma, perpetuar o ciclo
discriminatório." (SOARES in BENTO, 2000, p. 42) 19
é

Nos países da América Latina, após a queda dos regimes militares de
governo houve espaco para reformas constitucionais e para o
desenvolvimento de novas formas de participacáo cidadá (especialmente
da sociedade civil organizada). Foram introduzidas mudancas
fundamentais na arquitetura das instituicóes de governo, incorporando
mecanismos criativos para a participacáo social na formulacáo de políticas
públicas e no controle dos atos (e recursos) de governo.
Apesar de multas dessas novas instituicóes estarem aí, esperando serem
utilizadas,
possível verificar que seu aproveitamento pel@s
interessad@s ainda embrionário. Conforme já indicado neste livro, o
levantamento das acóes promovidas pelos movimentos organizados de
mulheres leva-nos a concluir que, se por um lado, cresceu a participacáo
societária por meio das ONGs que advogam (ou fazem Clduocacy) perante
é

é

19 Sobre os problemas enfrentados pelo GTedeo. vertambém LAVINAS. In OffiMTE. 1999.

150

A Convidada de Pedra

o poder político (especialmente o Executivo e o Legislativo),
pressionando para a consideracáo dos interesses das mulheres, nao houve
urna estratégia clara para a apropriacáo dos novos espacos de participacáo
democrática na área das políticas públicas de trabalho e renda (sistema
Codefat/CETs/CMTs), espacos esses nos quais poderiam intervir
formalmente no próprio processo de tomada de decis6es.

6. A Agenda Institucional de Genero das DRTs 20
No Brasil existem diversas estratégias promovidas pelo Ministério de
Trabalho e Emprego bem como pelo Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, alérn das referidas a educacáo profissional, visando a efetiva
luta contra a discriminacáo no trabalho e no emprego. Todas elas procuram
respeitar os princípios de dernocratizacáo, de descentralizacáo, de
particípacáo popular e de controle social, princípios esses consagrados
na Constituícáo Federal de 1988.
lnteressa aqui destacar algumas dessas estratégias, que dizern
diretamente respeito as funcó es e competencias dos agentes
fiscalizadores, como por exemplo, aquelas incluídas nos seguintes
documentos e legislacóes.
• Clpítll/O III da CLT: "Da Protecáo do Trabalho da Mulher",

• Lei N° 9.029, de 13 de ahil de 1995: tipifica e proíbe práticas
discriminatorias,
• OIT, COI1PfJl~i5es N° 100e 111, Programa Nacional de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, Brasilia, 1998;
• Porlclriel N° 604, de JO de jlmho de 2000, Ministério de Trabalho e
Emprego: institui, no ámbito das DRTs, os Núcleos de Prornocáo
da Igualdade de Oportunidades e de Combate a Discrimínacáo,
• Pro~lrdllla de Combate él Discri111il1{/~elO 110 Y,'abalho e l1il Projisselo: portal do
MTE em maio de 2001 e em outubro de 2003.
O Programa de Combate a Discrimínacáo no Trabalho e na Profissáo
vém sendo desenvolvido pelo governo brasileiro (Ministério de Trabalho

20

NOS50

projeto de pesquisa manteve intercambio institucional com diversos outros projetos de pesquisa e de tormacáo

de atores estratégicos. com beneficios mútuos. Assim, os textos prcduzidos foram utilizados como material didático em
anv.caoes de torrnacáo de atores estratégicos nao somente por FLACSOlBrasil, mas também por outras instituicóes, como
foi o caso do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher (NEPeM) da UnB, Projeto Integrado "Rela,oes de Genero e
Raya: Hierarquias e Poderes". O mencionado projeto do NEPeM dividiu-se em varios subprojetos, um deles sob coordenacáo
de Lourdes Maria Bandeira: "Discrirninacáo de Género na Prooucáo de Conflitos nos Espacos de Trabalho e na sua
Resolucáo tnstitucona". Como parte das atividades do subprojeto, adra. Bandeira organizo u um seminario de tormacáo de
agentes de üscalizacáo do trabalho em agosto de 2001, no qual foram apresentados os resultados que constam a seguir
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em parceria com O Ministério da lustica) desde setembro de 1995, com o
intuito de implementar urna política que promova a igualdade de
oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho, conforme disposto
pelas Convencóes N° 100, 111 e 159 da ülT ratificadas pelo Brasil.
As atividades desenvolvidas no ámbito do Programa procuram
despertar a conscientizacáo sobre as práticas discrirninatórias no trabalho
e no emprego, por meio da divulgacáo permanente dos conceitos e
princípios dessas convencóes. e tarnbérn de experiencias inovadoras bernsucedidas na prornocáo de igualdade de oportunidades".
Pela sua especificidade, interessa destacar neste texto a Portaria N°
604/2000, pois no marco do Programa de Combate a Discriminacáo no
Trabalho e na Profíssáo, estabeleceu em junho de 2000 a criacáo de Núcleos
de Prornocáo da Igualdade de Oportunidades e de Combate a
Discriminacáo no Ámbito das Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs)l1.
Tais núcleos sao mais urna expressáo da concretizacáo de urna política
descentralizada de trabalho e geracáo de renda, sendo responsáveis
pela execucáo dessa política em nível estadual, junto as respectivas
DRTs. Assim, os núcleos ligados as DRTs assumem um papel de agente
executor das acóes necessárias para a materializacáo do Programa.
Compete aos núcleos, entre outras [uncóes.
• acolher denuncias de práticas discriminatórias no trabalho.
• instituir programas educativos;
• articular esforcos com outras organizacóes públicas e privadas
que térn como objetivo o combate a discriminacáo.
Esses Núcleos de Prornocáo da Igualdade de Oportunidades e de
Combate a Discrirninacáo no Ámbito das DRTs sao criados com a
estrutura de que já dispóe a Delegacia, nao exigindo investimentos
nem aplicacáo de recursos. Por meio da motivacáo. sensibilizacáo,
ínforrnacáo e conscientizacáo a respeito da discriminacáo, estabelecemse parcerias com os diversos atores sociais, trabalhando ao mesmo
tempo com os diversos segmentos vulneráveis a discrirninacáo.
A medíacáo e a resolucáo de conflitos constituem o alvo do trabalho
desenvolvido nas DRTs pelos fiscais. Segundo inforrnacáo oficial
oferecida pelo Ministério de Trabalho e Emprego via internet (maio

21 Ver, porexemplo OITIMTb. 1996, 1997 e 1998. e OIT, 1998.
22 Atualmente existem Núcleos nas 27 DATs e tarnbérn em algumas subdelegacias, completando o número de 73 Núcleos
de Combate á Discrirninacáo e Prornocáo de Igualdade no Trabalho e na Proñssáo.
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de 2001), sabe-se que o maior número de queixas registradas se deve
discrirninacáo baseada no genero, e que o menor número de queixas
deve-se
questáo racial. As denúncias que chegam ao núcleo sao
devidamente apuradas e, caso nao haja solucáo mediada pela delegacia,
feito o encaminhamento ao Ministério Público ou Procuradoria

a

a

a

é

A pro posta dos núcleos visa atender esse elevado número de queixas
registradas. Para tanto, os núcleos visam integrar, paulatinamente, as
questóes de genero na rotina da própria DRT, identificando as
oportunidades de aplicacáo do conhecimento específico e incluindo
o tema ern eventos e reunióes técnicas. A utilizacáo dessa metodología
demonstrou que possível implementar acóes de respeito e prornocáo
de igualdade, sem aumentar os recursos humanos e financeiros, evitando
paralelamente a institucionalizacáo de programas isolados da atividade
institucional cotidiana.
é

Os núcleos sao instalados após atividades específicas de

sensibilizacáo realizadas por diversos tipos de organizacóes (Ministerio
Público, Conselhos da Mulher, sindicatos, empresas, universidades,
ONGs etc.). O objetivo principal desenvolver acóes para eliminar as
desigualdades, combatendo as distintas formas de discriminacáo no
mercado de trabalho, e instalando a questáo da discrirninacáo nas
atividades de rotina das DRTs.
é

Entretanto, o relevamento realizado demonstra a cornplexidade do
quadro normativo que regula as relacóes de género e de raca no mundo clo
trabalho, bem como a necessidade de sensibilizacáo e/ou qualificacáo
específica dos gestores e gestoras envolvidas nos núcleos. Por tanto,
necessário desenvolver acoes específicas de qualíficacáo dos membros dos
núcleos, contribuindo ao fortalecimento de ditos atores estratégicos no
seu acionar quotidiano nas DRTs, visando ao aprimoramento no exercício
das suas funcoes. Deveriarn ser objetivo de tais acóes de qualificacáo.
é

• Aprofundar a qualificacáo dos gestores da política pública de trabalho, prioritariamente aqueles amantes nos Núcleos de Combate
Discrirnínacáo no Trabalho (DRTs), no que diz respeito as discriminacóes (especialmente aquelas baseadas no género e na raca/cor, entre outras discrirninacóes). na producáo e na solucáo dos conflitos no
mundo do trabalho,

a

• Contribuir

a articulacáo

horizontal dos Núcleos de Combate

a

Discrirninacáo no Trabalho (DRTs), por meio do desenvolvimento de
um processo dialógico de troca de experiencias e de producao de
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conhecimentos, visando a elaboracáo de políticas públicas tendentes a
me1horia dos servicos institucionais prestados aos cidadáos e cidadás,
• Subsidiar os gestores da política publica de trabalho e renda,
especialmente aqueles atuantes nos Núcleos de Combate a
Discriminacáo no Trabalho (ORTs), para que possam, em parceria
com a sociedade civil, identificar estratégias para o combate as
discrirninacóes na producáo e na solucáo dos conflitos no mundo
do trabalho".
Resumindo os resultados apresentados neste livro até agora,
acreditamos que o quadro normativo e a institucionalidade de genero
existentes seriam suficientes para garantir urna considerável melhoria
na vida das trabalhadoras. Ainda faltaria, porém, desenvolver algumas
questóes fundamentais:
• maior incorporacáo das mulheres como formuladoras de PPTR;

• qualíficacáo específica dos atores e atrizes estratégicos na
irnplantacáo da PPTR com consideracóes de genero;
• acompanhamento e avaliacáo (quantitativas e qualitativas) e
aprimoramento constantes;
• articulacáo de atores e atrizes estratégicos (entre Estados, entre
diferentes níveis da gestáo, entre diferentes setores do governo).

• ampla divulgacáo dos direitos das trabalhadoras.

23 o ConvenioSPPEJMTE - FLACSO/Brasll realizaraem Brasilia.aindaem novembrode 2003,uma acáo de ssnsíbñzacáo/
oualntcacao dos 27 coordenadores dos núcleos das DRTs,organizada pela equipe que elaborou este livro e visando ao
debate dos resultados atinqidos Entretanto. essa acáo será limitada,país nao terá conoicóes de incorporar a experiéncia
dos restantes núcleos
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Inovacáo na Educacáo
Profissional das Mulheres
(1996-2002)
Maria Conceiciio de Sant'Ana Barros Escobar
Maria Luiza Marques Evangelista
Maria Fáiima dos Santos Rosinha Motta
Silvia C. Yannoulas
Zélia Maria de Abreu Paim

O

conceito de inovacáo permeia toda a concepcáo do Planfor,
pois as diretrizes e acóes dele decorrentes enquadram-se
nas novas tendencias da e d ucacáo p r ofi s si o nal (ver
CAMARCO, 2002; MTE, 1999; e YANNOULAS, 2002a): baseada
no desenvolvimento de competencias, na iniciativa, no raciocínio
para a resolucáo de problemas, na forrnacáo continua, polivalente e
flexivel, num processo que integra o desenvolvimento de habilidades básicas (escolaridade). de gestáo e específicas, visando ao desenvolvimento sustentável.
Segundo o MTE, o conceito de inovacáo diz respeito a pelo menos

urna das seguintes dimerisóes. clientela atendida (abrangcndo nao
semente populacoes excluidas, mas qualquer segmento da PEA
pressionado por necessidades de aperfeicoamento e atualízacáo).
metodología desenvolvida e aplicada, parcerias formadas, exploracáo
e aproveitamento de oportunidades de geracáo de trabalho e renda,
aumento de produtividade. qualidade e manutencáo do emprego (MTb/
Sefor, 1996 e 1997). Desde a implantacáo do Planfor (1995), o conceita
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de inovacáo foi trabalhado sistematicamente como forma de
operacionalizar a desejada nova institucionalidade da educacáo
profissional no Brasil, procurando introduzi-la no planejamento das
acóes de qualificacáo elaborado pelos estados.
"Em poucas palavras, tratava-se de experil1lflltar para inooar a
estrutura e o conteúdo da Educacáo Profissional no Brasil, atuando
para atingir quantitativa e qualitativamente o conjunto da
populacáo trabalhadora. Destacam-se algumas preocupacóes
fundamentais que, nesse proce sso, caracterizariam esses
"experimentos": a elevacáo de competéncias básicas e
escolaridade do trabalhador, a inclusáo de segmentos da íorca
de trabalho tradicionalmente discriminados (género, raca/cor,
portadores de necessidades especiais, entre outros). assegurando
a diversidade nas oportunidades de trabalho, a qualificacáo para
o setor informal da economía, a mobilizacáo de jovens em
situacáo de risco social; o desenvolvimento de comunidades
rurais, a atencáo para novas ocupacóes e novas áreas de atuacáo,
como a cultura e o rneio ambiente; a forrnacáo de gestores,
ernpreendedores, a criacáo de novas metodologias e materiais
didáticos. a qualificacáo para processos tecnológicos cada vez
mais sofisticados; a orientacáo e treinamento para práticas
associativas e micro-ernpreendirnentos [sic]; a atencáo para o
setor de servícos." (CAMARCO, 2002, p. 8)

1. Experiencias Inovadoras de Educacáo Profissional
Nos anos 1998 e 1999, a FLACSO/Sede Académica Brasil realizou,
no contexto da Parceria Nacional MTE/FLACSO, um levantamento
das experiéncias inovadoras de educacáo profissional que estavam sendo
levadas a cabo pelas UFs como parte do Planfor (ver CAMARCO,
2002). Foi solicitada as STbs a indicacáo de cinco experiencias
inovadoras mais importantes desenvolvidas no Estado, acompanhada
de uma justificativa (relevando particularidades da experiencia. tanto
na perspectiva das demandas Jocais quanto das novas formas de
tratamento das questóes que, do ponto de vista de seus realizadores e
executores. envolviam o mundo do trabalho e suas comunidades). Os
critérios para a identificacáo das experiencias poderiam levar em conta
a inovacáo sob múltiplos aspectos: artículacáo institucional, avance
conceitual e metodológico, populacáo atendida, entre outros. O
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objetivo era obter um perfil das iniciativas com maior teor de inovacáo,
na perspectiva de quem as conduzia, trazendo a tona os valores locais,
as particularidades de demanda social e de mercado de trabalho de
cada Estado, as condicóes de negociacáo e articulacáo. as formas de
mobilizacáo existentes, e assim por diante.
Foram 16 experiencias inovadoras de qualificacáo de grupos e
comunidades de mulheres relevadas por essa via. Oestacam-se como
sede dessas experiencias os estados de Acre, Amapá, Bahia, Ceará,
Maranháo, Minas Gerais, Par á, Rio de janeiro, Rio Grande do Norte,
Santa Catarina, Sao Paulo e Tocantins. No entanto, é necessario ressaltar
que nao houve especial énfase nas questóes de genero na argumentacáo
apresentada pela maioria dos estados.
A seguir, apresentamos um quadro organizador das 16 experiencias
consideradas inovadoras pelas UFs segundo o levantamento feito pela
FLACSO/Sede Académica Brasil, relacionadas com as questóes de
género e de educacáo profissiona] das mulheres, no período 1996-1999.
Quadro de Experiencias Inovadoras de
Educac;ao Profissional - Mulheres e Genero realizadas
no contexto do Planfor, entre 1996 e 1999.
Nome do
Projeto
Agricultura
Ecológica

Localidade
e UF

Data de
Execu~iio

Diversos (Reqiáo
do Macice de
Baturité/CE)

Entldade
Executora
Fundacác Cultural
Educacional
Popular em Defesa
do Meio Ambiente
- Cepema

Beneflciárias
Mulheres e filhos
de pequen os
produtcres rurais

Sumárioou
Eme,,1a do Realizado
Deecricéo: Ouelrñcacáo
de familias de pequenos
produtores, por meio da
Introoucáo de técnicas de
agricultura. críacáo de
animai.s, selecüo e
ctasstñcacao do "caté
ecológico" - cultura
associada a um projeto de
preservacáo ambiental.

Metas: Desenvolvhnento
susten-ável.
Assentamentos
Rurais lnduslriallzacáo de
Frutas

Porto NacionaJfTO
(Assentamento
Sao Salvador)

08/1996 10/1997

Instituto de
Desenvolví mento
Rural do Estado do
Tocantins Ruraltins

Mutheres de
assentamentos
rurais

Descri~ao: Curso de
industnalizacáo artesanal
de frutas, utilizando a
matérla-prirna locar
abundante. O curso foi
complementado 13m
requaliflcacáo posterior,
orientado por engenheiro
de alimentos, visando ao
aprimoramento e
qualidede dos produtos
comercializados.
Metas: Promover a
quaüücacéo de assentados
rurals. principalmente
mulheres, visando a
elevacác da renda familiar.

a

CONTINUA»
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Baianas de Acarajé SalvadorlBA
e de Mingau

1998 1999

Centro
Educacional de

Tecno.logia em
Administrac;:áo Catead

Mulheres
vendedoras
autOnomas

~:

CluaIificaI;ao nas

habilidades de gestao,
cuIlura baiana,

associativiSmO, qualidade do
produlO, higiene e
manip.Jlar;Ao de alimentos,

noc;iies de seguraIlI:a do
lrabaIho e noc;iies de inglés.
lIIell1': Reorganiza.,ao da
produCáo e
comercializa<;áo.
Infonnatica para
Detentas

Rio de janeiro/RJ

jmplantacáo de
Pólo Textilem
Ceara-Mirim

Ceará-MirimlRN

1998

06198 10198

FundacaoSanta
Cabrini

Servico Nacional
de Aprendizagem
IndustrialSenailRN

Mulheres
pressdiánas em
término de pena e
com escolaridade
básica
Mulheres

costureiras

Deocri~: Capacita.,ao

em infonnática.

DeocrlCáo: GapacitaCáo
nas áreas de controle de

qualidade,na conteo;:ao
de vestuáno. producáo e
operacáo de máquina

industrial em tecido.
Metas: Dotar as
assocíacóes de costureiras
de conhecimentosteóricos
e práticos para a producáo
de pecas de vestuario em

regimede terceirizac;alo
com empresasde grande
porte,do ramo de
confeC95es.
Laboratorio de
Empregadas
Domésticas

Centro
Experimental
Publicode
Formacáo
Profissional de
Vila Fonnosa

Sao PaulolSP

Mulheres
Empregadas
Domésticas

DeocriCáo: QualilicaCáo

vottadapara a melhoriado
desempenhoprofissional e
aproveitamento de
oportunidades no men::ado
de trabalho.
_ s : Melhoria do

desempenhoprofissional e
aprovenamento de
oportunidades no merca~
de trabalho.

Mees no Programa Fortaleza/CE
"Crianca Fora da
Rua. Dentroda
Escota"

Parque de
Desenvolvimento

Mulheresem
situacáo de risco

Tecnológicol

DeocrlCáo: Capacita.,ao

de mees inseooasno
programa·Criant;a Fora da
Rua, Dentro da Escola",

Centrode
Treinamentoe
Desenvolvimento

nas atividadesde
faxineiras, lavadeirase
seMCOS gerais.

- Cetredel

111_: CriaCáo de

Departamento de
Economiada
Universidade
Federal do Ceará

condir;óes mlnimaspara o
sustentode suas famílias.

-UFCE
MaMe-Obra

Matinha e Lima

para Industrias de
Confece;Oes de
Matinha e Linha
Campos

CamposlMA

Mulher Cidadá

NataURN

0719812198

Servic;o Nacional
de Aprendizagem
Industrial - Senai.

Mulheres

Oe&crl~o: Treinamento
realizadopor meio de

ca~ para produ.,ao

de ~s de vestuário
(calc;as jeans), para
comen::ializa~.

1998

Fundacao

Mulheres

Ozelila Cascado
Rodrigues

DeocrlCáo: Cria.,ao de
espaeo equipado,

propiciando-o asmulheres
habilitadas nas atividades
de manicure, cabelereirae
depila.,ao.

Mulherem
Movimento

Diversos. Regiao
do Alto Vale do

03/97

Empresade
Pesquisa

ltajai/SC (28

Agropecuéria e

municípios)

ExtensáoRural de
Santa Catarina
S.A.- Epagri

Mulheres de

DeocrlCáo: Qualilica.,ao

agricultores entre
25 e 45 anos

profissional de mulheres
de agricutlores com a
finalidadede criar
condilj:óes para a sua
inseryaono mercadode
trabalho (formal e informal)

e de capacná-ías para o
trabalhoassociativo.
CONnNuA,»
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Mulheres
Indigenas. Corte.
Costura e vaqorute

Rio 8ranco/ AC

Mutheres Taxistas

Fortaleza/CE

Proces samento
de FIbras Naturais
do Coco

Abaetetuba.
Braqanca. Bujaru,
Cametá, Concórdra
do Pará.
Marapanim.
Ponta de Pedra,
Primavera,
Salinópolis,
Salvaterra, Santa
Bárbara do Para,
Santa Isabel do
Para, Sao Mrguel
do Guama, Soure
e Vigia/PA

Resqate e

Parteiras
Tradicionarsr
Indiqenas

Saúde da Mulher

vatouzacáo das

üescrtcác: Ouahhcacáo

Orqanizacáo das
Cooperativas do
Estado do Acre Ocea

Mulheres.
Mulheres tndras

Servico Nacional
de Aprendizagem
em Transportes Senat

Mulheres

06197 12198

Núcleo de Acéc
para o
Desenvclvimentc
Sustentado Poemar

Pequenos
prooutores rurais
autónomos.
trabalhadores
rurais e mulheres

Laranjal do Jari.
vnor¡a do Jari,
Oiapoque,
Calcoene. Amapá
Pracanúba e
Tartarugalzinhol
AP

1997

Centro Ativo de
lnteqracáo do Ser
- CAIS do Parta

Mulheres parteiras

üescrtcñc: Capacitacáo
das parteíras tradtcionais
dos municipios.
Metas: Melhoria da
qualidade da assisténcia ao
parto d »niciliar. elevacao da
qualidade de vida,
human'zacác do nasomento
e reducáo da mortalidade
materna e perinatal.

RN

'998

Centro da Mulher 8
de Marco

Profissionais e
agentes de saúde

Descrtcáo: capacitacáo de
trabalhadores da área de
sauce. no alendimento
específico da mulher,
analisa ndo as retacóes de
genero e seus

de trabalhadoras. lnclumdo
mulheres indias, nas áreas
de corte, costura e
vaqcnlíe. visando a
cornercializacáo dos
prooutos confeccionados
pelas cooperativas.
Oescric;:ao: Formacao de
taxistas do sexo femimno,
ern cu-sos de
atendi-nerao ao público,
direcác defensiva,
sequranca e saúde no
trabafho. para atuacáo no
seqmento de turismo
Metas: Aumento da renda
familiar

Descricáo: Oualtucacáo
de Irabalhadores agrícolas
para o aprovettamento da
casca do coco na
tabricacáo de fibras
naturas em substiuucáo a
prooutos sintéticos.
Metas: Cornercialtzacáo
com a Mercedes 8enz do
Brastlnara producáo de
encosto de cabeca e
assento de veiculos de
grande porte, empregando
ccnnecirnentos das
populacóes caboclas, com
envolvimento das
mutheres dos
trabatl-adores Que
confecoonarn tapetes.

cesdobramentos na saúde

da mulner.

Valorizacáo da
Mulher

Belo Horizonte/MG

1997 1998

Instituto de
Promocáo Social e
Humana Professor
Darcy
Rfbeiro/Sindicato
das Costureiras de
8elo Horizonte

Mulheres negras
de uaixa
escotarkrade.
trabalhadoras e
prostitutas

Oescri!;ao: Ouetlücacáo
em cursos de moda,
modelaqern e costura,
desenho, técnicas de
reraxamento para
prevencáo de doencas
ocupacionats. maquiaqem.
postura e nocóes de
matemática e francés
instrurr-ental
Metas: tnsercáo no
mercado de trabalho.

Fonte: CA MARGO, 2000
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Um dos aspectos fundamentais para a classifícacáo das experiencias
inovadoras de educacáo profissional refere-se ao tipo de clientela que foi
objeto/sujeito das acóes de qualificacáo, por exernplo. mulheres
desempregadas, mulheres em situacáo de risco social, mulheres chefas de
familia, mulheres índias, detentas, máes de meninos e meninas de rua, entre
outras categorias possíveis. Outra maneira de organizar as informacóes sobre
essas experiencias diz respeito a profissáo que se pretende fomentar ou
aperfeicoar entre a clientela da experiencia inovadora em questáo, ou seja.
agricultoras, artesas, costureiras, cozinheiras, parteiras, servidoras públicas,
vendedoras (verCAMARGQ 2002).
No entanto, esse tipo de classifícacáo atende mais específicamente
a urna perspectiva analítica baseada nas Ciencias da Educacáo ou na
Sociología do Trabalho. Também podemos organizar as experiencias
inovadoras de educacáo profissional segundo a metodologia de trabalho
adotada, considerando as propostas alternativas de educacáo
profissional para mulheres (e homens). Neste caso, estaríamos
baseando nossa classificacáo conforme critérios extraídos dos Estudos
de Género. A seguir, seráo relatados breves comentários sobre algumas
experiencias inovadoras.

A experiencia de Resgate e Valorjzar;/io das Partejms Tradicionais Indígenas,
desenvolvida no Amapá, é urna das experiencias inovadoras mais
conhecidas. O objetivo foi melhorar a qualidade da assisténcia ao parto
domiciliar, visando a humanizacáo do nascimento e a reducáo da
mortalidade materna e do tétano neonatal. A capacitacáo foi concebida
com urna visáo de integralidade da saúde, tratando de direitos
reprodutivos, seguranca e competencia na "arte de partejar". Também
procurou-se resgatar as práticas populares na área da saúde. A
experiencia foi executada pelo Centro Ativo de lntegracáo do Ser
(Cais do Parto), em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho e
Cidadania, a Secretaria Estadual de Saúde e o Unicef. Em 1997, foram
formadas 202 parteiras.
Na Bahia, concretizou-se urna experiencia de grande repercussáo
pública: Progm11la Bajallas de Acar¡¡jé ede Mingau. Esse programa esteve voltado
para a criacáo de condicóes de competitividade e organizacáo de
atividades económicas desenvolvidas no mercado informal (comércio
varejista de alimentacáo). articulando novas tecnologias de producáo e
cornercializacáo as formas tradicionais de producáo (cultura baiana,
associativismo, higiene e rnanipulacáo de alimentos, seguranca do trabalho,
nocóes de inglés, entre outros conteúdos). Foi executado com recursos
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do Planfor/FAT, a partir das demandas identificadas pelas próprias baianas,
por meio da parccria entre a Secretaria de Trabalho e Acáo Social da
Bahia (Sctras), Preleitura de Salvador, o Banco do Nordeste (que por
meio do Proger/FAT [inanciou a compra dos equipamentos para as
atividades previstas), a lIniversidade Federal da Bahía, a Empresa de
Turismo de Salvador e a Associacáo das Baianas de Acarajé. Merece
destaq ue o apoio organizacional, financeiro e gerencial as associacócs
representativas da categoria. Em 1998, forarn formadas 60 baianas,
lima outra experiencia baiana que merece destaque
o Programa
Máos-a-Obra. fruto da artículacáo da Setras com a Secretaria de lndústria,
Comércio e Mineracáo (SICM), responsável pelo processo de
implantacáo da Ford naquele Estado. O programa teve como objetivo
qualilicar 3.686 trabalhadores, recrutados preferencialmente junto ao Sine,
para ocupar vagas que estariarn disponíveis com a instalacáo do Complexo
Automotivo, composto pela Ford e 30 empresas fornecedoras de
módulos, pecas e componentes. Além da articulacáo entre secretarias
de governo e das políticas de trabalho, destaca-se a destinacáo de 40%
de vagas as mullieres nas áreas de producáo e técnica. O programa foí
realizado pelo Senai (corn recursos do Planfor/FAT), que certificou cm
diferentes luncóes, a saber: operador automotivo (funilaria, soldagern,
pintura, montagem, logística e plásticos), ferramenteiro e manutencisia.
A aprendizagern das habilidades aconteceu ern 31 O horas teóricas, 180
horas cmlaboratórios, 130 horas de conhecimento prático cm protótipos
relativos as várias etapas do processo produtivo (construcáo de carrocerías,
pintura, montagem e inspecáo de qualidade) e 280 horas cm atividadc
no posto de trabalho. Nesse caso, a inovacáo pode ser observada pela
desrinacáo prévia de reserva de vagas para mullieres, em profissóes
destinadas tradicionalmente a horneus (setor industrial automotivo) e de
elevado teor tecnológico. Outro ponto relatado diz respeito a infracstrutura do complexo automotivo que respeita padróes ergonómicos,
levando-se em consideracáo os diferentes portes físicos, o que facilita a
absorcáo de rnulheres. De urna maneira geral, encontra-se 40% de mulheres
no sistema de producáo chegando em algumas empresas a ó6% l.
é

Em Minas Cerais, realizou-se a experiencia inovadora com maior
impacto quantitativo, o Projeto Valoriza~{lo da A11111JCr, que qualificou
trabalhadoras da indústria da confeccáo, em que as mulhcrcs negras, de

1 A intorrnacáo sobre dila experíénc:a foi levantada por Zélia Pairn
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baixa escolaridade e reduzido nível de rendimentos foram a presenc;a
majoritária. O projeto foi executado por meio de urna parceria entre o
Instituto de Promocáo Social e Humana Darcy Ribeiro e o Sindicato
das Costureiras de Belo Horizonte. Numa prolissáo atualmente feminina,
a inovacáo foi dada pela metodologia utilizada, visando elevar as chances
de sobrevivéncia num mercado em plena transformacáo. Merece destaque
a introducáo do desenho e a linguagem da moda, alérn de disciplinas
como francés e matemática. Os cursos beneficiararn mais de seis mil
mulheres. Entre as alunas das primeiras turmas houve um grupo importante
de prostitutas. Segundo os executores do projeto, "Esta clientela nao só
teve oportunidade de conviver sem constrangimentos com donas de
casa, adolescentes e idosas como concretizar o sonho de urna nova
profissáo." (ver CAMARCO, 2002, p. 49).
Pela justificativa e metodologia elaboradas, inc1uindo fortemente as

questóes de genero no ámbito rural, destaca-se o Projeto MIl/her em
Mopil1lCl1to, do Estado de Santa Catarina. Foi concebido de mane ira

articulada ao antigo Programa Nacional de Qualificacáo de Trabalhadores
em Assentamentos e Comunidades Rurais ', pela Coordenadoria Regional
do Alto Vale do Itajaí, envolvendo a participacáo da Universidade Federal
de Santa Catarina e das primeiras-damas dos 28 municípios envolvidos.
A iniciativa surgiu, segundo os organizadores, da constatacáo da presenca
pouco expressiva das mullieres rurais/agricultoras nos programas de
qualificacáo oferecidos pelo Estado, sendo sua participacáo limitada
formacáo profissional em atividades com poucas perspectivas de ascensáo
social, tendo como conseqüéncía urna série de problemas no ámbito
familiar, afetivo e pessoal. Assim, o projeto objetivou desenvolver acóes
de capacitacáo orientadas especialmente para as mulheres agricultoras,
visando independencia económica.
realizacáo profissional e ao
crescimento pessoal. A metodologia desenvolvida contemplou tres
etapas, denominadas Mulher Consciente (realizado no Dia Internacional
da Mulher, para motivar as mulheres no tracado de metas e objetivos),
Mulher Capacitada (para promover cursos definidos pelo Fórum Feminino
realizado ern cada município, onde foram ouvidas as liderancas femininas
que apresentaram demandas locais), e Mulher Ativa (para iniciar atividades
de geracáo de renda, por meio de exposicóes de produtos, encontros

a

a

a

2 Nos primeirosanos do Plantarloram cesenvotvidos 14 ProgramasNacionaisvattadospara setores específicos(agricultores,
bancarios, artesanato, turismo, entre outros). Essa metodologia de trabalho toi substituída no ano de 1999, permanecendo
somente os PEOs e as parcerias nacionais.
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destinados a [ormacáo de cooperativas etc.). No prime ira ano de
implementacáo (1998) foram capacitadas 3.160 mullieres (90% das camadas
sociais mais carentes, 70°1<! com primeiro grau incompleto).
Para ilustrar detalhadarnente os impactos descentralizados do Plauíor
sob a ótica de genero, forarn analisados quatro estudos de caso,
considerando especialmente experiencias inovadoras segundo os
seguintes criterios
1. Experiencia inovadora de qualificacáo específica de mulheres cm
ocupacócs tradicionalmente femininas, com o intuito de melhorar o
desempenho e a empregabilidade/competitividade das mulhcres por
meio de metodologías de empoderamento (qualificacáo profissional
ele cmpregadas domésticas - experiencia incluída no quadro anterior),

2. Pela sua importancia entre as propostas alternativas de educacáo
proíissional de mullieres, duas experiencias inovadoras de qualifícacáo
específica ele mullieres ern áreas nao tradicionais. procurando abrir o
Jeque de oportunidades de trabalho e quebrar a scgmeuracáo
ocupacional COI11 base no genero (motoristas de táxi -- experiencia
incluida no quadro anterior -, e mecánica automotriz para mulhercs
-- experiencia nao incluida no quadro anterior, isto é, nao considerada
pelo lcvantarnento [cito por FLACSO/Sede Académica Brasil segundo
indicacócs expressas das STbs - ver CAMARCO, 20(2)¡
3. Experiencia inovadora de qualilicacáo de trabalhadores diretameutc
envolvídos no atcudimento as mulheres vírimas de violencia a qualificacáo ele policiais e agentes que atuam na segurauca pública foi objeto de 11 projetos inovadores destacados pelos estados no mencionado levantamento organizado por CAMARCO (2002), tratando de
capacitacáo para a seguranca do turismo e cm grandes eventos populares (por exemplo, Carnaval), para combate violencia e ao turismo
sexual, para o policiamento comunitário, para a atualizacáo sobre
elireitos humanos visando desenvolver novas atitudes, entre outros.
Dentrc eles, foi analisado o Projeto Capacitacáo de Servidores cm
Delegacias sobre Violencia contra Mulheres, cxccutado para servidoras
ele delegacias de diversos municipios da Paraíba

a

() Laboratório de Empregadas Domésticas foi o case selcciouado
como cxcmplo de educacáo profissioual exclusivamente destinada a
mullieres envolvidas numa ocupacáo tradicionalmente [eminina. Tratase da qualificacáo ele mulhcres para a melhoria do desempenho
proírssional e aproveitamcnto das oportunidades que o mercado de
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trabalho já oferece as mulheres. Foi desenvolvido como parte do
Projeto do Centro Experimental Público de Formacáo Profissional de
Vila Formosa (Estado de Sao Paulo), e coordenado pela Secretaria
Estadual de Relacóes de Trabalho (Sert/SP)3.
A forrnacáo de mulheres taxistas desenvolvida pelo Servico
Nacional de Aprendizagern em Transportes (Senat) em articulacáo com
a Secretaria de Trabalho e Acáo Social de Ceará (Setas/CE), na cidade
de Fortaleza, foi um dos dois casos selecionados para ilustrar o impacto
do Planfor na inovacáo da educacáo profissional de mulheres, já que se
trata de urna ocupacáo tradicionalmente masculina. O outro caso dessa
categoria refere-se a formacáo de mulheres em mecánica automotriz
desenvolvida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bern-Estar Social
do Estado de Roraima (Setrabes/RR) no contexto do PEQ/RR.
Finalmente, a forrnacáo de servidores das Delegacias da Mulher
da Paraíba, foi incluída nesta análise nao somente por ser urna experiéncia inovadora de qualificacáo de mulheres, mas também pelo
impacto decorrente na melhoria do atendimento as mulheres vítimas
de violéncia no gera1.

2. Formacáo Profissional de Empregadas Domésticas/SP
Nao há dúvida que as mulheres, exercendo urna atividade profissional
regular, necessitam, hoje em dia, de urna assisténcia cada vez mais
especializada para a manutencáo da infra-estrutura doméstica. Isso assume
urna especial importáncia, quando se considera que é crescente o
contingente de mulheres chefes de família em todas as classes
socioeconomicas. Ou ainda, quando se considera que
pequena a
proporcáo de homens que de fato assumem, ou pelo menos partilham, a
execucáo das tarefas domésticas. Ambas as situacóes levam as mulheres a
enfrentar a famosa"dupla jornada de trabalho", trate-se de urna executiva,
de urna operária, ou de urna operária doméstica.
é

Quern é essa empregada doméstica, que necessita ser qualíficada>
"Oriunda das classes menos favorecidas ou famílias quebradas, com
baixíssimo ou nenhum grau de escolarizacáo e atingida de mane ira

3 A análise dos casos Laboratório de Empregadas Domésticas (SP) e Mulheres Taxistas (CE) loi produzida por Myriam
Sarnpaio no contexto do Subprojeto "Políticas públicas para la diversidad en la formación profesional: Incorporación de una
perspectiva de género en el PLANFOR (Brasil)"; fazendo parte do projeto "Innovaciones institucionales en el Mercosur:

Promoviendo el diálogo social y la igualdad". da Equipe Técnica Multidisciplinar- ETM/OIT-Chile. Agradecemos aMyriam
o trabalho realizado,e também a coordenadorada equipe do projeto,dra. ArmePosthuma,pela autorizacáopara reutilizac;ao
e publícacáo de resultados.

164

A Ce nvídada de Pedro

perversa pelo universo global izado que gera o desemprego, cssa mulher,
na maioria das vezes, torna-se o único salário da família, trabalhando
naquilo que sabe (ou pensa que sabe) fazer: os servicos domésticos."
(MTE/FAT/SERT/ Unesp, janeiro 1998).
Segundo dados do Dieese (1999), das 16 milhóes de assalariadas do
Brasil, aproximadamente 4,8 milhóes sao domésticas, representando
quase 30% do trabalho as salariado, ou cerca de 17% da ocupacáo das
mulheres. Estima-se, com base nos dados de distribuicáo da PEA, que
o maior contingente dessas profissionais está no Estado de Sao Paulo,
sobretudo na capital. Isto indicaria que se trata de uma ocupacáo ainda
capaz de absorver ~ e, portanto, de gerar renda - um contingente,
significativo, de mulheres trabalhadoras.
Apcsar da crise de ernprcgo no país, e na Regiáo Metropolitana
paulista, o segmento tem uma demanda constante pelas raz6es já descritas
(mullieres no mercado de trabalho e falta de participacáo masculina nas
tarefas domésticas). Com um baixo grau de Iormalizacáo da atividadc apenas 2,7% dos trabalhadores dessa categoria trabalham formalmente,
os ganhos nao sao desprezíveis, sobretudo na Capital: a média de US$
1.50 por mes para as trabalhadoras domésticas, podendo alcancar US$
2.50 tratando-se de cozinheiras, ou de !Jil!Jy-sitter¡ para as que trabalharn
por dia a rnédia de US$ 2.5, o que garantiria cerca de US$ .500 mensais,
geralmente líquidos, poi s os gastos de transporte sao absorvidos pelo
empregador. Em síntese, os servicos domésticos constituem uma
oportunidade real de trabalho e geracáo de renda, principalmente cm
áreas de alta densidade urbana como é o caso da Cidade ele Sao Paulo.
é

é

Foi esse o cenário que gerou o Curso de Profissionalizacáo do Setor
de Scrvicos Domésticos, objeto do presente estudo de caso. Entretanto,
antes de descrevé-lo, interessante sintetizar aqui o panorama geral,
no qua! se situa o Programa "Aprender a Aprender" para oferecer uma
visáo do todo que facilite a avaliacáo do curso em si.
é

Programa "Aprendendo a Aprender"
Esse Programa, idealizado e viabilizado pelo Planfor e pelo PEQ Sao
Paulo com recursos do FAT, é coordenado pela Secretaria de Emprego e
Relacóes de Trabalho (Sert) do Estado de Sao Paulo. Foi concebido em
1996 por um grupo de trabalho multiprofissional, cuja funcáo era
estabelecer um novo modelo para a forrnacáo profissional no Estado,
mas coerente com a configuracáo atual do mundo do trabalho, marcado
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por transformacóes profundas, seja nas características do próprio trabalho,
seja nas relacóes de emprego, que implica. Participaram desse grupo,
além da Sert, 22 representantes do empresariado, trabalhadores, governo,
meio académico e instituicóes de educacáo profissional.
O Programa está constituído por trés projetos.
a) Observatório Permanente de Situacóes de Emprego e Forrnacáo
Profissional - centrado no estudo e na análise das mudancas que
permitam delinear os cenários mais prováveis de trabalho, e
contribuindo a formulacáo de programas de forrnacáo profissional
adequados as futuras demandas;
b) Habilidades Básicas e Específicas - centrado no desenvolvimento
de metodologias para a concilíacáo da educacáo e do trabalho,
propiciando ao trabalhador a ampliacáo de seus conhecimentos e,
por essa via, também de sua empregabilidade e consciéncia cidadá,
e) Centro Experimental Público de Formacáo Profissional - tem
por objetivo experimentar as novas metodologias, em parceria com
entidades especializadas e consiste na instalacáo de espacos públicos
gerenciados de modo partilhado com a comunidade local, para
atender a suas demandas específicas.
O Primeiro Centro Público de Forrnacáo Profissional foi inaugurado
em 1997, em Vila Formosa, um bairro da Zona Leste de Sao Paulo (a
regiáo mais populosa e de maior concentracáo de famílias de baixo poder
aquisitivo da capital paulista). Esse centro foi o cenário do Curso de
Profissionalizacáo do Setor de Servicos Domésticos, que integrava um
dos quatro programas definidos como os mais relevantes pelo conjunto
de atores envolvidos, na perspectiva da participacáo democrática e
multipartite, uma das premissas básicas para a criacáo desse tipo de centro.
Os atores forarn. grupos e instituicóes da comunidade local, empresas,
trabalhadores, escolas de educacáo profissional, vizinhos e associacóes
da sociedade civil organizada.
O curso envolveu um relevante programa, por haver-se identificado
no jardim Colorado (periferia de Vila Formosa, com predomínio de
pessoas com recursos escassos) um número significativo de mulheres
chefes de familia (viúvas. separadas/divorciadas, com companheiros nao
ocupados), que trabalham como empregadas domésticas, alérn de outras
residentes do bairro e limítrofes. O curso foi planejado para proporcionar
a essas trabalhadoras nocóes fundamentais para o exercício de sua funcáo
de forma mais qualificada. Foi executado por meio de urna parceria entre:
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• O Centro Esradual de Educacáo Tecnológico Paula Souza (Ceeteps),
rcsponsávcl pela conrratacáo de instrutores e de colaborar na dcfinicáo
dos conrcúdos, bem como transferir ao centro público os recursos
para transporte, alimcntacáo e material didático destinado as alunas,

·o

Sindicato dos Trabalhadorcs Domésticos do Município de
Paulo (STDMSP)~;

Sáo

• O Instituto de Cooperativismo e Associativismo (lCA) para definir
o conteúdo sobre Cooperativismo¡
• A Sert, encarregada de proporcionar os apetrechos e equiparncntos
neccssários para o desenvolvimento do curso.
O curso foi orientado para um contingente de mullieres com
dífículdade de insercáo no mercado de trabalho como as empregadas
domésticas, COlll os seguintes requisitos: ser chefe de familia, estar
desernpregada, ter filhos, possuir nocóes de leitura e escrita e residir na
Zona Leste da cidade de Sao Paulo.
Ficha Técnica:
• Data de realizacáo. 11 de agosto a 2 de novembro de 1997, exclusive
os fins de semana, somando 17 dias,
• Dois grupos: um no turno vespertino, das 16h as 18h, e o outro,
no turno noturno. de 19h30 as 21 h30, totalizando urna carga horaria
de 38 horas-aula;
• lnscricóes 13 inscricóes íoram registradas no curso vespertino e
19 no período noturno, totalizando 32 ínscricóes",
• Egressos cornpletaram o curso 29 mulheres, as trés inscritas que
nao complerararn alegaram nao contar com apoio para cuidare m
dos filhos enquanto freqüentavam as aulas;
• Composicao do curso: habilidades básicas, habilidades específicas
e habilidades de gcsráo.

4

Einteressanle observar, para

exernpíiücar. a contradícáo - ou o viés masculino do mundo do trabal ha - implicito no nome

desse sindicato: Trabalhadoms Domésticos. Se a maioria que campee essa categoría é de mulheres, por que o género
gramatical masculino no nome de urna entidad e que deveria representar todos S8US interesses e direitos, inclusive quest6es
complexas referentes insercáo Iernimna no mercado de trabal ha?

a

5 Inicialmente, haviam sido programados tres grupos de 25 participantes, cada um: dais no Centro Público de Vtta Formosa,
e um no Centro de Convivencia de Jard.rn Colorado, já que foi constatado haver ah concentracáo de populacáo-rneta, Como
se venncou, posteriormente, que esse centro nao dispunha da intra-sstrutura necessária para odesenvolvímento do curso.
foram organizados somente dois grupos, ambos no Centro publico. destinados a um total de SOmulheres. Entretanto, os
grupos nao se cornpletararn por falla de demanda. Houve problemas de diversos tipos, como por exemplo a divulqacáo (pouca
e em lugares nao estratégicos), e a falta de sxphcacóes detalhadas sobre os objetivos do curso, além de eventuais dlficuldades
com relacáo ao cuidados com os nlhos.
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• Metodologia: Apesar de baseadas em conceitos e conteúdos
específicos, ministrados em módulos individualizados, as atividades
programadas respeitavam suas inter-relacóes apriorísticas, na medida
em que o conteúdo do curso referia-se ao cotidiano das próprias
alunas e das pessoas de seu entorno. Assim sendo. sempre havia
implícitamente uma intersecáo entre as atividades, possibilitando que
os conhecimentos adquiridos em um módulo fossem, também,
aproveitados ou recuperados em outros, favorecendo uma ótima
integracáo de conteúdos,
• Processo de avaliacáo. coerentemente, o processo de avaliacáo
nao foi realizado de maneira particularizada, mas envolvendo todas
as habilidades juntas, por meio de observacóes diárias e de um
trabalho final de curso, planejado com cada grupo desde o início.
Os resultados baseados no instrumento distribuído entre as alunas, com
a finalidade de avaliar o desenvolvimento do curso, mostraram que as
participantes aprovaram o mesmo. A única crítica realizada foi com relacáo
a carga horária, que, segundo e\as, deveria ter sido maior. Manifestaram,
tarnbérn, interesse em obter mais informacóes sobre cooperativismo.
Pelo seu lado, os executores assim se manifestaram. "Por se tratar de
experiencia pioneira, pode-se afirmar que o curso atingiu os objetivos
para os quais foi proposto possibilitou o desenvolvimento de um novo
perfil de trabalhador, contribuiu para melhorar a atuacáo profissional e
conseqüente insercáo das participantes no mercado de servicos
domésticos, bem como informou sobre as possibilidades de organizacáo
de c1asse.. Em resumo, o Curso de Profissionalizacáo no Setor de
Servicos Domésticos constituiu-se numa experiencia bern-sucedida que
deve ser repetida de maneira sistemática porque, além da qualificacáo,
promoveu a auto-estima das profissionais do setor, na medida em que
os trabalhadores domésticos compreenderam que pode m ser tao
profissionais, como os de qualquer outra categoría." (MTE/FAT/SERT/
UN ESr, janeiro de 1998).
Também aqui, e ainda mais se referindo a um curso destinado, de
modo especial e exc1udente, a mulheres, cabe o comentário realizado
anteriormente sobre o no me do sindicato, com utilizacáo do genero
gramatical masculino. Por que a mesc1a de masculino e feminino? Ao
mencionar "llapo perfil do traba/hadar", poderia entender-se que se faz
referencia a um objetivo mais arnplo do Planfor e, conseqüentemente,
dos PEQs. No entanto, se "promooeu-se a CllIto-estima dllS projissiOlllJis do seror ",
nao seria mais coerente falar-se de trabalhadoras domésticas?
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Recordemos que o Planfor, desde sua concepcáo original, vem
assinalando, sistemática e enfaticamente, a irnportáncia de atender a
diversidade da PEA, combatendo, portanto, a discriminacáo de todo
tipo, seja por sexo, raca, idade, escolaridade, entre outros vieses da
discriminacáo. Mais que isso. mulheres (particularmente chefes de familia),
jovens (particularmente os que se encontram em situacáo de risco social)
negros, pessoas com baixo nivel de escolaridade e pessoas com
necessidades especiais sao o público privilegiado dos programas de
qualificacáo profissional desenvolvidos no marco dos PEQs, inclusive
de acorde com as resolucóes do Codefat.

Alérn disso, outro aspecto conceitual do Planfor é cornbater o viés
branco, masculino, urbano e industrial, implícito tradicionalmente na
institucionalidade anterior da educacáo profissional e incoerente com a
nova proposta de institucionalidade da qualiíicacáo propugnada pelo
Planfor e pelo MTE eru gera1. Entáo, faz sentido a pergunta até que
ponto essas diretrizes fundamentais estáo sendo respeitadas e aplicadas,
se os próprios atores responsáveis por sua irnplernentacáo nao as
assirnilararn de fato? Se, mesmo em nível inconsciente, deixam transparecer
preconceitos que deveriam cornbatcr>
Daí a importáncia da concretizacáo das propostas formuladas no final
do presente informe e out ras da mesma natureza, no sentido de
proporcionar melhores condicóes para a incorporacáo geral, nao só em
termos quantitativos, como tarnbérn em termos qualitativos, dessas
diretrizes. Estas, alé m do mais, sao fundamentais se se deseja,
verdadeiramente, alterar a ordern cultural e económica discriminatoria
vigente. lsso nao tarefa fácil, considerando o tempo de producao e
socialízacáo de atitudes e posturas racistas e sexistas.
é

Por que os realizadores do curso afirrnam que o mesmo loi inovador>
Além do pioneirismo cnvolvido na idéia ern si, já que nao usual qualihcar
trabalhadoras domésticas, o curso descrito responderia a tres dos cinco
critérios, que caracterizam as experiencias inovadoras no ámbito do Planfor.
é

• Foco ern populacócs usualmente nao atendidas pela oferta
institucional de educacáo profissional seja por questóes de distáncia,
horario ou mesmo de requisitos impostos por entidades formadoras
(cscolaridade. treqüéncia, vinculacáo ao mercado);
• lncorporacáo nao só de habilidades específicas para o trabalho.
mas iambém de conhecimentos e atitudes voltados as questóes como
saúde e melhoria da qualidade de vida familiar e comunitaria,
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• Parcerias formadas para írnplernentacáo do programa, juntando
diferentes atores e entidades.

É importante ressaltar outras facetas inovadoras subjacentes a
essa experiencia.
• Prírneíro, o reconhecimento de que também alguns saberes adquiridos
pelas mulheres, de geracáo ern geracáo, e de habilidades desenvolvidas
em seus cotidianos, por conta dos papéis sociais que desempenham,
precisam de instancias de validacáo para o mercado de trabalho. Em
outras palavras, a luta para ampliar o leque de oportunidades de trabalho
e promover a igualdade de tratamento nao significa que se deva
depreciar, ou relegar ao segundo plano, as ocupacóes tradicionalmente
femininas, nas quais as mulheres nao enfrentariam as barreiras mais duras
da discriminacáo sexual;
• Segundo, e como corolário do ponto anterior, corrobora a
legitimidade de oferecer qualificacáo formal, e certificacáo, para essas
ocupacóes tradicionalmente femininas, facilitando a obtencáo de
emprego, favorecendo um melhor desempenho profissional e, nesse
caso, mais do que isso. assumindo que o trabalho doméstico também
foi afetado pelas profundas, e cada vez mais aceleradas transformacóes
tecnológicas e políticas.
Resta sugerir que, se o curso de profissionalizacáo do setor de servicos
domésticos constitui uma experiéncia inovadora bern-sucedida, deveria
ser ampliada, difundida e replicada de modo sistemático, convocando
também os homens, e contribuindo dessa maneira desarticulacáo de
estereótipos sexuais, que inibern os homens a desenvolver, ou exercer,
atividades classificadas como femininas. Afinal de contas, as mulheres nao
desejam que os homens partilhem as tarefas domésticas?

a

3. Formacáo Profissional de Mulheres em Mecánica
Automotriz/RR
Roraima a menor Unidade da Federacáo em termos populacionais,
cujo Censo Demográfico de 2000, do IBCE, contou cerca de 324.397
habitantes. Destes, 48,82% (158.360 hab.) sao de mulheres. A populacáo
indígena representa 20%, ocupa cerca de 40% das terras e está distribuída
em sete etnias.
é

A capital do Estado e Boa Vista, situada no município de mesmo
nome. Possui 200.568 habitantes, representando 61,83% da populacáo
do Estado. O número de homens em Boa Vista equivalente ao de
é
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mullieres. 100.334 e 100.234 habitantes, respectivamente. Tal populacáo
~ composta de pessoas de origern de vários Estados brasileiros com

predominancia dos Estados do Maranháo, Pará e Amazonas.
A PEA do Estado é da ordem de 83 mil pessoas acima de 10 anos. A
economía do Estado é íortcmcntc impulsionada pelo salario dos servidores
públicos federais, estaduais e rnunicipais, que representam a maioria das
ocupacóes íormais, principalmente no municipio de Boa Vista, sua capital,
que concentra a maior parte da populacáo urbana, 79,8(J{). No setor privado
as principais ocupacóes estáo nas áreas do comércio e dos servicos. Na
agricultura os principais produtos sao o cultivo de banana, arroz e milho.
A pecuaria também se destaca, principalmente na regiáo dos lavrados.
Conforme o Puad" a taxa de participacáo por género da PEA Brasil em 1998 foi de 44,53% para o sexo feminino, a taxa de desemprego,
equivalente a 8,34% e a renda média. inferior a R$ 600,00 (lpea,2002).
A Comissáo Estadual de Emprego de Rorairna (Coer) centava com
quatro participantes do sexo feminino dos doze mernbros existentes
quando da aprovacáo do Plano de Trabalho.

Chefas de Familia e Mecánica Automotriz
Segundo o relatório Síntese - Experiencias lnovadoras (SETRABES,
1999), nao se tinha conhecimento da atuacáo de mulheres em oficinas
mecánicas no Estado de Roraima. Por meio do prof Adolfo Leon", a ETFRR
publicou pan netos divulgando a intencáo de qualificar mullieres nessa área.
Conforme Terezinha Muniz", em urna reuniáo com as executoras tomou
conhecimento da proposta da ETFRR, o que lhe despertou o interesse em
elaborar um projeto especial dentro do PEQ/RR, para mulhcres chefas de
familia. Consultou a Dire<;ao do Departamento de Emprego, que apresentou
a proposta para a Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social') O projeto
foi incluido no Planfor/RR - 1998 e aprovado pela Coer . A execucáo foi

6

o Pnad em Roraima só avaha a populacao urbana de 80a Vista, capital do Estado.

7 Adolfo Lean Guerra M8Z0, natural da Colombia, técnico em mecánica e formado pelo Training Inslitute of Florida. ted
Schoots e Roben Margan Scnoots. A princípio velo para Roraima ministrar aulas de lniecáo Eletr6nica e írcar por dors
meses. Permaneceu por dais anos em tuncao da experiéncia do PEOIRR.
8 Terezinha Muniz Cruz é advogada e atualmente ocupa cargo de defensora pública no Estado. Foi coordenadora da
Ouahücacáo Profissional, por rneio do Depem/Setrabas. no pedo do de julho de 1998 ajunho de 2000.
9 No periodo de julho de 1998 a novembro de 1999 a titularidade da pasta de secretaria de Estado do Traba\ho e Bern-Esiar
Social de Rorarma foi ocupada por nossa colaboradora Maria Conceicáo Santana de Barros Escobar/RR, que apo.ou a
elaboracao e a exscucao da expenéncia
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realizada pela Associacáo dos Servidores da Escola Técnica Federal de
Roraima (Assetferr).
A qualificacáo deu início em novembro de 1998 e conc1uída em
novembro de 1999 e foi composta de tres módulos, inc1uindo os seguintes
temas: Mecánica de Automóveis, Sistemas de Suspensáo Mecánica de
Eletrónicos (envolvendo lnjecáo e lgnicáo eletrónica, Sistemas de Freios
Hidráulicos e ABS, Sistemas de Ar Condicionado e Eletricidade de
Autos), e Seguranca no Trabalho e lnicíacáo Empresarial. Foi exigido
como requisito para as candidatas ao curso o primeiro grau completo.
Somente em 1999 foram 300 horas de qualificacáo (conforme Planilha
de Acóes Executadas/Clientela Específica para Mulheres PEQ/RR/1999).
O custo foi de R$ 22 mil ao longo do Programa. Foram inscritas
trinta mulheres, de idades diferentes, variando de 24 a 50 anos, todas
residentes no município de Boa Vista.
A metodologia utilizada foi a de aulas ex positivas orais e presenciais,
aulas explicativas através de transparencia e vídeo, avaliacóes escritas
e aulas e avaliacóes práticas. Utilizaram-se os laboratórios da Escola
Técnica Federal de Roraima. Foram também realizadas visitas a oficinas
mecánicas instaladas na cidade de Boa Vista.
Durante o curso participaram efetivamente 28 mulheres, das quais
15 desde o início do programa até a sua conclusáo. Das que conc1uíram
encontram-se registrados no relatório de pesquisa de egressos que duas
estáo atuando na empresa Salomáo Veículos (representante da Ford),
uma na Lirauto (representante da Chevrolet), urna na J K Pneus
(responsável por balanceamento de rodas); outra na TEC. JET; tres
tentaram montar o próprio negócio, duas estavam em processo de
negociacáo para serem absorvidas pelas empresas DER e NPneus pela
lntermedíacáo de Máo-de-Obra, duas auxiliarn seus familiares que
possuem negócios na área de mecánica e uma passou no teste de selecáo
da ETFRR para o curso de eletrónica (urna delas veio a falecer por
problemas cardiológicos). A coordenadora da época informou que foi
procurada por outras duas que se deslocaram para o Estado do Amazonas
para prestarem vestibular a fim de cursare m Engenharia Mecánica.
Sobre a avaliacáo do curso, coletamos os seguintes pontos de vista:

POlltO de vistll dll executora por meio de e¡¡trevista com a professora
Maria Newz« de Liflla Pereira (diretord de Rela~oes Empresarial e
Comullitária da Escola Técnica Federal de Roraima) que coordmou a
a~ao junto II Asseterr:
1-
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A dedicacáo das mulheres durante a qualificacáo foi elogiada inclusive
pelo professor que chegou a comparar corn outras salas de aula só para
homens e com de jovens de ambos os sexos. Na sua opiniáo a experiencia
eleve ser repetida.
Como aspecto negativo, apontou-se a descontinuidade e a defasagern
entre módulos envolvendo dois PEQs o de 1998 e o de 1999 (pausa
entre um módulo e outro aguardando a liberacáo de recursos).
2 -

de

POIlfo dc visto dd coordwadora estadual do PlcwJor C/ll
Terczi11iJd MUl1iz CruZ:

ROrdill1d,

1998 d 2000,

Realizar a experiencia de qualificacáo profissional com mullieres
cm urna área tradicionalmente ocupada por homens foi positivo, assim
como potencial izar essas mulheres para novas oportunidades no mercado
de trabalho. Outro ponto positivo que as "mullieres estáo aberras a
experiencias diferentes do seu dia-a-dia".
é

Com relacáo aos aspectos negativos, a coordenadora apoutou a
descontinuidadc no acompanharnento da experiencia cm razáo inclusive
da falta de pessoal, Apontou como negativa tambérn a falta de urna
política pública em Roraima, clara e definida, na perspectiva de género.
Vale um esclarecimento adicional sobre esse ponto. Na época,
Roraima nao centava com um Conselho de Defesa dos Dircitos da
Mulher, nao haveudo nenhuma orientacáo nesse sentido a nao ser as
linhas gerais do Codefat. O Conselho Estadual, crnbora tivesse sido
criado em 1996, semente foi instituído em 2001.
No que diz respeito a auto-avaliacáo. a coordenadora considerou
negativo o scu envolvimento emocional com o projeto, deixando as
alunas "sern apoio" quando do seu afastamento (pois tinha concluido o
scu curso de Direito e pretendía outra atividadc profissional). Ceden
o scu próprio vcículo, um Ford Verona 94 para experiencia. sendo esse
desmontado e montado pelas alunas com éxito.

dc Pistd d,¡ dtual qerente do Dcpart(1/1lCllto dc fm¡mgo,
¡JroJ,! M'lr/(¡ AlltOl1id dc Melo C1brcl!:
3 -

POIdo

Com relacáo aos aspectos positivos, a gerente enfatizou o fato de
qualiíicar-sc mullieres chefes de familia para insercáo cm um setor do
mercado de trabalho até cntáo ocupado semente por homens, e tarnbérn
que o curso tenha iniciado do básico, passando por varios temas diferentes,
incluindo conhecimentos na área de administracáo e gestáo empresarial.
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Como aspecto negativo, salientou-se que, das 28 mulheres capacitadas, um número reduzido permanece no mercado de trabalho. Ainda
segundo Maria Antonia, as próprias famílías" nao apóiam as mulheres
quando essas querem atuar em urna área diferente das tradicionalmente
ocupadas somente por rnulheres, o que leva percepcáo do conceito de
"barreira de cristal", que já foi definida neste livro como "mecanismos
articulados de discrirninacáo encoberta ou auto-discrirninacáo que limitarn as pcssibilidades de formacáo profissional e prornocáo das mulheres." (ver Parte I e Anexo 111: Clossário).

a

4 -

POl1tO de vista de

U1IJa

das alulws:

O desenvolvimento dessa experiencia inovadora de qualificacáo
profissional realizada em Roraima, sem um acompanhamento na
perspectiva de genero, sem registros disponíveis, diflcult ou
parcialmente nossa análise do caso. Mas foi possível aprofundar algumas
questóes por meio de urna pesquisa de egressos e de opini6es fornecidas
através das responsáveis pela experiencia.
Por exernplo, a mencionada Maria Antonia, do Departamento de
Emprego de Roraima entrevistou urna das alunas que tentaram montar
negócio próprio. Segundo a professora, o que causo u o fracasso da
experiencia empresarial foram os diferentes níveis culturais de cada
participante, poi s cada urna tinha lima expectativa diferente sobre a
dita experiencia, o que se somou falta de capital para investimentos
iniciais e diferenca de idades 11

a

a

Segundo a pesquisa de egressos, das mulheres que freqüentaram o
curso, 25% foram inseridas no mercado de trabalho e 14% buscaram
elevacáo de escolaridade. Das que participaram desde o inicio, 53%
foram mseridas no mercado de trabalho, o que nos leva a concluir que
a experiencia foi relativamente bern-sucedida.
Do ponto de vista das avaliacóes externas do PEQ/RR na época,
embora em documentos oficiáis a experiencia fosse considerada inovadora,
as entidades que executaram a avalíacáo de egressos do PEQ/RR em
1998 (Universidade Federal de Roraírna), e o acompanhamento e avaliacáo
externa do PEQlRR em 1999 (Instituto Euvaldo Lodi -IEL), nao levaram
em consideracáo em seu relatório final aspectos específicos da experiencia

10 Segundo a proía. Mana Antonia, a auto-oscnminacáo é o que rnais pesou nessa experiencia.

11 In1ormou que durante a iorrnacáo da empresa passou pelos delicados momentos da rnenopausa,tendo que ndarcom dais
desafios diferentes, um biolóq.co e outro cultural, vivendo intensos conflitos
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inovadora na visáo de genero. Tratararn a experiencia no contexto gera]
do PEQlRR, referindo-se a mulheres chefes de familia, o que nos leva a
crer que a falta de consideracóes sistemáticas dos aspectos de genero nas
avaliacócs externas limitou as potencialidades da própria experiencia e
tambérn uma análise mais apurada dos seus resultados.

4. Formacáo Profissional de Mulheres Taxistas/CE
Mulheres Condutoras de Passageiros
Esse foi o nome escolhido para um curso de qualiíicacáo profissianal destinado a mulheres que desempenham urna atividade tradicionalmente masculina: as motoristas de táxi, ou de veículos de passageiros. A\ém de ser um reduto tradicionalmente masculino, trata-se
de uma atívidade económica na qual as mulheres cnfrentarn UI11 forte
preconceito. Express6es como: "Vá lavar praros!" sao frcqücntcs no
tráfego das cidadcs e estradas, clamadas diant e no menor sinal de
lcntidáo, ou de pouca habílidade de urna motorista ... Mesmo diantc
da prova estatística, amplamcnte utilizada pelas companhias de seguro, segundo a qua] as mullieres motoristas represcntarn urna taxa menor de risco, elas sao alvo freqüente de piadas e grosscrias, que ncgarn s ua corn peténcia no tráfego 12
O curso den-se na cidade de Fortaleza, capital de um Estado
brasilciro da Regiáo Nordeste, Ceará. nao só para atender ademanda
interna ele transporte de passageiros, mas tambérn para melhorar o
servico que é ofcrccido, majoritariamente, aos turistas. O Nordeste é
um dos principais pólos turísticos do Brasil, por suas belczas nat urais e
clima. E o turismo um dos setores da atividade económica em expausáo
cm diversos países, ernpregando, cm forma crescente, trabalhadores e
trabalhadoras. O Brasil um desscs países, nao só no que se refere ao
dcsenvolvimento do turismo internacional, mas tambérn do interno.
é

é

É importante considerar ainda que os mercados (de trabalho, de bens,
de servicos) tornaram-se, cada vez mais, exigentes e competitivos. Por
um lado, porque as ofertas diversificam-sc e ampliam-se, isto é, o

12 ArtlQo publicado na revista Veja, sob o título de "Viva Oona Maria: as pesquisas confirmarn que a mulher é melhor
motorista que o nornern", afirma que diversas pesquisas ,.... atesta-n a superioridade da mulher ao volante ... O rnais recente
des ses levantamentos. reno por urna firma paulista especializada ern vistoria de autornóveis acidentados. r-iostra que as

rnulneres causam apenas 25°,() das ocorréncias. E, em geral. as batidas sao pequen as. Essas duas razoes estáo fazendo
com que eras sejarn contempladas com descontos malares na hora de fazer o seguro do carro." Editara Abril. edrcáo 1.623.
ano 32. n 45-10111999
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consumidor tem mais possibilidades de escolher. Por outro, porque o
próprio consumidor (urna figura que, no Brasil, comeca a surgir no próprio
processo e construcáo da cidadania e da democracia) 13, torna-se cada
vez mais consciente de seus direitos. Atender bem ao consumidor ou
cliente é, hoje em día, necessário, mas nao suficiente. É preciso, também
e principalmente, oferecer diferenciais que atraiam a escolha do
consumidor em detrimento de outras opcóes, qualquer que seja o produto
ou servico ofertado.
lsso quer dizer "fazer a diferenca", como ressalta o título do curso
para as motoristas de táxi em Fortaleza. Os promotores do evento
captara m a importancia da qualilicacáo profissional como fator capaz
de "agregar valor" a urna atividade, que parece simples, porém que
implica, na prática, urna permanente responsabilidade por bens de valor
alto, ou incalculável. veículos e vidas humanas. Desse modo, incluíram
esse curso no PEQ/Ceará de 1997. Além disso, demonstraram
consciencia de que:
• Primeiro, qualificar mulheres faz parte de um processo maior de
sua crescente incorporacáo no mercado de trabalho. elas nao devem
ser foco de programas apenas por serern mulheres com baixa
escolaridade, ou negras, ou chefes de família, e estarem entre o
público privilegiado do Planfor atendido com recursos do FAT;
• Segundo, necessário lutar contra os estereótipos sexuais que
acabarn influindo e determinando as atividades que devem ser escolhídas por homens e por rnulheres,
é

• Terceiro, lutar contra esses estereótipos nao significa que se devam
abandonar, ou relegar ao segundo plano, características - sobretudo
culturais, de ambos os sexos (mesmo quando as mulheres sejam
afetadas em maior medida que os homens) e que influenciam o
desenvolvimento de certos aspectos de seu perfil de atitudes e
comportamentos: esses aspectos, por sua vez, potencializam homens
e mulheres, de modo apriorístico, para um melhor desempenho em
determinadas profissóes ou atividades produtivas.
O Servico Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat),
levando em conta essas consideracóes prévias, por intermédio do
Centro Assistencial e Profissional Integrado do Trabalhador em

13 o Código de Defesado Consumidorfoi aprovado em 1990
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Transporte de Fortaleza (Capit 23), ofereceuum curso para condutoras
de passageiros. Dentre os argumentos para justificar a realizacáo do
curso, seus idealizadores mencionararn (ver SEST/SENAT, 19(7):
• Que as mullieres brasileiras representam mais de 50% da populacáo
do país, em um marco nacional e mundial de cxpansáo quanritativa
e qualitativa de seus direitos de trabalhadora e cidadá,
• Que, port anto, nada mais justo e estratégico que intervir na
prornocáo do trabalho feminino, emníveis local, regional e nacional;
• Que cssa promocáo, para tarnbém ser adequada, deve respcitar o
/lIodo feminino de produzir e consumir em meio as transforrnacóes cm

curso na sociedadc, dado que determinadas características fernininas
podern contribuir para urna aproximacáo entre cliente e consumidor.
O Sest/Senat propós, assim, um projeto específico para a máo-deobra feminina no transporte de passageiros e a prestacáo de outros
scrvicos afins porque, independentemente de qualquer acáo orientada
para a qualificacao profissional nessa área, as mulheres estao ocupando
urn espaco social como motoristas, seja no transporte escolar, no
turístico, no de passageiros, dentre outros. e vém se destacando como
prestadoras de um servico que "faz a diferenca".
Essa diferenca rcsidiria, justamente, ern traeos femininos como
habilidad e para adatar comportamentos gentis e atenciosos no trato com
os clientes, empatia, confianca, sensibilidad e cm relacáo aos passageiros
cm geral e, ern particular, cm relacáo a passageiros especiais como enancas.
pessoas doentes, entre curros. Ademais, registrariam maior cuidado com a
aparéucia pessoal e a do veículo que conduzcm, direcáo defensiva,
scguranca e náo-agressividadc no tráfego, entre outros aspectos. Esses fatos,
sornados a demanda emergente e expressiva por parte do público feminino,
justamente por idcntificacáo com as habilidades e comportarncntos
mencionados, abririam urna perspectiva de demanda e oferta de servicos
no setor de transporte de passageiros e, por conseguinte, urna alternativa
de Iormacáo profissional e melhoria de renda para as mulheres.
• Data de realizacáo de agosto a dezembro de 1997.
• Participantes: 88 mulheres.
• Distribuicáo quatro grupos de 22 alunas cada.

• Carga horaria 80 horas-aula por grupo,
quatro horas.

COI1l

um total diario de

• Local de realizacáo insralacóes do Sest/Senat/Capit 23/Fortaleza
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objetivo geral do curso era oferecer as alunas acesso a conteúdos
e práticas que ampliassem sua competencia no trabalho como motoristas
de passageiros, incentivando-as a assegurar aquel es traeos da condicáo
feminina mencionados, que favoreceriam sua afírmacáo qualitativamente
diferenciada no setor. Os objetivos específicos foram pensados como
condicáo para alcancar o objetivo geral, e detalhados da seguinte maneira
(ver Sest/Senat, 1997):
• Sensibilizar as condutoras de passageiros autónomas e interessadas
na ocupacáo diferenciada do es paco no setor de transportes,
buscando possibilitar as participantes o desenvolvimento da
consciencia de genero e de cídadá prestadora de um servico,
• Desenvolver ou potencial izar suas habilidades para urna atencáo
eficaz ao público;
• Contribuir para a reducáo de acidentes no transito, melhorando a
capacidade de condueño de maneira preventiva e solidaria, tanto
em relacáo ao passageiro, como em relacáo ao pedestre;
• Desenvolver habilidades para a atencáo adequada de acidentados,
por meio do conhecimento de técnicas básicas de primeiros socorros
e resgate de vítimas,
• Proporcionar acesso a inforrnacóes turísticas e culturais sobre
Fortaleza e Ceará, e também sobre aspectos históricos¡
• Sensibilizar as participantes sobre a importancia de investir em
formas de acáo organizada, de modo a valorizar suas condicóes
especiais como mulheres, e tendendo a arnplíacáo e diversificacáo
dos servicos que oferecem.
O curso destinou-se a mulheres taxistas, sobretudo do setor turístico,
motoristas de transportes escolares, ou mulheres que se interessassem
em desempenhar no futuro esse tipo de atividades, maiores de IS anos,
com estudos primários completos e possuidoras de carteira de motorista.
O curso abarcou o total de oito módulos cada um, com temas específicos: Debatendo a cidadania (4h); Mulher, mercado e competitividade
(Bh), Fortaleza e Ceará para que o cearense e o turista vejam (4h)¡ Melhorando a qualidade na atencáo e incrementando as relacóes com outras pessoas (16h)¡ Prestando os primeiros socorros (sh)¡ Oveículo, minha
ferramenta de trabalho (Sh); Organizar para sornar esforcos (4h)¡
A metodología adotada para o tratamento desses oito módulos
enfatizou na participacáo das alunas, recorren do ao uso de diversas
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técnicas pedagógicas: oficinas e dinámicas de grupo; aulas expositivas,

simulacóes, debates; utilizacáo de filmes, vídeos, transparencias e de
material didático impresso de apoio.
Segundo o Senat, um dos comentarios mais freqüentes das participantes
foi que o curso, além de haver qualíficado para o cotidiano do trabalho,
criou potencialidades que permitem aproveitar as chances de vitória

profissional e pcssoal.
Além de considerar o curso como urna experiencia bern-sucedida, os
executores apontam outro aspecto positivo como corolário de um recurso
que utilizararn. ao iniciar-se urn novo grupo, o grupo anterior participava
da aula inaugural, constituindo-se es se momento, ao mesmo tempo, como
encerramento das atividades do grupo anterior e de recepcáo ao novo
grupo. Dessa maneira. constituí-se um grande grupo de mullieres
motoristas ele transporte de passageiros, que elesde entáo, vem indicando
novas possibilidades e necessidades ele qualíficacáo profissional, derivadas
desse Programa. Por essc mecanismo, por exernplo, previu-se para inícios
de 1998 a realizacáo de cursos sobre mecánica de autornóveis para
mullieres. e de urna oficina sobre urn tema mais específico: a relacao da
condutora de transporte escolar com enancas e adolescentes, do ponto
de vista cornportamental.
O curso, ademais, foi alvo de notícias e artigos nos jornais locais
como () Povo e Tri/mI/a do Ceorá e em meios especializados do setor de
transportes de circulacáo nacional (Rcuisttl do Táxi e BENT -- Botelim
ExeclItipo de NotíciclS do TUl11sporte). Em um artigo publicado em junho de
1997, sob o título de "Sujeitos e Predicados", o jornal local () PoPo
refería-se a boa idéia e a oportunidade de realizacáo do curso. O
mesmo jornal, em agosto, dizia sobre o curso: "Aqlle/a cOII/lecidl! IIllÍxillUl
l1lac/listtl 'tin/lO qHe ser l1lullJer' tel1l o¡¡lrtl persao 1)aUl o SENAT Essll Sel11dlld
cOl11e~-a o c¡¡rso de FOnl1tl~-¡¡o e A/)erJei~o{11nel1to 1)drO Mullxres Tl1xistl1S OH I1qUe/ilS
que desejl11l1 ser LOlIge de ser pHro sexismo, il iliJertl1r11 de 11m 1)rojeto especi(111)ilrl1 o
pÚ/J/ico jel11il1;lIo velll de 1)esqtústlS que C0I111)rol)(1IIl o tllllllel1to ,ltl procura por esse
lIlerctldo de twiJillllo". Em edicáo posterior, O POPo apontava que as

mullieres estao disputando, cada vez mais, Ul11 espaco no transito, e
dá o exemplo de lima egressa do curso, cuja "col1jiall~-tl tldquiridtl 110
l11emuto de traiJtllllO éfruto de cursos de projiss;ollo/iz¡¡~¡¡o como o de MullIeres 1/0

VO/tlllte, Fazelldo d [)¡jerCH~a".

Tambérn o jornal local Tr¡/Jli110 do Ceorá, em edicáo de junho de
1997, publicou um artigo na secáo Mullm e Comf!al1hiil: "Curso capacitará mullieres taxistas - O objetivo estimular o sexo feminino a
é
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entrar na profissáo ... As mulheres estáo cada vez mais invadindo o
mercado de trabalho, ocupando cargos até entáo exclusivos do sexo
masculino. Mulher taxista nao nenhuma novidade, mas ainda sao
poucas as que estáo nessa profissáo e com sucesso. Para estimular as
mulheres a entrar nessa categoria, onde conseguem boa aceitacáo, o
SENAT, no Ceará, estará promovendo, a partir de agosto, o treinamento Mu/heres ao Vo/ante ...".
é

A revista do meio específico, denominada Rwista do Táxi, em seu
número 13 e sob o título Lí~ijes de Qualidade, ressaltava que: "muitas oezes,

primeiro 'l1atipo' a ter contato com turistas que desembarcam nacidade, o taxista dwe
mostrar que é um bom anjitri¿lo... O SENAT de Fortaleza está ojerecendo curso
projissiol1alizal1te para asmu/heres que pretendem ser motoristas de táxi..."
Finalmente, I3ENT, em seu número 298, de novembro de 1997,
referiu-se a oferta de qualificacáo profissional das condutoras de
passageiros em Fortaleza da seguinte maneira. "". um curso elaborado e

realizado lep<mdo em col1ta ojeito jeminino de tral1sportar (. ..). o setor de transportes
neassita de so/u~ijes ágeis ecriatioas para oenjrel1tamento do desajio de transportar bem
e atender II dipersidade de demal1da que é característica dos grandes centros urbal1os.
Para tanto, iludita que asmu/heres sao parte das so/u~ijes, nesta pirada de sécu/o".
Por que os realizadores consideram inovadora essa experiencia> Além
da busca de proveitos e exploracáo de novos nichos, locais e regionais,
de trabalho e geracáo de renda, o Curso "Mulheres ao volante, fazendo
a diferenca" inovador porque:
é

• Ofereceu ao público feminino qualificacáo em atividades
tradicionalmente masculinas, combatendo assim estereótipos sexuais
e a conseqüente segrnentacáo horizontal do mercado de trabalho,
• Incorporou, validou e legitimou saberes adquiridos e qualidades
desenvolvidas pelas mullieres, por meio do desempenho de papéis
sociais diferentes daqueles cotidianos para elas, e que nao sao,
usualmente, reconhecidos como vantagens adicionais para certas
atividades profissionais (por exemplo, habilidades transmitidas de
geracáo em geracáo, de máes para filhas. foram reconhecidas e
incentivadas como uma contribuicáo valiosa para o trato e a
realizacáo com os potenciais clientes especiais, como as grávidas,
as enancas, os anciáos, entre outros).
• Tendeu a quebrar as denominadas "barreiras de cristal", suplantando
mecanismos de discriminacáo que limitam o leque de alternativas
laborais para as mulheres.
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Podemos dizer que o curso foi altamente inovador porque reconhccendo que a construcáo social do feminino manifesta-se em pautas
discriminatórias no ámbito laboral, chegou a desenhar e a construir conteúdos e metodologias que apontam para a sua superacáo e/ou a aprovacáo da condicáo de mulheres a partir do uso de esferas complementares:
um. () da cultura como principal modelador da condicáo feminina¡ dois,
o do mercado e as condicóes estruturais para a insercáo laboral das rnulheres, tres, elas mesmas. como portadoras de sua subjetividade e construioras de seus projetos laborais e de vida. A apropriacáo e reflexao ern
torno desses trés ámbitos complementares da experiencia social Icrninina abrern para as mullieres possibilídades de maior autonomía e manobra
sobre os limites que o mercado e a sociedade lhes impóe. Pode-se dizer
que () desafio atual avancar para urna maior intcgracáo nos cursos entre
a perspectiva de genero e o conteúdo técnico.
é

5. Formacáo de Trabalhadores das Delegacias da
Mulhcr/PB
A Paraíba. Estado da Regiáo Nordeste do Brasil, tinha 3A milhóes de
habitantes cm 2000 (2% da populacáo do país), dos quais 51YXl eram
mullieres Em termos territoriais, o Estado ocupa urna área de 56.372 km",
sendo que 86 0ft, deles estáo situados na Regiáo Semi-Árida paraibana, onde
residern cerca de 60% da populacáo estadual (lBCE, 2001).
Apesar dos avances observados nas últimas décadas e de
potencialidades a explorar, a economía paraibana é extremamente frágil.
É notória a vulnerabilidade da agropecuária, ernbora ocupe a maior parcela
da PEA A particípacáo desse setor na formacáo do PIB paraibano "vern
caindo ao longo das décadas, gradativa mas incxoravclrucnte, com a
rcducáo da producáo dos principais produtos comerciáis e com acentuada
perda de cornpetitividade dos produtos básicos da alimcntacáo", segundo
fontes oíiciais do Coverno do Estado.
Na industria, a estrutura produtiva modernizou-se no contexto das
trausíormacóes ocorridas no país desarticulando, no en tanto, a cadeia
produtiva que deu origem as industrias textil e couro-calcadista. A
participacáo desse setor no PIE paraibano evoluiu, mas de forma muito
concentrada espacialmente, absorvendo apenas urna parcela insignificante
da PEA Ao contrario, o cornércio e os servicos crescem em termos de
ocupacáo e de [orrnacáo do produto, embora com a contribuicáo
relevante da participacáo de segmentos informais, dada a prccarizacáo
das condicócs de trabalho na Paraíba nas últimas décadas.
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Nesse contexto, o Estado ainda acumula urna dívida social que se
expressa nos indicadores de condicóes de vida, significativamente
precários se comparados aos de outros estados do país. Com efeito,
segundo o relatório produzido pelo Pnud, a Paraíba situa-se na 24a posicáo
no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
A Paraíba sempre foi um palco de lutas de seu POyO pela melhoria
das condicóes de vida e pelo combate violéncia. Sao muitos os símbolos
dessas lutas, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que
perderam suas vidas defendendo os seus direitos.

a

A organizacáo das mulheres pela defesa dos seus direitos e contra a
violéncia na Paraíba e no Brasil surgiu nesse contexto de lutas. Segundo
Valquíria Alencar de Souza, coordenadora-geral do Centro da Mulher
8 de Marco. a organizacáo das mulheres na Paraíba teve início em 1982,
com a morte da poetisa paraibana Violeta Formiga, assassinada pelo
marido (advogado), após o que "foi criado o Comité contra a Violencia
a Mulher, o primeiro do país, com a participacáo da sociedade civil"
(A 5itlla~ilo da IIIl111m Ha Paraíha, mimeo). Ainda segundo a autora, "essa
luta se tornou mais arnpla em 1983, com o assassinato da líder sindical
Margarida Maria Alves, num momento da história de muita resistencia
das mulheres paraibanas, apesar dos inúmeros crimes contra mulheres
cometidos pelos maridos" (ídem, rnirneo).
Resultado ainda da pressáo da organizacáo das mulheres, em 1987
surge mais uma importante iniciativa em apoio a mulher e contra a
violencia. Em marco daquele ano foi criada, na cidade de joáo Pessoa,
capital do Estado, a Delegacia da Mulher, um dos principais instrumentos
de combate e prevencáo aviolencia contra a mulher no Brasil. A referida
delegacia, ocupada integralmente por policiais e demais servidores
mulheres, tinha a atríbuicáo específica de investigar e apurar os delitos
contra a mulher ou por essa praticados. Na Paraíba, a organizacáo das
mulheres, a época, já demonstrava muita forca, considerando que tal
experiencia tinha sido iniciada pouco antes (1985) em Sao Paulo, durante
o Coverno Franco Montoro.
Segundo SANTOS (2001), foi "a primeira delegacia desse tipo, inédita
no país e no mundo". Ainda segundo a autora, essa medida do governo
de Sao Paulo foi "fruto do contexto político de redernocratizacáo, bem
como dos protestos do movimento de mulheres contra o descaso com
que o Poder judiciário e os distritos policiais - em regra, lotados por
policiais do sexo masculino - lidavarn com casos de violencia doméstica
e sexuais nos quais a vítima era do sexo feminino".
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Atualmente existem seis Delegacias da Mulher na Parafba, localizadas
cm joáo Pessoa, Campina Crande, Cuarabira, Patos, Souza e Cajazeiras
que atendem a Ulll número crescente de mulheres. Segundo a ministra
Emília Fernandes, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, cm
entrevista ao joma] Correio Drclzi/imse, em 21.8.2003, existiam, a época, apenas
339 deJegacias especializadas em atendimento as mullieres no país.
O trabalho de um conjunto de entidades que térn contribuído para
construcáo de urna cidadania de género, tornando as mullieres mais
conscientes e esclarecidas, resultou na elevacáo do número de registros
de queixas pelas mullieres vítimas da violencia.

Projeto Capacitacáo sobre Violencia contra Mulheres para
Servidores das Delegacias da Mulher da Paraiba
l.lrna das principais dificuldades enfrentadas na implementacáo das
Delegacias da Mulher, segundo a bibliografia consultada, refcrc-se a
capacitacáo das policiais. E cornum o relato, em toda literatura disponível,
sobre as deficiéncias na Iormacáo de policiais que ingressaram na carreira,
pois os currículos, no geral, nao abordam a questáo da violencia sob a
perspectiva ele género. Merccern destaque tambérn relatos das próprias
policiais que se ressentem de urna formacao específica para o trato com
os problemas da violencia doméstica, o que pode gerar um atendimento
inadcquado, comprometendo os resultados da atuacáo das delegacias.
Na Paraiba, assim como no Brasil, as mullieres sao vítimas de violencia
dentro da sua própria casa, sendo o agente agressor sempre alguérn de suas
relacóes mais próximas. Corn efeito, pesquisa realizada em 1997, cm joáo
Pessoa, mostra bem cssa rcalidade. Das queixas registradas pelas mulheres
na Delegacia da Mulher de joáo Pessoa naquele ano, apenas O,SCX) nao se
constituiu agressor paren te ou companheiro. Por ordem de importancia, o
vínculo do agressor com a vitirna companheiro (43,6%), esposo (37,2%),
ex-companheiro (6,8%), ex-esposo (4,2%), parentes (2,3°/r,) (CARClA,
20(2). Considerando a complexidade da violéucia doméstica, o
atenrlimcnto especializado de fundamental importancia para a orieruacáo
e a condueño dos problemas com os quais as policiais lidam no dia-a-dia
é

Ciente dessas dificuldadcs e dos seus reflexos sobre o combate a
violencia de género, a Universidade Federal da Paraíba, cm parceria
com entidades de dcfcsa dos direitos humanos em geral e das mulhcres, cm particular, realizou algumas atividades com vistas a mclhorar a
qualidade do proccsso de capacitacáo e da prática profissional nas
Delcgacias da Mulher na Paraíba. Destas, rcsultou o Projeto Capacíracáo
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sobre Violencia contra Mulheres para Servidores das Delegacias da
Mulher da Paraíba, cuja proposta preencheu os requisitos das "Experiencias Inovadoras de Educacáo Profissional" eleitas no contexto da Parceria Nacional MTE/FLACSO:

'Alérn da capacitacáo de habilidades específicas, foram feitas
articulacóes entre delegados e técnicos das delegacias da mulher,
existentes no Estado, em tomo da recuperacáo da história e do
processo de formacáo de cada urna das delegacias nos contextos
municipais. Os órgáos públicos e a sociedade também foram
mobilizados. A intencáo era desenvolver metodologias e técnicas
para registro e análise da violencia contra a mulher, conhecer os
fundamentos teóricos socio-antropológicos [sic] sobre violencia,
realizar um levantamento de demandas de qualifícacáo, e, finalmente,
elaborar um plano de capacitacáo, Estíveram envolvidos no projeto,
como executores, a Universidade Federal da Paraíba e a Secretaria
de [ustica e Cidadanía do Estado." (CAMARGO, 2002, p. 50).
Na verdade, essa experiencia foi urna extensáo de outra realizada em
1997 (entre 28/11 e 30/12), quando se estabeleceu urna parceria entre a
Universidade Federal da Paraíba/Coordenacáo de Programas de Acáo
Comunitaria (PRAC), a Secretaria do Trabalho e Acáo Social da Paraíba
(Setras/PB/Sine/PB, a organizacáo náo-governamental Centro da Mulher
8 de Marco, e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homern e
do Cidadáo (CEDDHC), da Secretaria Estadual da Seguranca Pública e
da Universidade Federal de Santa Catarina. O curso foi dividido ern dois
módulos: 1°) aspectos históricos, conceituais, culturais e institucionais da
violencia e 2°) fundamentos antropológicos da violencia, dando as bases
para o planejarnento das atividades para o ano de 1998, com destaque para
o aprofundamento dos temas, em módulos corn maior carga horaria,
intercambio com órgáos que atuam na área da violencia contra mulher de
outros Estados; pesquisa relacionada a temática "violencia" e genero;
interiorizacáo das acóes nos dernais municipios que térn delegacia
especializada e negociacáo com a Setras/Sine/PB para garantir recursos do
FAT que viabilizassem a continuidade das atividades de capacitacáo das
profissionais trabalhadoras das Delegacias da Mulher na Paraíba.
Na visáo do Centro da Mulher 8 de Marco (CM8M), o curso deu a
"oportunidade as profissionais de aprofundar e falarern sobre as dificuldades
do atendirnento", um dos quais, comprovado ¡¡¡loco pelo pessoal do Centro,
era a falta de recursos humanos qualihcados para o desenvolvimento das
diversas atividades necessárias ao funcionamento das delegacias.

184

A Convidada de Pedro

Outra qucsiáo que merece destaque no relatório do CM8M e que íoi
importante para a definícáo dos conteúdos do segundo curso, refere-se ao
"quadro teórico" cm relacao a violencia de género. Nesse sentido, o
relatório registra: " ..as prolissionais apresentararn urna grande dificuldade
do ponto de vista teórico, do conhecimento, principalmente de urna visáo
feminista de atcndimcnto a mulher maltratada. Muitas nunca tinharn tido
con tato com textos sobre violencia de género, e outras apresentavam urna
tendencia ao machismo ao se referir a mulher atendida nas suas unidades,
semprc com "justificativas" para com a prática violenta do homem, ou
seja, o homem o chefe da casa, da mulher etc, a autoridade. Essa
tendencia era perceptível no encaminhamento dado ou nas tentativas de
solucao de caso-aconselhamento, perguntas e orientacóes que cm nada
ajudavam a vítima a querer sair daquela situacáo ou até mesmo um ccrto.
mas sutil atendirncnto des-humanizado do ponto de vista da rnulher."
é

é

Assim, em 1998 realizou-se o curso "Cidadania e Seguranca Pública
da Mulhcr", cuja ficha técnica a seguinte:
é

• Programa: Servidor da Administracáo Pública;
• Carga horaria. [30 horas-aula de Habilidades Específicas,
• Trcinandos matriculados: 35;
• Treinandos concluintcs 31;
• Período de realizacáo. 26.9. [998 a 22.1.1999;
• Local de realizacáo. 10módulo na cidade de Cabedelo e os demais
na cidade de Joao Pessoa
Objetivando atender ademanda de capaciracáo pelas policiais, de modo
a suprir suas necessidades profissionais, inclusive formas de aliviar o estresse
próprio das atividades desenvolvidas, o curso foi estruturado cm sete
módulos. Dessa vez, as parcerias íoram ampliadas e participaram da execucáo
do projeto profissionais (militares e técnicos) de Santa Catarina, Bahía,
Pernambuco, Rio de janeiro. Sao Paulo, Amazonas e Espírito Santo.
O conteúdo programático do curso constau do scgumre
1. Profissáo e subjetividade nas relacócs interpessoais.
2 História e prática institucional;
3. Políticas Sociais, justica e Seguranca Pública;
4 Cultura, cidadania e acáo policial;
') Rclacóes sociais na conternporancidade,
(lo LIma experiencia de psicología em Delegacias Especializadas de
Atendimento a Mulher em Santa Catarina,
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7. Psicopatologia e delito;

s.

lnforrnacóes, registros, sisternatizacáo e análise da violencia de

genero na Paraiba,
9. Cestáo em Policiamento Comunitário.
Como atividades extrac1asse foram realizados: a) "Ievantamento de
dados acerca da história de criacáo de cada Delegacia da Mulher no Estado,
após o primeiro módulo, que subsidiou os trabalhos do módulo seguinte.
b) após o terceiro módulo e para subsidiar as atividades do quarto, foi
feito um levantamento, junto as participantes do curso, de dados com a
finalidade de detectar a percepcáo das policiais acerca de sua profissáo.
Durante o curso, foram trabal hadas questóes de cunho psicoemocionais,
uma vez que eram freqüentes relatos de problemas das servidoras gerados
devido ao estresse adquirido na rotina dos trabalhos nas delegacias.
Segundo relatório de execucáo do curso, a metodologia aplicada
consto u de aulas expositivas e dialogadas, apresentacáo de vídeo e
palestras seguidas de debates. Nas atividades de pesquisa realizadas
pelas alunas foram utilizadas metodologias de pesquisa participante.
Outras atividades que merecem destaque sao as sessóes, conduzidas
por psicanalista da universidade, de terapia grupal, dinámicas de grupo
e técnicas de relaxamento, que proporcionaram maior participacáo e
integracáo do grupo.
O instrumento utilizado para avaliacáo, segundo relatório de execucáo
do curso, foi um questionário contendo os seguintes itens a serem
avaliados. temas, metodologia, expositores, espaco físico, alirnentacáo,
alojamento, material didático, integracáo do grupo e coordenacáo do
curso. Apenas aos itens integracáo do grupo e alímentacáo nao foram
atribuído s os mais elevados graus de avaliacáo.
Como aspectos positivos, foram destacados os conteúdos estudados,
que certamente iriam colaborar para melhorar o desempenho profissional
das policiais. Os aspectos negativos apontados foram a) relacáo difícil
entre algumas servidoras das delegacias, "que por vezes inviabilizouum
melhor desempenho das atividades em sala de aula"; b) o quadro de
estresse apresentado pelas alunas, dificultando, em alguns momentos, o
rendimento do curso; e) realizacáo de módulos em finais de semana,
alérn de terem ocorrido alguns muito próximos de outros ou muito
distantes, ern outros casos, pela demora na líberacáo dos recursos.
Resgatando entre as participantes do curso as impressóes sobre a
experiencia vivida, foram colhidos os seguintes depoirnentos.
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• A importancia do curso residiu em possibilitar urna melhor
compreensáo dos problemas sobre violencia de género; a troca de
experiencias com policiais de outras delegacias da Paraíba e de outros
estados, quando se concluiu que os problemas existentes nao se
diferenciam, mesmo quando se trata de realidades socioeconómicas
distintas; a importáncia da parceria estabelecida com a universidade,
resultando na consultoria dada a Delegacia de joáo Pessoa pelo
professor Theophilos Rifiotis (Se) na organizacáo de registros,
sisternatizacao e análise de dados (Maria lzabel de Lima Ursolino,
assistente social e agente policial),
• A importancia ern compreender a questáo da violéncia de género
ajudou muiio para melhorar o desempenho no at endimeuto a mulher
que procura os servicos da delegacia, compreender o perfil do agressor
tarnbérn ajudou muito no trabalho, o problema que ve apenas o
lato de nao haver mais cursos dessa naturcza (Rosani jacob de M.
Honli, auxiliar de scrvicos),
é

• lima coisa que entristece rnuito no trabalho ver a mulher vítima
de violencia prestar queixa e dcpois retirar; isto muito cstressante e
por isso o curso [oi importante, ern exercitar técnicas de rclaxament o,
só que esse apoio Lleve ser constante, já que a rotina na delcgacia é
muito desgastante, sobretudo quando nao há multas possibilidades
de cncarninhamcnto daqueJes casos de mullieres sob risco de vida; a
rotina cstressanrc tcm sido responsavel pelo surgimento de problemas
de saúde das mulheres trahalhadoras da delcgacia (Nadja Fialho de
Araújo, delegada ti tular).
é

é

6. Alcances e limites da inovacáo em educacáo
profissional de mulheres
"Os avances alcancados pelo Planfor na qucstáo de genero estilo
concretizados em programas e projetos focal izados em grupos
de rnulhc es, especialmente mais pobres e vulnerávcis, que sao
considerados inovadores porque:
a) exploram novas nichos de trabalh o e geracáo de renda,
levando cm canta a condicáo de mulheres trabalhadoras e, ern
muitos casos, chefe de familia,
b) bencficiarn populacócs usualmente nao atendidas pela oferta
tradicional de educacáo protissional,
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e) incorporam nao só habilidades específicas para o trabalho,
mas também de conhecimentos e atitudes voltados a questóes
como saúde e sexualidade, melhorando a qualidade de vida familiar e comunitaria,
d) associam-se com outros programas voltados para o combate a
sit ua cóe s degradantes (como trabalho infantillescravo,
prostituicáo) ou de cunho social (como construcáo de moradia
popular, desenvolvimento da agricultura);
e) estabelecem inusitadas e criativas parcerias para
implernentacáo do programa, juntando diferentes atores e
entidades executoras." (MEHEDFF, 2002, p. 53).
As quatro experiencias analisadas em profundidade, bem como o conjunto de experiencias inovadoras relevado (ver CAMARCO, 2002) retratam a intencáo explícita de fomentar novas experimentos para inovar e
renovar a estrutura e o conteúdo da educacáo profissional no Brasil, incluindo novas segmentos da forca de trabalho tradicionalmente discriminados, nesse caso as mulheres trabalhadoras. Evidentemente, a inovacáo come<;a na forma inovadora do próprio Planfor, ao tentar implementar urn
novo conceito de qualificacáo que deve estar associado as observacóes
das transformacóes verificadas no processo económico em curso.
Essa questáo esteve presente na concepcáo das quatro experiencias
inovadoras analisadas, pelas quais as mulheres puderam se qualificar de
acordo com as oportunidades que o mercado de trabalho oferecia. A
qualificacáo das empregadas domésticas em Sao Paulo, ande está o maior
contingente dessas profissionais e o maior mercado de trabalho, levou
ern consideracáo essa diretriz. No caso das mullieres condutoras de
passageiros, o curso foi pensado com base na grande utilizacáo de táxis
por turistas, tendo em vista que Fortaleza tem um forte setor turístico.
Em Rorairna. o setor de servícos urn forte demandante de rnáo-de-obra
e um grande setor de inclusáo das rnulheres no mercado de trabalho, no
qua] a qualificacáo das rnulheres mecánicas está inc1uída. Finalmente, as
servidoras das delegacias paraibanas foram especialmente qualificadas
para rnelhor atenderem uma demanda social crescente as conseqüéncias
da violencia contra as próprias mulheres.
é

Alérn disso, a inovacáo no Planfor está tambérn atrelada a
incorporacáo da diversidade de género na qualificacáo profissional
reconhecendo que (segundo os documentos oficiais do MTE):
• a PEA formada por trabal hadares do sexo feminino e masculino,
com necessidades e demandas específicas;
é
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• a scxualizacao das ocupacóes reí1ete na verdade, relacóes de poder,
que discrimiuarn as mullieres no mercado de trabalho, reservandoIhes ocupacóes menos qualificadas, salarios mais baixos e em carrciras
scm perspectivas de prornocáo,
• ao longo da história, o trabalho tem sido orientado por urna divisáo
que acaba dcfinindo atividades e ocupacóes mais tipicamente
femininas e outras tipicamcnte masculinas;
• tuelo isso gera um círculo 'perverso', no qual as mulheres fazem
trabalho menos qualificado porque t érn menos acesso a qualificacáo e por nao terem qualífícacáo terminam por realizar trabalhos
menos qualiticados.
As experiencias analisadas térn urna classificacáo baseada nos Estudos
de Cenero - mullieres ern ocupacócs tradicionalmente femininas e
mullieres ern ocupacócs tradicionalmente masculinas. Em cada urna delas
[oram descritas algumas características do caráter inovador que justificam
a sua importancia para serem estudadas e replicadas. No primeiro,
destaca-se o fato de qualificar empregadas domésticas reconheccndo a
importancia dessa atividade e a necessidade de profissionalizar o
desempenho de tais trabalhadoras nessas ocupacóes tradicionalmente
femininas. Esse fato possibilita a valorizacáo dos saberes já adquiridos
e a validacáo como urna profissáo que eleve ser apoiada pela política
pública. Esse projcto deve ser ampliado, difundido e replicado de modo
sistemático, convocando tambérn os homens e contribuindo, dcssa
maneira, desarticulacáo de estereotipos sexuais, que iniberu os homens
a desenvolver, ou excrcer, atividades classificadas como "fcmininas"
inclusive valorizando e partilhando as tardas domésticas.

a

No caso das mulhcrcs taxistas, o caráter inovador se destaca porque
ofereceu ao público feminino q u alifí ca cáo e m atividadcs
tradicionalmente masculinas cornbatendo estereotipos sexuais e a
conseqüente segrncntacño horizontal do mercado de traba1ho. Essas
t rabalhadoras já desenvolviam essa atividade, mas precisavam de
habilidades que possibilitassern um melhor atendimento aos clientes,
principalmente aos t mistas. Também aqui foi inovador, pois incorporou,
validou e lcgitimou saberes adquiridos e qualidades desenvolvidas pelas
mullieres. reconhecendo-as como vantagens adicionáis.
O projeto dcscnvolvido cm Roraima teve como inovacáo estimular
a atuacáo ele mulheres como mecánicas cm oficinas, reduto exclusivamente masculino. Tambcrn, esse caso é UIn exernplo de combate aos
estereotipos sexuais e segrncnracáo horizontal do mercado de traba-

a
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Iho. 50b a perspectiva de género algumas observacóes devem ser feitaso Como foi urna iniciativa nova, algumas mulheres apontaram as dificuldades advindas da falta de apoio das famílias por se tratar de área
diferente da tradicionalmente ocupada por elas. Além disso, a
autodiscrirninacáo foi apontada, pelos avaliadores, como um obstáculo ao melhor desempenho do projeto. Portanto, o conceito "barreira
de cristal" aparece ao se observar mecanismos articulados de discriminacáo encoberta ou autodiscriminacáo que lirnítarn as possibilidades
de forrnacáo profissional e promocáo das mulheres. Um outro ponto
que merece destaque o fato de o relatório final de acompanhamento
e avaliacáo externa nao considerar aspectos específicos sob a ótica de
género, o que reduz a importancia do caso como inovador perante ao
programa, e se contrapee as diretrizes do próprio Planfor - que colocava como urna de suas dimensóes a discriminacáo de género.
é

No caso das servidoras das delegacias paraibanas, certamente o
objeto do trabalho desenvolvido, os aportes dos Estudos de Género a
cornpreensáo da violencia de género, e a articulacáo institucional contribuíram para qualificar a experiencia como inovadora. A melhoria no
atendimento as mulheres vítimas da violencia foi o objetivo procurado, mas também a própria melhoria da qualificacáo das trabalhadoras
das delegacias foi obtida de maneira coerente.
Finalmente, um outro aspecto que deve ser ressaltado diz respeito
a possibilidade de descentralízacáo da política de educacáo profissional,
permitindo que as experiencias inovadoras de género apresentadas
tivessem sua forrnulacáo a partir da perspectiva local onde as relacóes
sociais estáo mais intensamente estabelecidas. Para a análise sob a ática
de género, deve-se considerar que os papéis e relacóes que os homens
e mulheres desempenham na sociedade sao determinados pelo contexto
social, cultural, político, religioso e económico da cada sociedade.
Cada experiencia relatada levou em consideracáo os aspectos sociais e
económicos locais como também evidenciou a falta de políticas
públicas que incorporem efetivamente ou de forma mais ampla as
questóes de género.
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Tendencia Integradora na Forrnulacáo de Políticas Públicas
de Trabalho: o Mercosul (1991-2002)

Jussara Dias
Maria Fátima dos Santos Rosinha Motta
Silvia C. Yannoulas
1. Pensar o Mercosul Sob o Enfoque de Cenero, 2. A Experiencia das
Trabalhadoras da Uníáo Européia, 3. A Experiéncia das Trabalhadoras do

NaftaíTLCAN, 4. A Incipiente Experiencia das Trabalhadoras do Mercosul

De Quantas Mulheres Falamos? (1995-1999)

Maria Fátima dos Santos Rosinha Motta
J. Avances na Constituicáo do Mercosul, 2. Indicadores do Mercado de

Trabalho dos Países do Mercosul, 3. Agenda de Cénero da Harrnonizacáo

Tendencia Integradora na
Formulacáo de Políticas Públicas de
Trabalho: o Mercosul (1991-2002)
Jussara Dias
Maria Fáiima dos Santos Rosinha Motta
Silvia C. Yannoulas'

O

crescente avance dos processos de integracao supranacional
na América Latina e no Caribe tem evidenciado os esforc;:os de
harrnonízacáo de políticas públicas na agenda tanto de
políticos e gestores quanto de pesquisadores e académicos. Contudo,
tanto no plano dos acordos concretos, quanto nas discussóes e na reflexáo
sistematizada, observa-se um claro predomínio dos aspectos económicos
e comerciais sobre os aspectos sociais, políticos e culturais, o que
reduz o escopo e a profundidade dos processos de integracáo.
Da mesma forma, no caso das políticas públicas de trabalho, existe
um desenvolvimento desigual no que se refere as diferentes dirnensóes
que a cornpóern, privilegiando-se algumas áreas (como a qualificacáo
profissional, especialmente o reconhecimento de competencias) em
detrimento de outras (como o crédito, a interrnediacáo, o segurodesemprego e a producáo de inforrnacóes sobre o mercado de trabalho).

1 Urna versáo preliminar destetexto 'oiapresentada noSeminário Académico IntemacionaI2002, organizado pelaFLACSO/
Sede AcadémicaBrasilnocontextoda ParceriaNacionalMTEIFLACSO. Essa versáo foi recentementepublicada, ver
FAUSTO, PRONKO & YANNOULAS. 2003. vol. " p. 125-165. Agradecemos
pela autorizacáo para atualizar e publicaro texto.
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Sobre a irnportáncia de contribuir para a arnpliacáo do escopo dos
processos de integracáo em curso enfatizando os aspectos sociais,
políticos e culturais cabe uma consideracáo fundamenta\. Nao se trata
de uma questáo de princípio, puramente ideológica. Trata-se de um
assunto de estratégia e de tática. Os processos de integracáo só podem
aprofundar-se, consolidar-se, quando se tornam um projeto das sociedades
envolvidas, um objetivo comum de uma alianca hegemónica integrada
pela maioria das populacóes afetadas. Para que isso ocorra t: preciso que
os diferentes atores sociais fundamentais participem e contribuarn ao
processo de integracáo, nele percebendo a presenca de seus interesses e
aspiracóes. assim como o fortalecimento de suas identidades e dos seus
direitos, duramente conquistados em suas sociedades nacionais (ver
FAUSTO, PRONKO & YANNOULAS, 2003).

1. Pensar o Mercosul sob o Enfoque de Genero
O propósito deste texto subsidiar a introducáo da temática sobre
as relacoes de genero e os processos de integracao supranacional no
debate sobre os mercados de trabalho, e mais específicamente na
Iorrnulacáo, execucáo e avalíacáo de políticas públicas de trabalho e
renda no ámbito do Mercosul.
é

Esse propósito surge de urna dupla carencia. De umlado, a abordagem
das relacóes de genero foi explorada de maneira muito incipiente pelos
negociadores e especialistas em integracáo supranacional dos países que
constituem o Mercosu\. Por outro lado, a temática de integracáo
supranacional tern sido relativamente pouco abordada pelas pesquisadoras
da área dos Estudos de Genero do Cone Su\.
Como importantes antecedentes diretos, provenientes de diversos setores envolvidos com a temática (ONGs, organismos intergovemamentais,
sindicatos), destacamos as pioneiras iniciativas do CIEDUR/Uruguai na
constituicáo da "Rcde Temática Mulheres, Trabalho e Mercosul" (desde
1992, ver ESPINO in FAUSTO, 1999); os serninários e publicacóes produzidas pela FLACSO/Brasi! e Unifern/Cone Sul no marco do "Programa
Mulhcr e Mercosul" (período 1993-1999, ver FAUSTO, 1999, e tambérn
VOGEL & NASClMENTO, 1999); os projetos de algumas centráis sindicais vinculadas Comíssáo de Mulheres Sindicalistas da Coordenadoria
de Centrais Sindicais do Cone Sul (a partir de 1996; ver CUT, 1997; e
FORC;:A SINDICAL in FIG/C1DA, 2000); as pesquisas e publicacóes do
Fórum da Sociedade Civil nas Américas (desde 1997; ver CEPIA, 1999);

a

193

Silvia

e

Yannoulas

Coordenadora

os estudos da Equipe Técnica Multidisciplinar para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai da OIT (desde 1999; ver DAEREN, 2000; e
VALANZUELA y REINECKE, 2000); e o recente "Programa Mujer y
Democracia en el Mercosur", integrado por CECyM/Argentina, ISIS/
Chile, e Cotidiano Mujer/Uruguai (ver COTIDIANO MUJER, s.d.).
Entre os antecedentes indiretos necessário mencionar os resultados
do "Projeto Regional Mulheres Latino-Americanas em Dados", executado pelo Sistema Regional FLACSO com o apoio do Instituto da MuIherdaEspanha (1990-1995; ver FLACSO/INSTITUTO DE LA MUJER,
1995); a producáo do "Programa Regional Promocáo da Participacáo da
Mulher na Formacáo Técnica e Profissional" do Cinterfor/OIT (19912002; ver Cinterfor/OIT, 1995; e também site do Cinterfor/Ol'T). os seminários e publicacóes produzidas por Cférnea e Elas no contexto do
"Programa A Mulher no Mundo do Trabalho" (1995-2000; verCFEMEA,
1996; e também DELCADO, CAPELLlN & SOARES, 2000); e a base
de dados produzida pelo projeto ''A Condicáo Feminina nos Países do
Mercosul: Trabalho e Educacáo", do Ibam (1999-2002¡ ver COSTA &
NEVES, 2002). Os projetos da FLACSO, CinterforlOIT e Ibam contribuem ao debate, no sentido de organizar e difundir dados sobre as trabalhadoras nos países da Regiáo, já no caso do Programa coordenado pelo
CFemea e Elas, o aporte ao debate derivado da difusáo de experiencias da acáo afirmativa em outros contextos de integracáo supranacional.
é

é

Inicialmente, a análise pro posta pelo projeto de pesquisa teria por
objetivo a cornparacáo dos acordos estabelecidos no processo de
integracáo supranacional no Mercosul corn.
1. Os resultados alcancados por essa pesquisa no que diz respeito
ao componente sistémico-normativo,

2. As normativas em vigor nos outros países do Mercosul.

No entanto, o conteúdo desse componente do projeto foi
redirecionado. Em prirneiro lugar, porque a comparacáo das normativas
em vigor no Mercosul já tinha sido abordada por outras pesquisadoras.
Em segundo lugar, porque o próprio desenvolvimento da nossa pesquisa
acabou privilegiando a cornparacáo entre diferentes processos de
integracáo supranacional (Mercosul, NaftalTLCAN, UE), no intuito
de desvendar as especificidades e potencialidades do Mercosul em
matéria de genero.
Os antecedentes diretos e indiretos mencionados reAetem, sisternaticamente, avances e retrocessos, éxitos e fracassos na procura da igualdade
profissíonal entre homens e mulheres. Nesse sentido, algurnas perguntas e

194

A Convidada de ['edra

preocupacóes permanentes permeiarn esses estudos, como por exernplo de
que forma evitar os aspectos negativos da integracáo (económica)
supranacional, da reestruturacáo produtiva e do ajuste estrutural, no sentido
de impedir que a desigualdade baseada nas concepcóes de género assuma
nova cara e continue marcando a vida das trabalhadoras> Como mobilizar
os diferentes setores socioeconómicos. com o intuito de construir consensos em tomo da necessidade e positividade da plena consecucáo do princípio de igualdadc de oportunidades entre homens e mullieres> Que mudancas nos modelos e teorias da sociologia do trabalho sao necessárias para
incorporar plenamente as relacóes de sexo/genero (e de raca/cor), em contextos de transnacionalizacáo da produ<:;ao/comercializa<:;ao/coniumo de bens
c servicos, e de ílexibilizacáo das relacóes de trabalho> Quais os limites a
serern rcspeitados para que uma acáo afirmativa nao contradiga o princípio
da ígualdade formal entre os individuos>
SegundoJELlN, VALDÉS e BARREIRO (in COTIDIANO MllJER,
s.d.), existiriam tres enfoques diferentes para analisar os processos de
integracáo supranacional sob urna perspectiva de genero. Um primeiro
enfoque, denominado pelas autoras de "perspectiva sumária", procura
analisar os territórios integrados como uma única unidade, explorando
urna situacáo ou condicáo dessa unidade e apresentando a regiáo como o
sornatório das sociedades dos diversos países que a cornpóem (por exernplo,
a situacáo educativa das mulheres no Mercosul, comparada com a situacáo
educativa das mulheres na l.lniáo Européia). Um segundo enfoquc,
denominado pelas autoras de "comparativo interno", procura él comparacáo
sistemática (semelhancas e divergencias) entre os países envolvidos cm
processos de integracáo". Finalmente, o terceiro enfoquc da dimensáo de
genero nos processos de integracáo procura ancorar a análise no próprio
proccsso de interacáo e diálogo, observando de que maueira a dimensáo
de genero se apresenta nos cenários da negociacáo, na presenca ou ausencia

2 A5 autoras ressaltam que "Este análisis comparativo r;nterno)tiene su importancia, ya que los procesos de negociación
de la integración parten de realidades nacionales y locales muy diversas, y no tienen (O mejor dicho, no debieran tener) un

objetivo de igualación u homogeneización cultural. No sólo estamos frente a paises di1erentes; también hay una gran
diversidad dentro de cada uno. En realidad, uno de los grandes riesgos al hablar de interacción e integración es comprenderlas
como una integración entre naciones homogéneas. que ira en camino de una homogeneización global. Sin embargo, en la
medida en que el proceso de integración plantea objetivos mfnimos comunes y la no discriminación 31gualdad de género
son sin ninguna duda (o debieran ser) algunos de ellos, estudiar comparativamente la situación ele las mujeres en los
distintos países se convierte en una necesidad para la formulación de políticas anti-discriminatorias comunes." (JELlN,

VALDÉS y BARREIRO in COTIDIANO MUJER, s.d., p. 43-44). Por outro lado, um estudo realizado no contexto do Fórurn
da Sociedade Civil nas Américas destaca que ''O estutio comparaUvo é construtivo, pois permite a ocservacáo da maneira
pela qual cada uma dessas sociedades. apesardesua diversidade. avancou na elaboracao de leis valtadas para temas como

a

o combate ciscrimmacáo e ao racismo (...). O aprofundamento das relacóes dentro desse bloca regional levará os paísesmembros a buscarern solucóes em conjunto e equalizacáo de dispositivos jurídicos internos (alérn de acordes entre si) para

dar conunuidade ao processo de inteqracáo " (PITANGUY & HERINGER, 2001, p. 19)
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de atores e atrizes, na conformacáo das agendas de negociacáo, entre outros
aspectos. Denominaremos a esse terceiro enfoque de processua1. Nosso
texto procura realizar esse último tipo de abordagem.
Utilizando entáo o enfoque processual, o que se pretende por meio
deste texto é sintetizar e organizar os principais aportes contidos nos
antecedentes mencionados, e paralelamente colocar algumas questóes
incontornáveis para o crescimento multilateral e pluralista do cOI1hecimento
sobre e a práticiI de políticas públicas de trabalho e renda, principalmente
com referencia ao desenvolvimento futuro do Mercosul. O propósito é
contribuir para o debate sobre a possibilidade dos processos de integracáo
supranacional se constituírem em vias alternativas para construir a igualdade
de oportunidades e de resultados entre homens e mulheres no mercado
de trabalho, recuperando alguns dos dilemas postos aos formuladores e
gestores de políticas públicas de trabalho e renda preocupados por
considerar os aspectos da díversídade da populacáo economicamente ativa
e, principalmente, por combater a discriminacáo baseada no sistema de
sexo/genero no novo contexto supranacional integrado.

2. A Experiencia das Trabalhadoras na Uniáo Européia
Como térn sido explorados positivamente, em outros contextos e
em prol da igualdade de oportunidades das trabalhadoras e trabalhadores,
os processos de integracáo supranacíonal> O primeiro antecedente
mundial de integracáo supranacional com as características atuais é a
l.lniáo Européia (LlE). A LlE é um esquema de íntegracáo avancada'.
O grande ponto de destaque, em contraposicáo a outras experiencias
e sob a ótica de genero, surge da irnportáncia dos processos de
íntegracáo supranacional como motor propulsor da adocáo de medidas
de acáo afirmativa nos diversos países europeus, com fundamental
participacáo dos Estados na sua aplicacáo nacional. As contribuicóes
de VOETS, de LAUFER, e de OLCIATI permitem urna primeira
aproxirnacáo a essa experiencia'.
A história das acóes afirmativas na Europa encontra-se pautada pela
história dos acordos de integracáo supranacional. No caso específico da
igualdade de oportunidades de genero no mercado de trabalho, essa

3 Sobre as características conceituais que diferenciam os processos de inteqracáo supranacional atualmente em curso ~
Mercosul, UE, NahafTLCAN -'. ver SAMANIEGO in FAUSTO, PRONKO & YANNOULAS, 2003, vol. I
4 Os tres artigos referidos estilo incluidos na coletánea organizada por DELGADO, CAPELLlN & SOARES, 2000.
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história comeca em 1957 com O próprio Tratado de Roma (que estabeleceu
a Comunidade Económica Européía). Segundo VOETS, "Os artigos desse
tratado diziarn respeito essencialmente as questóes económicas. As
disposicóes da legislacáo social européia referiam-se a aspectos muito
restritos, tais como a liberdade de movimento das pessoas e a livre
concorréncia Foi nesse contexto que nasceu a legislacáo européia sobre
a igualdade de rernuneracáo entre trabalhadores do sexo feminino e
masculino. Assim, as disposicóes do artigo 119 do tratado forarn adoradas
com a finalidade de evitar deforrnacóes na concorréncia entre os países,
devido aos baixos salarios pagos as mulheres." (VOETS in DELGADO,
CAPELUN & SOARES, 2000, p. 22)
O Tratado de Roma centrou-se na criacáo de um mercado único. Como
nem todas as partes concordaram em assumir o mesmo empenho no que
diz respeito as questóes sociais, inicialmente só foi constituída el comunidadc
ccollóllliw européia. No entanto, no Tratado original foi incorporada urna
cláusula sobre igualdade de remuneracáo por igual trabalho (artigo 119 do
Tratado original, atualrnente artigo 141 do Tratado da l.lníáo Européia). Tal
cláusula foi incluída porque alguns membros fundadores da comunidade já
tinham ratificado a Convencáo OIT N? 100 de 1951, sobre igualdade de
rcmuneracáo, e existia o temor de que essa ratificacáo significasse urna
desvantagem competitiva para suas indústrias (temor especialmente
manifestado pela Franca). Posteriormente, o Tribunal de justica Europeu
atribuiu grande importancia a dita cláusula, res saltando seus objetivos
económicos e sociais nas suas sentencas'.
Durante os primeiros decenios de existencia, a Comunidade
Européia dedicou-se principalmente a construir seu mercado interno,
permanecendo a política social relegada a um papel secundario. No
entanto, com base no mencionado artigo do Tratado de Roma e no
impulso internacional dado pela Década da Mulher (1975 -198 5), os
anos 70 trouxerarn a preocupacáo de formular os arcaboucos legais

5 '·...el Tribunal de Justicia de Luxemburgo [Tribunal de .íustica Europeu] en 1976 aclaró la doble finalidad que persigue
essa norma. De una parte, un objetivoeconómicoconsisteen evitarque en la competenciaintracornunitaria las empresas
establecidas en los Estados que hayan efectivamente incorporado el principio de igualdad de retribución no queden en

desventajaen la relación con las empresassituadasen losEstadosque aún nohan eliminadolasdiscriminaciones salariales
con respecto a la manode obrafemenina. Se tratade evitar,en definitiva, undumpingsalarialque impidala Ilbrecompetencia,
De otra, essadisposición debe aseguraral mismotiempoel progreso social y perseguir la mejoraconstante de lascondiciones
de vida y de empleode europeos,tal ycomo se establece en el preámbulodel Tratado. De essa doble íinalidad, económica
y SOCial, se deduceque el principio de igualdadde remuneración forma partede losfundamentos de la Comunidad."(CRUZ
in VOGEL & NASCIMENTO. 1999. p. 67). "Los fallos del Tribunal deJus!icia Europeo comparten el carácter supre-

nacional de la legislacióneuropea. Sondirectamentevinculantes y se debenaplicaren todala Unión Europea. Unasciento
veinte sentencias del Tribunal se refieren a cuestiones de igualdad." (HEIDE in OIT. 1999. p. 437)
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nacionais que pudessem gerar maior igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no mercado de trabalho envolvidos na CE. Nesta
década também criada a Unidade de Igualdade de Oportunidades
entre Homens e Mulheres e de Política de Família, da Llníáo Européia
(com um papel fundamental na implernentacáo das políticas comunitárias
em apoio igualdade de oportunidades).
é

a

Os anos 1980, após a cornprovacáo de que o arcabouco legal era
necessário, porém, nao suficiente, trouxeram as primeiras preocupacóes
com a promocáo da igualdade e, conseqüentemente, com as medidas
de acáo afirmativa. A partir dessa preocupacáo surgiram os programas
de acáo comunitária específicos para a prornocáo da igualdade de
oportunidades (1982-1985; 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000). Esses
programas tiveram recursos limitados, porém efeitos significativos.
Em dezembro de 1989, os Estados-Membros formularam urna
declaracáo política (a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos
Traba/hadores), ressaltando que o mercado único devia beneficiar por
igual a trabalhadores e empregadores. Ainda que nao fosse vinculante,
a Carta selou o compromisso político de aprofundar em certas questóes
sociais, entre elas a igualdade entre mulheres e homens e a consideracáo
das responsabilidades familiares. A Carta derivou, em 1992, na amplíacáo
do escopo de atuacáo da Comunidade Européia em matéria de política
social (por meio do Acordo sobre a Política Social, anexo ao tratado de
Maastricht). Com a entrada em vigor do Tratado de Amsterdam (1999),
essas disposicóes tornararn-se parte integrante do Tratado Constitutivo
da Uniáo Européia, sendo expressamente reconhecida a discrirninacáo
positiva (alínea 4 do artigo 141) (ver HE lOE in O IT, 1999).
Destarte, foi estabe\ecido um marco jurídico mais firme e amplo para
atuar em prol de relacóes de genero igualitarias no seio da comunidade.
A partir dessas datas e acontecimentos, também possíve\ inferir os
sucessivos esforcos, as mobilizacóes da sociedade civil, a paulatina
construcáo de consensos entre países cultural e politicamente diferentes,
e os avances na aproxirnacáo gradativa a igualdade de oportunidades de
genero no arcabouco legal supranacional (principalmente nas diretrizes)".
é

6 "La maneracomo se aplicala legislacióneuropeadepende de Suforma y de su contenido. Se requierela ratificaciónpara
losTratadosfundamentalesde Roma,Maastrichty Amsterdam,pero no para las medidaslegislativaspromulgadasen virtud
de ellos,es decir,los reglamentos y lasdireclivas[diretrizes]. Mientrasque losreglamentos tienenfuerzajuridicadinectamente,
sin necesidad de ningunaotra medidaen el plano nacional,las directivasson vinculantesparatodos los Estadosmiembros
sólo por lo que hace a sus objetivos(véase el articulo 249 CE, antes articulo 189 del TratadoCEE). Así pues. cada Estado
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o viés dos anos 1990 está constituido pela compreensáo das condicóes
de trabalho das rnulheres no contexto mais arnplo da condicáo das mulheres
na sociedad e (preocupacóes com a saúde e a seguranca das gestantes,
licenca parental etc.). pela construcáo de parcerias (rnobilizacáo e
estabelecimento de acordes mediante negociacóes de parceiros na vida
económica e social), e pelo l1lcÚJ1Strecl11lj¡¡g ou transversalidade (inclusáo da
problemática das relacóes de genero como princípio transversal integrado
forrnulacáo e implcmentacáo de todas as políticas e planos de acáo).

a

a

a

"lima década de ativo fomento acáo afirmativa para as mullieres
trabalhadoras produziu um considerável conhecimento prático
sobre esse assunto, que era relativamente inexplorado até o comeco da década de 1980." (VOETS in DELGADO, CAPELLlN
& SOARES, 2000, p. 36). Na última década do século XX, a Comunidade desenvolveu diversas iniciativas com a Iinalidade de
dissernínar e debater esses conhecimentos, dentre elas. realizacáo
de seminarios e conferencias, consolidacáo e circulacáo de informacáo, financiarnento de projetos de pesquisa, apoio a projetos
inovadores de acáo afirmativa e estabelecimento de redes para a
implernentacáo de programas específicos. Alérn disso, conformouse urna arnpla e diversificada rede de agentes de igualdade de
oportunidades, inseridos na dinámica européia e paralelamente
portadores da diversidade cultural dos países membros.
Foi nesse contexto que o empresariado cornecou a mudar sua
posicáo a respeito da possibilidade e necessidade de desenvolver
acóes afirmativas para a consecucáo da igualdade de oportunidades
de género em rnatéria de ernprego. "A dura concorréncia no
mercado único europeu e nos mercados iuternacionais mais vastos
afasta as organizacóes de continuarern negligenciando a capacidade
intelectual, as energias criadoras e os talentos de urna pessoa. Menos
ainda negligenciar metade da populacáo e máo-de-obra. as
mulheres. Assim, para os anos 1990, a igualdade de oportunidades
entre os sexos acrescenta a eficacia a justica social, princípío
introduzido nos anos 1970. Esta nova perspectiva enfatiza as acóes

miembro puede, en principio. decidir con plena libertad cómo aplicar una directiva y, evidentemente, a todos ellos les interesa
utilizar sus estructuras administrativas propias y ser ellos mismos quienes ejerzan la oportuna svpervisión. Todos los
instrumentos jurídicos relativos a la igualdad entre la mujer y el hombre consisten en directivas. (... ) los países deben
modificar y ajustar sus normas o promulgar leyes y los reglamentos pertinentes para poner en práctica el propósito de cada
directiva. En el correspondiente proceso legislativo intervienen el Gobierno, el Parlamento, los Jefes de Estado y, a menudo,
los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, motivo por el cual todas las directivas conceden un
plazo para aplicarlas y un periodo ulterior para presentar informes nacionales al respecto." (HEIDE en OIT, 1999, p. 431)
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que intensificam a concorréncía internacional das empresas
européias há longo tempo. Esse cenário faz refletir a
responsabilidade social como desafio próprio dos empresários em
tempos de globalizacáo. C..) A busca da efícácia e do bom uso
dos recursos, características da vida contemporánea, conduzem
os gerentes de empresas a acreditarem que desigualdade quer
dizer ineficiéncia." (CAPELLlN in FIG/C1DA, 2000, p. 75)
OLGIATTI analisa 18 experiencias de acáo afirmativa em empresas
apresentadas no Fórum Europeu sobre as Acóes Afirmativas. ''A análise
dessas experiencias forneceu dados extremamente encorajadores acerca
do possível desenvolvimento das acóes afirmativas. Em primeiro lugar,
essa análise confirma que os programas de acáo afirmativa podem
constituir um ponto de encontro real entre as necessidades de empresas
eficientes e competitivas e as aspiracóes profissíonais e as necessidades
das pessoas. A análise também forneceu indicacóes significativas sobre
as variáveis que ínfluenciam positivamente a irnplernentacáo de acóes
afirmativas nas empresas." (OLGIATTI in DELGADO, CAPELLlN &
SOARES, 2000, p. 75). As variáveis consideradas forarn.
• fatores exógenos (como as rnudancas no mercado, as dinámicas
do mercado de trabalho e o quadro institucional);
• fatores endógenos (como a inovacáo tecnológica, as estratégias
organizativas, as parcerias sociais e a adesáo da alta direcáo da
empresa com as políticas de ígualdade),
• instrumentos (modalidades de ímplantacáo e procedimentos,
opcóes organizativas, entre outros aspectos)¡
• conteúdos das acóes afirmativas (voltadas para a introducáo de
rnudancas culturais, que visam a superacáo da segregacáo vertical
e horizontal, para a conciliacáo entre vida profissional e familiar,
para garantir o pleno respeito a dignidade humana, entre outros
conteúdos possíveis).
50b o ponto de vista das trabalhadoras, a falta de familiaridade com
a normativa européia entre os cídadáos da comunidade em geral (e entre
os juristas em particular) tem sido um importante condicionamento para
a resolucáo de pleitos com amparo do Tribunal de justica Europeu. Entretanto, nos últimos anos, o número de denúncias remetidas pelos tribunais nacionais ao Tribunal de justica Europeu tem crescído consideravelmente, demonstrando que "Europa conta", e as atuacóes desse órgáo
jurisdicional continuam a estabelecer doutrina sobre a correta interpre-
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tacáo da legislacáo européia nas demandas judiciais apresentadas nos tribunais nacionais". Pelo seu caráter supranacional, as sentencas do Tribunal provocaram a revisáo de toda a legislacáo nacional da Cornunidade
Européia, estimulando novas maneiras de agir com relacáo a luta contra
a díscriminacáo direta e indireta.
A evolucáo da política social da l.lniáo Européia demonstra urna preocupacáo crescente com a padronizacáo das condicóes de trabalho dos
países-membros, incluida a aplicacáo do principio de igualdade de oportunidades. O consenso entre os países-membros tem aumentado paulatinamente, sendo que o progresso maior foi registrado naqueles países
inicialmente desprovidos de legislacáo sobre igualdade de oportunidades. Porém, "Se o desenvolvimento da legislacáo do tratamento ígualitário tem sido lento e tortuoso, a implementacáo de tal legislacáo e sua
capacidade ern trazer a tona mudancas tem sido muito rnais problemática. Existe urna diterenca entre simplesrnente concordar-se corn a lei e
ativamente promover-se políticas de oportunidades igualitarias as quais
visern esclarecer as causas da disparidade, a divisáo sexual do trabalho
dentro da família e a scgregacáo pelo sexo nas atribuícóes das ocupacóes
no ambiente de trabalho. (...) lnevitavelmente, a responsabilidade pela
prornocáo da igualdade de oportunidades rcpousa sobre os governos
nacionais." (COYLE in FAUSTO, 1999, p. 61-62)

Alérn clisso, apesar da política de igualdade de oportunidades ser
urna das áreas rnais desenvolvidas da política social comunitaria. está
sernpre ern desvantagern a respeito do espaco real da intcgracáo
económica. Algumas autoras indicarn que a igualdade de oportunidades
será alcancada desde que seja obtida a conjuncáo de quatro fatores
definitivos: vontade política, legislacáo sólida e acessível, transformacóes
culturáis individuáis e coletivas, e recursos materiais realistas".
O que aconteceu com os governos europeus ante as decisóes cm
materia de política social e arcabouco legal supranacional adotadas pela
Uniáo Européiav O caso francés resulta ilustrativo para comprecnder a

7 "Unicamente los empleados de las instituciones de la Comunidad pueden acudirdirectamente al Tribunal de Justicia
Europeoen solicitud de reparaciónpor discriminación laboral.Normalmente, las demandas planteadas poruna persona se
solventanante lossistemas judiciales nacionales, confonnea las normas y proced.rruentos vigentesen el pars de quese trate.
Ahora bien, los tribunales nacionales están obligados a observar la legislación europea y a interpretar confonnea ella
las leyes nacionales.Lospronunciamientos con csrecterpreiudicteiee; Tribunalde JusticiaEuropeotíenen porobjetovelar
porque la legislación comunitaria se interpretede manera coherenteen toda la Unión. (...) La inobservanciade esse deber
constituye una intracc.ón de la legislación comunitariaque puede dar lugara que se actúepor incumplimiento de la ley contra
el Estado de que se trate." (HEIDE en OIT, 1999, p. 435)
8 Ver. por exemplo, CRUZ in VOGEL & NASCIMENTO, 1999.
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importáncia do papel do Estado na consecucáo dos objetivos colocados
na aplicacáo de medidas de acáo afirmativa, principalmente no que diz
respeito prornocáo, desde 1983, de trés tipos de instrumentos: a) a
introducáo do princípio de negociacáo específica no tocante aigualdade
profissional entre homens e mulheres nas negocíacóes coletivas, b) a
obrigacáo das empresas com mais de cinqüenta empregados de elaborar
um relatório anual das condicóes de emprego de mulheres e hornens, e)
a negociacáo de planos de igualdade, com previsáo de auxílio financeiro
por parte do Estado aos planos exemplares.

a

A partir de 1987, esse conjunto de instrumentos foi complementado
por outros dais instrumentos de prornocáo da igualdade prolissional. o
contrato para empregos mistos e os acordos interprofissionais. "Esse
contrato para empregos mistos permitiria que empresas com até seiscentos
empregados recebessem subsídios do Estado para financiar 50% dos custos
de forrnacáo e 30% do salário durante a [orrnacáo de uma mulher
contratada ou promovida para um emprego usualmente exercido por
homens em 80% dos casos. O contrato para empregos mistos podia
também ser utilizado para modificar as condicóes de trabalho de um
emprego, tornando-o acessível as mulheres. Enquanto a negocíacáo
coletiva relativa a igualdade profissional prevista pela lei de 1983 dizia
respeito antes de tudo empresa, os acordos interprofissionais sobre a
igualdade profissional foram assinados em 1989, preconizando a
incorporacáo de objetivos de igualdade profíssional nas negociacóes entre
setores sobre as novas tecnologias ou sobre a duracáo no trabalho. Esses
acordos recomendavam também a realizacáo de auditorias sobre a
situacáo das mulheres no tocante ao emprego no setor ou no ramo."
(LAUFER in DELGADO, CAPELLlN & SOARES, 2000, p. 45)

a

Apesar dos esforcos realizados na prornocáo e implementacáo desses
instrumentos, lamentavelmente o balance geral limitado: entre 1983 e
1997 só foram negociados 34 planos de igualdade nas empresas, e entre
1987 e 1997 foram assinados 1.500 contratos para empregos mistos. Isso
demonstra que poucas empresas francesas quiseram introduzir estratégias
de acáo afirmativa nas suas políticas de recursos humanos (nao sentiram
necessidade de integrar políticas de acáo afirmativa aos seus objetivos
estratégicos), e os atores sociais se mobilizaram muito pouco em prol
dessas questóes. A razáo fundamental indicada por LAUFER diz respeito
ao caráter voluntário dos planos de igualdade por parte das empresas, e
a pouca sensibilizacáo dos atores nas questóes de género. já no segundo
caso, a autora identifica como obstáculo fundamental a dificuldade dos
sindicatos de se posicionarem em relacáo igualdade profissional.
é

a

202

A Convidada de Pcdra

Por outro lado, o que acontecen com os empresarios europeus diante
das dccisóes ern matéria de política social supranacional adotadas pela
Uniáo Européia? O caso italiano permite observar as estratégias
institucionais empresariais dirigidas adocáo de programas de acáo
afirmativa de caráter voluntário, ilustrando essa análise realizada por
OLGIATTl por meio da experiencia na Italtel (a maior empresa italiana
de telecomunicacóes). Na Itália, a implernentacáo das acóes afirmativas
confiada aos sujeitos públicos (Comité Nacional para a lgualdade de
Oportunidades), e a sujeitos privados (sindicatos, empregadores, centros
de forma<;ao profissional, entre outros), e pode ser financiada total ou
parcialmente pelo Ministério de Trabalho e Previdéncia Social. "Os
projetos de acáo afirmativa acordados entre empregadores e organizacóes
sindicais mais representativas nacionalmente térn precedencia no acesso
aos bcnefícios. Essa escolha se inspira, por um lado, na legislacáo de
promocáo ern matéria de traba1ho, que privilegia a negociacáo como
forma de solucáo dos diversos conllitos e que tern entre seus interlocutores
os sindicatos mais representativos. Por outro, deve ser considerado o
fato de que as primeiras experiencias italianas de acáo afirmativa foram
implementadas como resultado de acordos sindicais, no ámbito do sistema
de relacóes industriais de tipo participativo." (OLGIATTI in DELGADO,
CAPELUN & SOARES, 2000, p. 66)

a

é

A experiencia pioneira da ltaltel acontecen num ciclo caracterizado
por importantes transforrnacócs na sua estrutura técnico-organizativa, e
obedecen a urna combinacáo de diversos [atores o cornpromisso pessoal
da administradora (gerente) corn as políticas de igualdade, o salto
tecnológico da empresa e suas couseqüéncias negativas sobre o pessoal
- especialmente sobre as mulheres -, e o comprornisso de um grupo de
sindicalistas de Miláo com as diretrizes européias sobre igualdad e de
oportunidades no trabalho. Os resultados positivos da experiencia
constitucm um excmplo de avance na eqüídade de genero baseado no
consenso e no diálogo social.
UI11 primeiro balance da UE permite afirmar que a uniáo política
alcancada na Europa tern sido urn território fértil para o tratamento das
qucstóes de genero. Entretanto, necessário observar algumas Iimitacóes
ou a persistencia da consideracáo das questóe s de genero como
problemáticas "menores". Por exeruplo, as decisóes e instrumentos da
política social na UE prevécrn diferentes formas de competencia
comunitaria, segundo o tema a ser tratado. Assim, por exernplo, por
maioria qualificada pode m ser decididas diretrizes sobre igualdade de
oportunidades de homens e mulheres, por unanirnidade devem ser
é
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a

decididas questóes relativas seguranca e protecáo dos trabalhadores, e
finalmente, os temas mais candentes que ficaram excluídos da
competencia comunitária sao aqueles que dizem respeito rernuneracáo,
direito de associacáo e de greve. De alguma maneira, as possibilidades e
limitacóes parecem indicar urna estrutura hierárquica das problemáticas,
na qual os temas considerados "importantes" e portanto necessários de
serem debatidos e aprovados pela maioria nao incluem as questóes de
genero. Também significa, quando o fato
observado positivamente,
que a igualdade entre homens e mulheres um "ponto pacífico" segundo
o entendimento de todos os países do bloco.

a

é

é

3. A Experiencia das Trabalhadoras do NaftaffLCAN
Com características muito mais limitadas quanto ao escopo e grau
de integracáo supranacional alcancado, analisaremos a seguir o processo
de integracáo supranacional no marco do Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (Nafta/Tl.Cábl), utilizando específicamente o
enfoque de genero.
"O NAFTA [Acordo Norte-Americano de Livre Comércio] um
tratado que criou urna área integrada de Iivre comércio composta
pelos Estados Unidos, Canadá e México. Iniciado em 1 de janeiro
de 1994, o acordo abrange um documento legal detalhado de cinco
volumes, que levou tres anos para ser negociado. O acordo cobre
bens e servicos produzidos nos países membros, (...). As tarifas seráo
gradualmente reduzidas em 15 anos¡ porvolta do ano de 2020, todas
as tarifas devem ser eliminadas. O tratado protege investidores contra
a nacionalizacáo sem cornpensacáo integral e também assegura o
direito de repatriar os lucros. Dois 'acordes subsidiarios', elaborados
para abordar algumas preocupacóes dos críticos [sindicatos
trabalhistas, organizacóes ecologistas e feministas], tratam das
condicóes trabalhistas e ambientais. (...) Enquanto o NAFTA
limitado abolicáo de tarifas entre as nacóes membros, a Uniáo
Européia vai muito além e incluí. (a) estabelecimento de urna tarifa
regional externa comum. (b) livre movimentacáo de trabalho e capital
entre os mernbros, (e) coordenacáo da política económica e social
e (d) limitada integracáo política." (GIRLlNG & KEITH in VOGEL
& NASClMENTO, 1999, p. 86/7)
é

é

a

O Acordo Laboral Suplementário do Nafta/Tl.Cábl surgiu pela
preocupacáo e pressáo da sociedade e dos sindicatos dos países mais
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desenvolvidos do bloco, perante a possibilidade de concorréncia aberta
coru países corn salários médios menores (ver SAMANJECO in
FAUSTO, PRONKO & YANNOULAS, 2003, vol. 1).
Conforme citado, o Acorde Laboral inclui preocupacóes específicas
corn a situacáo das trabalhadoras ern duas de suas 11 diretrizes ou princípios guias: elirninacáo da discriminacáo no emprego mm base na raca/
cor, religiao. idade, genero entre outras, e igualdade salarial para nomens e mulheres. No cntanto, diferente do acontecido na l.Iníáo Européia, os tres países do NaftafTLCAN só se comprometeram a promover
esses princípios Oll diretrizes nas suas legislacóes nacionais, sem estabelecer urna padronizacáo das condicóes de trabalho dos países-mernbros.
nern incluir a aplicacáo do princípio de igualdade de oportunidades. Na
base dessa situacáo, encontra-se a posicáo irredutível dos Estados Unidos, que rejeita a possibilidade de sujeicáo as normativas supranacionais
por considerar esses mecanismos burocráticos e alheios as realidades
nacionais específicas. O que propóern os Estados Unidos impulsionar
o cumprimento des ses principios ou diretrizes nas legislacóes nacionais
pelos próprios países integrados no NaftafTLCAN9
é

Os mercados económicos constituídos pela l.lniáo Européia e pelo
NaftafTLCAN sao semelhantes em termos de tamanho. Porém, alérn
das diferencas já apontadas entre NaftafTLCAN ellE, preciso levar
cm conta que: ern primeiro lugar, o Nafta/TLCAN é dominado
principalmente por um país (os Estados Unidos), abrangendo 85% das
áreas de producao e 70'Y.:, da populacáo, em segundo lugar, as difercncas
cm termos económicos entre Estados Unidos e Canadá de um lado e
México do outro, sao imensas.
é

Talvez a área de integracáo assimétrica mais contenciosa seja a de
trabalho e emprego. O debate prévio a vigencia do Acordo dcseucadeou a producáo de inúmeros modelos para calcular quais seriarn os
efeitos económicos e sociais da integracáo entre esses tres países, bem
como de urna possíve1 e ulterior integracáo hemisférica. No cálculo
dos provávcis efeitos de bem-estar, esses modelos mediram os impactos da integracáo sobre os níveis de emprego e salários. Freqüentementc

9 "Se parte del principio que es la propia legislación nacional la que mejor refleja el nivel de desarrollo de los
derechos laborales y la ídiosincracia de cada país y que. por otra parte, subsisten brechas entre la normativa y la práctica
laboral. en la medida que los acuerdos comerciales conllevan a que las prácticas laborales de cada pas sean examinadas
con mayor detenimiento, se promovería asimismo un mayor nivel de control y fiscalización, y la desaparición de essa brecha
en el campo de los derechos laborales" (FROHMANN In FAUSTO. 1999, p. 37)

205

Silvia

C.

Yannoulas

Coordenadora

a aplicacáo desses modelos indica um efeito de bem-estar como resultado da integracáo, ainda que registrando variacóes segundo as técnicas utilizadas. Vale a pena res saltar, no entanto, que nenhum desses
modelos inc1uiu urna perspectiva de genera, isto é, nao foram desenhados para medir o impacto diferencial dos processos de integracáo
entre homens e mulheres (ver FROHMANN in FAUSTO, 1999).
Alguns relatórios sobre os primeiras anos de funcionamento do Nafta!
TLCAN destacam que o acordo de livre comércio nao cumpriu as
promessas de melhorar o bem-estar dos trabalhadores que fazem parte
da regiáo comercial considerada. Pelo contrário, acentuou as desigualdades relativas a salário e renda nos tres países, sendo particularmente
atingidas as mulheres e pessoas náo-brancas.
No entanto, os pracessos de integracáo podem ser enfocados sob outra
perspectiva, ainda que mantendo como priorídade a preocupacáo com os
efeitos da integracáo sobre as relacóes de genera. Por trás da experiencia
dos Estados Unidos com a temática das acóes afirmativas, aparece outra
tipo de íntegracáo almejada. a integracáo sociedade daqueles que lá sao
denominados 'as minorías' (mulheres, negras, 'latinos', índios, asiáticos¡
entre outros), A análise do caso norte-americano, realizada por PATE, traz
tona nao só urna outra origem, mas também a especificídade de outros
componentes possíveis na adocáo de medidas de acáo afirmativa: a forca
da mobilizacáo da sociedade civil organizada, e o papel do litígio e do
acordojudiciais (ver PATE in DELGADO, CAPELLlN &SOARES, 20(0).
Nesse caso, ganha imensa importancia a Suprema Corte de justica,

a

a

A díferenca do que ocorre nos países do Cone Sul ou da Europa,
que térn outorgado pouca importancia utilizacáo dos tribunais como
mecanismo de participacáo cidadá, que o instrumento privilegiado
nos Estados Unidos para a implernentacáo de acóes afirmativas nao
depende do Estado, mas sim dos Tribunais de justica'". Trata-se dos
acordos judiciais. "Um acordo judicial é um acordo assinado por ambas

a

é

10"A diferencia de lo que sucede en sistemas de common lawcomo el de Estados Unidos,Gran Bretañay la mayoría de sus
ex colonias, nuestro sistema no cuenta con la regla del precedente que obliga a los tribunales inferiores a seguir la
jurisprudencia decidida por los tribunales de mayor jerarquía. Esta regla, conocida bajo el nombre de stare decisis, pennite

a quien somete un caso a consideración de un juez, saber que la decisión a la que llegue el tribunal no sólo afectará a las
partes involucradas en el pleito, sino que tendrá un alcance general. Es en essa regla en la que se ha apoyado el éxito de
numerosas campañas lanzadas desde organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos donde la victoria lograda
en algunos Jeading cases ha implicado enormes avances en el respeto de los derechosciviles. A modo de ejemplobastacon
recordar los casos 8rown vs. Board 01Education (por el cual se puso término al sistema de escuelas segregadas por raza)
o el caso Roe vs, Wade (que declaró la inconstitucionalidad de la punición del aborto antes del sexto mes). Esse elemento,
del que carece nuestro sistema de derecho continental, torna más dilícilla tarea de aquellos que utilizan el derecho y la
justicia como ámbitos de sdvocecy" (SABAy BOHMER in ABREGÚ y RAMOS, 2000, p. 20-21)
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as partes de urna acáo e sancionado por um tribunal. Em alguns casos
de discriminacáo de ra<;a e género, acordes judiciais sao firmados para
cstabelecer programas de acáo afirmativa, a fim de remediar o problema
da discriminacáo passada e presente. Esses programas refletern urna
variedad e de passos de acáo afirmativa que os empregadores devem
seguir, como resultado do envolvimento do tribunal na resolucáo de
urna acáo judicial por discrimínacáo. A maioria dos empregadores a
quern o tribunal ordena tomar determinados passos afirmativos para
recrutar, treinar e promover mulheres ou minorías sao empresas privadas,
mas tarnbérn reparticóes de governos estaduais e municipais térn sido
solicitadas pelos tríbunais a implementar acóes afirmativas." (PATE in
DELGADO, CAPELLlN & SOARES, 2000, p. 92)
Muito especialmente envolvidos com a questáo racial, "os programas de acáo afirmativa para mulheres foram igualmente limitados nas
decis6es da Suprema Corte. Na acáo da Ullipcfsidildc /)(/m Mlllhms do
A1is5i5SilJi COlltlil HO{!illl (1982), a escola de enfermagem para mullieres foi
processada por uru hornern que nao foi admitido num programa de
graduacáo sob o argumento de que a instituicáo violara a Cláusula de
Protecáo a Igualdade da 14" Emenda da Constituícáo dos Estados Unidos. A Suprema Corte extinguiu a política da universidade de admitir
apenas mullieres na escala de enferrnagem, julgando que urna classificacao por género somente seria válida se houvesse urna preva de que
aquela política pretendía compensar mullieres por discriminacáo soírida na cnferrnagem, cm oposicáo a urna discrírninacáo mais generalizada
enfrentada na escola ou no cmprego." (PATE in DELGADO, CAPELLIN
& SOARES, 2000, p. 91)
PATE tambérn comenta os efeitos produzidos pelos ataques as acóes
afirmativas durante o governo Clinton, principalmente a Proposicáo 209,
"iniciativa popular antiacáo afirmativa" que os eleitores da Califórnia
votaram cm 1996. A mobilizacáo da sociedade civil é ressaltada como via
para proteger e ampliar as conquistas obtidas ern pral da igualdade de
oportunidades e pelo fim da discrimínacáo e do preconceito. "Mulheres e
minorías prccisam de urna mobilizacáo renovada de suas comunidades por
meio de coalizóes que se baseiern na comunidade, boicotes económicos,
cducacáo pública, encontros com a cúpula das empresas e da sociedadc,
interlocutores e defensores no legislativo e na mídia. Unidas assim,
podercmos melhor exigir daqueles a quem elegemos e das liderancas
cmprcsariais a protecáo e a sustentacáo dos dircitos civis para todos."
(PATE in DELGADO, CAPELLIN & SOARES, 2000, p. 110)
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Apesar de comentar os cuidados com a integracáo das minorías
registrados nos Estados Unidos e conforme a utilizacáo de outros
mecanismos que nao sao as políticas sociais estruturais e comunitárias,
nao podemos deixar de registrar algumas preocupacóes específicas com
as trabalhadoras do NaftaffLCAN em geral, e com as trabalhadoras
mexicanas em particular.
Por um lado, os estudos exploratórios desenvolvidos por CIRLlNC
e KE1TH, que analisaram a demografía e a dinámica do genero em
firmas atuantes no marco do NaftaffLCAN (políticas, organizacáo e
forca de trabalho de algumas firmas, antes e depois do acordo de Iivre
cornércío), bem como as oportunidades de emprego para as mulheres
nos países do NaftaffLCAN, colocam em questáo os efeitos positivos
para as trabalhadoras dos novos modelos de producáo global, que
supostamente transferem das rnáos ágeis para as mentes perspicazes
bem treinadas a competitividade das empresas inscritas na espacialidade
do mercado comum criado pelo NaftaffLCAN. "Os primeiros
resultados demonstram que as trabalhadoras estáo amplamente restritas
a servicos secretariais, de apoio a linha de producáo." (CIRLlNC &
KEITH in VOCEL & NASClMENTO, 1999, p. 102)
Por outro lado, o caso das trabalhadoras mexicanas (especialmente as
"rnaquiladoras". na fronteira norte de México) tem sido exposto pela
literatura específica como um exemplo concreto de "dumping social" entre
sócios comerciais em condicóes socioeconómícas assimétricas. O "dumping
social"
urna prática comercial desleal que aumenta as vantagens
competitivas do sócio menos desenvolvido pelo menor custo do fator
trabalho e pela superexploracáo dos trabalhadores (nesse caso, das
trabalhadoras). As "maquiladoras" sao trabalhadoras com pouea qualificacáo
profissional, contratadas por baixos salários e em precárias condicóes de
trabalho para montar pecas fabricadas nos Estados Unidos, produzindo
mercadorias destinadas ao consumo do mercado estadunidense.
é

Assim, um resultado negativo e importante de levar em conta na hora
de analisar os efeitos dos processos de integracáo supranacional na vida e
no trabalho das mulheres, a tendencia de que nos países com menor
desenvolvimento socíoeconómico os setores mais beneficiados pelos
processos de globalizacáo e integracáo supranacional, com maior aumento
de nível de emprego, sejam os de utilizacáo de máo-de-obra intensiva, de
baixa qualificacáo (processadoras de alimentos, tecelagens, calcados,
indústria leve), que contratam preferencialmente mulheres. Em
contrapartida, registra-se o processo inverso nos países desenvolvidos, já
é
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que sao exatamente as mulheres as que perdem seus empregos nesses mesmos
setores da atividade económica, Destarte, o aumento da contratacáo de
mulheres em empregos precários nos países menos desenvolvidos é
acompanhado do desemprego de mulheres nos mesmos setores de atividade
dos países desenvolvidos (FROHMANN in FAUSTO, 1999).

4. A Incipiente Experiencia das Trabalhadoras
do Mercosul
O processo de integracáo supranacional no Cone Sul teve seu início
tres décadas depois daque1e na Europa, a partir das sucessivas aproximacóes
registradas inicialmente entre os novos governos nacionais da Argentina e
do Brasil, na segunda metade da década de so. Em contraposicáo ao processo
europeu, os fatores que impulsionaram a integracáo supranacional no Cone
Sul foram externos e internos, vinculados a globalizacáo da economía (e a
concomitante necessidade de melhorar a insercáo dos nossos países na
economía internacional), e tambérn visando superar os obstáculos ao
desenvolvimento económico dos países-membros.
Conforme destacado na Parte I deste livro, o Tratado de Assuncáo
(1991) criou o Mercado Comum do Sul - Mercosul, integrando
Argentina, Brasil, Paraguai e Llruguai 11. O Tratado prevé livre comercio,
uniáo alfandegária, e liberdade de circulacáo de servicos e fatores
produtivos (capital e trabalho). Seu objetivo primordial foi o de
possibilitar urna maior complementaridade entre as economias por ele
integradas, permitindo a arnpliacáo dos mercados nacionais e a atuacáo
e m bloco perante parceiros internacionais, como co n d i có e s
fundamentais para acelerar os processos de desenvolvimento económico
com justica social nos países signatários, e urna melhor insercáo na
economia internacional globalizada. Os aspectos sociais da integracáo
supra nacional no Cone Sul nao foram especialmente considerados por
esse tratado nem pelos subgrupos de trabalho inicialmente criados.
No segundo Seminário Mulher e Mercosul (realizado em 1997), a
cntáo presidenta do Conselho Nacional dos Díreitos da Mulher do
Brasil, Rosiska Darcy de Oliveira, perguntava. "... que papel teráo as
mulheres nesta super-sociedade que será o Mercosul> Que papel terá
essa super-sociedade. como ela repercutirá na vida das mulheres? Estas
duas questóes nos levarn a urna primeira constatacáo (. ..) [baseada na]

11 Com base em acoroos específiCOS, estáo associaoos. a principio. outros dais países: Chile (1995) e Bolivia (1996)
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experiencia da Comunidade Européia. é bem mais fácil fazer acordos
comerciais do que culturais e sociais. Sem dúvida nenhuma, é mais
fácil negociar bens, e talvez até mesmo servicos, do que culturas,
hábitos, tudo aquilo que está muito mais ligado a afetividade, a
subjetividade dos indivíduos, e que acaba constituindo a agenda social."
(OLlVEIRA in VOGEL & NASClMENTO, 1999, p. 37)
Recuperando os diferentes elementos apontados no de correr deste livro, perguntarnos. será que a integracáo no Mercosul está propondo um "novo inferno" para as mulheres sul-americanas, ou es se
inferno já está instalado entre nós, mulheres e homens trabalhadores
do Mercosul, independentemente desses processos de integracáo>
Será que esses processos de integracáo poderiam constituir novos e
mais importantes fóruns e ferramentas para as reivindicacóes das trabalhadoras a maneira européía>
Num documento produzido pela CUT lé-se o mesmo interrogante e
urna res posta nao unívoca: "O Mercosul épositivo para os traba/hadares? As mu/heres
sao as mais prejudicadas? Sem querer tergiversar, ou sair pela tangmte, como se diz
no Brasil, a melhor res posta poderia ser: sim e nao, porque ainda nao
existem elementos suficientes para se medir o impacto da integracáo
comercial sobre a producáo e o mercado de trabalho, e, principalmente,
porque do ponto de vista da regulacáo laboral, ainda nao há nada
estabelecido no ámbito do Mercosul." (CUT, 1997, p. 35)
Lamentavelmente, o nível de exposicáo das mulheres aos impactos
derivados da artículacáo de processos de ajuste estrutural, reestruturacáo
produtiva e integracáo supranacional no Mercosul poderia ser muito alto,
devido a sua significativa participacáo no mercado de trabalho, as características dessa participacáo, e ao aumento das tarefas de reproducáo
social que as mulheres sao obrigadas a assumir em face da reducáo dos
gastos sociais - principalmente em saúde e educacáo.
Segundo ESPINO (in VOGEL & NASClMENTO, 1999), as formas
particulares que assumem os processos de integracáo delimitam a magnitude e o tipo de distribuicáo dos custos e benefícios económicos e sociais
resultantes. No caso das mulheres sul-americanas, que conformam um grupo social heterogéneo, os efeitos da integracáo supranacional dependeráo, em grande parte, da sua insercáo nos sistemas educativos, no mercado
de trabalho, nas famílias, nas vidas políticas nacionais, entre outros aspectos. Trata-se de um grupo social heterogéneo, com algumas características
comuns, porém com especificidades mareantes, que estabe1ecem por sua
vez conjuntos diferentes de reivindicacóes e demandas.
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LIma maneira de subsidiar a obtencáo de benefícios e a dirninuicáo dos
possíveis riscos antecipar-se estrategicamente, garantindo a inclusáo da
igualdade de oportunidades em todas as políticas públicas nacionais e
supranacionais, e paralelamente promovendo mecanismos para que as
mulheres participern ativamente do processo de integracác". De alguma
maneira, a proposta política contida nessa afirmacáo destacaría a necessidade
ele agir sobre as contradicóes apontadas, apoiando as possíveis tendencias
positivas e visando eliminar os elementos negativos da contradícáo.
é

No caso da inclusáo da igualdade de oportunidades nas políticas
públicas, a experiencia européia tem demonstrado a importancia
fundamental das políticas estruturais comunitárias e do princípio do
l)winslrcmllin!J para melhorar as perspectivas elas mulheres, reduzindo as
disparidades existentes entre homens e mulheres na taxa ele atividade,
110 nível de forrnacáo, no acesso e promocáo no mercado de trabalho
e na participacáo na tomada ele dccisóes. O propósito de uma política
pública supranacional dessa natureza consistiria em estabelccer
patamarcs básicos ou parámetros desejáveis ele bem-estar a serem
alcancados, com adesáo e respeito por parte dos países-membros do
bloco integrado: "... particularmente útil a cornparacáo com o processo
de íntegracáo tal como se deu na Europa. Apesar da diversidade
cultural, histórica e económica existente, foi possível construir UI11
processo de integracáo que levou em conta especificidades locais e
que teve como perspectiva a necessidade de equalizacáo das condicóes
socioeconómicas entre os países. O estabelecimento dessa meta como
ponto de partida fez com que as políticas de integracáo tivessem um
novo sentido." (CEPIA, 1999, p. 8)
é

LIma questáo primordial a harmonizacáo da legislacáo trabalhista
com inclusáo do princípio de igualdade de oportunidades, considerando
as garantias já conquistadas pelas trabalhadoras dos países-rnembros
(isto é, nivelando a legislacáo por seu aspecto mais favorável). "Em
termos jurídicos, o Mercosul tem avancado no ámbito do Direito
Comercial e Tributário, alérn da temática trabalhista e pouco ou quase
é

12 "Distintas autoras han identificado lo que se conoce como necesidades prácticas e intereses estratégicos de las
mujeres: las primeras. se derivan de los roles ocupados parlas mujeres en la sociedad, y varían de acuerdo al ciclo de vida
de la mujer, su pertenencia de clase y su origen cultural. Los intereses estratégicos, surgen de un análisis global de la
posición de las mujeres en las relaciones sociales, en el campo económico. político y social y están vinculados al cambio de

los roles sociales adscritos a la división sexual del trabajo, ya la transformación de las mujeres en sujetos sociales capaces
de controlar sus condiciones de vida 8 intervenir en la orientación de la dinámica social (Moíyneaux, M.: 1985; Moser, C.:
1991)." ESPINO in FAUSTO, 1999, p. 51
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nada em termos dos direitos humanos tomados em urna perspectiva
mais abrangente. Esse quadro reflete a cornposicáo dos atores
historicamente envolvidos no debate sobre integracáo regional, qual
seja governos, setores comerciais e sindicatos. (...) Analisando a
legíslacáo relativa ao Mercosul, avaliamos que, paulatinamente, vérn
sendo incorporados aos documentos princípios que térn a democracia
e os direitos humanos como parámetro. Comparando porém com a
experiencia da Uniáo Européia, ainda é bastante tímida a incorporacáo
desses princípios no ámbito do Mercosul. Os direitos trabalhistas
obtiveram os maiores avances, com a assinatura da Carta Sociolaboral.
C.. ) No marco desse quadro normativo e luz dos parámetros já
adotados pelo Mercosul enquanto organizacáo internacional e
intergovernamental deveria ser adotada a norma mais benéfica em cada
matéria analisada. Isto significa, por exemplo, que, no ámbito dos
direitos sociais, nao seriam aceitos retrocessos, prevalecendo a
legislacáo mais progressista vigente em qualquer um dos países."
(PITANCUY & HERINCER, 2001, p. 145-146)

a

Para tanto é indispensável o conhecimento apurado da legislacáo e
da realidade dos mercados de trabalho compreendidos no Mercosul.
Nesse sentido, os antecedentes diretos e indiretos mencionados neste
livro constituem fontes mínimas indispensáveis para apoiar o
desenvolvimento de urna análise prospectiva sobre as conseqüéncias
da integracáo, no que diz respeito
participacáo das mulheres no
mercado de trabalho do Mercosul e formulacáo de políticas sociais
integradas ou comunitárias.

a
a

Para urna elaboracáo de políticas sociais supranacionais que levem
em conta as necessidades práticas das trabalhadoras, é preciso
considerar, no mínimo, as seguintes questóes. "No que se refere aos
mercados de trabalho envolvidos, será preciso ter em mente (...) que
homens e mulheres deveráo ser desigualmente afetados pelo Mercosul,
urna vez que os setores da economia e os grupos ocupacionais sao
sexual izados. C..) Por outro lado, a divisáo sexual do trabalho tem
alocado as mulheres em postos de trabalho diferentes dos masculinos.
C..) Seria igualmente importante que houvesse, no processo de
integracáo, alguma maneira de intervir com o objetivo de eliminar a
segregacáo sexual existente, cujos efeitos nocivos se estendem até a
depressáo dos salários femininos. Do ponto de vista dos trabalhadores
e de suas famíhas, seria fundamental que, na [ormulacáo de políticas
para o Mercosul, se considerasse de maneira explícita a necessidade de
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compatibilizar as responsabilidades familiares com as profissionais."
(BRUSCHINJ in FAUSTO, 1999, p. 102). Todavia, a tormulacáo de
políticas sociais supranacionais corn incorporacáo da perspectiva de
género depende, eru grande medida, da participacáo das mulheres (e
particularmente das trabalhadoras) no próprio processo de inregracáo.
Talvez o desafio maior seja deixar de lado o desconcerto inicial e
os interrogantes que, por enquanto, nao podern ser respondidos de
maneira unidirecional, e batalhar no sentido de transformar o próprio
processo de integracáo supranacional num ámbito de promocáo por
exceléncia do empoderamento dos trabalhadores no geral e das
mulheres em particular.
Nesse sentido, as centrais sindicais parece m ter cornpreendido essa
necessidade tendo e m vista a art i culacáo feita por m e i o da
Coordenadoria de Centrais Sindicais do Con e Sul e, principalmente,
a partir da críacáo da Comissao de Mulheres. A criacáo dessa cornissáo
é considerada por algumas especialistas como o passo mais importante
cru termos de representacáo dos interesses das trabalhadoras no
contexto integrado. Por essa via, as centrais sindicais e outros organismos
(nacionais e internacionais) tém batalhado pela inclusáo do "principio
de nivelacáo por cima" dos direitos obtidos pelas trabalhadoras dos
diferentes países-rncmbros na harrnonizacáo de políticas públicas na
área de ernprcgo e renda do Mercosul, como por exernplo a ratificacáo
de Convcncóes da OJT, a elaboracáo de urna Carta dos Direitos
Fundamentais e a inclusáo do enfoque de género em toda a agenda
prevista no subgrupo especializado em questóes trabalhistas (atual
Subgrupo 10, de cornposicáo tripartite, com par tici pacáo dos
t rabalhadores, dos empresarios e dos governos).
Os avances apontados (na Parte I e na Parte 111 deste livro) ainda
sao muito incipientes. Por exemplo, a dernocratizacáo dos espacos de
proposicáo, deliberacáo e procura de consenso, por meio da integracáo
de outros atores sociais ao FCES, tern sido polémica e diíícil, gracas
ao caráter fundamentalmente económico e comercial da concepcáo
predominante de integracáo supranacional
Por outro lado, quando comparamos as condicócs de trabalho e as

atrihuicócs da REM com aquel as da Unidade de l gual dade de
Oportunidades entre Homens e Mulheres e de Política de Família. da
l.lniáo Européia ou ainda, o conteúdo dcssas rcsolucóes do Crupo do
Mercado Comum com as diretrizes européias em matéria de igualdade
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de oportunidades entre homens e mulheres, percebemos que o caminho
a ser percorrido/construído ainda muito longo... "O caminho para se
garantir a meta de incorporacáo da perspectiva de genero a agenda
social do Mercosul apenas se esboca. É necessária a participacáo de
todos os atores e, em especial, das mulheres, que a partir de suas
diferentes representacóes e insercóes, deveráo rnanter-se organizadas,
informadas e atuantes para definir e acompanhar as políticas de
integracáo que iráo determinar o seu futuro." (PAULI in VOCEL &
NASCIMENTO, 1999, p. 13)
é

Cabem, ainda, algumas consideracóes fináis, ressaltando novamente
a necessidade e pertinencia de continuar trabalhando no ámbito da
integracáo supranacional, apesar das crises nacionais vivenciadas pelos
países do bloca, pois há quem considere o MercasuJ matéria do passado.
É, precisamente, por conta dos problemas que enfrentamos, que nao
podem ser deixados de lado esses processos de globalizacáo e de
integracáo na pesquisa académica e na gestáo política, especialmente
no que diz respeito as conseqüéncias para as relacóes de genero.
Por um lado, inaceitável considerar que o que aconteceu há dois
anos seja "historia". encerrada, sem desdobramentos, sem artículacáo
com o presente. Nao a toa que os movimentos pela defesa dos direitos
humanos, nos países do Mercosul e após as ditaduras militares, rec1amam
pela "memoria ativa" das comunidades, recordando e fazendo presente
no dia-a-dia os compromissos e os problemas que deveremos enfrentar
(nós e nossos filhos e nossas filhas) por canta do que foi feito e do que
nao foi realizado no passado. O passado, no mínimo, nos define/limita
ao mesmo tempo em que nos potencializa, segundo o relacionamento
que estabelecemos com ele.
é

é

Por outro lado, as profundas crises vivenciadas pelos nossos países
nao deveriam fazer-nos deixar o caminho da íntegracáo, mas ao contrário, pois fica cada vez mais evidente que as crises nao sao nacionais e, portanto, suas solucóes também nao poderiam se-lo. Hoje,
mais do que nunca, as solucóes deveriam ser procuradas a partir da
acáo solidária dos países, principalmente entre aqueles que cornpartilharn problemas económicos, políticos, sociais e culturais da mesma natureza. A forca deverá ser procurada na atuacáo internacional
conjunta, e nao no isolamento que leva a acreditar que poderemos
sair sozinhos dos nossos problemas, como se esses problemas e suas
raízes fossem matéria nacional.

214

A Convidada de Pcdra

Para concluir, as conseqüéncias contraditórias apontadas, os avancos e retrocessos registrados nao deveriam ser fundamento para o
descaso das problemáticas de género nos processos de integracáo
supranacional e na íormulacáo de políticas públicas (nacioriais e comunitárias) Pelo contrario, constituem importantes desafíos de nossas sociedades na atualidade, com a oportunidade única de batalhar
na prática e na estratégia por uma sociedade democrática com verdadeira justica social.
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De Quantas Mullieres Falamos?
(1995-1999)
Maria Fátima dos Santos Rosinha Motta1

E

mbora a particípacáo das mulheres no mercado de trabalho tenha
aumentado nas últimas décadas e tenha tido um papel cada vez
mais importante para o desempenho da economia, os Estudos de
Genero tém demonstrado que o aumento da insercáo feminina nesse
mercado nao se apresenta nas mesmas condícóes da ocupacáo masculina. As relacóes de genero, no ámbito do mercado de trabalho, apresentam desvantagens para as mulheres apesar do aumento de sua participacáo, do aumento da escolaridade, da continuidade das trajetórias
laborais, entre outras.
Essa insercáo tem se revelado desigual de várias formas (vide primeira
parte deste livro).
• as mulheres estáo em ocupacóes culturalmente associadas a
reproducáo social e ainda assim de forma precária (divisáo sexual
horizontal do mercado de trabalho/segregacáo dos mercados de
trabalho baseada em genero);
• as mulheres estáo em ocupacóes com menores salários (divisáo sexual
vertical do trabalho), mesmo naquelas ocupadas também pelos homens,
• as mulheres continuam discriminadas para ocupar cargos de
dírecáo, mesmo em atividades tradicionalmente desempenhadas por
mulheres (pirámide ocupacional baseada em genero);

1 Urna versáo preliminare mais extensa deste texto toi apresentadapor Maria Fátima dos Santos Rosinha Mottacomo
monografiafinal(requisito para aprova;:iiodo SeminárioAcadémico Intemacional2002 sobrePolíticas Públicasde TrabaIlO
Comparadas,organizadopela FLACSO/SedeAcadémicaBrasilno contextoda PateeriaNacionalMTEIFlACSO).
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• estudos da ONU (1996) revelam o fenómeno da ferninizacáo da
pobreza que, segundo dados da ONU, atinge 70% das pessoas em
condicóes de extrema pobreza.
Por outro lado, existe o fato de as discussóes para integracáo regional
no Cone Sul terem avancado pouco nos aspectos sociais, inclusive no
que se refere a questáo de genero. A incipiente tendencia para a efetiva
harrnonizacáo de normas e políticas públicas no Mercosul tem como um
dos empecilhos a existencia de um grande desconhecimento recíproco.
Assim, "... a íntegracao efetiva só pode realizar-se a partir do
conhecirnento, do reconhecimento e do respeito da diferenca, como
ponto de partida imprescindível no trabalho em prol da harmonízacáo
e/ou aproxirnacáo dos sistemas." (PRONKO in FAUSTO, PRONKO &
YANNOULAS, 2002, vol. 1, p. 591).
Nesse sentido, a análise proposta a seguir pretende contribuir para
a reflexáo da questáo de genero no mercado de trabalho do Mercosul
a partir da cornparacáo da condicáo da insercáo feminina no mercado
de trabalho dos países integrados no bloco, tendo como base os
indicadores do Sistema Integrado de Indicadores de Genero,
disponibilizado pelo Ibam para os anos de 1995 e 1999 (IBAM, 2002)2,
com o objetivo de conhecer e identificar a diversidade regional sob
esse aspecto e, a partir disso, refletir sobre possíveis recornendacóes
que possam ser incorporadas adiscussáo da harrnonizacáo das políticas
públicas de trabalho e renda regional.

1. Avances na Constituicáo do Mercosul
Antes da análise das ínforrnacóes sobre a insercáo das mulheres no
mercado de trabalho, vale contextualizar o processo de integracáo
supranacional dos países do Cone Sul e destacar a importancia para os
avances na harrnonizacáo de normas e políticas.
O tratado que, em 1991 criou o Mercosul e em 1994 foi revisado
conforme Protocolo de Ouro Preto, preve Iivre cornércio, uniáo
alfandegária e Iiberdade de circulacáo de servicos e fatores produtivos
(capital e trabalho), com previsáo de constituir-se mercado comum a
partir de 2015. O Mercosul tem um reduzido grau de institucionalidade

o

2 Ibam, com apoio da Unláo Européia, do Unifem e da GTl, coordenou o projeto de construcáo de um sistema de
indicadores a partir das pesquisas por amostra domiciiiares, divulgadas anualmente pelos institutos nacionais de estatisticas.

Comp5emo sistema apenasas variáveis comparáveis entreessasbasesde dados.
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e caracteriza-se pela inexistencia de órgáos decisórios supranacionais,
o que dificulta a resolucáo de possíveis conflitos entre seus membros.
Todas as resolucóes sao ratificadas pelos representantes govemamentais
dos quatro países: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.
Em sua estrutura encontra-se o Conselho Mercado Comum (CMO,
composto por ministros da área económica, encarregado de tomar as
decisóes e conduzir políticamente o processo, e o Grupo Mercado
Comum (GMq, órgáo executivo, também composto por representantes
dos mesmos ministérios e bancos centrais. O GMC responsável por
acompanharo cumprimentodos acordos e protocolosfirmados no 5mbito
do tratado, desenvolver programas de trabalho para o avance das
negociacóesdo mercado comum,bem como negociarem nome do bloco
com outros países. Esse grupo tem sob sua direcáo diversos subgrupos
encarregados da coordenacáo regional de diversas políticas setoriais,
inclusive a de políticas laborais.
Embora o processo de integracáo tenha se iniciado com aspectos
específicamente económicos, Iogo se percebeu a necessidade de
incorporar a questáo sociolaboral em suas discussóes. Esse aspecto bem
como as questóes de genero ganharam forca e importancia a partir de
1994, quando diversas instancias foram criadas e/ou refonnuladas com
atribuicóes específicas. A seguir estáo relacionadas as principais
institucionalídades e os avances relativos a esses temas:
a) Comissáo Sociolaboral do Mercosul, encarregada do acompanhamento e da prornocáo dos direitos consagrados na Declaracáo
Sociolaboral do Mercosul, assinada em 1999 3 • Para execucáo de seus
trabalhos, acomissáo implementou ummecanismo de acompanhamento
baseadoem relatórios anuais, elaborados pelosministérios do Trabalho
em consulta as organizacóes mais representativas de empregadores e
trabalhadores. Após o exame dos relatórios, a Comissáo prepara recomendacóes, sendo algumas submetidas ao Grupo Mercado Comum.
Num primeiro momento, foram apresentados, pelos países, relatórios
sobre seisdireitos previamente escolhidos. Um deles estavarelacionado ao direito de promocáo de igualdade entre mulheres e homens.
Sobre esse direito, a Comíssáo recomendou aos países a realízacáo de
acóes preventivas, educativas, de difusáo e de levantamento de inforé

3 Esta decla~¡¡o adotaurnasérie de principiose diraitosna área do lrabalho baseada na artiClAarwl0 de . .~
jurídicasnacíonaiscomo objetivode construirumconjuntode normasharmonizadasentre os países.
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macóes e a incorporacáo dessas acóes dentro dos objetivos dos ministérios do Trabalho do Mercosul. Além dísso, recomendou que o Observatório do Mercado de Trabalho do Subgrupo 10 aprofundasse a
aplicacáo de indicadores de genero em suas ínformacóes, Também determinou que os futuros relatórios anuais deveráo conter em forma
transversal a perspectiva de genero.
b) Subgrupo [O, com integracáo tripartite, está encarregado do tema
relativo as relacóes laborais, emprego e seguridade social. Sua principal
tarefa é analisar as diversas legislacóes, políticas e procedimentos
nacionais relativos as questóes de trabalho e buscar a harmonizacáo
com o objetivo de tomar mais factível a integracáo do Cone Su!.
Atualmente, em articulacáo e de forma complementar, o subgrupo está
aprofundando os temas que foram objeto dos relatórios anuais
determinados pela Comissáo Sociolaboral. Dentre outras atividades
desenvolvidas, destacam-se as relacionadas ao Observatório do Mercado
de Trabalho que inc1uem a continuacáo de acóes de manutencáo,
melhoramento e homogeneizacáo da base de dados e compatibilizacáo
de indicadores do mercado de trabalho, sendo decidido desagregar a
informacáo estatística comum com indicadores de genero e idade.
Também nessa instancia institucional do Mercosul ficou decidido
transversalizar sob a ótica de genero todas as suas atividades.
e) Reunióes de Ministros de Trabalho (RMn. A institucionalizacáo
das RMT, instancia diretamente subordinada ao órgáo máximo do
Mercosul (Conselho Mercado Comum), facilitou o impulso político
dado as questóes laborais por meio de seu apoio permanente as
atividades do Subgrupo lO, propiciando a análise de seus resultados
na esfera do CMe.
d) Foro Consultivo Económico-Social (FCES) é órgáo de
representacáo das demandas dos setores económicos e sociais,
integrado em igual número por representantes de cada Estadomembro e com funcóes consultivas que se manifestam mediante
recornendacóes para o Grupo Mercado Comum. Surgiu com o
objetivo de dar urna res posta as reclamacóes de maior transparencia,
democracia e inclusáo da dimensáo social, no ámbito supranacional.
O FCES teve papel importante na inclusáo da presenca da mulher e
da perspectiva de genero no Mercosul. Apesar de nenhuma
organizacáo de mulheres participar do FCES, já que se constitui de
forma tripartite, em seu ámbito foi criado o Foro da Mulher, que
conta com instancias nacionais.
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e) Como resultado do conjunto de acóes ernpreendídas pelos
organismos nacionais da mulher e as organízacóes da sociedade civil
em cada um dos países, o GMC estabeleceu em 1998, a Reuniáo
Especializada da Mulher (REM) que integra a estrutura institucional
do Mercosul na condicáo de órgáo assessor do Grupo do Mercado
Comum, reunindoas representacóes governamentais responsáveis pelas
políticas públicas em relacáo as mulheres dos países-membros, A REM
conta com o assessoramento do Foro da Mulher assim como de outras
associacóes regionais sem fins lucrativos.
Observa-se, assim, no processo de integracáo supranacional dos países
do Cone SuI, avancos na harmonizacáo de normas e políticas no que se
refere as questóes laborais bem como da incorporacáo da perspectiva
de genero nas diversas institucionalidades atuantes nesse processo.
Apesar desses avances mencionados, sob outros aspectos avancouse pouco na harmonízacáo já que, para diversos direitos básicos, é
recomendada sua adequacáo as legislacóes e práticas de cada país.
PLÁ RODRIGLlEZ (2000) apontaalguns elementos que dificultam
a efetiva harmonizacáo de normas e políticas, entre eles:
• O caráter concreto da diversificacáo de normas trabalhistas segundo
ramo de atividade, por razóes geográficas e até por empresas,
inclusive dentro de cada um dos países em tela.
• A evolucáo política, histórica, legislativa e jurisprudencial (entre
outros aspectos) distintas dos países envolvidos.
• Os diferentes graus de desenvolvimento económico desses países.
• A existencia de um grande desconhecimento recíproco.
Estas dificuldades nao constituem um obstáculo insolúve1 para a
integracáo, nem para a harmonízacáo das normas e políticas públicas.
No movimento de harmonízacáo das políticas e normas, deve-se levar
em consíderacáo os impactos negativos sobre as mulheres, derivados da
articulacáo de processos de reestruturacáo produtiva, reducáo do papel
do Estado e integracáo supranacional no Mercosul, que tomam mais difícil
a insercáo de forma igualitária das mulheres no mercado de trabalho.
O conjunto de informacóes que será visto no item a seguir pode
contribuir para o reconhecimento de que a rnudanca da condicáo
feminina exige medidas de políticas públicas diferenciadas e eficazes
que permitam igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores
e trabalhadoras.
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2, Indicadores d o Mercado de Trabalho dos Países
do Mercosul
Apes ar da p ro xtmid adc geog ráfica, o Brasil, a Argent ina, o Paraguai
e o Uruguai apre senram asp e ctos eco nó m icos e socia ts basta nt e
diverso s. Os dados da tabela revelam as asstmetrias ent re os países,
mo strando o peso econó mico do Brasil apesar de possuir renda fJfr ,apita
inferi or Argentina e ao Llrugual.

a

Argenllna

37

,.

283

34

7,7

Brasil

164

7.

529

.3

3,2

Paraguai

5

3

Uruguai

3

2

•

MERCOSUl

209

1,'
3

21

. ,3
4,0

842

Font. : FMI, 1999. Elaborado palo IBAM

O Brasil tem o rnaior e mais co mpleto parque indu strial do Mercosul,
mas sua pauta de ex portacó es [ort e em produto s primari os, baseados
em recursos naturat s. A Argentina tcm também urna tnd ústria considerável
e exporta produtos derivados da agnculrura e da pecuaria. Com o pro cesso
de int egrac áo, c resce u a sua p auta de exp ort acáo de produto s
industrializados para o Mercosu1. O Uruguai um país eminentemente
agropecuario, sendo sua md ústría baseada em processamento dos produto s
pr imérios. N os últimos ternpos. cresceu O setor turí sti co, respon sével
atualmente pelo rnaior componente das exportac óes do país. O Paraguai
um país eminentemente agrícola, seror que represen ta 85% de suas
exp ortac óes. At ualmenre o comércío se tornou consl deravelmenre forre
a partir da reexportacáo de bens de consumo duráveis para a Argentina
e, principalmente, para o Brasil.
é

é

é

As inforrnac óes a segu ir ca racte rtza rn so b di verso s as pectos a
ev oluca o d o s principai s indi cadore s soci ais. ent re 199 5 e 1999 ,
co ns iderand o o corte de gén ero em sua apres ent acáo. A partir de sses
dados, pode-se co mpreende r com malores d etalhes as ca rac te rísticas
de cad a país em relac áo as prtn ctpat s qu est óes relati vas adesigualdade
de genero no mercado de trabalho do Mercosul.
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Cornecando a análise pelos dados demográficos dos quatro países do
Mercosul, em 1995 e em 1999, observa-se que apenas o Paraguai, em 1995,
tinha proporcáo igual entre as quantidades de mulheres e homens. Para os
demais países prevalecia a populacáo feminina em pequena varíacáo.
Na análise da populacáo dos países por composicáo etária,
encontrou-se uma populacáo eminentemente masculina para aqueles
até 13 anos. A partir dessa faíxa, as proporcóes de homens e mulheres
se equivaliam ou apresentavam vantagem feminina. Observa-se que o
Paraguai era o país com a populacáo mais jovem, tanto para homens
quanto para mulheres. Em 1999, 37,6% de sua populacáo estava com
até 13 anos, sendo praticamente equivalente para homens (18,7%) e
mulheres (18,9%). Nas outras faíxas etárias esteve igual ou abaixo dos
indicadores dos outros países.
O Brasil tambérn se destacava nessa faixa etária, porém sua populacáo
tinha maior peso na faíxa de 25 a 49 anos, com 34,3% de sua populacáo,
acompanhado da Argentina e Uruguai que apresentavam indicadores
um pouco menores (31,9% e 31,1%). Quando se observa a distribuícáo
por genero nessa faíxa etária, percebe-se urna predominancia feminina
em tomo de 1,5 ponto percentual. Portanto, na faixa etária em que
normalmente as pessoas estáo mais envolvidas com as atividades
profissionais, encontra-se um número maís elevado de mulheres.
Ainda ern termos etários, a Argentina (22,8% em 99) e o Uruguai
(29,8% em 99) eram os países com maior proporcáo de populacáo
velha (50 anos ou mais) apresentando tendencia crescente nesse último
país. Nota-se que a populacáo feminina nessa faixa etária era
significativamente superior a dos homens em tomo de 4,5 pontos
percentuais. Nessa faixa etária, o Paraguai se diferenciava pela
equivalencia entre homens e mulheres em ambos os períodos. Tendo
em vista a maior longevidade feminina, pode-se supor que as condicóes
gerais de vida em sociedade nos países do Mercosul trazem beneficios
ou pelo menos preservam as mulheres de alguns tipos de doenca,
acidentes, violencia urbana etc.
No caso da análíse dos indicadores relativos aos chefes de domicílio,
considera-se a populacáo com 14 anos e mais. Das características desse
grupo pode-se destacar a predominancia de homens, em todos os países,
nos dois anos analisados, representando cerca de 30% da populacáo na
categoria de chef@s de família. As chefas de famílía representavam,
de urna forma geral, um terco da quantidade das chefias masculinas.
Vale destacar que de 1995 para 1999 houve uma ligeira reducáo da
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participacáo dos homens e um aumento das mulheres como chefes de
família em todos os países. O país que apresentou maior destaque foi o
Uruguai em que as mulheres passaram de 9,8% para 12,3%, absorvendo
a elevacáo da proporcáo total das pessoas acima de 14 anos que eram
chefes do domicílio.

Aínda analisando @s chef@s de família, observa-se que, em geral,
nos quatro países, a maioria das chefas de família era nove anos mais
velha do que os homens na mesma posicáo, cabendo salientar que de
1995 para 1999 a díferenca de mediana de idade diminui, principalmente
na Argentina.
Com relacáo aescolaridade (segundo ciclo escolar incompleto ou mais")
as mulheres chefas de família de todos os países, em 1995, apresentaram
indicadores desfavoráveis em relacáo aos chefes homens. As mulheres chefas
de família mais escolarizadas estavam na Argentina (43% contra 51, 1% dos
homens), seguida pelo Uruguai (25%, sendo homens 33,1%), do Brasil
(20%,21% homens) e do Paraguai (14% sendo 19% homens), Podemos
destacar que embora o Brasil tivesse menor desigualdade entre géneros,
estava num patamar de escolaridade inferior. Nesse aspecto, vale ressaltar
que embora tenha melhorado entre os períodos estudados, nao houve
significativa mudanca, apesar da grande variacáo desses indicadores entre
os países. Enquanto a Argentina teve, em 1999, 53,1% dos chefes de família
com escolaridade de segundo ciclo incompleto ou mais, o Paraguai
apresentou apenas 19,1% dos chefes de família com essas características,
seguida do Brasil com 24% e o Uruguai com 34%.
I

Com relacáo arenda mensal, a maioria das chefas de família permanecia
em desvantagem. Apesar de registrar pequena melhora de um período
para o outro, esse fato nao alterou substancialmente esse aspecto da
desigualdade. Na Argentina, as chefas passaram de 58% da renda dos
homens chefes de família para 65% e no Uruguai, de 64% para 69%.
Quanto aos indicadores relativos aos cónjuges, merece destaque a
composicáo por genero nos quatro países do Mercosul, tendo em vista
que apenas 1,5% dos homens se declarou nessa situacáo, enquanto 20%
das mulheres de 14 ou mais faziam parte desse grupo. Entretanto há um
discreto movimento inverso desses indicadores. A mediana de idade
dos homens que se declaram cónjuges era superior das mulheres.

a

4 Face á diversidadedos sistemaseducacionaisdos paises, optou-se por consideraresse nivel de escolaridade,ou seja,
a proporcáodas pessoasqueconcluíramo primeirociclo escolare tinham pelo menosum anoconcluido do segundociclo.
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Sobre a escolaridade (segundo ciclo incompleto ou maís), nota-se
que as mulheres cónjuges, em 1999, estavam em melhores condícóes do
que em 95. Aqui havia wna grande dispersáo entre os países, pois enquanto
a Argentina destacou-se com cerca de 50% dos cónjuges nesse nível de
escolaridade, o Uruguai tinha 36%, o Brasil, 26% e o Paraguai, 19%.
Comparando a mediana da renda mensal entre os cónjuges homens
e mulheres, observa-se que as mulheres pennaneciam na condícáo de
desigualdade, exceto na Argentina, que apresentava indicadores entre
mulheres e homens, nos dois anos, praticamente iguais. Além disso, a
Argentina se destacou por ter o maior valor da mediana da renda entre
os países. No Uruguai, as mulheres cónjuges tendiam a ter renda mensal
57% inferior a dos homens, enquanto no Brasil esse percentual era de
50%. No Paraguai, a situacáo melhorou, pois, em 1995, as mulheres
cónjuges apresentavam renda média equivalente a 52% da dos homens
e, em 1999, subiu para 67%.
Interessante notar que, ao comparar a mediana da renda entre homens
e mulheres nas posicóes de chefes de familia e de cónjuges, as muIheres
estavam sempre em posicáo de menor renda, revelando que a posic;áo
ocupada no domicílio nao explícava tanto essa condícáo de desigualdade
quanto acondicáo de ser mulher, exceto no caso de cónjuges da Argentina, onde homens e mulheres tinham praticamente a mesma renda. Outra
observacáo que deve ser feita diz respeito as chefas de famílía brasileiras
que apresentavam mediana de renda mensal, em 1999, equivalente a 68%
da dos homens. Embora esse dado denote a desigualdade existente, essa
posicáo no domicílio estava em melhor situacáo do que as muIheres eónjuges, pois essas apresentavam mediana de renda equivalente a 50% da dos
homens, nao muito diferente do que haviaocorridoem 1995 (65% e 51%).
Em se tratando da idade, as mulheres chefes de família encontravamse numa faixa mais alta do que a dos homens, enquanto a dos cónjuges
apresentava a situacáo inversa, ou seja, os homens cónjuges sao mais
velhos. Para dimensionar o tamanho da perda de potencial enfrentado
pela sociedade em virtude da insuficiencia de políticas públicas
adequadas as questóes de genero, é interessante observar a proporcáo
de mulheres cónjuges (1/5 da populacáo total) e a mediana de idade
dessas mulheres que estava na faixa de 38 a 46 anos, bem rnais jovens
do que as chefas de familia, cuja média variava entre 50 a 64 anos.
A proporcáo das mulheres que se declararam donas de casa (afazeres
domésticos) variou de 12% a 17%, exceto no Uruguai, que nao
ultrapassou 8%. O perfil etário se aproxima do das mulheres cónjuges.
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Quanto a escolaridade nos quatro países, nota-se que a Argentina
«62%) e Uruguai «40%), em 1999, quase sem distincáo entre os
sexos, apresentavam os melhores índices da populacáo com o segundo
ciclo escolar incompleto ou mais, níve1 de escolaridade cada vez mais
exigido pelo mercado de trabalho. De 1995 para 1999, a situacáo de
todos melhorou, inclusive a do Brasil e do Paraguai, embora esses países
nao alcancassern 30%, nem para homens nem para mulheres. Vale ressaltar
que houve um aumento consideráve1 no caso brasileiro para os homens
e mais ainda para as mulheres, pois ampliou-se a díferenca de 2,5 para
3,6 pontos percentuais de um período para outro.
Sobre o níve1 superior incompleto ou mais, prevalecia a tendencia de participacáo relativa das mulheres em patamares baixos, exceto
na Argentina, onde chegou a 22% em 1999, tendo urna considerável
elevacáo, em relacáo a 1995, cujo indicador era de 18,2%, se comparado ao ocorrido em outros países. Nos outros países, esse indicador
era ainda mais baixo. o Uruguai se aproximou de 10%, o Brasil, de 8%
e o Paraguai, de 6%.
Os dados sobre pessoas que trabalham e estudam indicam que essa
condicáo era mais comum no Brasil (7,9%) e no Paraguai (7,3%), e
principalmente entre os homens, evidenciando o grau de dificuldade
para ascender socialmente nesses países. Interessante notar que no Uruguai as mulheres estavam nessa condicáo em proporcáo consíderavelmente superior a dos homens.
Observacóes sobre o nível de ocupacáo da populacáo com 14 anos
e mais indicam que, entre 1995 e 1999, houve urna diminuicáo do
percentual de pessoas ocupadas de urna maneira geral, exceto na
Argentina que teve urna Iigeira ascensáo refletida em grande parte na
elevacáo da ocupacáo feminina. De forma mais intensa, o Paraguai teve
urna reducáo significativa no total dos ocupados, passando de 73,2%
para 60,7%, mas que se comparado aos outros países ainda permanecia
com o maior nível de ocupacáo no Mercosul.
Para urna distríbuicáo por faixa etária desse grupo de populacáo,
constata-se que, em todos os intervalos, em todos os países e para os
anos observados, as mulheres encontravam-se em desvantagem, sempre
relativamente menos incorporadas ao segmento dos ocupados. Merecem
destaque os indicadores do Paraguai que, em t 995, apresentou elevado
percentual de ocupacáo em todas as faixas de idade, diferenciando-se
dos demais países. Entretanto, esse comportamento se reverte quando
se analisa o ano de 1999, quando ocorreu urna queda considerável,
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principalmente nas faixas dos mais jovens e dos mais velhos. Na faixa
de 14 a 24 anos, passou de 64,6% para 46,6%, sendo que essa queda
ocorreu na mesma intensidade tanto para homens quanto para mulheres.
Na faixa dos mais velhos, a queda foi praticamente toda absorvida .
pelas mulheres. Enquanto a taxa total caía de 64,1 para 54,8%, a das
mulheres caiu de 51,6 para 36,5% da populacáo ocupada.
Levando-se em canta o nível de escolaridade, houve um considerável
aumento na proporcáo dos ocupados com segundo ciclo incompleto ou
mais, sendo que as mulheres proporcionalmente prevaleciam sobre os
homens, com urnavariacáode cerca de sete pontos percentuais de vantagem
em todos os anos e países, exceto no Paraguai que em 1995 apresentava
urna diferenca pequena entre homens e mulheres (1,3 ponto percentual) e
o Brasil, que era de 8,3, em 1995, elevouogap para 10 pontos percentuais.
Valedestacar que esses dois países foram os que apresentaram as menores
proporcóes de pessoas ocupadas com o grau de escolaridade analisado.
Enquanto o Brasiltinha uma proporcáo de 31,4% e o Paraguai 25,7% em
1999, a Argentina alcancou 66,7% e o Uruguai, 49,2%.
Avaliando a mediana da renda mensal das pessoas ocupadas, podese notar urna reducáo do distanciamento entre homens e mulheres, ou
seja, houve urna diminuicáo na desigualdade de género em todos os
países, pois as mulheres passaram a se apropriar um pouco mais da
renda, enquanto os homens perderam participacáo. As mulheres argentinas passaram a perceber 80% da renda dos homens em 1999 (ern
1995 era 69%), as brasileiras, 75% (em 1995 era de 67%), as paraguaias,
83% (71% em 1995) e as uruguaias, 74% (69%em 1995). Deve-se ressaltar que esse fato ocorreu apesar da queda na renda em quase todos os
países, mais fortemente no Brasil (32% em relacáo a 1995) e de urna
elevacáo da renda no Uruguai de 50%.
Quando se observa a mediana da renda associada a faíxa etária,
percebe-se que a renda era superior na faíxa intennediária e a medida
que se envelhece a distancia entre homens e mulheres tende a crescer,
sempre em prejuízo das mulheres. Somente na faíxa etária mais jovem
(t 4 a 24 anos) as mulheres recebiam mais de 80% da renda dos homens,
nos dois anos. Nas duas faíxas seguintes (25 a 49 e acima de 50 anos) em
torno de 70% e 65%, respectivamente. A Argentina se destacou
apresentando em 1999 um percentual de 94% para os mais jovens e
80% na faixa intermediária. Deve-se lembrar que a maior proporcáo de
pessoas ocupadas estava na faixa intermediária. Em termos absolutos
de renda mediana, houve um decréscimo em todas as faixas etárias de
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um período para outro, com excecáo do Uruguai que apresentava urna
renda em torno de 50% superior entre os anos.
Em relacáo ao indicador sobre os desempregados, medido pela
proporcáo dos desocupados acima de 14 anos ou mais, em todos os países
houve urna elevacáo desse indicador, exceto na Argentina, que caiu de
10,6% para 8,3%, principalmente a favor das mulheres. Vale mencionar
que esse país tinha a maior proporcáo de desocupados. O Brasil e o Paraguai
apresentaram significativa elevacáo. o primeíro, de 4,1% para 6,4% e o
segundo, de 2,6% para 4,3%, ficando bem distribuido por sexo, exceto em
1999, quando os homens paraguaios tiveram urna elevacáo bastante
significativa se comparado com a das mulheres de um período para outro.
No Uruguai o indicador geral pennaneceu estável, em torno de 6,5%,
ficando as mulheres com a maior parcela nos dois anos.
Quanto a média de idade de homens e mulheres desempregados, a
Argentina apresentava a mais alta entre os quatro países para ambos os
períodos (variando de 28 a 31 anos). Nos demais países, o perfil dos
desempregados mais jovem. Esse fato pode ser confirmado quando se
observa que, em 1999, mulheres e homens desempregados brasileiros e
paraguaios tinham ídade em torno de 25 anos. Nesse mesmo ano, o Umguai
apresentava urna variacáo um pouco mais elevada para homens (22 para
24) e mulheres (25 para 28). Portanto, "homens e mulheres sao atingidos
igualmente no que se refere ao desemprego e políticas nesse campo que
pretendam ter impacto sobre a maioria dos que delas necessitam devem
estar voltadas para a faixa etária de 22 a 31 anos." (IBAM, 2002, p.326).
é

Relacionando esse grupo de desocupados ao da escolaridade (segundo
ciclo incompleto ou mais), verifica-se que na Argentina e no Uruguai
estavam as maiores proporcóes em ambos os sexos, acima de 53% e
acima de 43%, respectivamente. Como tais países tinham a populacáo
com maior nível de escolaridade, a proporcáo de desempregados (e
também de ocupados) refletiu esse indicador. Numa análise intragénero,
nota-se que havia um maior percentual de mulheres desempregadas com
esse nível de escolarizacáo, tendo se elevado de 1995 para 1999, exceto
no Paraguai, em que praticamente se manteve estável. Essa informacáo
corrobora a desigualdade que sofrern as mulheres. Elas térn mais
difículdade de obter urna ocupacáo e quando há reducáo do ritmo de
crescimento económico sao as que mais ficam desempregadas.
Em relacáo a taxa de desemprego aberto, a Argentina apresentava a
maior taxa nos dois anos em relacáo aos outros países, sendo que houve
urna queda de 1995 (18,7%) para 1999 (14,6%) reduzindo bastante a
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diferenca que havia entre homens e mulheres que em 1995 era de 5,8
pontos percentuais e passou em 1999 para 1,7. Em 1995, o Llruguai
apresentava uma taxa mais elevada (10,4%) que Brasil e Paraguai,
destacando-se o acentuado nivel de desemprego feminino (13,6%) se
comparado com o dos homens (8,0%). Em 1999, os tres países tiveram
urna elevacáo da taxa, principalmente o Paraguai, que praticamente dobrou
(3,4% para 6,7%). Em relacáo ao Brasil, a taxa subiu significativamente,
atingindo principalmente as mulheres passando para 12,1% (em 1995 era
de 7,3) enquanto os homens apresentavam taxa de 7,9% em 1999.
A seguir, a avaliacáo será sobre as trés possibilidades de insercáo no
mercado de trabaJho. A proporcáo de homens era maior em todas as
modalidades: ernpregados, autónomos e empregadores. Existía urna certa
estabilidade das proporcóes em todos os países, anos, e por género,
exceto no Paraguai. Nesse país houve urna elevacáo significativada parcela
total de empregados (25% para 31%) e principaJmente das mulheres (6,5%
para 11,9%), tendo em contrapartida um decréscimo da proporcáo dos
autónomos (39,2% para 23,1 %) distribuída por ambos os sexos.
Quanto a escolaridade (segundo ciclo incompleto ou maís), notase a tendencia de melhor partícipacáo relativa das mulheres em todas
as posicóes da ocupacáo, Os autónomos, tanto homens quanto mulheres,
sao os que apresentam proporcóes mais baixas, merecendo destaque o
Brasil e o Paraguai que nao chegam a 19% em qualquer dos períodos,
enquanto a Argentina apresentava um indicador de 57,3% e o Uruguai,
de 41 % em 1999. Interessante notar que houve, no Paraguai, urna
mudanca significativa da proporcáo das mulheres empregadas e
autónomas com esse nivel de escolaridade. De 1995 para 1999, a
proporcáo das mulheres empregadas passou de 61,7% para 39,2%,
enquanto as autónomas, de 8,9% para 13,6%.
Em se tratando de renda média mensal, o padráo observado é que
empregadores tinham a maior média de renda, enquanto autónomos, a
menor, embora relativamente próximo da de empregados. A renda na
Argentina teve pouca varíacáo de um ano para outro. No Llruguai subiu
consideravelmente em todas as posicóes, principalmente no caso dos
ernpregadores, cuja renda cresceu 96% de um ano para outro. No Brasil
e Paraguaihouve urna queda significativaem tomo de 50%, principalmente
na renda dos ernpregadores, tendo pouca variacáo em relacáo ao sexo.
Sob a perspectiva intragénero, verifica-se que as mulheres estáo em
desvantagem em todas as posicóes de ocupacáo, nos dois anos e para
todos os países, com excecáo das empregadas e empregadoras paraguaias.

228

A Convidada de Pedra

Quanto a taxa de atividade", observa-se urna diferenca significativa
entre homens e mulheres, pois enquanto os homens tinham como
indicador no mínimo 72%, as mulheres nao ultrapassavam 54%, exceto
no Paraguai. Entre um ano e outro, o destaque está por conta do Paraguai
que teve urna queda bem acentuada na taxa de participacáo feminina
pass ando de 62,1 % para 47,3%.
A análíse dos indicadores de atividade demonstra a continuidade
da segrnentacáo do mercado de trabalho baseada em genero. Entretanto,
em alguns países e em algumas situacóes, verífícou-se urna evolucáo
positiva em favor das mulheres.
Analisando o comportamento dos indicadores de ocupacáo pelos
setores de atividade, observa-se que o Brasil (25%, 33%) e Paraguai (38%,
30%) tiveram índices de ocupacáo no setor de agricultura que ultrapassaram
23% do total ocupado enquanto Uruguai e Argentina tiveram no máximo
4,5%. Na cornparacáo entre homens e mulheres, de um período para outro,
houve reducáo da particípacáo para ambos os sexos, com destaque para as
mulheres paraguaias, que passaram de 35,1% para 16,3%, contribuindo
significativamente para a reducáo ocorrida no computo geral.
Em relacáo arenda média mensal, existe grande disparidade no setor
agrícola. Primeiro, Argentina e Uruguai, que tinham reduzido número
de ocupados, apresentavam renda de até cinco vezes superior a dos
outros países. Além disso, esses países detinham os melhores indicadores
de proporcáo da renda feminina sobre a renda masculina se comparado
com os outros dois. Enquanto na Argentina e no Uruguai as mulheres
percebiam renda que representava 51% e 87% da renda masculina, no
Brasil e no Paraguai, elas estavam entre 12% e 29%, respectivamente.
Vale ressaltar que houve melhora nesse indicador com o ternpo,
principalmente no Uruguai (64% para 87%), e piora na Argentina com
queda acentuada (65% para 51%). A renda média total do Brasil caiu
40% enquanto no Uruguai subiu 57%, entre os dois períodos.
De urna maneira geral, houve na indústria queda de participacáo dos
ocupados tendo sido mais significativo entre os homens. Apenas o Paraguai
apresentava urna pequena elevacáo, sendo influenciado pela maior
particípacáo das mulheres no setor (8,3% para 11,4%). Em termos de renda,
existia mais equilíbrio entre os indicadores em 1995. Entretanto, em 1999,
a queda de 43% e 32% no Brasil e no Paraguai, e a elevacáo de 58% no

Sindica aqueles que estáo empregados ou procurando emprego. entre os que 18macima de 14 anos.
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Uruguai alteraram a média desse indicador de um periodo para outro.
Estas diferencas náo pesaram da mesma forma para homens e mulheres,
estando essas em vantagem com elevacáo de sua participacáo nesses tres
países. Nesse caso, merece destaque o Paraguai, cuja participacáo da renda
feminina sobre a masculina passou de 45% para 65%.
O setor de construcáo civil é tipicamente masculino. Apesar de ter
havido pequeno crescimento na participacáo das mulheres, ainda náo
chegava a 1% enquanto se encontrava até 14% para os homens
(argentinos e uruguaios). De qualquer forma houve pequenas variacóes
positivas entre os dois periodos, a náo ser no Paraguai onde ocorreu
pequena queda apesar de haver elevacáo no indicador feminino. Quanto
renda, observa-se em 1995 urna maior renda média para as mulheres.
Em 1999, houve urna queda desse indicador para o Brasil (116% para
78%) e Uruguai (105% para 97%) apesar da variacáo da renda rnédia
total ter sido assimétrica para os dois países. O primeiro teve queda de
45% e o segundo, elevacáo de 59% entre os periodos.

a

No setor de comércio, nota-se urna certa constancia entre os indicadores e urna igualdade na particípacáo entre os homens e mulheres. Foge
desse caso o Paraguai, que apresentava urna maior particípacáo (21 %)
puxada pela elevada participacáo das mulheres, que cresceu entre os
periodos (28% para 30%). Nos outros países sua participacáo máxima
ficou em tomo de 17%, bem próxima dos homens (18%). Em termos da
renda média, o Uruguai teve urna bem superior (US$ 960 em 1999) dos
outros países, seguido pela Argentina (US$ 527 em 1995). Também nesse
setor verifica-se urna queda da renda entre os dois periodos analisados,
sendo significativa no Brasil(41%) e Paraguai (31%), e uma elevacáo acentuada no Uruguai (53%). Comparando a renda entre os sexos, nota-se,
em 1999, que as mulheres percebíam entre 59% e 66% da renda masculina, sendo resultado de urna pequena elevacáo em relacáo a 1995.

a

Observa-se que o nível de ocupacáo no setor servicos ficou em tomo
de 25%, tendo urna maior participacáo feminina, acima de 33% de urna
maneira geral, enquanto os homens náo chegaram a 20%. Novamente o
Paraguai se destaca pois tem um perfil muito diferente. Neste país o
setor chegou a 3,5% (1999) de partícípacáo, havendo urna pequena
diferenca entre homens e mulheres. Em termos de renda, existem fortes
assimetrias entre os países, sexos e periodo. Seguindo a trajet6ria em
outros setores, Brasil e Paraguai tiveram urna queda de aproximadamente
40% e o Uruguai urna elevacáo de 66% de um periodo para outro. A
renda feminina era bem inferior ficando na faíxa de 50% da renda masculina,
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exceto no Paraguai, em que as mulheres apresentavam urna renda superior

ados homens em 1995, infelizmente reduzida para 79%, perdendo espaco
com a queda da renda total naquele país.
O setor de cornunicacáo e transporte apresentava um pequeno nível
de ocupacáo, com o máximo de 8% (Argentina) se comparado a outros
setores. Exceto a Argentina, que apresentou urna pequena queda, entre
os anos analisados, os demais tiveram urna pequena elevacáo. Merece
ser destacada a elevacáo do Paraguai, que passou de 3% para 4,4%,
sendo que no caso das mulheres quase dobrou, apesar de sua menor
participacáo relativa (mulheres, de 0,7% para 1,3% e homens, de 4,6%
para 6, 1%). Quanto arenda, observa-se urna boa posicáo das mulheres
poi s recebiam entre 72% (Uruguai) a 96% (Paraguaí) da renda masculina.
O Brasil apresentava a menor participacáo de ocupados no setor de
atividades sociais (9%) apesar da elevacáo para 9,7% em 1999. A
Argentina ocupava em torno de 17% e o Uruguai 13%, em qualquer
dos períodos. Novamente o Paraguai teve um forte crescimento da
participacáo dos ocupados entre os períodos, passando de 18% para
23%, puxado pela elevacáo da proporcáo feminina, que passou de 26%
para 36%, enquanto os homens subiram de 12% para 14%. Observa-se
que os dados confirrnarn a elevada cornposicáo feminina desse setor.
Na Argentina, as mulheres eram 28,1% dos ocupados enquanto os
homens ficavam em torno de 10%. No Brasil, a proporcáo de mulheres
ocupadas era de quatro vezes a dos homens (18% e 4%) e o Uruguai
tinha 22% e 6% de mulheres e homens, respectivamente.
Em termos da renda no setor de atividades sociais, o Brasil destacase pela queda de 35% entre os dois períodos, sendo mais acentuada
para os homens, tendo em vista que houve melhora na participacáo da
renda feminina sobre a masculina (47% para 55%). No Uruguai,
apresentou-se urna ampliacáo da renda de 69% sendo refletída de forma
igualitária entre os sexos, já que as mulheres continuaram a receber
67% da renda masculina. No Paraguai, apesar da pequena queda de
renda total, as mulheres passaram a perceber 66% da renda masculina
ao invés de 58% (1995). A Argentina apresentava o melhor indicador
entre os países, pois a renda das mulheres representava cerca de 73%
da renda masculina em 1999 apesar da ter caído (77% em 1995).
Tratando-se da desigualdade da renda, os dados indicam o
significativo diferencial existente entre os 20% mais ricos e os 20%
mais pobres, melhorando, de 1995 para 1999, no Brasil (17,2 para 15,5
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vezes) e principalmente no Paraguai (25,7 para 19,1 vezes). Neste país,
havia urna grande díferenca entre homens e mulheres, em 1995 (h=
28,0 e m= 19,3) que se reduz significativamente em 1999 (h= 20,7 e
m= 16,1). Apesardisso, em todos os países e anos térn-se valores sempre
superiores a 10 vezes, chegando a 28 vezes a díferenca entre os mais
ricos e os mais pobres para os homens paraguaios.

Tambérn no Brasile Paraguai, nota-se uma maior apropriacáo da renda
total pelos 10% mais ricos embora tenha havido reducáo de um ano para
outro - no Brasil passou para 47% e no Paraguai, 41%. Em se tratando de
genero, os homens levam vantagem pois a apropriacáo da renda era bem
superior a das mulheres, principalmente no Brasil (h= 52,9 e m= 36,5) e
Paraguai (h= 55,5 e m= 34,4), porém, em 1999, houve uma queda mais
acentuada para os homens - Brasil (h= 50,9 e m= 38,0) e Paraguai (h=
45,2 e m= 31,6) - aumentando a participacáo relativa das mulheres.

Alérn desses resultados, chama a atencáo o fato de a desigualdade
de genero em termos de renda ser ainda maior entre os 20% da
populacáo com idade igual/superior a 14 anos, se comparado com os
20% da populacáo com menor renda. No primeiro caso, nos quatro
países, encontravarn-se 71 % dos homens e 29% das mulheres. No
segundo caso, há urna inversáo, pois nos 20% da populacáo que recebiam
o menor salário, 58% eram mulheres, exceto no Uruguai que estava na
faixa de 70%, em 1995. Em 1999, há um pequeno aumento da
participacáo masculina entre os de menor renda. De qualquer forma,
isso comprova a ferninizacáo da pobreza pois na faixa mais alta da renda
há maior proporcáo de homens enquanto na faixa de renda das pessoas
que ganhavam menos, a maior parcela é de mulheres.

3. Agenda de Genero da Harmonizacáo
Díante desse diagnóstico, várias políticas públicas podem ser
implementadas em cada país do Mercosul ou como medidas
supranacionais, que tenham como foco o combate a desigualdade de
genero, muitas vezes ocasionadas pela falta de informacáo das mulheres
e por mecanismos de discriminacáo existentes nas relacóes de trabalho.
Deve-se reconhecer alguns avances na agenda de igualdade de genero. Um dos principais foi a criacáo de mecanismos govemamentais
que estáo incumbidos de políticas e programas para mulheres e de
tomar visíveis as principais demandas para superacáo da discriminacáo
de genero. Para esse fim foram criados: no Brasil, o mencionado Conselho
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Nacional dos Direitos da Mulher", na Argentina, o Conselho Nacional
da Mulher, subordinado a Presidencia¡ no Paraguai, a Secretaria da MuIher, subordinada a Presidencia¡ e no Uruguai, o Instituto da Família e da
Mulher, no ámbito do Mínistério de Educacáo e Cultura.
Como desdobramento, verifica-se a lormulacáo de estratégias
nacionais em alguns países. No Brasil, o CNDM elaborou o documento
"Estratégias de Igualdade", com pro postas de políticas públicas em
sintonia com o Programa Nacional de Direitos Humanos do Coverno
Federal, que servem como Iinhas de acáo e atividades para implementar
a plataforma de Beijing e outras convencóes. Na Argentina, foi elaborado
o Plano Federal da Mulher, responsável para desenvolver o Sistema de
lnformacáo sobre a Mulher, as capacidades políticas, técnicas e operativas
para o desenho, formulacáo, execucáo e avalíacáo das políticas públicas
de igualdade e de prover equipamento, capacitacáo e assisténcia técnica
as estruturas que promovam a igualdade de genero.
O reconhecimento da situacáo da condicáo feminina exige políticas públicas diferenciadas e eficazes que permitam igualdade de oportunidades para ambos os sexos. Algumas medidas que podem ser
implementadas nesse sentido sao, entre outras
• Promocáo de fóruns/seminários nas organizacóes de mulheres,
sindicatos de empregados e empregadores, no sentido de ampliar o
debate e a proposicáo de políticas junto as institucionalidades do
Mercosul, bem como urna participacáo mais ampla e efetiva no Foro
da Mulher e FCES¡
• Criacáo de premios de melhores práticas tanto de instituicóes do
setor público quanto das ONCs, pois dáo visibilidade as acóes
desenvolvidas, disseminam metodologias inovadoras e possibilitam
troca de experiencias entre os atores sociais,

• Promocáo permanente de capacitacóes em genero destinadas aos
gestores de políticas públicas de todas as áreas e a outros atores
sociais parceiros na ímplernentacáo dessas políticas¡
• lnforrnacóes aos empresários visando destacar a importancia de
tratar das quest6es de genero para melhor desempenhar sua
responsabilidade social¡

6 Em janeiro de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, diretamente subordinada i¡ Presidéncia.
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• Fortalecer e ampliar as atividades desempenhadas pelos Conselhos
de Direitos da Mulher, que vérn atuando no apoio as mulheres
vítimas de violencia e também com a capacítacáo de polícíaís, como
é o caso do Rio de janeiro,
• Abertura de linhas de pesquisa específicas sobre o tema, em
especial para o grupo de mulheres chefes de família, visando conhecer
seu perfil, suas difículdades e propor políticas sociais necessárias
para que essas mulheres possam desenvolver suas atividades
profissionais bem como proporcionar a sua família condicóes de
promocáo social;
• Levantamento/cadastro de instituicóes e projetos que atuam na
promocáo de igualdade de genero;

• Estímulo para que homens ingressem em profissóes ditas femininas,
• Campanha de difusño massivaque desarticule os estereótipos sexuaís,
• Formulacáo de políticas que promovam a responsabilidade
compartilhada nas tarefas domésticas e na criacáo dos filhos,
• lnclui-la como tema transversal, no ensino fundamental e médio.
Para o estabelecimento de novas políticas, é importante conhecer
e reconhecer os avancos e dificuldades encontradas na incorporacáo
da temática de genero nas diversas políticas públicas, como é o caso,
por exemplo, da política de educacáo profissional, pois isso possibilita
um conjunto de informacóes que poderá ser importante no combate a
discriminacáo e no processo de compatibilizacáo de políticas de
trabalho e renda previstos na integracáo supranacional.
Em se tratando do movimento do Mercosul para a compatibilizacáo
das normas e políticas relacionadas a trabalho e renda, o ideal é, como
já dito neste livro, antecipar-se estrategicamente para garantir a inclusáo
da igualdade de oportunidades em todas as políticas públicas nacionais
e supranacionais, e paralelamente promover mecanismos para que as
mulheres participem ativamente do processo de integracáo.
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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.

236

A Convidada de Pedra

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
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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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Geografia de urna Política Pública
de Trabalho e Renda Integrada
e Descentralizada, corn
Consideracóes de Genero

Auriléa Comes Abelém
Lilia Rodríguez Farrell
Silvia C. Yannoulas

"... propape!mente somos muitas as pessoas que, sem ta concxi¡o
profissional a/guma COff! a geogmfia, ourbanismo 011 a arqllitetllra,
(...) sentimos o peso dos eixos espa~o-temporais na orgill1Íza~i¡o de
110ssas pidas e no planejilltlCllto ou iff!agina~-(¡o de nossos projetos
futuros." (BALLESTEROS, 1986, p. 11, traducao livre).

1. Estudos de Genero e Espacialidade
Neste livro ressaltamos a questáo temporal como característica
fundamental das relacóes de género: sua mutabilidad e no tempo (ver
Anexo 1, Lineamentos Epistemológicos). Por exernplo a docencia era
urna tarefa fundamentalmente masculina nos inicios da profissáo, na
Europa. Quando nos defrontamos com essas mudancas temporais no
exercício de urna profissáo,
importante observar quais foram os
fundamentos que deram origem a tal mudanca. pois exprimem novas
formulacóes político-culturais das relacoes entre os géneros.
é
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Ressaltamos também a questáo espacial (no sentido 00 geografía humana)
porque é outra característica fundamental das relacóes de género: sua
rnutabilidade no espaco. Por exernplo. grande parte das atividades da
construcáo civil é exercida exclusivamente por homens na maioria dos
países, exceto na Índia, onde as mulheres trabalham normalmente nesse
setor. Quando nos defrontamos com essas diferencas espaciais no exercício
de urna profissáo, é importante observar quais sao os fundamentos que
justificam urna ou outra divisáo sexual do trabalho, pois exprimem diferentes
[ormulacóes culturais das relacóes entre os géneros.
Neste capítulo do livro gostaríamos de analisar, detídarnente, a
questáo espacial, pela sua importáncia com relacáo aos processos de
descentralizacáo e de integracáo supranacional, e pela sua centralidade
na vida e múltipla jornada de trabalho das mulheres.
Na abordagem clássica da geografía prevaleceu um uso cartográfico
do conceito de espaco. considerado em seu aspecto descritivo,
geométrico. Por esse enfoque, pretendía-se responder prioritariamente
él pergunta "Onde>". A partir dos anos 50, o conceito de espaco passou
a ser formulado como produto social. Os geógrafos que se preocupavam
com o social tentaram urna reforrnulacáo paulatina do conceito
cartográfico de espaco, relativizando-o e analisando-o enquanto
continente e conteúdo. Por sua vez, o enfoque espaco-ternporal - a
cronogeografia - reforcou a visáo do espaco como producáo social.
O conceito de producáo social do espaco é urna categoria acalentada
pela "revolucáo das esquerdas", e surge como sintoma de desencanto
ante a incapacidade da geografía tradicional de dar resposta aos
problemas da época. O espaco se constitui entáo em testemunho das
tensóes entre os diferentes componentes do social, entendendo as
relacóes espaciais como manífestacáo das relacóes sociais de c1asse
sobre os espacos geográficos. Esse movimento crítico se dedicou él
problemática das desigualdades sociais, postulando que a geografía
deveria deixar de ser urna ciéncia neutra. dessa forma, nao deveria
promover a consolidacáo de mitos que servissem para legitimar situacóes
de dorninacáo e injustica, mitos incorporados de maneira sutil nas
análises sociais e políticas através da linguagem e das conceituacóes.
Por sua parte, as académicas feministas comecararn a contribuir para a
construcáo de urna geografía que pudesse dar conta das relacóes sociais de
género. Para elas, o espaco é considerado como urna variáve1 importante
na cornpreensáo das trajetórias pessoais e coletivas das mulheres, enquanto
suporte vital das mesmas. Por esse ponto de vista é interessante destacar as
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diíerencas no uso do espaco de acordo com o género, assim como o
acesso desigual aos espacos exteriores e interiores em funcáo da divisáo
sexual do trabalho. Dois exemplos des se tipo de reflexáo podem ser
analisados em VALLE, 1997; e BOOTH, DARKE y YEANDLE, 1998.
A geografía do género ou geografía feminista se interessa pelo estudo
das desigualdades socioespacoarnbientais derivadas dos diferentes papéis
culturalmente designados aos homens e mulheres. A geografía feminista
denuncia a confusáo entre a experiencia espacial masculina e a experiencia
espacial da totalidade da humanidade, com o intuito de explicar os
comportamentos espaciais diferenciados. Pesquisa as diferencas nas formas
de utilizacáo dos espa<;os, nos modos de acesso e de permanencia nos
diversos espacos sociais de uns e de outras. Com a finalidade de
compreender a distribuicáo assimétrica e a discrirninacáo em razáo dos
géneros, a geografía feminista propóe urna análise integrada da esfera de
producáo - geografía económica - e da esfera de distribuicáo e consumo
- geografía socia1. Esse tipo de investigacao dá conta, por exeruplo, da
apropriacáo diferenciada por parte de homens e mulheres do espaco
público e do espa<;o privado, ou da incorporacáo segmentada das
mulheres no mercado de trabalho.

2. Potencialidades e Limites do Espaco Geográfico
Tradicionalmente, a geografía foi considerada urna ciencia da
natureza. O próprio desenvolvimento da ciencia e a necessidade de
explicar as rnanifestacócs espaciais dos fenómenos sociais térn
aproximado a geografía na direcáo de outros horizontes interpretativos.
A interpretacáo das relacóes entre espa<;o e sociedade tem passado
por distintas etapas de análise e os primeiros aportes que se realizaram
nesse sentido careceram dos matizes que todo fato social impóe Esses
prime iros esforcos conseguiram pro por ao espaco uma construcáo
humana, mas nao puderam evitar identificar a sociedade como UI11 todo
indiferenciado, construindo um espa<;o igualmente indiferenciado '.
1 Os primeiros geógrafos valiarn-se da observacáo CQm a finalidade de localizar. Mais próxima da astronomía e da matemática.
a geografía encarregou-se da cartografía como assunto central. O espaco nessa concepcáo irnpóe-se e para esses geógrafos
era mais valorizada a cefinicáo da posicáo geográfica do que a situacáo geográfica. No século XIX, a observacáo, a
localizacao e a dascricáo foram as abordagens privilegiadas do espaco, e embora tenham dado um status científico
geografia, ao incorporar o uso das lei de causalidade, íncunrarn a geografía entre as ciencias naturais. Já na metade do
século passado. as escolas norte-americana e européia cornecaram incluir métodos quantitativos e a apücacáo de modelos
(multas vezes importados de outras ciencias) permitindo a introcucáo de outras linhas interpretativas, em que se privilegiaram
as relacóes homem-natureza e comecararn a perceber malizes no estudo dessas relacóes. Nos anos 80 as novas tendencias
em geografia tmharn abandonado a idéia de espaco absoluto, trocando-a pela idéia de espaco relativo, ao mesmo tempo
continente e conteúdo, passando as relacóes espaco-sociedade a ocuparem o interesse dos geógrafos.

a
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A geografía do comportamento, a geografia da percepcáo e a
geografía cultural sao as linhas do pensamento geográfico que térn
aprofundado o estudo do espaco como construcáo cultural. As pessoas
desenvolvem suas vidas num espaco físico que adquire características
particulares ern cada sociedade. "0 espaco forma parte da experiencia
cotidiana e contém conteúdos poderosos para a interpretacáo social e
espaco limita-se, hierarquiza-se, valora-se, muda e as fonnas
cultural
e os meios que sejam utilizados para isso térn sua incidencia nas atividades
humanas." (VALLE, 1997, p.2, traducáo livre).

e..)o

Como toda construcáo cultural, o espaco definido e reproduz a
estrutura de poder que possui a sociedade que o cria. As práticas sociais
que nele se desenvolvem dáo conteúdo ao ordenamento espacial, e
ambos, espaco e práticas sociais, irnplicarn-se mutuamente e devem
sua existencia um ao outro (ver PERNAS, 1998)2.
é

Para a geografía do comportamento, percebern-se os rastros da atuacáo
social no espaco. Essa Iinha de pensamento geográfico, ao identificar os
comportamentos sociais diferenciados, permitiu pela primeira vez a
introducáo de questóes de genero no estudo das relacóesespaco-sociedade.
Com o desenvolvimento da geografía da percepcáo, a definicáo de
espaco geográfico adquire maior relatividade. A introducáo da escala
individual para a interpretacáo do coletivo, valendo-se de procedimentos
indutivos significou a abertura de novas linhas de pesquisa dentro do
campo geográfico, que permitiram aprofundar o estudo de questóes como
os assuntos vinculados com di terencas de genero nos estudos geográficos.
Segundo Baílly e Beguin nossa imagem do espaco corresponde ao espaco
que percebemos, ao que vivemos e a construcáo desse urna experiencia
social única, por tratar-se de experiencias individuais que dáo origem as
percepcóes sociais coletivas que se trasladam ao ordenamento espacial
(BAILLYe BECUIN, in BALLESTEROS, 1986).
é

Da corrente humanística da geografía nascida dos aportes de
geógrafos radicais surge a geografía cultural. "No final dos anos 80, a
geografía cultural oferece novos enfoques situando suas preocupacóes

2 "Laestructuración de la sociedadnoestáligada,primordialmente a la distribución de losrecursos. al estatus reconocido
a unos y otros, a la riqueza adquirida y aJ poder ejercido por algunos. Resulta de la influencia que ejercen aquellos que crean
lascategoríasutilizadas para aprehender lorealycrean palabraspara traducirlas: cada unorecibe, de esse modo,de las
personas que frecuenta, filtros quele hacenpercibir lorealbajouna perspectiva específica. Conoceel mundo y el universo
social através de los discursos que le dan a ver, los jerarquizan e interpretan" (GREIMAS e CORUTES, em CLAVAL, 2002.

p. 36). "Elespacio contiene en suesencia unterritorio y ensucontenido unaconstrucción social, histórica, política y cultural
que define su existencia por las prácticas sociales." (GERAIGES DE LEMOS, 2002, p. 1)
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na identificacáo das duas dimensóes que estruturam o espaco. a física e
a simbólica." (ROSENTADAHL e LOBATO CORREA, 2001, p. 9495, traducáo livre). Para esses geógrafos "... o mapa mental que possuem
os individuos nao coincide com a representacáo cartográfica objetiva,
C..) o espaco está cheio de significados e de valoracóes que permitem
organizar a visáo de urna paisagem ou tomar decisóes sobre a atividade
a ser desenvolvida, essas valoracóes sao as que dáo lugar a aparicáo de
um sentimento de pertencimento ou rechace a respeito do lugar."
(GOBIERNO DE MENDOZA, 2003, p. 9-10, traducáo Iivre)3.
Cada sociedade projeta no espaco que habita sua própria organizacáo,
suas relacóes de poder, percepcóes, símbolos e serve-se desse espaco
de maneira particular, criando urna territorialidade que lhe é própria. A
tenitorialidade tem como atributo mais importante a identidade. Segundo
GIMÉNEZ (2000), a identidade é o ".. conjunto de repertórios culturáis
interiorizados (representacóes, valores, símbolos ...) por meio dos quais
os atores sociais (individuais ou coletivos) demarcam simbolicamente
suas franteiras e destacam-se sobre os outros atores numa situacáo
determinada, tudo isso em contextos historicamente específicos e
socialmente estruturados." (sobre territorialidade, ver Glossário).
Como já dissemos as hierarquias, iniqüidades e valores socialmente
estabelecidos sao trasladados ao espaco. Partir da idéia de espaco relativo é imprescindível para o desenvolvimento de urna planificacáo espacial que permita o desenho de políticas públicas que incluam a integracáo
das diversidades. Considerar a sociedade como urna tot alidade
indiferenciada relacionando-se com um espaco também indiferenciado,
como urna maneira de cumprir com um falso princípio de igualdade de
oportunidades, gera a exclusáo daqueles que nao participam do padráo
generalizado. Se as regras de eqüidade nao sao atendidas na organizacáo
espacial planificada, sao ainda menos atendidas na espontánea'.
Mulheres, idosos, portadores de deficiéncia, adaptam seu
comportamento a um espaco pensado para outros. Muitas vezes a
planíficacáo espacial considera essas necessidades, mas sempre fora da

3 "Sibienen la décadadelosochenta la relación entreestudios culturales y geografíacultural era básicamente unidireccional,
en tantoque eranlosgeógrafos quienes importaban lasideasde losestudios culturales parala reformulación de susobjetos
de estudio (...) en la décadadelosnoventa aumentó considerablemente elnúmerode obrascompartidas porautores de ambos
campos". (CLUA e ZUSMAN, 2002, p. 109)
4 "Bajoel camuflaje de laneutralidad, el espacio urbanoescondeunasreglasquecorresponden exactamente a la estructura
de poderes y relaciones que rigen nuestra sociedad." (VELÁZOUEZ VALOR lA, 2000)
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norma, como excecáo. A consideracáo das diferentes necessidades dos
grupos que integram a sociedade nao constitui um eixo sobre o qual se
trabalhe sistematicamente e no geral nao se ve projetado em políticas
públicas salvo ocasionalmente.
Segundo FALÚ (s.d.) atualmente, todas essas dirnensóes alimentam
o amplo campo temático que se conhece como hábitat e genero. "O
cruzamento entre hábitat e genero propóe a vinculacáo entre o hábitat
como produto de processos sociais, económicos e políticos e as relacóes de genero como parte constitutiva daqueles. Denota a explicacáo de como as relacóes de desigualdades entre homens e mulheres
expressam-se no território, ao mesmo tempo em que a conformacáo
desse incide na reproducáo de ditas relacóes (...) Os estudos referidos
a complexa combinacáo de genero, território, assentamentos humanos, nao podiam excluir as políticas públicas, já que essas térn sua expressáo no território e sao resultado de pressupostos teóricos, implícitos ou explícitos, a respeito das relacóes de genero e os papéis designados pela cultura a homens e mulheres".

3. Espaco Público e Espaco Privado
Por meio dos séculos os papéis sociais de homens e mulheres
refletirarn-se no espaco. O ámbito próprio reconhecido historicamente
para os homens foi o espaco público e para as mulheres foi o privado.
O espaco público é o espaco compartilhado (ARENDT, 1993). Num
primeiro sentido pode definir-se com as características de polis no sentido
grego, espaco de líberdade. participacáo e lugar em que se interatua
com outras pessoas. Os homens que participavam desse espaco
garantiam suas necessidades pessoais de reproducáo (alimentacáo,
roupas etc.) no espaco privado (segundo o tipo de trabalho) destinado
as mulheres. As principais funcóes do espaco público socialmente
reconhecidas sao a participacáo e posteriormente a producáo. É um
espa<;o comunitário onde se definern e concretizam linhas de acáo
política. Como toda construcáo social, rege-se por normas estabelecidas
que permitem o desenvolvimento da experiencia comunitária.
Tradicionalmente o espaco privado é primordialmente feminino.
Num primeiro sentido pode definir-se com as características de oikos
no sentido grego. Sua principal funcáo é a reproducáo biológica e
cultural, e nele regem como norma os valores familiares. Em
contraposicáo ao espaco masculino, que se encarrega da funcáo produ-
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tiva, O espaco privado ocupa-se da reproducáo (biológica e cultural),
que compreende a distribuicáo e o consumo do produzido no es pac;o
público (sobre oikos ver Clossário).
O conceito de trabalho tem sido historicamente reconhecido como
tal somente quando remunerado. Esse reconhecimento produz-se quando
o trabalho desenvolvido no ámbito público recebe urna valorizacáo
económica quando seu exercício está mediado pelo mercado. Portanto,
o trabalho das mulheres na esfera privada - trabalho de reproducáo
biológica e cultural - nao considerado trabalho e nao legitimado
socialmente, nem incluído nas estatísticas económicas (PIB etc.). Dessa
maneira o trabalho doméstico fundamentalmente realizado pelas mulheres
sofre uma desvalorizacáo que tem se prolongado historicamente.
é

é

Dentro desse espaco privado, as mulheres desenvolvem um inegável
papel produtor que poucas vezes reconhecido, mesmo pelas próprias
mulheres. As características da producáo que geraram e geram as
mulheres no espaco privado térn sofrido modificacóes por meio da
historia, mas nunca térn estado ausentes.
é

Na intersecáo dos espac;os privado-feminino e público-masculino
surge o espaco social vinculado as características de um e de outro. O
espaco social vincula-se com o gerenciamento das necessidades
consideradas antigamente privadas pelos gestores e as políticas públicas.
Na perspectiva do genero de destaque que a adocáo dessas funcóes
nao se apresenta como neutra ou apolítica, reproduzindo categorias,
que trasladadas ao es paco público, instalam desigualdades entre homens
e mulheres. Especialmente no ámbito do trabalho essas categorías
perpetuam discriminacóes relacionadas com as diferencas salariais ou a
impossibilidade de ocupar cargos de lideranca em prejuízo das mulheres.
é

Essas primeiras definicóes do espaco público e do es paco privado
váo modificando-se ao mudar o conteúdo simbólico que a sociedade
lhes atribui. Desde a pólis grega até a aldeia ou sociedade global, o
conceito de público tem sido redefinido muitas vezes, mas as relacóes
de poder assimétricas entre homens e mulheres, que essas definicóes
legitimam, térn permanecido por meio da história.
Segundo AGULLA (1988), a sociedade um conjunto de diferencas e desigualdades entre homens. Um pequeno grupo de homens ocupa
o topo da pirámide social e quem decide por todos os demais seres
humanos. A estrutura social vai modificando-se segundo o passar do
tempo e distintos grupos da sociedade váo conseguindo acessar ao
poder. "Os poderes sociais térn suas origens nas próprias pessoas, já
é

é

257

Silvia C. Yannoulas
Coordenador a

que elas lhes dáo vida, forma e os constituem. Por que as pessoas dáo
origem a poderes sobre elas mesmas? Pelas mesmas razóes pelas quais
elas organizam-se em sociedade, ou seja, principalmente por conveniencia e especializacáo". No topo da pirámide social diíicilrnente estiveram as mulheres.

4. Inclusáo das Mulheres no Espalto Público
A inclusáo das mulheres no espaco público cada vez rnaior, num
processo que gera mudancas e também acentua continuidades.
é

Assim, a inclusáo das mulheres no espaco público nao significa
inclusáo democrática e socialmente neutra, mas limitada pelo entorno
social e cultural, concretizada em ámbitos considerados propícios, isto
respeitando as áreas masculinas, as femininas e as que possuem atributos
de neutralidade sexual (sobre Entorno, ver Clossário).

é.

Muitas sao as motivacóes que geram a entrada das mulheres no ámbito
público. Essa incursáo na participacáo pública sernpre tem sido objeto
de resistencias, que térn passado do terreno implícito ao explícito, mas
que sempre tém se mantido. Poucas vezes sao reconhecidas as necessidades
pessoais de crescimento e projecáo das próprias mulheres. Sempre
preciso a justificacáo dessas acóes. Por exernplo, a busca de emprego é
socialmente reconhecida quando se justifica na necessidade económica
familiar. Quando o homem nao pode conseguir os recursos necessários
para a sustentacáo da família, justifica-se a "saída" da mulher a trabalhar,
fazendo-o por necessidade e nao por rnotivacóes particulares.
é

Os papéis desempenhados no ámbito privado muitas vezes sao
reproduzidos nas atividades designadas as mulheres no espaco público.
As mulheres possuem o monopólio quase exclusivo de determinadas
áreas: a educacáo, a saúde, entre outras, consideradas apropriadas para
elas. A predominante presenca das mulheres nesse entorno, longe de
chamar a atencáo, é esperada.

É interessante observar que nesses ámbitos (com excecáo do trabalho
doméstico realizado somente por mulheres, para outras rnulheres), a
presenca masculina, quando se registra, nao sancionada socialmente,
porque geralmente se faz ocupando espacos de controle e lideranca
associados aos hornens. enquanto a presenca das mulheres em ámbitos
masculinizados
observada como excepcional e estas térn mais
díficuldades que os homens para alcancar posicóes de lideranca.
é

é
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ámbito local é o primeiro ámbito onde a mulher experimenta uma
participacáo pública, onde a indiferenciacáo das condicóes de ingresso
é considerada equivocadamente como igualdade de oportunidades. É
por isso que a participacáo das mulheres tem a conotacáo de excepcional.
Essa situacáo nao é explícita, mas oculta-se portrás de posturas de abertura
ou suposta eqüídade. pois em geral nao se produz uma modificacáo das
normas que garanta a igualdade de oportunidades e atua mais como
convidada do que como protagonista. Ao nao se modificar as regras para
facilitar a igualdade de oportunidades, o esforco que realizam as mulheres
é maior e resulta notório observar que nesses casos, muitas vezes alcancarn
desempenhos destacados, supostamente nao esperados.
Como já foi dito, a participacáo da mulher no espaco público nao
significa a perda de seu papel principal dentro do espa~o privado. EI11
distintas condícoes, as vezes assumindo apenas o controle e a administracáo,
e outras cumprindo com todas as funcóes, a mulher assume responsabilidades
públicas e privadas ao mesmo tempo. Mesmo as mulheres que trabalham
fora de casa, e contratam pessoal para o servico doméstico, poucas vezes
podem delegar a conducáo do espaco privado em outras máos.
Segundo PERNAS (1988) "o feminino assimila-se ao privado, mas o
privado tem um significado muito diferente para homens e mulheres.
para os homens é um refúgio e uma possibilidade de criacáo, ócio,
expansáo individual. Para as mulheres converter-se-á num destino. (... )
Ao mesmo tempo, o lar, que é espaco de privacidade para o homern.
nao é para a mulher." (p. 3, traducáo livre).

5. Planificacáo Espacial
Variáveis como acessibilidade, distancia, ternpo, de tom aparentemente neutro, costumam aportar grandes iuformacóes sobre as iniqüidades sociais que se reproduzem no espaco, inforrnacáo que nao é
levada em consideracáo na hora de realizar o planejamento e formulacáo de políticas públicas ligadas ao ordenarnento territorial.
Se considerarmos a desigualdade de género no espaco, variáveis
como distancia, ternpo, acessibilidade, disponibilidade e freqüéncia
do transporte, fornecem valiosas informacóes sobre as dificuldades que
devem enfrentar as mullieres em seus deslocamentos cotidianos.
Considerando urna escala local, rapidarnente poderíamos afirmar
que os deslocamentos das mulheres nao costumam ser iguais aos dos
homens. Oentre suas múltiplas Iuncóes, as mulheres encarregam-se
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de realizar viagens alternativas que incluem o retiro dos filhos da
escola ou as compras domésticas, na saída do trabalho remunerado,
interrompendo e retomando em várias oportunidades as vias de acesso, fazendo um uso alternativo do transporte público, consumindo
unidades de tempo variáveis, em definitivo adaptando seu cornportamento a um espaco que privilegia as Iinhas de acesso direto e rápido, como estradas com poucos acessos e saídas, ótimas para um traslado rápido e sem interrupcóes do centro até a periferia, como o
realizado geralmente pelos homens.
Estabelecer zonas fechadas ao transito em determinados horários
do día, geralmente dificulta os movimentos alternativos realizados pelas
mulheres, que costumam estar organizados em funcáo dos horários dos
outros membros do seu grupo familiar e que geram um Auxo descontínuo
durante as distintas horas do dia,
Privilegiar as vias de deslocamento da periferia ao centro e viceversa deixa de lado as necessidades do trabalho doméstico desenvolvido
por um grande caudal de mulheres que realizarn deslocamentos de
urna periferia a outra sem precisar passar pelo centro.
Projetar e concretizar a construcáo de bairros supostamente
planificados de forma a contemplar as necessidades da mulher,
considerando sua permanencia no lar e seus deslocamentos a pé até os
supermercados ou a escola dos filhos, hoje resulta insuficiente para a
mulher que abandona o bairro muito cedo e volta quando esses comércios
estáo fechados.
Esses exemplos, surgidos a partir de variáveis comumente
consideradas neutras, resultam somente de urna primeira olhada. A
análise pormenorizada dessa inforrnacáo, considerando a percepcáo
que homens e mulheres térn sobre essas tuncóes e disfuncóes espaciais,
forneceria material muito interessante para os técnicos envolvidos com
o planejamento urbano.
Na maioria das ocasióes, as disfuncóes espaciais, originadas em
desigualdades de genero que a sociedade imprime ao espaco, sao
superadas pelas mulheres sem ser percebidas como tais.

É um paradoxo que a planificacáo espacial também nao leve em
conta as questóes de genero que aportam as variáveis sociais ao definir
as políticas públicas. Trata-se de variáveis que oferecem urna inforrnacáo
mais específica sobre a estrutura social. Estáo incluídos nessa categoria
os indicadores da divisáo sexual do trabalho, a classifícacáo dos lares
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segundo o sexo do chefe, a classificacáo da populacáo empregada
segundo o nível educativo alcancado e segundo o sexo, ou simplesmente
a estrutura da populacáo ocupada segundo o sexo.
Por exernplo, nos últimos anos, os censos e outras estatísticas sociais térn
revelado a consolidacáo de uma presenca massiva de famílías monoparentais,
em que é comum ver mulheres desempenhando funcóes de chefas de [arnília.
Contudo, poucas vezes esses dados térn sido considerados nas políticas
públicas de planificacáo espacial e, nas poucas ocasióes em que tém sido
levados em conta, nao sao articulados com as políticas públicas de trabalho.
Contrariamente comum ver uma planificacáo orientada familia nuclear
que responde a necessidades diferentes das demandadas pelas chefas de famílía,
que compartilham o espaco com filhos menores".

a

é

Se analisarmos o ordenarnento espacial em uma escala local,
confirmamos que o desenvolvimento de políticas espaciais, partidas
de uma perspectiva que nao considera as possibilidades de apropriacáo
cotidiana do espaco por parte das mulheres, gera disfuncóes que sao
as sumidas com naturalídade, tanto por mulheres quanto por homens.
Como exemplo, podemos mencionar a afirrnacáo de direitos como
a possibilidade de dar de mamar durante a jornada de trabalho. Cumprir
com esse direito somente possível quando existem creches nos locais
de trabalho e somente algumas instituicóes (geralmente públicas)
cumprem de maneira efetiva com essa Iuncáo. Muitas vezes fazer uso
desse direito considerado como um sinal de menor rendimento e sao
as próprias mulheres que nao o assumem e procuram outras alternativas.
é

é

Em muitas oportunidades, as necessidades das mulh eres sao
contempladas nas políticas públicas a partir de estereótipos sobre a
sua natureza e as virtudes supostamente femininas, nao sendo tratados
os motivos que as situam numa posicáo de vulnerabilídade social. É
paradoxal que a identificacáo das mulheres como agentes de rnudanca,
mediadoras, facilitadoras, nao se traduz no exercício de participacáo
concreta nas decisóes sobre as questóes de seu interesse.

5 "Dado que el planeamiento urbano toma en consideración sólo a la familia nuclear, en la cual las oportunidades de la mujer
en gran medida se encuentran reducidas al trabajo doméstico y el trabajo del hombre es habitualmente fuera de casa. Esse
modelo (Queseha afianzado como estereotipo social), se ha vuelto menos habitual desde hace algunas décadas y ahora sólo
representa a una minoría. Esse modelo está siendo gradualmente sustituido por nuevos tipos de familia que el planeamiento
urbano no ha previsto ni tenido en consideración, creando, por tanto, nuevas disfunciones y tensiones sociales. ~ (COMISIÓN
DE LA UNiÓN EUROPEA. UNIDAD DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 1996)
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6. Territorialidade das Mulheres
Segundo SANTOS (1994), o espaco constitui um conjunto de objetos
e acóes sociais, onde a existencia de uns urna condicáo necessária para
a existencia dos outros. Toda relacáo social tem urna manifestacáo espacial
entendida como territorialidade. A territorialidade a possibilidade de
apropriacáo do território. As pessoas identtficam-se material e
afetivamente com o espaco e isso Ihes possibilita mover-se livremente e
concretizar acóes (sobre Território e Territorialidade, ver Glossário).
é

é

A designacáo do espa<;,:o público para os homens resultou na criacáo
de urna territorialidade androcéntrica, que obstaculizou o ingresso das
mulheres nesse ámbito. As mulheres dentro do espaco criaram sua
própria territorialidade. Essa territorialidade doméstica cumpre com
o requisito de fundar-se num território feminino, isto é, num espaco
sobre o qual as mulheres exercem controle e gestáo. Ao sair desse
ámbito, as mulheres primeiramente se apropriaram de espacos propícios
para a reproducáo dessa territorialidade, excursionando de maneira
quase exc1udente no que ternos definido como espaco social.
As características androcéntrícas da territorialidade aplicáveis ao espaco público criam desigualdades nas possibilidades de apropriacáo do
espaco, e a participacáo das mulheres acha aqui seu primeiro limite.
Nao se trata de urna justaposicáo de territorialidades, pois nao se produz a construcáo de urna territorialidade feminina. As marcas da
territorialidade sao materiais e simbólicas. Sao as segundas as que constituem um obstáculo maior para as mulheres.
Hoje assistimos a um maior enfraquecimento dos limites entre o espaco público e o espa<;,:o privado. Presenciamos a aparicáo de espacos
em que esses limites justapóern-se, espacos semipúblicos ou semiprivados,
que reproduzem as características do ámbito privado, no público e viceversa (ver ARAÚJO FERRE[RA e MARQUES, 2000).
Na última década, o ajuste estrutural que causou a generalizacáo do
desemprego, o subemprego e a precarizacáo provocaram a deterioracáo
das relacóes de trabalho. O incremento do trabalho informal caracterizouse pela privatizacáo de espacos públicos e pela transformacáo de espacos
privados em públicos. Essa deterioracáo das relacóes no mundo do trabalho
afetou com maior rapidez os setores mais vulneráveis, como o caso das
mulheres. As inovacóes tecnológicas, que caracterizaram os últimos anos
do século XX também tém aportado sua parte nesse processo
é
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As novas formas de manifestacáo do tempo e da distancia, a
transformacáo da acessibílidade, a construcáo de espacos virtuais, as relacóes
laborais relacionadas com o teletrabalho, a ambigüidade entre o próximodistante e o distante-próximo, os processos de descentralizacáo local e
integracáo supranacional resultam nessa nova redefinicáo do espaco público
que legitima tanto inclusóes quanto exclusóes.
Como mencionamos anteriormente, segundo SOJA (1971), "a
territorialidade específicamente humana tem tres elementos: o sentido da
identidade espacial, o sentido da exclusividade e a compartímentalizacáo
da ínteracáo humana no espaco. Proporciona, portante, nao somente um
sen timento de pertencer a urna porcáo particular de terra sobre a qual se
térn direitos exclusivos, mas que implica um jeito de comportar-se no
interior dessa eutidade".
Alguns autores ídentífícam como o maior atributo da territorialidade
o desenvolvimento da identidade. As comunidades (ou as pessoas)
estabelecem vínculos com o espa<;:o, dando-lhe sentido. A identidade
permite desenvolver um sentido de pertencimento territorial (ver
CIMENEZ, 2000).
Segundo esse raciocínio cabe perguntar se é possível falar em
identidade no caso da comunidade virtual. E ainda mais, se na construcáo
do espaco virtual podem ser identificados os mesmos mecanismos
encontrados na construcáo do espaco físico.
Partimos do pressuposto que a tecnologia nao de ve ser isolada da
sociedade que a cria. Segundo URANCA (2001) "... nao é aceitável atribuir
tecnologia uma autonomia que nao tem relacáo geracáo de saberes que
incidem socialmente. A tecnologia está sempre mediada pelas identidades
e os processos culturais, pelas pessoas e pelas comunidades, pela mernória
des ses e por suas próprias experiencias. Nesse espa<;:o de cruzamento as
tecnologias sao permanentemente re-significadas." (p. 4-5, traducáo livre).

a

a

A difusáo de novas tecnologias influi na reformulacáo das maneiras
de relacionar-se e de perceber o espaco, A participacáo em redes
virtuais implica ajustar-se a normas impostas, do mesmo jeito que urna
sociedade que tem desenvolvimento espacial, a sociedade em rede
sornen te pode manter os lacos do grupo que a constitui partindo do
reconhecimento dessas normas.
Nessa ordem estabelecida reproduz-se a desígnacáo de papéis e a
distribuicáo de benefícios. Sua ordem hierárquica funda-se no controle
da tecnologia e na posse do conhecimento. Trata-se de hierarquias que
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diferern das impostas em ordem vertical que apresenta a sociedade
ligada ao espa~o físico, mas que está presente com o mesmo peso na
distribuicáo dos poderes sociais.
As sociedades espaciais gerarn rnarginalizacáo, que se manifesta nos
últimos degraus da escada social, enquanto na sociedade virtual a
marginalízacáo corresponde a exclusáo. A possibilidade de pertencer
rege-se pela possibilidade de acessar e pode ler-se como o rasgo de
exclusividade (ver SOJA, 1971).
A territorialidade ligada ao espa~o físico relaciona-se com a
proximidade, na medida em que os indivíduos encontrarn-se próximos
uns de outros. Na sociedade virtual a proximidade adquire outro
sentido, a ausencia de distancias gera outro tipo de proximidade - o
próximo o distante. A proximidade nao definida pela cercania usando
as variáveis de distancia nem de tempo, mas pela acessibilidade,
caracterizada pelo imediato. A acessíbílidade vincula-se em forma díreta
com o conhecimento e uso dos meios tecnológicos.
é

é

O espaco virtual compartilhado pelos membros da sociedade virtual
e tem urna relacáo muito estreita com as percepcóes daqueles que a
formam. A percepcáo do espa~o virtual com seus símbolos, como o
espaco vivido, permite o estabelecimento de relacóes de poder, formas
de producáo e reproducáo, e representacóes coletivas comparáveis com
as que se observam no espaco físico.
é

A forrnacáo de urna sociedade estruturada em forma de redes,
acontecida nos últimos anos, tem levado muitos autores a referir-se a
existencia de um processo de desterritorializacáo crescente, no qual
as pessoas prescindem do espa~o.
Contrariamente, muitos investigadores distinguem os novos conteúdos que essa sociedade designa ao espa~o. Segundo SANTOS
(2000), lino mundo da globalizacáo. o espa~o geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definicóes. E, também,
urna nova importancia, porque a eficacia das acóes está e streitamente relacionada com a sua localizacáo. Os atores mais poderosos
se reservam os melhores pedacos do território e deixam o resto
para os outros".
As atividades realizadas no espaco virtual estáo ligadas a urna nova
organizacáo do espaco físico. Essa conexáo entre espaco virtual e físico
constitui um novo ponto de ínflexáo para o estudo da geografía. A
producáo e a círculacáo de bens e de conhecimentos se produzem por
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meio de redes que transcendem os limites nacionais reorganizando o
cenário social. A íntegracáo que se produz em nível supranacional em
algumas atividades gera exclusáo em outras".

7. O "local" e o "supranacional": o limite é o Céu!
Como já foi dito, o espaco local o primeiro espaco em que as
mulheres tentam urna participacáo pública. A eleicáo desse espaco
nao casual, pois se sustenta na proximidade do espaco local com o
espaco doméstico cultural mente designado as mulheres. A identificacáo
equivocada do "local" com o "privado", facilitou de certo modo a
participacáo pública das mulheres, mas também acentuou a continuidade
reproduzindo no espaco público as relacóes assimétricas existentes
entre homens e mulheres (ver MAS SOLO, 1996).
é

é

Esse ámbito de escala local a que nos estamos referindo nao somente
representa um espaco diferente do espaco privado, mas se transforma
numa categoria de análíse imprescindível na interpretacáo do global.
"Hoje em dia 'o locar tópico comum entre diversos pontos de vista,
estudos, debates, projetos e programas em torno dos problemas e opcóes
do desenvolvimento, assim como das mudancas geradas pela dinámica
da globalizacáo. Curiosamente, a dinámica do processo de globalizacáo
tem impulsionado urna renovada visibilidade e importáncia do espaco
local, perante as forcas supranacionais que moldam as regras do jogo da
vida no mundo atual." (MASSOLO, 1996, p. 1, traducáo livre).
é

Embora muitas vezes o esforco de recuperacáo do local surja como
resposta antagónica ao global, a perspectiva local tem sentido apenas
quando incorporada a um universo maior. O local inclui-se no nacional
e ambos no supranacional. A escala local remete a dimensáo espacial
num sentido situacional, pois adquire verdadeiro valor quando integrada
num contexto maior"
é

6 o intercambio dentro doespaco virtual gera rnodltícacóesnoes paco físico. Umexemploilustrativo é aquele quefomecem
as empresas mul1inacionais, comumgrandedesenvolvimento virtual a respeito da adrntrustracáo e gerenciamento e de um
grandedesenvolvimento noespacofísico de paísesouregióes de paísescomumaltograudeespecielizacáo.Estabelecendo
linhashierárquicas entreeles, manifestadas nosdistintos ntveis de inclusáo ou simplesmente na exclusáo. Tarnbám a
prasenca de membros de sociedades virtuaísde distintos paísesrequera rormacáo de setores de servcos especializados
desenvolvidos no sspaco físico quefacilite a sustentacáo de sua conexáo como espaco virtual. É interessante destacarque
essaespeciaüzacáoquese requerdoespaco físicofundamenta-se numacessodiferenciado, poís nemtodososmembros
da sociedade participam dela.
7 Existem distintas posturas sobreOs fundamentos da reíacáo entreo local e o global. Alguns pesquisadores sao partidários

de interpretaro surgimento do interessepelolocalcomoformaantagónicadoglobal,situanoo-otorado processodeglobaliza;ao.
Outros apresentam a escalalocalcomoespaco relacional integrando-o comas escalasnacional e supranacional
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o processo de descentraiizacáo, que reforcaria o plano local e suas
maiores possibilidades de conhecimento da trama social, nao
necessariamente significa a adocáo de urna perspectiva que inclua a
diversidade, reduzindo as situacóes de discriminacáo. Nesse sentido,
interessante observar que os atores estratégicos na formulacáo de políticas
públicas consultados referern conhecer essas questóes, mas nao as
distinguem em seus próprios setores, por considerar que se produzem
em outros ámbitos. Curiosamente essa percepcáo compartilhada pelas
mulheres (ver Resultados das Consultas, nesta parte do Iivro).
é

é

Apesar do crescente número de mulheres incluídas no espaco
público, essa participacáo nao evolui no mesmo ritmo em relacáo a
ocupacáo de cargos de lideranca. Como podemos observar nos dados
apontados nas partes 1 e 11 deste livro, o número de mulheres que
ocuparn cargos de decisáo no ámbito local
muito inferior ao dos
homens. Considerando o exernplo específico dos que participam na
forrnulacáo. gestáo e avaliacáo de políticas públicas de qualificacáo
profissional, apresenta-se urna situacáo similar. A sub-representacáo das
mulheres nos ámbitos de decisáo política impede sistematicamente a
inclusáo de perspectivas integradoras das questóes de genero (ver Parte
1, l.egíslacáo Nacional e Parte J 1, Participacáo das Mulheres na Definícáo
e Avaliacáo da Educacáo Profíssional).
é

Esse processo desenvolve-se em forma paralela a integracáo
supranacional que ocorre na escala global. Poucas vezes observarn-se
conex6es entre um e outro. Os acordos obtidos a escala supranacional
nao superaram até agora as declaracóes de igualdade com fatos concretos.
Todos aceitam os princípios de igualdade, mas nao se observa a tomada
de decisáo política de harmonizar as políticas públicas locais com esses
princípios acordados no plano supranacional.
Os processos de íntegracáo supranacional geram urna rnudanca de
perspectiva das acóes nacionais. A vinculacáo com outros países, a
formacáo de regióes para além das fronteiras nacionais, redefine a
configuracáo do espaco. Esse espaco nacional transforma-se num espaco
referenciado ao resto da regiáo, e as acóes que nele se desenvolvem
colocam-se num processo de integracáo que, longe de ser imediato e
inevitável, responde as desigualdades entre os países e as desigualdades
que cada país apresenta em sua escala local.
Esse processo relativamente novo situa-nos perante a criacáo de
uma consciencia coletiva particular que contém novas identíficacóes
espaciais. Cabe perguntar o que acontece com as pessoas nesse
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processo, como se produz a apropriacáo desse espaco novo, ou se
existe uma permanencia dos traeos de identidade que se associam
geralmente com o nacional no supranacional.
Muitos autores consideram que esses espacos que excedem as
fronteiras nacionais em muitos casos nao térn sido apropriados por
nenhum outro coletivo social e acharn-se livres de estereótipos que
condenam a exclusáo. Outros autores, no en tanto, optam por pensar
que, embora seja um espaco a construir, irá reproduzir com naturalidade
as iniquidades que a estrutura social nacional possui.
O exercício histórico de participacáo política dos homens, especialmente na área económica, representa uma vantagem perante as possibilidades das mulheres. Nao se trata somente de aspectos quantitativos como
os relacionados com a sub-representacáo das mulheres, mas também de
aspectos qualitativos como a falta de sensibilidade delas mes mas perante
essa situacáo ou a permanencia de participar como sujeitos passivos mais
do que como geradoras de propostas.

É importante nao esquecer que o posicionamento das mulheres como
sujeitos passivos nesse processo de apropriacáo espacial determina de
maneira incontestável suas possibilidades de controlar e fazer gestáo
em políticas espaciais. Resulta interessante notar que a participacáo
feminina nesse tipo de processo está diretamente relacionada com o
papel ocupado pelas mulheres nos distintos países, que se associam
formando blocos. A formacáo desses grupos, porém, nao produz
simultaneamente a diminuicáo dessas diferencas.
Nesse sentido, as mulheres ainda térn um duplo caminho por percorrer.
Por um lado, continuar um processo de sensibilizacáo, ainda incipiente
embora crescente, que Ihes permita apropriar-se das suas potencialidades,
e, pelo outro, promover a definicáo de políticas afirmativas que nao
somente protejam seus direitos, mas que efetivamente os promovam.
Tanto o ámbito local como o supranacional oferecem campos
propícios para esses objetivos. O acesso das mulheres a educacáo e
forrnacáo profissional, as novas profissóes, e a abertura de novos espacos
de participacáo política - mencionados em várias oportunidades neste
Iivro - ainda que muitas vezes esses ganhos sejam utilizados para ocultar
situacóes de iniqüidade, também deixam abertas possibilidades de
percorrer esse caminho, saldando urna dívida histórica com as mulheres
e contribuindo para a necessária redistribuicáo dos bens (materiais e
simbólicos) e do poder. Especialmente importantes sao, nesse sentido,
as estratégias de acáo afirmativa que acelerem a participacáo das

a
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mulheres em posicóes de tomada de decisáo, bem como a qualificacáo
de liderancas femininas para atuarem em defesa dos direitos das mulheres.
Para finalizar, reiteramos que a maior preocupacáo, no que diz
respeito ao trabalho das mulheres e as relacóes de genero no mundo
do trabalho, nao se refere ao plano normativo, pois tratados e convencóes internacionais, acordos supranacionais, Iegíslacáo doméstica
e diretrizes do Codefat sao já sensíveis a questáo de género (o que
nao significa que nao possam nem devam ser mudadas ou aprimoradas). Nossa maior preocupacáo diz respeito discordancia entre as
normas e sua aplicabilidade imediata. Nesse sentido, da maior importancia a conscíentizacáo, sensibilizacáo e forrnacáo dos gestores
da PPTR, do Judiciário e de outras autoridades responsáveis pelo
cumprimento da legíslacáo nacional, dos acordos e das convencóes,
bem como a disponibilizacáo de dados específicos e avaliacóes periódicas pelas autoridades, em diálogo permanente com a sociedade
civil organizada.

a

é
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Anexo 1
Lineamentos Epistemológicos!
Adriana Vallejos
Silvia C. Yannoulas
Zulma Lenarduzzi
Syomara Deslandes Tinderd

1. Feminismo Académico
Os problemas de pesquisa da academia feminista surgiram com o
compromisso político pela emancipacáo das mulheres. É nesse processo
que se dá a geracáo da reflexáo e do conhecimento feminista, ou seja, a
construcáo do conhecimento se dá pela experiéncia de transforrnacáo
das rnulheres, tanto em nível das subjetividades como dos espac;os
exteriores. O processo de apropriacáo e transforrnacáo do conhecimento
científico por parte das mulheres tem implicado a construcáo de
trajetórias individuais e coletivas, transgredindo limites, fazendo incurs6es
em territórios proibidos, transitando por espacos anecuménicos e
rompendo antigas fronteiras entre quest6es privadas e públicas.

1 Urna versao preliminardesse anexo foi publicada como artigode revistapelo IneplMEC (Revista Brasiteira de Estudos
Pedagógicos.V.81, N. 199, Brasilia,set./dez. 2000, p. 425-451).Agradecemosao InepIMECa autonzacáopara incluirnesta
publicacáo o art¡gomencionado.

• Tradutora dotextooriginal, em espanhol.
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A entrada das mulheres na cena coletiva, pela reivindicacáo de seus
direitos civis e políticos, pela incorporacáo expressiva no mercado de
trabalho remunerado fora do lar, e pelo acesso aos diferentes níveis
educativos, trouxe ao mesmo tempo urna fratura do espaco público,
tradicionalmente considerado território masculino, com a constituí
cáo paralela de um espaco social predominantemente ferninino". Nes
se sentido, o feminismo se constitui movirnento social que se torna
marca do século XX. O movimento social das mulheres. com sua
heterogeneidade, cria espacos/efeitos de consciencia, ondc se dá a
resignificacáo das subjetividades e das inter-relacóes sociais, onde se
negociam e renegociam as necessidades práticas e os interesses estra
tégicos das mulheres.
Por outro lado, a presenca das mulheres e especialmente das aca
démicas feministas nas universidades contribuiu para a percepcao das
mulheres como sujeito e objeto de pesquisa, e simultaneamente para
a transformacáo da ciencia androcéntrica. A institucionalizacáo de
cspacos académicos como os de Estudos da Mulher, Estudos Femi
nistas, Estudos de Cenero e Relacóes de Cenero produziram o aporte
de importantes categorias críticas de análise '. Os Estudos de Cénero
podern ser entendidos como:
um corplls de saberes científicos, que
térn por objetivo proporcionar categorias e metodologias para análi
se das representacóes e coudicóes de existencia de horncns e mulhc
res em sociedades passadas e futuras ... (YANNOULAS, 1996, p.17,
traducáo Iivre)
/I . . .

/I.

Na década de 1980, o debate das académicas feministas se conccntrou
em torno da distincáo entre os conceitos de sexo e género. Nos anos 90,
o debate se arnpliou (parcialmente) a partir da distincáo entre sexo/
orientacáo sexual ou sexualídade/género (ver RODRICUES, 1998). Além
disso, essas categotias se enriqueceram mediante a teorizacáo do conteúdo
relacional masculino-ferninino, isto é, das relacóes de género. Tais relacoes
sao concebidas de maneira cada vez mais complexa e completa, quando
se opera o entrecruzamento com a trama das classes sociais, e com as
categorias de raca/etnia. geracáo e idade, religiáo, nacionalidade,
(injcapacidades ou (djeficiéncias. e identidades múltiplas.

2 Sobre a história da incorporacáo das mulheres no espaco público, ver PERROT, 1998. Sobre o conceito de espaco social,
ver ARENDT. 1993. Sobre o espaco social feminilizado. verYANNOULAS. 1994.

3 Para urna visáo da incorporacáo dos Estudos de Género nas universidades latino-americanas, ver MONTECINO y
üBACH,1999.
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Os Estudos de Genero redimensionaram e desconstruíram as
concepcóes epistemológicas tradicionais, enriquecendo-as ao adotar
um ponto de vista náo-discriminatório, O objetivo fundamental das
académicas feministas tem sido o de gestar um reacondicionamento do
espa<;o ci entffico/académ íco e estimular a pro ducáo de um
conhecimento científico nao-sexista.

2. Enfoque de Genero
O ponto de partida e a estratégia de análise propostos pelas feministas
académicas afirmarn que genero um dado crucial da investigacáo cientí
fica em tuncáo de duas perspectivas: como forma de classificacáo social a
ser resgatada ou procurada no "real"; e como dado constitutivo da identi
dade do sujeito que investiga e produz saberes. Embora nao exista urna
única "teoría de genero", possível assinalar as príncipais características
comuns que resultam da adocáo do enfoque de genero: comparatividade,
transversalidade, historicidade, politicidade e espacialidade (ver
YANNOULAS, 1996).
é

é

Comparatividade
A comparacáo tem urna ampla tradicáo (epistemológica, teórica e
pragmática) nas Ciencias Sociais. Marx (1818-1883), Durkheim (1858
1917), Weber (1864-1920) ou Spengler (1880-1936), por exemplo,
aplicaram a comparacáo entre períodos históricos ou entre culturas
para construir seus respectivos objetos teóricos, realizando
paralelamente reflex6es epistemológicas sobre os estudos comparativos".
Simmel (1858-1918) fez o mesmo para se referir expressamente as
culturas feminina e masculina.
Ainda que de forma difusa e pouco explícita, os Estudos de Genero
se inserem nessa tradícáo comparativa. Para esses estudos, a preocupacáo
fundamental destacar as díferencas, as sernelhancas e as relacóes entre
as formas de representacáo e as condicóes de existencia de homens e
mulheres, consideradas em seus aspectos diversos (mercado de trabalho,
educacáo. família, entre outros). A cornparacáo sobre as representacóes
e condicóes de existencia das mulheres e dos homens em diferentes
é

4 Sobre o enfoque comparado e sua aplicacáo na tormulacáo de políticas públicas - especialmente de trabalho e gera~ao
de renda -, ver PRONKO in FAUSTO, PRONKO & YANNOULAS, 2003, vol. 1.
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culturas permite, por exemplo, descobrir diversas formas de
discriminacáo. A discriminacáo nao
unidirecional (nao afeta só as
mulheres), nem uniforme (nao afeta a todas as mulheres por igual). Para
descobrir as diferentes facetas des se polimorfismo, a comparacáo se faz
necessária - por meio da análise comparativa das representacóes e das
condicóes de existencia de mulheres e homens em culturas diversas, a
reflexáo sobre a discriminacáo se enriquece e amplia suas potencialidades.
Como conseqüéncia. a análise se torna mais minuciosa, abarcando
multíplicidade de sentidos e formas de discriminacáo, captando sua
mobilidade e rnudancas históricas.
é

Os Estudos de Cenero sao tambérn comparativos em outro sentido:
cotejam as formas de existencia das mulheres ern diferentes culturas.
Por meio das relacóes estabelecidas hístorícarnente entre os movimentos
feministas e por meio das ínvestigacóes promovidas pelas organizacóes
internacionaís, os Estudos de Cenero logo se aproximaram da
cornparacáo internacional e intercultural.
A comparacáo permite, alérn do descentramento espacial, quatro tipos
de descentramento. o de genero, o social, o cultural e o temporal. Quanto
ao primeiro, podemos dizer que o trabalho conjunto - de homens e
mulheres - para analisar e debater o sistema social de genero multo
necessário. É nesse ponto que reside, a nosso ver, o valor fundamental da
transformacáo dos Estudos da Mulher em Estudos de Cenero: a comparacáo
com o Outro permitiría o desenvolvimento de teorias que dessem conta
das relacóes entre os generos assim como de suas representacóes e condicóes
de existencia. Nesse sentido, a cornparacáo se torna uma Ierramcnta
fundamental para entender a forma como o genero social opera em nossas
sociedades, e tarnbém para construir novas formas de convivencia entre os
géneros (dentro e fora do mundo académico). deixando de lado tanto as
concepcóes androcéntrícas como as ginecocéntricas, desmontando os
processos de torrnacáo de guetos instaurados na academia pela
institucionalizacáo dos Estudos da Mulher (por efeito da discriminacáo
encoberta e da auto-segregacáo), e defendendo a adocáo de urna reflexáo
ética e política nas relacóes de genero no processo de avance científico.
Voltaremos a es se ponto.
é

Quanto ao descentramento social,
importante ressaltar que o
pesquisador ou pesquisadora que realiza Estudos de Cenero deve
procurar constantemente despojar-se daqueles pressupostos referentes
a sua própria condicáo social, para evitar projetá-los no objeto/suieito
de estudo, particularmente quando se trata de sujeitos que nao
é
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pertencarn a sua mesma condicáo socioeconómica. Um exernplo. as
historiadoras e os historiadores da família tendem a projetar os modelos
familiares com que foram socializados nas relacóes familiares, conjugais,
de concubinato etc. dos diferentes setores sociais do passado. Esse
tipo de descentramento permite perceber a pluralidade implícita em
todo objeto de estudo, e sua complexidade interna.

Em relacáo ao descentramento cultural, a cornparacáo entre culturas
permite analisar com maior precisáo os fenómenos estudados, e a
controlar a auto-referencia existencial de nossas categorias e
conceitos. Exemplo disso sao os diversos estudos antropológicos
comparativos que demonstram o seguinte: embora o sexo resulte em
critério básico universal de organizacáo social (divisáo sexual do
trabalho), as tarefas designadas para cada sexo em diferentes culturas
nao sao necessariamente as mesmas. Nesse enfoque, portanto, há outra
abertura para a percepcáo náo-preconceituosa da pluralidade e da
complexidade de todo objeto de estudo.
Finalmente, o descentramento temporal se encontra intimamente
vinculado a reflexáo histórica. A cornparacáo entre diversos períodos
históricos permite observar as transforrnacóes por que passaram tanto
a existencia feminina e masculina como a definicáo social dos géneros.
Dessa maneira, é possível recuperar um olhar crítico sobre as condicóes
atuais das mulheres e dos homens, e sobre as definicóes correntes de
ferninilidade e de masculinidade. A título de exernplo, podemos dizer
que muitos especialistas em Sociologia do Trabalho desconhecem ou
ignoram as transformacóes genéricas das profissóes, porque nao se
interessam por sua análise histórica. Essa a-historicidade leva, em muitos
casos, a consideracáo das profissóes como se e1as fossem neutras e
imutáveis do ponto de vista de genero.
O exercício consciente do descentramento como ferramenta para a
construcáo do conhecimento nao significa renúncia de nossa bagagem cul
tural e teórica, mas sim apoio ao desenvolvimento de uma subjetividade
consciente e comprometida. Nessa perspectiva, a comparacáo nao é ape
nas necessária, mas também desejável para o desenvolvimento dos Estudos
de Cenero. A busca da subjetividade consciente nao significa renúncia ao
rigor científico: rnuito pelo contrario, acreditamos que o único caminho
possível para obtencáo do rigor a auto-reflexáo sobre as condicóes soci
ais do desenvolvimento científico individual e coletivo.
é
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Transoersalidade
Os Estudos de Cenero exigem urna abordagern multidisciplinar,
porque se referem a problemas transversais as diferentes disciplinas das
Ciencias Sociais. A discrirninacáo nao pode ser explicada unilateralmente
a partir da economia, da política, da sociedade ou da cultura, já que seu
sentido é multilateral e polírnórfico, e atravessa o conjunto dos fenómenos
estudados pelas Ciencias Sociais.
Segundo HARDINC (1996), como as relacóes de genero (e as
mulheres) estáo em todo lugar, os temas analisados por esses Estudos nao
"cabern" dentro de um esquema disciplinar único, e nem mesmo num
conjunto de esquemas disciplinares. O termo transversalidade denota
nao só a necessidade de abordar a problemática de genero a partir das
diferentes disciplinas, mas tambem a nocáo de que os problemas de
género se encontram em todas as disciplinas, que sao transversais a elas,
e que constituem eixos de reflexao que nao podem ser ignorados.
Desde o início, a reflexáo sobre representacáo e condicáo das mulhe
res apresentou a diíiculdade de ser inabordável a partir de um campo
disciplinar exclusivo e excludente. Por rnais paradoxal que seja, é justa
mente nesse aspecto que se encontra sua maior riqueza, pois impóe o
desafio de encontrar as articulacóes necessárias entre as diversas aborda
gens disciplinares, e porque desvenda a transversalidade dos fenómenos
sociais vinculados discriminacáo. A imbricacáo das diferentes dimensóes
da realidade (política, económica, cultural e social) na análise científica
dos problemas relativos discriminacáo é atualrnente reconhecida como
necessária, tornando-se cada vez mais evidente que o exame analítico de
qualquer fenómeno social nao pode ser abordado a partir de urna única
disciplina científica.

a

a

Poderíamos dizer que os Estudos de Cénero enfrentam hoje um du
plo desafio: por um Jado, o de assegurar os seus espacos multidisciplinares
(centros e áreas de pesquisa, congressos e jornadas, revistas). Paralela
mente, se a intencáo é transformar a mane ira ele produzir, de transmitir e
de se apropriar do conhecimento científico c:om a incorporacáo da crí
tica epistemológica feminista, outro desafio é delinear estratégias que
incluam a participacáo de especialistas em Estudos de Cénero ern espa
cos disciplinares específicos, ou seja, em congressos, jornadas, revistas,
equipes de investigacáo das disciplinas de ongem.
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Politicidade e Historicidade
Autoras diversas térn analisado a problemática das genealogias
femininas e sua ausencia na história social do pensamento científico
(por exernplo. IRI GARAY, 1992¡ AMaROS, 1991, e também
AMaROS, 1997). As genealogias dominantes sao principalmente
masculinas, com pouco ou nenhum espaco para o pensamento formulado
por mulheres. Pode-se afirmar que o esquecimento ou o silenciamento
das genealogias científicas femininas e das mulheres nas genealogias do
conhecimento científico permitiu a discríminacáo das mulheres,
tornando-as órfás dentro dos espacos académicos.
O corpus teórico dos Estudos de Género delineou urna genealogia
própria, basicamente feminina que, além disso, recuperou obras femininas
cronologicamente anteriores. Quando nos situamos hoje no campo
constituído pelos Estudos de Género, dispomos de um conjunto de línhas
teóricas e "rnáes" diferentes a quem se reportar, nao tanto por aceitar ou
compartilhar do principio de autoridade, como por reconhecer que essas
genealogias femininas e essas máes construírarn e/ou abandonaram diversos
caminhos que agora nos permitem debater de maneira mais complexa a
problemática das relacóes de genero. Nesse sentido, e como diria
eOLLlN (1986), herdamos um "matrimonio" rico e polémico, do qual
possível se beneficiar e com o qual
possível romper, assim como
debater com o "patrimonio" sem a ele renunciar.
é

é

Mas a historicidade dos Estudos de Género também tem outra faceta.
Se, como admitimos, o género social e cultural mente construído,
também preciso aceitar que se trata de um fenómeno temporalmente
mutável. J sso significa que nao possível estudar qualquer problemática
de genero sem observar sua variacáo no tempo e no espaco, na diacronía
e na sincronia. A desnaturalizacáo dos conceitos de feminilidade e de
identidade feminina só apreendida por meio do estudo histórico de
sua construcáo, difusáo e consolidacáo.
é

é

é

é

Além disso, os Estudos de Genero sao políticos. Segundo sean
(1992), alguns autores questionam a atual despolitizacáo dos Estudos
de Genero: "O que acontece com o feminismo quando o movimento
das mulheres marre? Ele entáo se torna um estudo sobre as mulheres,
outra disciplina académica." Essa crítica resulta um tanto injusta, porque
a origem e o desenvolvimento posterior da reflexáo académica sobre
as condicóes de existencia de mulheres e homens se vincula a um
movimento social e político - o feminismo -¡ porque ocupar-se com
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as díferencas. a igualdade e as relacóes de género implica estudar as
hierarquias e o poder; e, finalmente, porque toda e qualquer utopia
um projeto ético-político (e as utopias, felizmente, ainda existem e se
recriarn constantemente).
é

a

A politicidade dos Estudos de Cénero remete artículacáo entre as
académicas feministas e aos movimentos de mulheres. Como já indicado,
cssa articulacáo ncrn sempre foi fácil: muitas vezes as académicas
feministas precisaram desvincular-se dos movimentos para serern aceitas
nos ámbitos académicos. Outras vezes, as militantes feministas se
distanciaram das académicas entendendo que suas estratégias e
propostas erarn reformistas, sem defender urna mudanca radical a favor
das mulheres em conjunto. Na realidade, freqüenterncnte as académicas
feministas participam tarnbérn dos movimentos de mulhcres. Apesar
da diferenca entre os espacos de atuacáo. objetivos, metodologías ou
estratégias de poder que adotarn, académicas e militantes se nutrem
mutuamente: as militantes assinalando constantemente os pontos
problemáticos que precisam ser estudados pelas académicas; as
académicas oferecendo saberes legitimados cientificamentc para a
construcáo de estratégias e planos de acáo por parte das militantes.

Geracáo Simbólica: outros olhares políticos e históricos
Na historiografía masculina, o espaco feminino nao tinha história porque
era o es paco da reproducáo biológica e da sua repeticáo na vida cotidiana.
A transmissáo entre mulheres era assimilada matcrnidade biológica por
um lado, e reduzida atransrnissáo ancestral do espaco feminino (o fixo ou
imutável e, portanto, nao significativo ou importante para ser registrado)
pelo outro. Por cssa concepcáo, as mullieres. biologicamente geradoras,
licavam excluidas de toda atividade culturalmente geradora (porque estavam
excluídas da acáo e nao tinham palavra própria).

a

As mulheres organizadas no feminismo térn tentado tirar suas filhas e
congéneres desse espaco exclusivamente dedicado areproducáo biológica
e a repeticáo do mcsmo. E térn conseguido isso, nao em oposicáo a
reproducáo biológica, mas ao suscitar o que COLLlN (1986) denominara
de geracáo simbólica ocorrcndo em dois níveis resgatando a ternporalidade
histórica feminina ern sua tradicional concepcáo masculina baseada na
"novidade" e na mudanca, e introduzindo paralelamente urna ruptura na
reproducáo simbólica ferninina intergeneracional. Nesse sentido, podemos
dizer que as feministas restituíram a temporalidade ao mundo das mulheres
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A geracáo simbólica é a forma de evitar o caráter determinante da
maternidade biológica patriarcal, construindo um parentesco simbólico
baseado na palavra e na acáo, e nao no sangue ou na lei. Os trabalhos
das mulheres já nao se encontram isolados, e se apresentam como um
corpus, ao qual os (e as) jovens podem se referir, e com a ajuda do qual
podem também se alimentar, enriquecer-se ou se diferenciar. Esse corpus
nao é um objeto ou um sistema, mas um espaco de circulacáo transversal,
que atravessa as disciplinas e as reanima.
O corpus a que nos referimos nao é urnateoria científica ou politicamente
correta, mas um longo processo de deliberacáo moral, prática e teórica.
Nao faz sentido supor que o feminismo académico vencerá suas disputas
internas gerando urna única teoria a partir da qual seja possível deduzir o
verdadeiro significado dos eventos ou simplificar os problemas. Esperar
que tal ocorra é negar a própria história do feminismo, cuja riqueza principal
reside precisamente na pluralidade. Na melhor e mais saudável das
hipóteses, esse corpus permitirá a articulacáoe organizacáo da complexidade,
modificando a realidade social (ver HARDINC, 1996).
O corpus feminista deveria nutrir-se de todos os aportes (convergentes e
divergentes) produzidos pelas mulheres. Deveria constituir-se em instancia
de interlocucáo mais que em doutrina única. A constituicáo do espaco de
interlocucáo é mais importante que a conformacáo de urna ciencia ou de
urna teoria feminista única; urna instancia de interlocucáo voltada ao
desenvolvimento da palavra e da acáo das mulheres'. A transformacáo das
relacóes de genero na academia depende de que eles (os hornens)
reconhecarn que é possível aprender algo relativo a "verdade" com elas
(asrnulheres). Depende assim de que a palavra das mulheres sejaconsiderada,
interpretada, citada pelos homens, de que a palavra das mulheres mereca
a atencáo e o tempo dos homens. A transformacáo depende da criacáo de
um espa<;:o de ínterlocucáo compartilhado por homens e mulheres, um
espaco de negociacáo, de geracáo simbólica recíproca. Ouvir as mulheres,
alinhar-se com as mulheres, nao significa inverter urna relacáo de
dependencia tradicional, mas abrir a possibilidade para um diálogo no
qual a própria diferenca é posta em jogo. A díferenca se constitui, sobretudo,
em jogo ético-político renegociado em toda relacáo entre homem e
mulher, em nível individual ou coletivo (ver COLLlN, 1992).

5 Nes1a instáncia de ínteríocucáoo feminismo devena ser entendido: ~ ... no como una entidad claramente definible, sino como
un lugar donde las diferenciasentran en conflicto y se unen,donde los interesescomunes están articulados y contestados,
donde las identidades consiguen estabilidad temporal, donde se hace la política y la historía." (Sean, , 997. p. '11)
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Espacia lidade
Neste texto, já ressaltamos a questáo temporal como característica
fundamental das relacóes de genero: sua mutabilidade no tempo. Por
exernplo. a docencia era urna tarefa fundamentalmente masculina nos inícios
da profissáo, na Europa Quando nos defrontarnos com tais mudancas
ternporais no exercício de urna profissáo, importante observar quais íoram
os fundamentos que deram origem a tal mudanca. pois exprimem novas
íormulacócs político-culturais das relacóes entre os generoso
é

Ressaltamos tarnbém a questáo espacial (no sentido da geografía humana)
porque
outra característica fundamental das relacóes de genero: sua
mutabilidade no espac,;o Por exernplo. grande parte das atividades da
construcáo civil exercida exclusivamente por homens na maioria dos
países, exceto na Índia, ande as mullieres trabalharn normalmente nesse
setor. Quando nos defrontamos com essas diferencas espaciais no excrcício
de urna profissáo, importante observar quais sao os fundamentos que
justilicarn uma ou ourra dívisáo sexual do trabalho, pois exprimem diferentes
(ormulacóes culturais das relacóes entre os generoso
é

é

é

"... provavelmente somos muitas as pessoas que, sem ter conexáo
profissional alguma com a geografía. o urbanismo ou a arquitetura,
(..) sentimos o peso dos eixos espaco-temporaís na organizacáo de
nossas vidas e no planejamento ou imaginacáo de nossos projetos
futuros." (BALLESTEROS, 1986, p. 11, traducáo livre)
Na abordagem clássíca da geografía prevalecen urn uso cartográfico
do conceito de espaco, considerado ern s eu aspecto descritivo,
geométrico. Por esse enfoque, pretendía-se responder prioritariamente
pergunta "Onde>". A partir dos anos 50, o conceito de espac,;o passou
a ser formulado como produto social. Os geógrafos que se preocupavarn
com o social tentaram urna reforrnulacáo paulatina do conceito
cartográfico de espaco. relativizando-o e analizando-o enquanto
continente e conteúdo Por sua vez, o enfoque espaco-ternporal - a
cronogeografia - reforcou a visáo do espaco como producáo social.

a

O conceito de producáo social do espac,;o urna categoría acalentada
pela "revolucáo das esquerdas", e surge como síntoma de cIesencanto
diante da incapacidade da geografía tradicional de dar res posta aos
problemas da época. O espaco se constitui cntáo em testcmunho das
t ensóes entre os diferentes componentes do social, entendendo as
relacócs espaciáis como manifestacáo das relacóes sociais de c1asse
sobre os espacos geográficos. Esse movimento crítico se dedicou
é

a
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problemática das desigualdades sociais, postulando que a geografía
deveria deixar de ser urna ciencia neutra. Dessa forma, nao deveria
promover a consolidacáo de mitos que servissem para legitimar situacóes
de dornínacáo e injustica, mitos incorporados de maneira sutil nas
análises sociais e políticas por meio da linguagem e das conceituacóes.
Por sua parte, as académicas feministas cornecaram a contribuir para
a construcáo de urna geografía que pudesse dar conta das relacóes sociais
de genero. Para elas, o espaco
considerado como urna variável
importante na cornpreensáo das trajetórias pessoais e coletivas das
mulheres, enquanto suporte vital das mes mas. Por esse ponto de vista,
interessante destacar as díferencas no uso do espaco de acordo com
o genero, assim como a freqüentacáo desigual dos espacos exteriores e
interiores em funcáo da divisáo sexual do trabalho. Dots exernplos
desse tipo de reflexáo podem ser analisados em VALLE, 1997; e
BOOTH, DARKE y YEANDLE, 1998.
é

é

A geografía do genero ou geografía feminista se interessa pelo estudo
das desigualdades socioespacoarnbientais derivadas dos diferentes papéis
culturalmente designados aos homens e mulheres. A geografía feminista
denuncia a confusáo entre a experiencia espacial masculina e a experiencia
espacial da totalidade da humanidade, com o intuito de explicar os
comportamentos espaciais diferenciados. Pesquisa as diferencas quanto
as formas de utilizacáo dos espacos, os modos de acesso e permanencia
nos diversos espacos sociais de uns e de outras. Com a finalídade de
compreender a distribuicáo assimétrica e a discriminacáo em razáo dos
géneros, a geografía feminista propóe urna análise integrada da esfera de
producáo - geografía económica - e da esfera de distribuicáo e consumo
- geografía social. Esse tipo de investígacáo dá conta, por exemplo, da
apropriacáo diferenciada por parte de homens e mulheres do espaco
público e do espaco privado, ou da incorporacáo segmentada das
mulheres no mercado de trabalho.

3. Demarcacáo Pendente
A exclusáo das mulheres na construcáo dos saberes legitimados tem
sido criticada a partir das diferentes posturas do feminismo académico.
O caráter androcéntrico do conhecimento científico pode ser analisado
em duas vertentes. a excludente e a inclusiva. A primeira se estabe1ece
historicamente ao se negar o acesso a producáo, circulacáo e apropriacáo
do conhecimento científico por parte da metade da hurnanidade. as
mulheres. A segunda vertente, o androcentrismo inclusivo, se manifesta
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a partir da incorporacáo das mulheres nos espacos de producáo, circulacáo
e apropriacáo do conhecimento científico (principalmente na academia),
permanecendo, no entanto, a ornissao com respeito condicáo sexuada
d@ sujeito que constrói o conhecimento e das mulheres como objeto
de estudo, ou seja, desconhecendo o enfoque de género no conteúdo e
na metodologia da pr oducáo científica. Ambas as vertentes do
androcentrismo científico estáo intrínsecamente articuladas, senda que
urna fica incompreensível sem a outra Aqui elas serao tratadas
separadamente em íuncáo única dos objetivos analíticos e expositivos.

a

Primeiramente trataremos da análise do androcentrismo excludente,
ou seja, do acesso producáo, circulacáo e apropriacáo do conhecimento
científico por parte das mulheres. A Filosofía. a Ciencia Política, a Socio
logia, a Antropologia, a História e as Ciencias da Educacáo constituern
ámbitos particularmente férteis para a reflexáo sobre as relacóes sociais de
género, porque o entrecruzamento permite analisar de que maneira os
diversos tipos de agrupamentos sociais térn acesso aos diferentes modos
de producáo, circulacáo e apropriacáo de saberes, e de que maneira os
saberes se articulam com as diferentes formas de exercício do poder na
socicdade". Entre as instituicóes educativas, a universidade tcrn um lugar
destacado em virtude da sua articulacao com o espa<;o público, especial
mente com os mercados de trabalho e com a participacáo política.

a

Os Estudos de Cénero térn se ocupado pouco das académicas e das
profissionais (ver, entre outros estados da arte: FEljOO, 1989; CORVALAN,
1990; ROSEMBERC, 1994; e LEON, 1994). Problemas mais agudos cm
rclacao pobreza e marginalidade femininas, assim como políticas de
fomento específicas desenvolvídas por parte dos organismos internacionais,
tcm delimitado temas e grupos de interesse prioritarios, como gravidez na
adolescencia, trabal ha feminino no mercado informal, ou a situacáo das
mulheres na zona rural, das meninas de rua, das mulheres de setares populares
urbanos, entre outras questóes,

a

a

Algumas pesquisadoras, afirmando que a base da discríminacáo das
mullieres se define já na infancia e por meio dos processos de socializacáo
genericamente diferenciados, preferern ocupar-se da educacáo familiar
e escolar. Outras opinam que as universitarias possuern ferramentas para
lutar por seus próprios meios ern defesa da igualdade. Finalmente, para

6 Algumas obras recentes de referencia. nas diferentes disciplinas mencionadas: Filosoüa: AMOROS. 1997; Ciencia
Poliuca CASTELLS, 1996; Socrolooia: DURAN, 1996, Antropología: NAROTZKY, '995: Historia: LAVRIN, 1998; Ciencias
da Educacao. ACKER. 1995.
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um grupo muito reduzido de pesquisadoras, a problemática das mulheres
universitárias e profissionais resulta em foco de interesse privilegiado,
porque as mesmas delimitariam urna importante ruptura no que se refere
a ferninizacáo do mundo público e as relacóes das mulheres com o
poder e o saber.
O conjunto de mulheres académicas e profissionais pode ser
enquadrado sob o conceito de "elite discriminada:". Trata-se de um grupo
duplamente isolado - tanto da elite masculina como da massa feminina,
e dominado, por estar limitado a pequenas porcóes de poder que a elite
masculina cede a partir de insistentes pressóes. "Elites discriminadas a
denorninacáo paradoxal em que condensamos a forma peculiar pela qual
urna minoria de mulheres chega ao poder e as regras sociais que devem
cumprir para exercé-lo." (LEON, 1994, p. 19, traducáo livre)
é

O estudo das elites femininas tem urna relevancia especial, por essas
mulheres constituírem urna espécie de espelho onde se reflete o fato
estranho que o rompimento de códigos culturais tradicionais, ou
seja, a existencia de mulheres com poder manifesto. "Se o poder
masculino (o que parece urna constante generalizada nas mais diversas
sociedades), se exercido com urna clareza que confere a esse fato
social quase a certeza de urna lei física (para mais poder, menos mulheres),
seria preciso questionar esse estranho fenómeno que a existéncia de
minorias de mulheres com poder, indagar sobre a natureza e qllantllm
desse poder e se realmente o tém e, sobretudo, seria preciso indagar
de que modos chegaram a formar parte do poder, por quais vias fazem
parte da elite." (LEON, 1994, p. 39, traducáo Iivre)
é

é

é

é

Estudar a elite das académicas e profissionais nos ajuda a pensar sobre
o alcance das mudancas sociais registradas nas relacóes de género, no
grau de resistencia do monopólio do poder masculino e no polimorfismo
da díscrirnínacáo. Essas mulheres térn traduzido o capital social e cultural
que o modelo tradicional Ihes negava em espacos de articulacáo e
integracáo, assim como em formas específicas de exercício do poder.
Sem dúvida, isso nao tem sido fácil e nao significa que, para esse grupo
de mulheres, a discrirninacáo tenha deixado de existir.

7 Segundo a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1992). elite é um grupo ssleto ou rertor.
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4. Origens da Problemática
É necessária urna análise preliminar

da relacáo histórica entre as
mulheres e as instituicóes universitárias para a cornpreensáo das origens
da discriminacáo na academia. As primeiras universidades criadas na
Europa, no transcurso do século XII, foram as de 8010nha e París. que
permaneceram fechadas para as mulheres até o século XIX8 A primeira
a admitir mulheres como estudantes foi a de Zurique, em 1865, e a última,
a da Prússia, ern 1908. O ingresso das mulheres nos estudos universitários
e no exercício profissional se constituiu em duro combate para as
européias (católicas, judias e protestantes), combate esse que nao foi
vitorioso até que se passassem oito séculos da criacáo da universidade.
"Os que se opunharn educacáo superior para as jovens utilizavam todos
os argumentos tradicionais essa educacáo as debilitaria como futuras
maesi seus corpos frágeis se 'degenerariam' com o uso demasiado do
cerebro, as mullieres haviarn nasci do para viver subordinadas."
(ANDERSON y ZINSSER, 1992, p. 215-216, traducáo livre)

a

Nas academias científicas européias ocorreu algo parecido, já que
seus integrantes eram escolhidos pelos catedráticos: "Nem a astrónoma
Maria Winkclman, nem a matemática Sophie Cermain, ncm mesmo a
ganhadora por duas vezes do Premio Nobel de Química, Marie Curie,
já cm 191 1, toram admitidas. Curie, depois de grandes discussóes no
Comité Secreto, foi recusada pelo fato de ser mulher. Alguns membros
da Academia consideravam que a a drni s sáo de urna mulh er era
suficientemente im portante para justificar urna sessáo plenaria das cinco
Academias que constituíam o Instituto da Franca. A sessáo nao chegou el
tratar do tema e Curie nao foi admitida. Até 1979, trezentos anos depois
da constituicáo da Academia, quando já nao era urna instituicáo de poder,
nao se dá el admissáo de urna mulher como membro de pleno direito da
Academia de Ciencias de Paris." (PAI RO, 1997, traducáo livre)
Essa prolongada luta teve como contexto geral a denominada "Querela
de Mulheres", que foi o primciro debate documentado entre homens e
rnulheres acerca da natureza e do valor das mulheres na sociedade. Iniciada
na Franca. essa "Querela" logo se arnpliou a toda a Europa. No princípio,
nao se debatía a igualdade dos homens e das mulheres, mas as mulheres.

8 BOWEN assinala como antecedente a exlsténcra de urna Escala de Medicina em Salerno, no século XI. Cita urna fonje de

1059, em latim, que reflella a fama da mencionada Escala. A cna fonte destaca alguém versado em ciencia médica, CUJOS
conhecirnentos so poderiam ser Igualados em Salerno por urna rnulner muito douta. BOWEN afirma: "Y essa rnurer. sobre
la que no se sabe nada más, parece haber sido legendaria," (BOWEN, 1986, p. 160)

283

Silvia C. Yannoulas
Coordenadora

sim, discutiam a visáo masculina da identidade feminina, e reivindicavam
o acesso ao saber legitimado: as posicóes mais essencialistas argumentavam
que era necessário permitir o acesso das mulheres ao saber legitimado
para que melhor cumprissem suas funcóes específicas; enquanto as
posicóes mais racionalistas entendiam que as mulheres tinham capacidades
semelhantes as dos homens e condicóes de acesso ao dito conhecimento.
Participaram da "Querela" eruditos e eruditas das cortes, universi
dades, salóes e círculos científicos, durante quase 300 anos (séculos
XIV a XVII). Oestacaram-se nesse debate as contribuicóes de sua ini
ciadora, Christine de Pisan (1364-1430?) - primeira escritora profissio
nal na Franca -, e do cartesiano Poullain de la Barre (1647-1723). A
importancia desse debate para a história da relacáo entre os géneros é
de tal magnitude que algumas historiadoras datam o início do feminis
mo por essa "Querela" (ver KELLY, 1984).
A "Querela de Mulheres" foi um processo importante na história
das relacóes entre os géneros por tres motivos: em primeiro lugar,
porque pela primeira vez algumas mulheres instruídas puderam
documentar suas opinióes sobre o significado de ser mulher, em segundo
lugar, porque para se referir a condicáo de ser mulher se apoiaram em
sua própria existencia e na consciencia de si mes mas, denunciando o
princípio de autoridade vigente na ciencia, o qual nao era nada mais
nada menos que o princípio de autoridade masculina; em terceiro lugar,
porque, por meio desse debate, as duas formas extremas de se conceber
a relacáo entre homens e mulheres, o feminino e o masculino, pode ser
explicitada: urna de caráter essencialista, que postula urna diferenca
sexual natural e irnutável, e outra de caráter racionalista, que postula
urna díferenca de genero construída social e cultural mente.
Por intuicáo ou conhecimento de causa, as pioneiras universitárias
fizerarn incursóes em novos espa~os, transgredindo as fronteiras de
territórios tradicionalmente masculinos. Comecaram assim a quebrar um
mito que se havia mantido por séculos. o que rezava que nao cabia as
mulheres ter acesso aos espacos públicos, aos saberes socialmente
legitimados, nem as profissóes de maior prestígio ou melhor rernuneracáo,
pelo simples fato de serem consideradas futuras máes e esposas.
Outra temática importante na hora de analisar o ingresso das mulheres
na universidade ao final do século XIX é a co-educacáo. Nao se tratava
apenas de um "imaginario social" atuando contra os interesses das pioneiras
universitárias, pressionando para dissuadi-las. Burlas e agressóes concretas
por parte de estudantes e docentes nao foram urna excecáo (ver
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ANDERSON y ZINSSER, 1992). Essas pressóes nao foram simplesmente
urna excentricidade do século XIX, já que continuam até o século XX
apesar do avancado processo de incorporacáo das mulhercs nas
universidades, como é possível deduzir de informe elaborado pela Unesco,
com base em enquete respondida por 89 países do mundo em 1965 9
A falta de modelos de referencia foi um verdadeiro obstáculo para
as primeiras universitárias e profissionais. Um dos principais problemas
foi a necessidade de romper com os valores e modelos femininos
recebidos por meio de socializacáo prévia, como também com os que
foram reforcados durante a etapa universitaria. a partir do conhecimento
científico da época. Esses valores e modelos enfatizavam a dependencia,
a fragilidade, a passividadc feminina, constituindo-sc ern características
totalmente opostas as requeridas no trabalho universitário e profissional,
que centrado na autonomia intelectual, sendo tambérn contrários aos
imperativos de éxito no mundo público.
é

Dessa maneira, ao entrar no mundo público pelo caminho da inser

cáo universitária (e tambérn política e profissional), as mulheres tiveram
de fazer coexistir em seu cotidiano duas lógicas e espacos de poder
contrapostos: mundo público e mundo privado (ver FERNANDEZ, 1998).
Trata-se de dois tipos de espacos especialmente contrastantes, com lógi
GIS, critérios de avaliacáo e prioridades completamente dessemelhantes,
que exigem formas de pensar, sentir e atuar diferenciadas: "As mullieres
térn tido acesso a espacos do mundo público há poucas décadas, e isso
significa que o treinamento que tiveram para o desempenho nesscs pa
péis é notavelmente menor que o dos homens. Questócs como: conhe
cimento das regras do jogo de apresentacáo em concurso para preenchi
mento de cargos, treinamento no exercício de funcóes de poder, de
lidcranca, aprendizagem sobre admínístracáo de dinheiro, salarios. ho
norários etc, treinamento para atuacáo competente em espacos regidos
por valores que nao os do mundo afetivo-emocional etc, constituern
conjunto de esforcos que a maioria das mullieres faz quando decide sair
de casa e ir trabalhar fora. Tudo isso independentemente do dcsernpc
nho do trabalho em si, de sua preparacáo para o mesmo, e da energía e
esforco investido nele." (KOHEN, 1994, p. 166, traducáo livre)

9 "Entre los paises latinoamericanos, cuya mayoría ha adoptado la enseñanza superior mixta. se destacan México, que
dispone de tres universidades destinadas a mujeres, y Bolivia, Guatemala y Uruguay, donde existen también varios institutos
reservados a ellas. La Argentina indrca. entre otros motivos de essa separación de sexos, factores de carácter tradicional."
(Unesco, 1967, p. 8)
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5. Trajetórias Universitárias Diferenciadas"
Nao obstante os avances registrados na Europa e na América nos
últimos 50 anos no que se refere as oportunidades educacionais das mu
lheres, seu ingresso na universidade nao foi homogéneo, havendo urnas
poucas áreas ou disciplinas científicas com notável concentracáo de
mulheres, e outras múltiplas com concentracáo de homens, refletindo
forte associacáo com modelos culturais vigentes. Observa-se a tenden
cia de agrupamento das alunas universitárias em disciplinas vinculadas
aos servicos, como sao as profissóes das áreas de Comunicacáo, Educa
cáo, Humanidades e Saúde. As carreiras mais fortemente vinculadas a
producáo, como Ciencias Agropecuárias e a Engenharia, permanece m
com o corpo discente fundamentalmente masculino.
O enorme salto educativo dado pelas mulheres em matéria de
educacáo superior nas últimas décadas nao modífícou significativamente
suas escolhas disciplinares. Alguns autores afirmam que os antigos guetos
masculinos (como Veterinária) estariam se transformando em disciplinas
neutras do ponto de vista da composicáo dos alunos em relacáo ao
sexo. Outros cursos estariam passando pelo processo de ferninizacáo
(Medicina). Engenharia e Agronomia se rnantérn masculinizadas. Sem
dúvida, as carreiras e especialidades que se feminizaram mais cedo
(como Educacáo) conservam esse caráter. Tal fenómeno indicaria que
nem todas as carreiras se transformam em direcáo a um equilíbrio quanto
a cornposicáo sexual (ver, entre outros estudos. LEON, 1994;
MOSCOI"'¡¡, 1998. Rwista Iberoamericana de Educación, 1994).
Mulheres e homens realizam trajetórias educativas diferenciadas,
com saídas profissionais diversificadas. Os acessos ao saber sao
socialmente orientados para mulheres e homens. O lugar social que as
mulheres e os homens térn ocupado na academia e no mundo profissional
por meio dos estudos superiores e profissóes, os territórios "correros"
que urnas e outros térn habitado, e as situacóes que condicionam suas
"escolhas" adquirem assim urna relevancia particular.
Sem dúvida, as interpelacóes produzidas pela experiencia familiar, o
discurso escolar, os meios de comunicacáo social, entre outros aspectos,
sao capazes de criar identificacóes e de fundar imaginários profissionais

10 Preferimosutilizaro corceito de tra¡etóriaseducativas diferenciadase nao o de "circuitos", conceito tradicionalmenteutilizado

nas Cienciasda Ed.cayao, polque...,.,cooscáoao QJeocooeccm a segrnenta;aoed=tiva baseada naca1di;OO socioecooórrica
(enfoque pelo qual seria válido fajar de circuitos diferenciadosconstituídos por instituicóeseducativasde diferentequaJidade e
prestígio),homens e rnulheresde cooocóes scx::ioeconómicas semelhantesse integram mesmasinstrtuic;6es. mas de maneira
heterogénea,demandandocarreras e especialidadesdiversas,espacosde producáoe exercíciode poder diferenciados.

as
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e de trabalho, inclusive de gerar expectativas de "éxito" ou "fracasso"
que influem nas escolhas. (a)s sujeit(~Ds nao enfrentam urna decisáo pela
primeira vez de forma isolada. 1sso implica contemplar a insercáo dos
processos de autoconstrucáo de sujeit@)s em redes de maior alcance, ou
seja. no conjunto de instituicóes, Iorrnacóes e condicionamentos sociais,
económicos, culturais e, específicamente, de genero.
MOSCONI (1998) indaga de que rnaneira as relacóes de genero se
instituem na sociedadc e como influenciam o vínculo com o saber. Saberes
distintos sao transmitidos a públicos distintos em correspondencia com
as divisóes sociais e sexuais do trabalho. Há, portante, divisóes do saber
quanto ao genero. Nesse sentido, sao as próprias relacóes de genero que
conliguram os campos do saber.
A pergunta "estudar para qual carreira" supóe a escolha de UI11 recorte
de problemáticas, de determinados "objetos teóricos e empíricos", de
campos ele saber ligados a distintas áreas disciplinares que sao valorizadas
como "femininas" ou "masculinas" e demarcadas de maneira desigual pela
sociedade. A posicáo sexuada d@ sujeit~J) que decide, os cstereótipos
sexuais socialmente atribuidos a mulheres e homens, a ferninizacáo e
feminilizacáo de determinadas carreiras, as formas de discriminacáo
explícitas ou sutis, a autodiscriminacáo no acesso, a permanencia ou egresso
da uníversidade conforme o sexo, o androcentrismo no conhecimento
científico, os códigos e lógicas das esferas pública, privada e social, nao
sao questóes alheias as políticas de orientacáo vocacional e de ditusáo
dos estudos superiores, que precisarn ser mudadas.
Mcsrno quando um texto ou discurso nao portador da totalidade
do sentido, porque esse se completa nos processos de circulacáo e
recepcáo, consideramos que ne1e aparece m cristalizacóes de significados
relativos a tradicóes académicas, imaginarios profissionais, valorizacóes
éticas etc., que se cntrecruzarn - nern sernpre de modo harmónico - em
um discurso institucional particular que impregna e impregnado pelas
relacóes de genero. Essas signihcacóes perrnanecem inscritas em um es paco
de artículacáo das expectativas sociais, que, embora desafiado e disputado
por outras instituicóes (que propóem outros imaginários de éxito ou
progresso), mantérn um lugar dominante entre as representacóes coletivas.
esse cspaco é a universidad e, instituicáo educativa que tanto atravessada
pelas relacócs de género como por elas constituída.
é

é

é

Os estudos universitarios em que a prescnca feminina é maior,
conduzcm cm linhas gerais a prohssóes pouco valorizadas no merca
do de trabalho, que redundarn em salarios menos vantajosos para as
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mulheres 11. Alguns autores assinalam o contrário, ou seja, que as profis
sóes perdem seu prestígio ao se feminilizar, já que es se processo acres
centa seus efeitos a desvalorizacáo dos títulos pela dirninuicáo da "ra
ridade social", quer dizer, pela rnassificacáo dos títulos universitários.
Para além da discussáo sobre a origem da perda de prestígio das profis
sóes, fica claro que as mulheres sao maioria naquelas carreiras e profis
sóes com menor prestígio no mercado de trabalho e na academia, e
que, portanto, a díscrirnínacáo das mulheres no ámbito académico e
profissional mudou de direcáo. ela nao se efetua mais pela limitacáo no
ingresso, mas pela transferencia a seu interior.
Em relacáo a participacáo das mulheres na docencia dos diferentes
níveis educativos formais, o mesmo fenómeno se reproduz em todos os
países: a participacáo feminina na docencia maior quanto menor for o
nível educativo em questáo. Assim sendo, o nível superior do sistema
educativo formal o de menor presenca feminina no corpo docente.
é

é

)á assinalamos a existencia de tres formas de controle ou discrimínacáo
nas instituicóes académicas. a discriminacáo manífesta referente a regras
e códigos pensados para salvaguardar e proteger espacos de poder; a
discrirninacáo encoberta, que se refere as idéias assumídas informalmente
sobre a constituicáo da atividade académica e do comportamento válido
em seu interior; e a autodiscriminacáo, que urna espécie de vigiláncia
interna aprendida para assegurar que nos comportemos dentro dos
parámetros delimitados pela discrirninacáo manifesta e encoberta. Essas
formas de controle nas instituicóes académicas se explicitam em momentos
ou espacos particularmente propícios, como sao os conflitos cotidianos,
as estruturas de poder masculinizadas, e a institucionalizacáo da
experiencia masculina como parámetro de normalidade (aspecto
especialmente visível na hora de substanciar concursos ou de medir a
"produtividade" para a estipulacáo de categorias do pesquisador/a).
é

A discriminacáo manífesta, ou seja, a exclusáo das mulheres das
cátedras e das academias, nao se explicitaría hoje como anteriormente,
dado que em nossas sociedades prima o valor da igualdade (ao menos
no discurso jurídico-formal). Sem dúvida, as mudancas sociais sao lentas
e persistem formas encobertas e parciais de discriminacáo sexual. Para
citar um exemplo. a National Science Foundation mostrava em seu
informe de 1984 que os salários anuais das cientistas e engenheiras nao
11Urnatemática conexa dizrespeito ao vinculo reale imaginário dasmulheres como dinheiro. VerBOADERíAS, CARRASCO
yALEMANY.1994

288

A Convidada de Pedra

alcancavarn 80°¡{J dos salários masculinos para a mesma categoria. Apesar
das desigualdades salariais poderem ser parcialmente justificadas com
base na experiencia profissional historicamente acumulada - de maneira
individual e coletiva - pelos homens, quase a metade da difereuca
salarial entre hornens e mulheres na ciencia permanece sem explicacáo,
a nao ser pelos fatores de discrirninacao (ver ACEVEDO, 1994).
A discriminacáo encoberta se apresenta no ámbito académico de
diversas maneiras. A principal toma a forma de postergacáo das candidatas
a titularidade da cátedra ou aos cargos de coordenacáo ou chefia de
pesquisa, com base em fatores extra-académicos. Os homens, segundo
[~EON, acumulararn um excedente de valoracáo que os dota de
autoridade e que pode definir o resultado final de urn concurso: "O
excedente de valorizacáo masculina acumulado por um candidato
hipotético (pelo simples fato de ser homern) e que, sem dúvida, falta a
candidata, funciona ern varias vertentes a) a socializacáo diferenciada
masculina já lhe proporcionou desde a infáncia essa valorizacáo superior
e subseqiiente autoridade, b) qualquer tribunal profissionai composto
cm sua quase totalidade por homens, produzindo-se assim uma afinidade
de pautas culturais entre examinando e examinadores; e e) o fato de ser
hornem per se dota o candidato de autoridade, incrementa seu papel,
cnquanto a situacáo de novidade que a de urna mulher ern situacáo de
exame profissional, no rnelhor dos casos, produz curiosidade, surpresa
ou dúvida, que as vezes pode até jogar a seu favor por valor que possa
ser atribuído ao exótico, embora nao produza urna situacáo neutra, nem
o automatismo de autoridad e que a violencia simbólica que acompanha
a masculinidade cria por si" (LEO N, 1994, p. 51, traducao livre)
é

é

Com esse mecanismo, o androcentrismo científico se articula
especialmente: urna hierarquia nao-explícita que sanciona os temas do
conhecimento como dignos ou indignos, relevantes ou secundários,
nobres ou nao, e da mesma forma com as metodologías de pesquisa
como apropriadas ou inapropriadas. Por essa vía. elimina-se urna grande
parte da prática social como objeto de investigacáo. No caso das
denominadas ciencias duras e de saúde, tambérn opera o tema do
androceutrismo científico: por exemplo, a obsessáo masculina com a
genitalidade e sexualidade feminina como fonte e motor das diferencas
fisiológicas e psicológicas entre homens e mulhercs.
O audrocentrismo científico tambérn se rnanifesta nos criterios de
avaliacáo para acesso as categorias de pesquisador/a principal ou
professor/a titular. Um dos critérios nao discutidos

é

o da "produtividadc",
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baseado na quantidade de pesquisas e publicacóes realizadas pelo
candidato. Essa pradutividade geralmente nao leva em consideracáo o
ciclo vital da candidata, porque o costume pensar em relacáo carreira
profissional ideal dos homens, sem interrupcóes que alterem seu padráo
de pradutividade a partir de rnudancas praduzidas pela reproducáo
biológica e cultural da familia.

a

é

Outra ámbito de expressáo da discriminacáo encoberta pode ser
examinado no pracesso de ocupacáo de cargos na estrutura de govemo
das universidades. Segundo LOPEZ (1994), o "Directorio de Rectoras,
Vicerrectoras y Decanas" da OEA para o ano de 1993 indicava a existencia
de 35 reitoras ou presidentas de universidades (públicas e privadas), e 55
mulheres em outras postos (vice-reitoras e decanas), para toda a América.
No Brasil, por exernplo, havia nove reitoras, representando 1% dos cargos;
nos Estados Unidos havia 348, quer dizer, 12% dos cargos. Nesse mesmo
ano, na Argentina, nao havia nenhuma reitora.
Além disso, a autora destaca que em sua maioria, as reitoras ou
presidentas representam freqüentemente instituicóes católicas que aceitam
apenas alunas mulheres, e que preciso levar em conta que as instituicóes
de educacáo superior dirigidas por mulheres nao sao as universidades
mais tradicionais, mas as de fundacáo mais recente. A situacáo na América
nao varia muito do resto do mundo.
é

Os mecanismos de discriminacáo baseados em fatores extra-académicos
explicam como, em círculos de alta qualificacáo profissional onde os
clIrriclIl/l1lS oitae masculinos e femininos sao tratados, em princípio, em
igualdade de condicóes. os homens continuam obtendo as maiores e
melhores vantagens profissionais, enquanto as mulheres se constituem em
elites discriminadas. Ou, dito de outra maneira, na universidade, onde as
mulheres deveriam ter éxito garantido pelo fato de "serern especialmente
dotadas para o ensino", como por tratar-se de instituicáo rneritocrática,
por definicáo, as mulheres se encontraram e se encontram em desvantagem.
Os fatores extra-académicos podem ser entendidos a partir da

socializacáo diferencial ou pela incorporacáo tardía e massiva das
mulheres nos círculos académicos. Mas
preciso analisar tambérn a
história da instituicáo universitária, que foi construida excluindo
é

explicitamente as mulheres em seu conjunto. Alérn disso,
preciso
investigar qual tem sido a prática de centros universitários específicos,
onde se pode observar com maior nitidez as tensóes entre as disciplinas
(normalmente associadas a um género específico), os conflitos com o
núcleo fundador, e o acesso das mulheres entre outras aspectos.
é
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Para finalizar essas primeiras reflex6es sobre as mulheres e o acesso ao
saber legitimado e a atividade académica e profissional, nao podemos
esquecer a tensáo ou contradicáo presente nos Estudos de Cenero na
hora de avaliar as continuidades e descontinuidades na experiencia das
mulheres como coletivo social. Se, por um lado, se destaca o "progresso"
relativo realizado em algumas áreas ou perspectivas, dois fenómenos
negativos se torna m preocupantes
• A invisibilizacáo dos processos de discríminacáo e sua plasticidade,
devido a constante deslocar-se ou desarticular-se;
• A separacáo cada vez mais profunda entre as próprias mullieres
(corn base principalmente nas condicóes socioeconómicas). no que
se refere aos bens culturais, aos bens económicos, e ao poder.
Assim mesmo,
necessario ressaltar lima vez mais que tanto os
"avances" como os "retrocessos" devem ser considerados de maneira
historicamente contextualizada.
é

6. Meritocracia, Autoridade e Poder Académico
O tema do poder e da democracia caro as Ciencias Sociais (ver,
entre outros, CIDDENS, 1993) e aos feminismos (ver, entre outros,
CASTELLS, 1996). Desde suas origens, baseadas no sufragismo de final
do século XIX, as feministas militantes e académicas procurararn ampliar
o protagonismo das mulheres na democracia contemporánea, por meio
de diversos mecanismos, ora sucessivos, ora sobrepostos ou paralelos.
é

Na última década do século passado, os resultados alcancados obrigararn
a urna nova reflexáo sobre a participacáo das mulheres no poder, só que
dessa vez a partir de um enfoque qualitativo. Surgiram dois tipos de
questóes-chave, que estabelecerarn os rumos da terceira estratégia.

• É o número de mulheres que garante urna forrnulacáo de políticas
públicas ern prol das rnulheres como coletivo social> Isto quando as
mulhercs participarn da política, defendem os interesses das mulheres>
é.

• É possíve\ que o ingresso massivo de mulheres na política contribua
para modificar as estruturas e mecanismos masculinizados da política?
Isto
a Ierninilizacáo da política contribui a sua [eruinizacáo,
alterando a própria prática política?
é

Enquanto as perguntas sobre a igualdade numérica e a qualidade da
part icipacáo das mulheres nos sistemas políticos de governo já
obtiveram relativo consenso cultural, perguntas semelhantes formuladas
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no ámbito académico geralmente produzem urna profunda irritacáo ou
sao ridicularizadas. O resultado final é a falta de debate em torno da
distribuicáo e tipo de poder académico manifesto de mulheres e homens
nas universidades, academias, centros de pesquisa, órgáos científicos
do Estado, entre outros espacos públicos de producáo, circulacáo e
apropriacáo de saberes.

O desmonte desse tipo de respostas e resultados resulta muito difícil
por diversas causas. Aqui faremos referencia as duas mais relevantes. Em
primeiro lugar, nos dizern que já somos muitas as alunas e docentes nas
universidades argentinas e do mundo, e se é assim, que mais queremos?:
l/A democracia liberal costuma considerar que essa promessa [de igualdade
política] está suficientemente cumprida com o sufrágio universal e com
a possibilidade, igual para todas as pessoas, de candidatar-se as eleicóes,
mas com isto desconsidera as condicóes sociais e económicas que
tornariam essa igualdade efetiva. Mesmo deixando de lado questóes de
genero e rac;a, nos so acesso desigual ao conhecimento, a informacáo e a
forrnacáo política que nos faz politicamente (e nao apenas socialmente)
desiguais." (CASTELLS, 1996, p. 81, traducáo livre)
Em segundo lugar, nos dizem que o setor académico seria supostamente
regido por urna meritocracia neutra quanto ao genero, baseada nas
realizacóes objetivas das pessoas sem se importar com o sexo: I/Em verdade,
devemos saber que a meritocracia tem seus riscos. Primeiro, nao há critério
uniforme de mérito; segundo, nao há um ponto equánime desde o qual o
mérito seja reconhecido ou retribuido. Portanto, ainda que em urna situacáo
ideal meritocrática as mulheres sejam favorecidas, como essa situacáo nao
existe, medidas de discriminacáo positiva sao sempre necessárias
simplesmente para que se produza a justica como ponto de partida.
De outras tramas estamos exc1uídas a priori. Dos tres generas de poder real
reconhecidos - o económico, a experú« e a sabedoria -, nenhum é alcancado
por meio de escalonamento. As mulheres seguimos carecendo de 'audoritas'
e 'potestas', e a detencáo do poder explícito continua nos sendo negada
com urna resistencia cultural muito maior do que poderíamos ter suposto.
E há ainda outra fonte de resistencia, nesse caso própria, que cabe lembrar.
nós mes mas nao queremos perder entidade nesse processo, é o que
costumamos expressar as vezes quando dizemos 'nao queremos ser como
os hornens'." (LOPEZ, 1995, p. 55, traducáo livre)

e..)

As medidas de acáo positiva ou afirmativa normalmente sao
justificadas com o argumento de que pretendem compensar desvantagens
atuais de grupos que historicamente tenham sofrido uma situacáo de
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desvantagem e subordinacáo. Sem dúvida, isso nao deve nos levar a
pensar que se justificarn pela necessidade de compensar algum tipo de
"inferioridade", mas sim que: " ...as políticas de acáo afirmativa podern
ser entendidas como mecanismos compensadores de preconceitos
cul turais nos padróes e criterios de avaliacáo empregados pelas escolas
ou por ernprcsários. Estes padróes e critérios de avaliacáo refletem,
pelo menos até certo ponto, a vida específica e a experiencia cultural
dos grupos dominantes, brancos, anglo-saxónicos ou hornens. Alérn
disso, ern urna sociedade grupalmente diferenciada, o dcsenvolvimento
de padróes e criterios de avaliacáo totalmente neutros resulta difícil
ou impossível, posta que a experiencia cultural das mullieres. dos/as
negros e dos/as latinos e as culturas dominantes sao em muitos aspectos
irredutíveis a urna medida comum. Portanto, as políticas de acáo
afirmativa ou positiva compensam o domínio de um conjunto de
atributos culturáis." (CASTELLS, 1996, p. 123, traducao livre)
A educacao um processo "generificado", quer dizer, urna práti
ca social constituída por genero e que por sua vez constitui generoso
Por meio da educacáo, diversos tipos de identidades sao produzidos
(de genero, mas tarnbérn de nacionalidade, idade, socioeconómicas.
raciais, entre outras). As relacóes e práticas educativas estáo na base
da constituicáo dos diversos tipos de sujeit@s, como tambérn pro
duzem as formas pelas quais as instituicóes sociais sao organizadas e
percebidas. Nesse sentido, possível afirmar que a universidade, en
quanto instituicáo educativa, nao só constituí um espaco social privi
legiado para a forrnacao/contencáo da juventude, como é adernais
um espaco "generificado", constitutivamente e instituintemente arra
vessado pelas relacóes de genero (ver LaURO, 1997, e tarnbém
YANNOllLAS, 1997).
é

é

Como instituicáo que faz parte do sistema educativo, a universidade
um espaco socialmente diferenciador, enquanto mecanismo de
inclusáo/exclusáo (ter urn título universitário nao o mesrno que nao
té -10), como tarnbérn (e cada vez mais a partir da instauracáo dos atuaís
processos de avaliacáo universitária) por meio de mecanismos internos
que classiíicam, ordenarn e hierarquizarn os carpos docente e discente,
as disciplinas científicas, as instituicóe s de nível superior etc. Aa
incorporar grupos sociais historicarnente exc1uídos pelos processos
articulados de massificacáo e feminilizacáo dos estudos superiores, a
universidade manteve e talvez aprofundou as desigualdades, por meio
de sua organizacáo, localizacáo, currículos, regulamentos, sistemas de
é

é
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avaliacáo, categorizacóes, entre outros aspectos. Essas formas de
expressáo das desigualdades nao afetam somente a relacáo entre homens
e mulheres, mas também a relacáo entre as próprias universitárias.
''Ao estabe1ecer juízos sobre o qué vale como conhecimento
inte1ectual, os líderes académicos se guiam mais provave1mente
por conceitos de qualidade baseados em normas universais de
competencia. Assim, urna socióloga cujo trabalho publicado
em revistas académicas dominantes terá urna maior probabilidade
de conseguir incentivos académicos que aque1a socióloga cujo
trabalho publicado principalmente em revistas feministas ou
interdisciplinares.
As medidas tradicionais de 'excelencia'
favorecem indivíduos social, intelectual e ideologicamente
seme1hantes.
Aque1es professores que em sua pesquisa e cátedra
desafiam standards normativos podem ser vistos como pouco
desejáveis por seu trabalho escassamente ortodoxo; mesmo quando
populares, nao contribuem substancialmente para os critérios de
qualidade académica." (BENSIMON, 1995, p. lO, traducáo livre)
é

é

e..)

e.. )

Nao existiria consciéncia na comunidade académico-científica nem
entre os formuladores das políticas públicas de Ciéncia e Tecnologia
sobre a necessidade de se propor medidas específicas que fomentem
relacóes de género igualitárias entre os e as cien ti stas (ao contrário,
haveria um alto grau de rejeicáo, principalmente as propostas de acóes
afirmativas), sustentada pelos seguintes pressupostos 11:
• os preconceitos de género sao gerados antes da entrada dos jovens
na universidade - e, portanto, caso alguma medida seja recomendada,
deveria estar destinada aos primeiros momentos do sistema escolar
ou ao momento da eleicáo do tipo de curso superior;
• os preconceitos de género que "houve" na academia já estariam
ultrapassados, e suas conseqüéncias (especíalízacáo das mulheres
em determinadas disciplinas, dificuldades para ocuparem altos cargos
na hierarquia académica etc.) estariam comecando a ser neutralizadas
como um processo natural decorrente do ingresso massivo das
mulheres nos estudos universitários e nos centros de pesquisa 

12 Baseamosessas añrmacóesnos resultadosincluídosno RelatórioNacionalFinal Brasildo Projetode Pesquisa Mu~~ocal
"Eqüidade de género em ámbitos de Ciencia e Tecnologiana América Latina: representacóese propostas de 1uncionári@s,
pesquisador@se académic@sem postosde liderancainstitucional", O Projetofoi coordenadopelaCátedra RegionalUnesco
"Mujer,Cienciay Tecnología enAméricaLatina"desde a FLACSO/Argentina, e executadolocalmentepela FLACSO/Brasilsob
coordenacáo de SilviaC. Yannoulas, com a parncipacáo dePatriciaTimoe UliaRodriguez Farrell, O Projetoobjetivourealizarurna
pesquisa peralaaecorpareñvaernváros paísesde América Latina(alémdeArgentina e Brasil, Cuba Méxeo,UrugJaie Venezuela).
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exernplificam com estatísticas sobre concluintes do curso superior
do Ministério da Educacáo, o u corn dados do Diretório de
Pesquisadores do CNPq¡
• o campo da ciencia e da tecnologia basearia suas premiacóes e
recompensas materiais e simbólicas no mérito, e esse mérito seria
independente do género, mas atrelado a urna competencia e a urna
produtividade assexuadas,
• nao existe indício de consideracáo dos cientistas sob a ótica de
trabalhadores assalariados, e portanto de difícil reconhecimento a
necessidade de se implementar, minimamente, as mes mas políticas de
protecáo ao trabalho feminino que já vigoram no mercado de trabalho
extracientífico (por exemplo, licenca-maternidade remunerada para as
bolsistas, ou construcáo de creches nos centros de pesquisa). Apesar
de "náo-dito", parecería existir um mito de superioridade pela utilizacáo
da razao e da mente que deixaria os cientistas por fora do "mundo
material das necessidades básicas humanas".
é

7. Alinhamentos (Des)Orientadores? Espacos, Fronteiras
e Empoderamento
A primeira questáo que se coloca em face da situacáo das mulheres
na academia é a que se vincula ao lugar ou espaco da disputa do poder.
Ou seja. eleve-se conduzir a luta a partir do interior ou ao longo da
Ironteira> "Qual seria urna política efetiva para as mulheres> Anima-las a
nao parar, a nao se deter em sua trajetória até o poder, ou mudar de
modelo (o modelo masculino), criticar os homens, criticar a masculinidade
dominante, que para eles tambérn
alienante, muito ernbora para as
mulheres seja dupla mente alienante? Por em pauta o modelo masculino,
com toda alienacao a que pode levar e que consiste essencialmente em
viver a vida unidimensionalmente? Só poder, só política, só trabalho, só
ambícáo etc. Esta a grande e penosa especializacáo masculina, sua glória
e sua cruz." (CORTÁZAR, 1997, p. 74, traducáo livre)
é

é

Parecería que nao existe um caminho único, e que

é

necessário/

dcsejávcl encaminhar a luta por dentro, mas sem renunciar a transgressáo

a

e luta de fronteiras "É conveniente utilizar a imensa quantidade de
tempo, esforco e tensáo necessária para conduzir as lutas de acáo
afirmativa quando a raíz do problema se encontra fora da ciencia, na
orgauizacáo das relacoes de género na sociedade e nos usos e
significados da ciencia em geral> Sim e nao. Nao, porque sozinhas
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essas estratégias nao podem estabelecer a eqüidade para as mulheres
na prática da ciéncia, C..). Sim, porque essa acáo acarreta pequenos
avan\os, modifica algumas mentes, cria mais espaco para futuras geracóes
de mulheres, cria consciencia de solidariedade política entre as
mulheres (e os homens) que lutam por eqüidade..." (HARDING, 1996,
p. 213, traducáo livre)
Pela abordagem da psicologia, alguns autores e autoras defendem a
construcáo de um novo modelo, o da androginia, no sentido de indicar
a uniáo do feminino e do masculino, urna forma alternativa de se
conceber os géneros feminino e masculino, de cuja flexibilizacáo surgiria
um ser humano mais completo. Trata-se de um ideal cultural, que se
traduz psicologicamente em forma mais plena e saudável de
desenvolvimento pessoal. Pressupóe que @ sujeit@ possa ir além dos
limites impostos pelos estereótipos de género, que exceda tipificacáo
cultural feminina ou masculina (ver JAYME y SAU, 1996).

a

O desenvolvimento desses novos modelos nao será espontáneo.
Postulamos a necessidade de cursos especiais com grupos específicos de
mulheres, em torno de técnicas e práticas que levem ao empoderamento.
A palavra empoderamento se refere a potencializacáo educacional e
profissional das mulheres, aumentando seu nível de inforrnacáo, agucando
suas percepcóes, e evidenciando idéias e sentimentos comuns. Seu
objetivo mais arnplo é fortalecer as capacidades, habilidades e disposicóes
para o exercício legítimo do poder.

É possível identificar um conjunto de práticas que facilitam o processo
de empoderamento, como por exernplo. apresentacáo de textos origináis
deliberadamente pensados sob o enfoque das relacóes de género; releitura
de velhos textos, que nao foram escritos sob esse enfoque, mas que
passam a ser lidos por essa ótica, análise da experiencia pessoal por meio
da reconstrucáo de histórias de vida. Destacarn-se as técnicas de
colaboracáo, cooperativa e interativa, com muito uso de diálogo, "role
playing" (dramatizacáo de papéis), redacáo de jornais, relato de casos.
Os saberes adquiridos e as habilidades desenvolvidas pelas mulheres
em seu cotidiano e no ámbito de seu trabalho nao costumam ser
valorizados pela sociedade, já que carece m de instancias de validacáo
ou certificacáo específicas. Por exernplo. ocupacóes vinculadas ao
servico doméstico ou ao cuidado de idosos e criancas geralmente sao
desempenhadas com base em saberes e habilidades transmitidas de
geracáo a geracáo dentro do lar, entre máes e filhas. O objetivo principal
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a ser alcancado pelas estrategias de empoderamento a tomada de
consciencia e potencializacáo das próprias competencias. Esta tomada
de consciencia se vincula a vísibilizacáo das capacidades que as
mulheres t m desenvolvido e m face do desconhecimento e
desvalorizacáo social das qualificacóes fernininas.
é

é

O objetivo do empoderarnento nao construir urna sociedad e de
mulheres poderosas, porém isoladas, mas de contribuir para a construcáo
de uma nova ordern científica e cultural, socialmente justa e
políticamente democrática, em sentido mais amplo ou abrangente. Ou
seja, urna ordem sem h ierarquías nem privilégios base ados em
estereótipos e estigmas absolutamente injustificados e nada científicos,
que permita entao a homens e mulheres que, de maneira conjunta,
desenvolvarn urna cidadania plena e produtiva.
é

8. Conhecimento Científico e Androcentrismo
Analísernos agora a outra vertente do androcentrisrno científico: o
androcentrismo incluinte que, embora permita o ingresso das mulheres na
atividade académica, continua desconsiderando as relacóes de género
quanto metodología de pesquisa e conteúdo do conhecimento científico.

a

No discurso lógico-científico em geral, e, particularmente, no discurso
das Ciencias Humanas, o aporte das rnulheres construcáo da vida social,
cultural e científica aparece silenciado e menosprezado. Desde a segunda
mctade do século passado, as académicas feministas denunciarn o
androcentrismo na ciencia como forma específica de sexismo. A análise
feminista do conhecimento científico permitiu desvelar que o enfoque
de urna pesquisa pela perspectiva masculina, e a posterior consíderacáo
dos resultados como válidos tanto para homens como para mulheres,
distorce o conhecimento científico ao modo do etnocentrismo.

a

Pelo modelo da ciencia empírica, (ir) cientista um@ observadoréf
independente, que deve contar com a capacidade de minimizar qualquer
relacáo atetiva e valorativa com o objeto de estudo. Na medida ern
que sao mantidos distancia, os objetos nao seria m influenciados por
ele/ela e, por conseguinte, os dados coletados seriarn confiáveis e nao
contaminados pela subjetividade (neutralidad e) .
é

a

O paradigma empírico da ciencia tem sido julgado pelo feminismo
académico porque a objetividade científica nao
sinónimo de
neutralidade. Cergen (1993) questiona a objetividade científica em
tuncáo de cinco aspectos tundarnentais.
é
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• A independencia do genero d@ cientista em relacáo a disciplina
científica;
• A "descontextualizacáo" do fenómeno sob investigacáo,
• A isencáo de valor no desenvolvimento da teoria e da prática,
• A possibilidade de obtencáo de "dados brutos";
• A superioridade d@ cientista para interpretar a realidade em
relacáo a outras pessoas.
Desdobremos cada um desses aspectos. O empirismo tradicional
pretende estabelecer leis gerais para o funcionamento humano, tomando
por base o modelo das Ciencias Naturais e Exatas. @ cientista retira as
unidades de análise de seu contexto cultural e histórico e postula a
independencia de seus interesses pessoais e institucionais. A critica feminista
se concentra nas conseqüéncias que essa descontextualizacáo acarreta sobre
as mulheres enquanto objetos de estudo. As mulheres sao estudadas a
margem de suas circunstáncias pessoais, assim como das relacóes de genero.
Os problemas derivados dessa suposta neutralidade descontextuali
zadora sao claramente visíveis quando se atribui as mulheres características
pessoais como disposicóes "naturais", em vez de pensá-las como efeitos
de sua posicáo específica enq uanto grupo discriminado em urna determinada
sociedade. Essa perspectiva desconhece os fatores sociais e culturais que
influenciam a vida das mulheres. A ídentídade dos objetos de investigacáo
depende de seu contexto, e por isso nao possível descontextualizar um
fenómeno sem modificar seu significado. A pesquisa científica deveria ser
conduzida de maneira a nao violentar a situacáo social do objeto, levando
em conta a contingencia histórica dos fenómenos.
é

Dentro do paradigma científico tradicional, supóe-se que @ cientista
pode e deve produzir conhecimento isento de valoracáo subjetiva, e
que a atividade de pesquisa nao deve ser influenciada por preconceitos
pessoais, princípios éticos e outras preocupacóes. O feminismo
académico, ao contrário, afirma que o conhecimento e sua criacáo nao
sao isentos de valoracáo e subjetividade, e sustentam que o conhecimento
livre de interesses impossível. Conseqüentemente, torna-se necessário
substituir o interesse implícito pelo explícito.
é

O empirismo sustenta que a única maneira de estabelecer conheci
mento válido
por meio do procedimento científico, considerado
como único e inequívoco. Todas as outras formas do saber humano
seriam inferiores. Essa hipótese de superioridade da ciencia se mani
festa nos seguintes aspectos:
é
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• Assume que @ pesquisador@ mais sábi@ e competente que o
objeto de investigacáo. e por isso, nao tem interesse de descobrir o
que o objeto de estudo sabe ou capaz de fazer,
é

é

• ({1) investigador@ espera ter controle total sobre o modo como
o estudo se realiza; contexto, métodos, procedimentos, análíse,
resultados e recornendacóes para aplicacáo sao regulados pel@
pesquisador@, subjugando dessa forma o objeto de estudo,

• (f¡! cientista jamais cornpartilha suas opinióes com os objetos de
estudo antes de finalizar seu estudo, porque esse compartilhar
supostamente "contarninaria" a formulacáo da pesquisa e os resultados.
As académicas feministas sustentam que essa pre suncáo de
superioridade d@ investigador@ e esses procedimentos de subordinacáo
do objeto repctem os padrees da relacáo entre gérieros na cultura, como
maniíestacáo de urna ordem hierárquica.
Pelo paradigma empírico, os fatos sao concebidos como independentes

el(Z]) cientista que os estabelece. Assume-se que o mundo "é como é",
indepenclentemente d@ observador@. A tarefa d@ cientista é, entáo,
reHetir es se mundo em suas teorias. Além disso, todas as pessoas que
utilizam os métodos científicos deveriam chegar as mesmas conclusócs
cm relacáo a natureza do mundo.
As feministas académicas sustentam que todos os aspectos do método
científico requerern atos de interpretacáo, necessários para selecionar
e criar um vocabulario relevante e urn modelo teórico, para realizar
distmcóes entre objetos, para formular sistemas de explicacáo e
sistematizar os dados encontrados. Ainda mais, o que transformado
cm "dado" nao reflete o mundo tal como ele é, senáo um mundo
subsumido em modelo lingüístico <1 priori.
é

O feminismo académico questiona a linguagem científica modulada
com o fim de produzir um mundo androcéntrico de "fatos", que
invariavelmente outorga vantagens aos homens em detrimento das
mulheres. É comurn que importantes conceitos científicos sejam baseados
cm hipótescs preexistentes re1ativas as relacóes entre os géneros. O
rncsmo acontece ern relacáo as metáforas científicas (por exernplo, ciencias
duras e 50ft), que recorrem a hipóteses androcéntricas. Essas categorias
provenientes da linguagem científica dividern o mundo em falsas simetrias,
e se introduzern nas categorias concretas da realidad e, "naturalizando
se" na vida cotidiana. As relacóes de poder entre homens e mullieres
[azcrn parte constitutiva dessas visóes ou enfoques científicos.
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Em resumo: a concepcáo empírica do conhecimento objetivo e
acumulativo é uma projecáo da ideologia ou dos valores culturalmente
atribuídos a masculinidade. As feministas académicas consideram que,
ao separar sujeito-objeto, razáo-emocáo, conhecimento-contexto
sociohistórico, a orientacáo empírica se torna incompatível com uma
ciencia que contemple a inclusáo de todos os sujeitos sociais.
KELLER analisou as metáforas e imagens geralrnente utilizadas para se
referir a ciencia. Por exernplo, as ciencias"duras" remetem a ídéia de ciencias
objetivas e, por isso, masculinas, e as ciencias "50ft" a idéia de ciencias mais
subjetivas e mais femininas. Isso denota uma metáfora de genero sumamente
arraigada em nossa cultura, a qual estabelece hierarquias entre campos ou
áreas disciplinares. Outro mito é o de se conceber a ciencia como contrária
a eros. A percepcáo social, por exemplo, é de que os cientistas sao menos
eróticos que os artistas. ''A ciencia transporta o impacto de sua generizacáo
nao só as diferentes formas em que é usada como a descrícáo da realidade
que oferece" (KELLER, 1991, p. 86, traducáo livre)
A modernidade se vangloriou da producáo de um método universal
de pesquisa: o método científico. A separacáo entre teoria e prática na
retórica da verificacáo científica pressupóe o empirismo e o formalismo
como critérios de cientificidade e de obtencáo da verdade. A ciencia
moderna é marcadamente tecnológica. Sua definicáo é dada pelo
domínio tecnológico da natureza e pelo controle dos fenómenos
naturais. Para BACON (1561-1626), por exernplo, a natureza tinha de
ser "subjugada e obrigada a servir", e a meta do cientista era "tortura
la até arrancar-Ihe os segredos". Como muitos autores da época e
posteriores, inclusive contemporáneos, cornparou-se a natureza com a
mulher (ver FICUEROA-SARRIERA, LÓPEZy ROMÁN, 1994).
As imagens sobre "a rnulher" na modemidade foram construídas a partir
de um pensamento binário que naturalizou a separacáo masculíno-femíníno,
justificando-a pelas diferencas biológicas. As dicotomias natureza-cultura,
selvagern-doméstíco se constituíram em categorias que significarn pelo
seu oposto. o feminino é pensado enquanto existe o masculino. Estabeleceu
se uma equivalencia entre feminino e natureza, e entre masculino e cultura.
O nao-masculino enquanto oposicáo representa o que está fora do ámbito
dos homens. Se o natural ou feminino está fora desse ámbito, toma-se
necessário subjugá-Io. Certos significados sao convertidos em eixos em
torno dos quais outros significados sao forcados a girar de modo
subordinado. Essa ideologia científica dividiu o mundo em duas partes:
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• O que conhece (a mente);
• O cognoscível (a natureza e os fatos sociais).
A relacáo entre quem conhece e o conhecido
de distancia e
separacao. O sujeito e o objeto estáo radicalmente separados. A
natureza e os fatos sociais sao coisificados. Concomitantemente, divide
se as formas de conhecer em "objetivas" e "subjetivas". O masculino
denota, en tao, separacáo, autonomia e distáncia radical de qualqucr
tipo de mistura entre sujeito e objeto. O objeto (natureza) passivo.
observado, manipulado, dominado. O sujeito (a mente) observa,
ativo, manipula, controla, domina. Os qualificativos do objeto sao
atribuidos ao feminino e os adjetivos do sujeito ao masculino.
é

é

é

é

é

é

Alérn disso, a construcáo de saberes por parte das mulheres nao
percebida como elaboracao, mas como um saber "dado" (dom) pela
nat ureza. Assim, por exernplo. todos os saberes relacionados com a
reproducáo social e biológica no ámbito doméstico nao sao percebidos
como saberes construídos cultural mente, mas sao entendidos como dotes
naturais, espontáneos, dependentes de urna natureza feminina esseucial.
é

De acorde com KELLER (1991), desde a ciencia c1ássica se postula
a separacao objeto-sujeito do conhecimento, o que dá lugar a urna
concepcáo de epistemologia objet ivista. A verdade medida por sua
distáncia do subjetivo KELLER distingue dois tipos de objetividade.
é

• Objetividade estática: faz referencia a busca de um conhecimento
que comeca pela separacáo entre o sujeito e o objeto; esse tipo de
objetividade o que tem sido assumido desde a ciencia tradicional;
é

• Objetividade dinámica: utiliza a experiencia subjetiva em prol de
uma objetividade rnais efetiva. O/a cientista emprega urna forma de
atencáo com o mundo caracterizada pelo amor e empatia, isto é, urna
forma de conhecimento pela qual consciente da conectividade com
o mundo, garantindo ao mesmo ternpo independéncia do mesmo.
é

A objetividade dinámica tolera a arnbiguidade, a incerteza, um certo
jogo entre o sujeito e o entorno, e a capacidade de se relacionar com a
dilerenca O reconhecirnento da dilercnca proporciona um ponto de par
tida para a capacidade de relacionamento. Esse posicionamento de KELLER
se mauifesta como um modelo de epistemologia interativa e coniextual.
Por csse paradigma, preciso voltar a nornear a natureza como um objeto
nao alienado e a mente como nao necessariamente masculina, redefinindo
a relacáo entre sujeito e objeto, dando outras significacóes as nocóes de
"mente" e "natureza", e reconstruindo o vínculo entre ambas.
é
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Por sua parte, HARDINC (1996) assinala que a história da ciencia
foi elaborada descritivamente, com base nas vidas e descobertas de
cientistas de destaque. A história da ciencia relata os éxitos daqueles
que, seguindo um programa cognitivo universalmente aceito,
desenvolveram producóes científicas universalmente válidas. Os avances
científicos sao apresentados como o ápice do progresso humano e como
resultado do método científico.
Essa maneira dominante de relatar a história da ciencia revela a ausencia
de urna perspectiva de genero. "... o processo sistemático de se evitar a
identidade e o comportamento de genero, as disposicóes institucionais
de genero e o simbolismo de genero nos levam a suspeitar que nos
encontramos ainda ante urna idéia incompleta e deformada da ciencia
moderna. Quando se elaboram descricóes sensíveis as questóes de genero
de outros momentos da história, nossas idéias sobre as épocas progressistas
se rnodificam radicalmente (...) nao acreditavam de maneira alguma que
a férnea humana fosse igual ao macho humano, que a lei devesse refletir
essa igualdade, que o trabalho das mulheres e dos homens fosse
intercambiável, que as ligacóes das mulheres com os homens e com as
enancas e as famílias estivessem entre as relacóes que vinculam de forma
regressiva. Nao há dúvida que isso se deve, em grande parte, a que a
natureza e a atividade das mulheres nao eram percebidas como elementos
plenamente sociais ...", (HARDINC, 1996, p. 194-196, traducáo livre)
A autora sustenta que o aparecimento da "nova ciencia moderna"
apresenta coincidencias notáveis com a atual proposta feminista de
pesquisa, porque ambas:
• Questionam as atitudes autoritárias e defendem a ernancipacáo
política como fundamento de seus estudos.
• Requerem a redefinicáo do progresso político e intelectual,
evidenciando que as hierarquias nao estáo inscritas na natureza, mas
sim que sao criacóes sociais e, por isso mesmo, mutáveis,
• Ressaltam a importancia da experiencia humana como fonte de
conhecimento,
• Destacam a educacáo como fator fundamental para criacáo de
conhecimentos que erradiquem a subjugacáo,
• Buscam a combinacáo do conhecimento moral e político com o
empírico, procurando unificar o conhecimento do coracáo. do
cérebro e das máos.
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Apesar disso, interessante destacar urna disparidade entre os pio
neiros defensores da "nova ciencia" e as pesquisadoras feministas. A
ideruificacáo dos primeiros com os subjugados de sua época resulta
mais voluntarista que a identificacáo das feministas com a condicáo das
mullieres "Ternos que aprender com a história. Um recado para o fe
minismo se refere reducáo do radicalismo em nossos objetivos e pro
jetos, nos comprornissos que assumimos. Como os projetos feministas
cstáo incorporados ern sociedades ainda fundamentalmente estruturadas
mediante ordens de género, de raca, de c1asses sociais ou culturáis. o
feminismo deve rcssaltar de maneira inequívoca a prática diária e os
csforcos a longo prazo para eliminar todas essas formas de dominacáo.
para evitar o infeliz destino do 'movimento da nova ciencia' do século
XVII. Um número importante de indivíduos e grupos tém muito o que
perder ante o avance desse projeto radical e muito que ganhar com a
rrausforruacáo do impulso feminista em um elemento a maís de um
universo pluralista, nao ameacador, de discurso teórico, no qual as re
lacó e s de poder pe rruanecam fundamentalmente inalteradas."
(HARDINC, 1996, p. 209, traducao livre)
é

a

9. Transgredindo Fronteiras e Assumindo Limites
Qual
a conscquéncia imediata de se advertir sobre os traeos
androcéntricos do método científico? Deseja-se a construcáo de urna
epistemología e de urna ciencia específicamente feministas? Reconhecer
a ciencia como produto social, desconstruir vestígios ou marcas ele
seus produt orcs tanto nos projctos como nas maneiras de conceber o
eonhecimento, nao implica, a nosso ver, a exaltacáo de urn subjetivismo
relativista, que considera as hipóteses centradas nos homens versus as
hipóteses centradas nas mulheres.
é

O objetivo da busca de saber pelas feministas consistiría cm elaborar
teorías que mostrern com a maior clareza possível as atividadcs das
mulhcres como atividades sociais, e as relacóes sociais de genero como
elemento de importáncía para a compreensáo da história humana. Esse
projeto nao tem em si mesmo nada de subjetivo; de fato necessario
evidenciar e evitar a tentacáo ginecocéntrica dos feminismos.
é

Os aportes dos Estudos de Cenero para a construcáo de lima nova
ciencia autorizarn enfoques e perspectivas que se tornam disponívcis
para os cmprecndimeutos intelectuais cm geral. É possívcl pensar urna
epistemología que possa dar canta de urna forma alternativa de se íazcr
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ciencia? É possíve1 urna ciencia que inc1ua as relacóes de genero na
producáo do conhecimento? Como seria urna visáo feminista da obje
tividade da ciencia?
HARAWAY (1995) afirma que o problema da ciencia para os
feminismos é entender a objetividade como um tipo de racionalidade
situada: a uniáo das vis6es parciais e das vozes vacilantes em um sujeito
coletivo situado ou localizado, Quer dizer, a possibilidade de viver
dentro dos limites e contradicóes das vis6es situadas. A autora destaca
a adjudicacáo exagerada que o saber científico atribui a si mesrno. a
pretensáo de ver tudo e de todos os lugares como se fosse um deus
onipresente e onissapiente. Nem a onipoténcia nem a oníssapiéncia
interessam aos feminismos, e considera a pretensáo da objetividade
absoluta semelhante a imagem de um pau-de-sebo, portanto inacessível.
HARAWAY (1995) se mostra hostil ao relativismo e as vis6es
totalizadoras. Destaca como alternativa a aceitacáo dos saberes situáveis,
parciais, críticos, sustentados em redes de conexáo construídas com
solidariedade por meio da política, e das conversas compartilhadas em
nível epistemológico, A ciencia sobre a qual conduz sua reflexáo seria
urna que nos permitiria juntar-nos na esperanca de transforrnacáo dos
sistemas de saber e das formas de ver. Urna ciencia que pudesse inter
pretar, traduzir e se permitir o tateamento e a cornpreensáo parcial. A
producáo de saberes situados requer que o objeto de pesquisa seja
objeto e ator ao mesmo tempo como única forma válida de se acercar
do conhecimento real. Se a ética e a política sao pilares fundamentais
para a objetividade da ciencia, essa mesma postura em relacáo ao obje
to/ator é que seria considerada coerente.
Ao contrapor a possibilidade de urna objetividade ilimitada a
concepcao da objetividade como racionalidade situada, a autora se alinha
na luta por urna visáo que reconheca os limites cambiantes dos objetos,
os quais sao passíveis de transforrnacáo constante, A metáfora do cyborg,
acalentada por HARAWAY (1995), sugere urna imagem adequada ao
entendimento desse conce ita de objetividade. Os cyborgs sao criaturas
da ficcáo científica, constituem urna metáfora irónica e urna estratégia
retórica, urna imagem condensada de imaginacáo e realidade material,
em que se confundem as fronteiras entre o real e o fictício, e em que
aparecem subjetividades que nao demonstram temor por suas identidades
contraditórias. Os cyborqs sup6em a emergencia de novos tipos de limites,
fluidos e imprecisos, entre o humano, o natural e o artificial.
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Os feminismos térn tido grande preocupacáo de apontar os pecados
da ciencia, mas ainda nao conseguiram mobilizar energía suficiente para
imaginar urna busca de conhecimento emancipadora. Qual o vínculo
existente entre esse compromisso emancipatório e a questáo ética? As
feministas procuram tracar um projeto de subversáo de valores. A partir
de uma lógica dicotómica, os feminismos se situariarn do "lado do
bern". Nao se trata de suplantar urna ética masculina por urna ética
feminina. No se trata de suplantar a "Iei paterna" pela "lei materna",
porque eticamente [alando "propor nao impor" e "alimentar nao
empanturrar" Pensar as propostas feministas a partir desse lugar implica
nao tanto "zelar" mas" deixar crescer" (COLLI N, 1992).
é

é

é

As posturas feministas implicam UI11 nó problemático de varias
escalas e vertentes, com diferentes posicóes teóricas e políticas. Desse
modo, a proposta epistemológica e ética deve incluir suas ambivalencias
- ódios e amores, conflitos e coincidencias - sem impor a idealizacáo
das relacóes pretendidas tanto no interior dos feminismos como das
rclacóes desses com outras posturas teóricas. A pretensáo de urna
ciencia e urna ética que se reforrnularn em suas marchas, multas vezes
tentativamente (ver AZCÁRATE, 1996).
é

O enfoque de genero é postulado como potencial alavanca das
estruturas científicas existentes. Negá-lo ou desconhecé-lo significa,
scrn dúvida, parcializar o conhecimento ou diminuir seu potencial
emancipador. No entanto, a academia feminista nao pode pretender
construir por si só urna ciencia sucessora. Assim, os aportes ciencia
realizados pelos feminismos podem ser considerados como
conhecimentos/marcas, orientacóes e sinalizacóes, que nao deveriam
ser ignoradas ao risco de se reduzir o panorama ou desconhecer espacos
Iérteis de exploracáo e transformacáo do conhecimento científico.

a

Nesse sentido, as reflex6es de COLLIN (1992) sobre urna "ética
do diálogo plural" sustentam nossas aproxirnacóes questáo tratada. A
autora argumenta sobre urna consciencia do limite que separa do outro,
do limite que afasta, mas que
ao mesmo tempo condícáo para a
aproxirnacáo. O diálogo com outras posturas teóricas e epistemológicas
se situa justamente no jogo dialético entre a consciencia dos limites
das propostas feministas e o enorme potencial emancipador das mesmas.

a

é
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Anexo 11
Abreviaturas e Siglas
AFM - Articulacáo Feminista Mercosul
Alast - Associacáo Latino-Americana de Sociologia do Trabalho
Alea - Área de Livre Comércio das Américas
AMB - Articulacáo de Mulheres Brasileiras
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNB - Banco do Nordeste
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
CCSCS - Coordenadoria de Centrais Síndícais do Cone Sul
CDES - Conselho de Desenvolvimento Económico e Social
CE - Corníssáo Européia
CECyM - Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Argentina)
Cedaw- Convencáo sobre a Elímínacáo de Todas as Formas de Díscrimínacáo
contra a Mulher
CEDM - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
CEE - Comunidade Económica Européia
Ceert - Centro de Estudos das Relacóes de Trabalho e Desigualdades
Cepa] - Comissáo de Estudos para América Latina e o Caribe
Cepia - Cidadania, Estudo, Pesquisa, lnforrnacáo e Acáo
Cerd - Convencáo Internacional para a Eliminacáo de Todas as Formas de
Discriminacáo Racial
CET - Conselho Estadual de Trabalho
CETlS - Centro de Educación, Terapia e Investigación en Sexualidade

Cf émea - Centro Feminista de Estudos e Assessoria
CCT - Confederacáo Cera] dos Trabalhadores
CIEDUR - Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguayo
Cinrerfor/Ol'T - Centro Interamericano de Investigación y Documentación
sobre Formación Profesional da OIT
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CLT - Consolidacáo das Leis do Trabalho
CMC - Conselho Mercado Comum
CMT - Conselho Municipal de Trabalho
CNB - Confederacáo Nacional dos Bancarios
CNDM - Consc1ho Nacional dos Direitos da Mulher
CNPq/MCT - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Ministério de Ciencia e Tecnologia
COB - Central Obrera Boliviana (Bolívia)
Codcfat - Conselho Deliberativo do FAT
Contag - Confedcracao Nacional de Trabalhadores na Agricultura
CUT - Central Única dos Trabalhadores
Dieese - Departamento lntersindical de Estatísticas e Estudos
Socíoeconórnicos
DRT - Delegacia Regional de Trabalho
EAEP - Equipe Avaliacao Externa PEQ
Elas - Elisabeth Lobo Assessoria - Trabalho e Políticas Públicas
ETM - Equipe Técnica Multidisciplinar da OIT/Chile
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador
FCES - Fórum Consultivo Económico e Social
FIC/CIDA - Fundo para Igualdade de Cenero da Agencia Canadense para o
Desenvolvimento J nternacional
Flacso - Faculdade Latino-Americana de Ciencias Sociais
F1acso/Brasil- Sede Académica Brasil da Faculdade Latino-Americana de
Ciencias Sociais
FMI- Fundo Monetário Internacional
FS - Forca Sindical
FUFMT - Fundacáo Universidade Federal de Mato Crosso
CAD - Cenero no Desenvolvimento (ver Parte 1)
Ces par - Cestáo Participativa para o DesenvoIvimento Local
CMC - Crupo do Mercado Comum do Mercosul
CTedeo - Crupo de Trabalho contra Discrirninacáo no Emprego e na Ocupacao

Ibam - Instituto Brasileiro de Adrnimstracáo Municipal
Ibase -Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Económicas
lBCE -Instituto Brasileiro de Ceografia e Estatística
IDC - Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado ao Cenero
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
IFCS/UFRJ -Instituto de Filosofía e Ciencias Sociais da Universidade Federal
do Río de janeíro
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Inep/MEC -Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do
Ministério da Educacáo
lpea -Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas
[SIS - Servicio de Comunicación e Información de las Mujeres (Chile)
LOA - Lei Orcarnentária Anual
MEO - Mulher e Desenvolvimento (ver Parte 1)
Mercosul - Mercado Comum do Sul
MJU - Ministério da lustica
MTb - Antiga denornínacáo do MTE
MTE - Ministério de Trabalho e Emprego
Naea - Núcleo de Altos Estudos Amazónicos
Nafta - North American Free Trade Agreement (ver TLCAN)
NEPeM - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher da UnB
NlD - Núcleo de Inforrnacáo e Documentacáo
OEA - Organízacáo dos Estados Americanos
OIT - Organízacáo Internacional do Trabalho
O NG - Organizacáo Náo-Covernamental
ONU - Organizacáo das Nacóes Unidas
PAM- Plataforma Mundial de Acáo
PEA - Populacáo Economicamente Ativa. parcela da PIA ocupada ou
desempregada.
PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego, elaborada pelo Dieese e a
Fundacáo Seade.
PEQ - Planos Estaduais de Qualífícacáo Profissional
PIA - Populacáo em ldade Ativa, corresponde apopulacáo de 10 anos e mais
PIB- Produto Bruto Interno
PIT/CNT - Plenario lntersindical de Trabajadores - Convención Nacional de
Trabajadores (Uruguai)
Planfor- Programa Nacional de Qualificacáo do Trabalhador
Pnad - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Pnud - Programa das Nacóes Unidas para o Desenvolvimento
PPTR - Política Pública de Trabalho e Renda
Proger- Programa de Ceracáo de Emprego e Renda
Pronaf - Programa Nacional de Fortalecirnento da Agricultura Familiar
RDH - Relatório de Desenvolvimento Humano, elaborado pelo Pnud
REM - Reuniáo Especializada da Mulher
RMT - Reuníáo de Ministros do Trabalho
SOS - Social Democracia Sindical
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Sefit - Secretaria de Fiscalizacáo do Trabalho do MTE
Scíor - Secretaria de Formacáo Profissional do MTb
Senat - Servico Nacional de Aprendizagem em Transportes

Sert/S P - Secretaria Estadual de Relacóes de Trabalho
Setas/CE - Secretaria Estadual de Trabalho e Acáo Social de Ceará
Setrabes/RR - Secretaria de Estado do Trabalho e Bern- Estar Social do Estado
de Roraima
Setras/BA - Secretaria de Estado do Trabalho e da Acáo Social da Bahia
SCT 11 e SCT 10- Subgrupo de Trabalho N° 11, posteriormente 10, do
Mercosul- trata das relacóes trabalhistas, emprego e
seguridade social
Sigae - Sistema de Inforrnacócs Cerenciais sobre Acóes de Emprego
Sine - Sistema Nacional de Emprego
S [P - Sistema Integrado de Pós-Craduacáo da Flacso/Sede Académica Brasil
SPE - Sistema Púhlico de Emprego
SPPE - Secretaria de Política Públicas de Emprego do MTE
STh - Secretaria Estadual de Trabalho
Suden e - Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste
TLCAN - Tratado de Livre Comércio da América do Norte (ver Nafta)
UE - Llniáo Furopéia
UF - Unidade da Federacáo (Brasil)
LlFBA - Universidade Federal da Bahia
UFF - Universidadc Federal Fluminense
UFC - Universidad e Federal de Coiás
LlFPA - Universidade Federal do Para
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
UnB - Universidade de Brasilia
UNCo - Universidade Nacional del Cornahue (Argentina)
Uneh - U niversidade do Estado da Bahía
Unesco - Organizacáo das Nacoes Unidas para Educacao, Ciencia e Cultura
Unesp - Universidade EstaduaJ de Sao Paulo
Llniemp - Fórum Permanente das Relacóes Universidade- Empresa
l.lnifcm - Fundo de Desenvolvimento das Nacocs Unidas para a Mulher
Unigranrio - Universidade do Crande Rio
Unitrabalho - I undacáo lnteruniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho
UNER- Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina)
LlNR - Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
USA - Estados Unidos da América
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Anexo III
Glossário
a~áo afirmativa ou discrimitucio positiva - trata-se da adocáo
temporal de medidas especiais - legislativas, administrativas, judiciais -,
destinadas a promocáo da igualdade de oportunidades, em diferentes
ámbitos, para grupos historicamente discriminados. Sao acóes corretivas
que tém por objetivo corrigir as defasagens entre o ideal igualitário,
consagrado nas normas e na legíslacáo, e um sistema de relacóes sociais
marcado pelas desigualdades e hierarquias. A discrirninacáo positiva
refere-se ao conjunto de medidas de acáo positiva adotado como
política pública, para uma transforrnacáo ampla e planejada, a fim de
assegurar a igualdade de oportunidades a todos os cidadáos e cidadás
(ver CFEMEA, 1996). O primeiro país a implementar políticas de cotas
por sexo no sistema de governo foi a Noruega (1978). O primeiro país
da América Latina a implantar o sistema de cotas no Legislativo foi
Argentina (1991). Percentagem mínima para as mu\heres nos partidos
políticos dos países do Mercosul: Argentina, 30%; Brasil, 20%; Paraguai,
20%; Uruguai, nao tem lei de cotas reservadas as mulheres na direcáo
dos partidos políticos ou na cornposicáo das listas de candidatos (ver
PITANCUY & HERINCER, 2001).

advocacy - o termo adz¡oCllcy (advogar) vem sendo utilizado para
signi ficar a defesa de direitos, mediante sensibílízacáo e argurnentacáo,
visando a lormuiacáo e implernentacáo de políticas públicas e a mudanca
de valores e práticas sociais.
agendas - "... as agendas públicas estáo integradas por todos os
assuntos que os membros de uma comunidade política percebem como
assuntos de legítima preocupacáo, e merecedores da atencáo pública.
A agenda institucional, pela sua vez, está constituída pelo conjunto
de problemas, demandas e assuntos, explicitamente aceites, ordenados
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e selecionados por parte dos encarregados de tomar decis6es como
objetos de sua acáo." (GUZMAN, 2001, p. 11, traducáo livrc)

ajuste estrutural - "Nos últimos dcz a quinze anos, a América
L.atina e o Caribe passararn pela transforrnacáo de política económica
rnais significativa desde a Segunda Guerra Mundial. Mediante urna série
de reformas estruturais, um número cada vez ruaior de países passou de
economías fechadas, dominadas pelo Estado, características do modelo
de industrialízacáo por substituicáo de importacao. para economías
maís orientadas pelo mercado e mais aberras ao resto do mundo.
Aspectos complementares do processo outorgaram uma nova prioridade
á csrabilidade macroeconómica. especialmente taxas de inflacáo mais
baixas, e a crescentes gastos na área social. Havia urna expectativa por
parte dos mentores das políticas de que essas rnudancas iriarn acelerar
o crescimento económico e elevar os ganhos ele produtividade, ao
mesmo tempo cm que levariam criacáo ele rnais empregos e maior
cqüidadc." (STAL.L.lNGS & PERES, 2002, p. 1). O cstudo ressalta que
"As análiscs empíricas realizadas ern geral concluíram que as reformas
t iverarn um impacto negativo tanto sobre a criacáo de ernprcgo quanto
sobre a eqüidade. Tal resultado é contrario aquele previsto na literatura
do final da década de 1970 e início de 1980, que rcprescntou o
fundamento teórico para as reformas. (..) Sustentamos que o emprego
e a cqüidade se det erioraram em conscqüéncia das reformas, mas que
,1S mudancas tiveram um cfeito menor do que o imaginado" (p. 127J 2<))
Segundo a STALLlNGS & PERES (2002), existiriam duas
correutes principais entre os estudos empíricos sobre o impacto das
reformas sobre o ernprego. o conjunto de estudos realizados pelo BID,
e o conjunto de estudos realizados pela 011'. Ambas as correntes
sustcntam que a taxa ele crescimento do ernprego e a qualidade do
cmprcgo nao aumcntararn conforme esperado, porém diterern na
cxplicacáo para esses problemas e nos caminhos de solucáo (o BID
insiste na [lcxibilizacáo dos mercados de trabalho, e a 011', ern maior
prot ccáo para os trabalhadores e trabalhadoras).

a

endrocentristno - provérn do grego illldros. Reícre-se á concepcáo ou
saber supostamente neutral e universal, que privilegia o ponto ele vista dos
horncns como eixo articulador do discurso social e lógico-científico, sem
considerar, ou desvalorizando, o ponto de vista das mulheres
aposentadoria diferenciada de cinco anos de trabalh o entre
homens e mullieres foi mant ida no ámbito da Previdéncia Social
lJ
(Emcnda Constitucional N 20/<)8), e encontra entre scus fundamentos
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o fato de que as mulheres realizam urna dupla jornada de trabalho
durante grande parte de suas vidas, já que o peso do trabalho da
reproducáo social socialmente considerado como de sua conta (seja
na realizacáo das tarefas domésticas, cuidado das enancas e idos os etc.,
seja na sua administracáo). Isso particularmente agravado na atualidade
pela re ducáo das políticas de cunho social. Na atualidade, a
aposentadoria diferenciada está em jogo, pois está sendo discutida a
reforma previdenciária, incluído esse diferencial.
é

é

Articuleciio de Mulheres Brasileiras (AMB) - foi fundada em
1994, durante o processo preparatório para a Conferencia Mundial sobre
Mulher, lgualdade, Desenvolvimento e Paz (Beijing 1995), com o
objetivo de organizar e ampliar a particípacáo do movimento de
mulheres. A rnobilizacáo realizada na ocasiáo (1994-1995) envolveu
800 grupos de mulheres que se reuniram em 91 eventos. É composta
por fóruns estaduais organizados em 26 estados. A AMB privilegia a
luta pelos direitos humanos das mulheres, eqüidade de genero e raca,
e justica económica e social.

Articulación Feminista Mercosur (AFM) - constituída em 2000,
envolve ONCs e articulacóes dos países do Mercosul, mais Peru,
Bolívia e Chile. Tem por objetivo potencial izar a capacidade de iniciativa, proposta, negociacáo, alianca e pressáo política das organizacóes de mulheres no marco regional e de novas agendas sociais. A
participacáo da Articulacáo Feminista Marcosul foi fundamental para
a inclusáo da perspectiva de genero nos Fóruns Sociais Mundiais
(www.mujeresdelsur.org.uy).
assédio sexual- "... urna conduta que se rnanifesta por meio de
palavras, atos ou gestos de caráter sexual, repetida e indesejadamente, e
que tende a atingir a dignidade ou a integridade física ou psicológica da
pessoa." (OIT/MTb, 1998). O assédio sexual implica sempre urna situacáo
de exercício arbitrário de poder, na qual a vítima ve-se constrangida,
por medo de perder o emprego ou de nao obter urna promocáo. Sao
exemplos de assédio sexual: as brincadeiras, comentários e pedidos de
favores sexuais. como também a intirnidacáo, recusa de prornocáo ou
dernissáo provocadas por nao ceder aos favores sexuais solicitados.
é

barreiras ou teto de cristal - sao mecanismos articulados de
scr
encoberta e
que limitam as
possibilidades de forma<;ao profissional e prornocáo das mulheres no
mercado de trabalho, além da livre construcáo de urna trajetória
profissional baseada em suas necessidades, competencias e desejos. Sao
d í
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chamadas de "barreiras ou teto" por serem de difícil transposicáo, e de
"cristal", porque nao sao facilmente identificáveis.
medida que os
mecanismos de discriminacáo tornaram-se mais sutis.

a

ca-educafaa- as académicas feministas díferenciam os conceitos de
co-cducacáo e educacáo mista. Educacao mista é aquel a na qual meninos
e meninas, homens e mulheres, sao educados de maneira conjunta, porém
rcproduzindo os estereótipos de género e tomando como parámetro de
"norrnalidade" os conteúdos da masculinídade. A verdadeira co-educacáo
seria um tipo de educacáo simultánea e paralelamente nao-sexista (ver
SUBIRATS in Rcpislcl Iberoamericana de EdHcaCló¡¡, 19(4). Apesar de realizar
essa especificacáo, manterernos a utilizacáo do termo co-educacáo para
indicar aquele en sino conjunto, poi s muitos dos políticos e pedagogos,
passados e atuais, assim o definiram.

canligurafaa espacia/ da traba/ha teminino - estrutura espacial
do emprego/trabalho assalariado te minino. estudos que vi sarn
cornpreender as causas e conseqüéncias dessa confíguracáo, fatores
geográficos que incidern na segregacáo sexual do trabalho, pautas de
s e g r e g acá o que dependem de o p có e s possíveis e r e s t r icó e s
culturalmente impostas.

Canse/ha Deliberativa da Funda de Ampara so Traba/hadar

(Codetst) ~ a gestáo dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(ver Parte l) - FAT está a cargo do Codefat, órgáo colegiado de
rcpresentacáo tripartite e paritáría Cornposicáo atual
Governo

Trabalhadores

Empregadores

01 (um) representante do
Ministério do Trabalho
e Emprego

01 (um) representante
da Forca Sindical

01 (um) representante
da Confederacáo Nacional
da lndústria

01 (um) representante do
Ministerio da Previdéncia
e Assisténcia Social

01 (um) representante
da Central Única
dos Traba/hadores

01 (um) representante da
Confederacáo Nacional das
lnstituicóes Financeiras

01 (um) representante
do Ministério da Agricultura
de Abastecirnento"

01 (um) representante
da Confederacáo Geral
dos Trabalhadores

01 (um) representante
da Confederacáo Nacional
do Comercio

01 (um) representante do Banco
01 (um) representante
Nacional de Desenvolvimento
da Social-Democracia Sindical'
Económico e Social

01 (um) representante
da Confederacáo Nacional
da Agricultura'

~ Novos organismos corn asseuto no colegiado.
Ver MEIRELES In YANNOULAS. 2001 b.

Canse/ha Naciana/ das Direitos da Mu/her (CNDM) - criado
ern 1985 no contexto de saída do regime militar e trans icáo

a

democracia. Muito ativo durante os prirneiros quatro anos, o CNDM
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foi objeto de sucessivos esvaziamentos após o processo constituinte.
Em 1989 foram realizados importantes cortes orcamentários - que
levaram a renúncia coletiva de conselheiras e equipe técnica -, e em
1997 o status do CNDM foi rebaixado dentro da hierarquia do
Ministério da justica. Sobre a institucionalidade de genero na América
Latina, ver DAEREN, 2001; e CUZMAN, 2001. Sobre a
institucionalidade de genero no Brasil, ver ARTICULA<::Ao DE
MULHERES BRAS1LElRAS, 2000.
convenciio - é um acordo internacional escrito, celebrado entre
Estados, e regido pelo Direito 1nternaciona1. Recebe varias
denorninacóes, entre elas. tratado, protocolo, carta, pacto, estatuto.
Ratificacáo de urna convencáo. é a aceitacáo dos princípios contidos
no instrumento internacional por parte de um Estado, que se obriga a
aplicar as políticas nele formuladas. Convencáo da Ol'T. consiste num
tratado aberto
ratificacáo dos países-membros da organizacáo,
emanado da Conferencia Internacional do Trabalho, e adotado após
discussáo de caráter tripartite (com particípacáo dos trabalhadores,
empregadores e governos, em igualdade de condícóes). Esse
instrumento, quando ratificado, implica aceitacáo dos princípios nele
contidos, que passam a integrar o ordenamento jurídico interno do
país membro ern questáo.

a

Coordenadoría de Centraís Sindiceis do Cone Su/ (CCSCS) está integrada por oito centrais (CCT-Argentina; PIT/CNT-Uruguai;
CUT-Paraguai; CUT, CCT e FS-Brasil; CUT-Chile e, posteriormente,
COB-Bolivia). Foi criada em 1987 com o intuito de solidarizar-se com
os trabalhadores submetidos a regimes ditatoriais na América Latina e
de combater a dívida externa nesses países. Com o início dos processos
de integracáo supranacional no Cone Sul, em 1991, a Coordenadoria
define o seu objetivo de lutar pelos direitos dos trabalhadores no
processo de integracáo e intervir de forma centralizada no processo. A
participacáo das mulheres na Coordenadoria tinha ocorrido de forma
esporádica até a criacáo da Cornissáo de Mulheres (1996), única
cornissáo da Coordenadoria com assento permanente no plenario. A
cornissáo tem o objetivo de elaborar políticas e campan has, propor
atuacóes conjuntas, estudar e organizar os aspectos de genero
concomitantes a integracáo regional e organizar as trabalhadoras na
luta geral por lima integracáo com desenvolvimento social. lniciouse entáo urn processo de debate que, entre outros resultados, permitiu
a elaboracáo e execucáo de um projeto sobre questóes de genero e
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integracao regional, executado pelas sindicáis e financiado pelo FIC/ClDA
Tal projeto tem por propósito fundamental sensibilizar lidcraucas
sindícais da Coordcnadoria e capacitar as sindicalistas do Cone Sul,
procurando aumentar a participacáo das mulheres nos processos
decisorios e rcduzir a discríminacáo nas acóes do Mercosul (ver CUT,
1997; ESPINO in VOCEL & NASCIMENTO, 1999; e FOR<:;A
SINDICAL in FIC/ClDA, 2000).

cota.'> -

"No Brasil, a primeira experiencia de cotas acontece cm

1991, com o Partido dos Trabalhadorcs assegurando urna rcprescntacáo
mínima de 3Ql!\) para qualquer um dos sexos nos seus órgáos de direcáo.

Em agosto de 1993, a CUT, após intensa discussao, decide pela adocáo
de UI11 porcentual mínimo de 30% e máximo de 70(X) para cada sexo, nas
instáncias de suas direcóes, cm ámbito nacional, estadual e regional. A
partir daí, alguns outros partidos e sindicatos também passarn a adorar de
diferentes formas o sistema de cotas. Em 1995, esse movimento chega ao
legislativo brasilciro, com a aprovacáo de um artigo na legislac,;ao que
rcgulamentaria as clcicóes de 1996, assegurando urna cota mínima de
:l0% para as candidaturas de mulheres as cámaras municipais. Dccisáo
cssa reafirmada e ampliada, cm 1997, quando da discussáo da Iei eleitoral
que regulamcnraria as elcicóes de 1998, para as demais cargos do
legislativo, clcitos pelo voto proporcional." (MICUEL, 2000, p. 22)
dcsccl1traliza~ao/dcscol1centra~ao

-

"Embora os conceitos de
clcsccntralizacáo e dcsconcentracáo sejam nonnalmcntc utilizados como
sinónimos, na rcalidadc traduzem conccpcóes distintas. A despeito de,
cm algurnas situacoe s, es ses dois conceitas se articularem com a
dcsccntralizacáo scguindo-se a um proccsso anterior ele dcsconccntracáo,
trata-se de idéias distintas. A dcsconcentracáo constituí-se em um proccsso
de 'dispcrsáo fisico-territorial das agencias governamentais que até entáo
estavam localizadas centralmente'. Trata-se ele urna iniciativa do poder
central e tem como objetivo aprimorar e ampliar a eficiencia e a prcsenca
dcsse poder. 011 seja, pcrícitamente compauvel com a ccntralizacao
A dcsccntralizacáo constitui potencialmente um movimento de baixo
para cima e cnvolvc nccessariarncntc altcracóes profundas nos núcleos
de poder, conduzindo a urna maior distribuicáo do poder dccisório.
Essa sit uacáo explica as dificuldade s dos processos de c lct iva
dcsccntralizacáo." (RlBEIRO & CUEDES in YANNOULAS, :lOO 1b)
é

ditcrenca scxusl/diietcnce dos sexos- FRAISSE (1996) distingue
os conceitos de dilercnca sexual e dilcreuca dos sexos. O primeiro é
um prcssuposto filosófico que consiste na aíirmacáo ontológica 011
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psicológica de urna diferenca, o ponto de partida de urna filosofía do
feminino (ao modo de IRICARAY, 1998). O segundo remete a
historicidade como representacáo antinatural do fato da díferenca. A
historicidade da diferenca dos sexos implica urna representacáo da
diferenca sujeita as transforrnacóes das posicóes e posturas dos homens
e das mulheres no curso da história (ao modo de ACAClNSKI, 1998).

discrimineciio - "Discrirninacáo é o nome que se dá para a conduta
(acáo ou ornissáo) que viola direitos das pessoas com base em critérios
injustificados e injustos tais como a ra<;a, o sexo, a ídade, a opcáo
religiosa e outros. A discrirninacáo é algo assim como a traducáo prática,
a exteriorizacáo, a manifestacáo, a rnaterializacáo do racismo, do
preconceito e do estereótipo. Como o próprio nome diz, é urna acáo
(no sentido de fazer ou deixar de fazer algo) que resulta em víolacáo
de direitos." (extraído de OIT/MTb, 1998, p. 15)

discrimineciio composta e interseccionalidade - ''Assim como é
verdadeiro o fato de que todas as mulheres estáo, de algum modo,
sujeitas ao peso da discriminacáo de genero, também é verdade que
outros fatores relacionados a suas identidades sociais, tais como c1asse,
casta, ra<;a, cor, etnia, religiáo, origem nacional e orientacáo sexual,
sao 'diferencas que fazem diferenca' na forma como vários grupos de
mulheres vivenciam a discrirninacáo C..). A associacáo de sistemas
múltiplos de subordinacáo tem sido descrita de vários modos:
discrirninacáo composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla
discriminacáo. A interseccionalidade é urna conceituacáo do problema
que busca capturar as conseqüéncías estruturais e dinámicas da interacáo
entre dois ou mais eixos da subordinacáo. Ela trata especificarnente da
forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressáo de c1asse e
outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que
estruturam as posicóes relativas de mulheres, ra<;as, etnias, c1asses e
curras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como acóes e
políticas específicas geram opressóes que fluem ao langa de tais eixos,
constituindo aspectos dinámicos ou ativos do desempoderamento."
(CRENSHAW in Rf[)istll Estlldos Fe11lillistlls, 2002, p. 177)
discrimineciio contra a mulher- "Discriminacáo contra a mulher
significa toda distincáo, exclusáo ou restricáo baseada no sexo e que
tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento,
gozo ou o exercício pela mulher, independentemente de seu estado
civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos
humanos e Iiberdades fundamentais nos campos político, económico,
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social, cultural e civil ou em qualquer out ro campo." (Couvencáo da
CJNl1 para a Híminacáo de Todas as Formas de Discriminacáo contra a
Mulhcr - Cedaw, extraído de: OIT/MTb, 1998, p. 15). O Comiltee
on the Elimination of Discrimination Against Women é o órgáo
«ncarrcgado de supervisionar a observancia das disposicóes contidas
na Convcncáo. Ver tarnbérn "acáo afirmativa ou discriminacáo positiva".

discrimineciio racial - "significa qualquer dist incáo. exclusáo.
re st ricáo ou preferencia baseadas em raca. COI', descendéncia ou
origem nacional ou étnica, que t cnha por objeto ou efeito anular ou
restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercicio, cm condicóes
de igualdad e, dos direitos humanos e líberdadcs fundamentais no
dominio político, económico, social e cultural ou cm qualquer ouuo
dominio da vida pública." (Couvencáo da ONU para a Eliminacáo
de Todas as Formas de Discrírnínacáo Racial- Cerd, 1965; extraído
de OIT/MTE; 20m, p. 19)

diversidadc - segundo o MTE, "d ivcr s idade

é

urn a nocao

ernprcst ada da biologia, utilizada para caracterizar a variedade de
especies em urna dada área do planeta. A partir dos anos 80, esse
conceito ganhou espaco nas políticas públicas de dcseuvolvimcnto
sustentado, de resgate de direitos civis, de promocáo de igualdade de
oport unidades e de com bate a díscrímínacáo. Desde essa época, grandes
corporacóes transnacionais passararn a adatar políticas de recursos
humanos que rcsgatarn e valorizam as diferencas pessoais cm materia de
génCl"o, rac;a, idadc, aptidáo física, orientacáo sexual, crencas, entre outros
aspectos N¿¡o por luna questáo de boudade al! humanitarismo, mas
porque se deram canta de que a diversidade é vantajosa, é criaiiva (cfr.
CUELLAR, 1996), melhora a imagen), promove qualidadc. eleva
produtividade." (MTE, 2000, p. 8). Há controversias sobre o uso desse
conccito "É importante destacar aqui que o termo diversidade nao raro
utilizado pelas instituicóes do Estado e pelos ernpregadorcs para
relativizar e evitar o enfrentarnento da discriminacáo racial. Problemas
de dimensócs completamente diferentes, como os relativos aos
portadores de deficiencia. aos homossexuais, as mulheres e aos negros
no mercado de traballio. sao tratados como se fossem similares e
usualmente negros sao citados mas nao sao alvos des ses programas."
(BENTO, 2000, P 29)
é

divisiio sexual do trabalho - urna categona utilizada pelas Ciencias
Sociais para indicar que, ern todas as sociedades, homens e 111111heres
é

rcalizam t areías distintas. Entretanto, as tare/as atribuidas a cada sexo
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variam de cultura para cultura, ou ainda dentro da mesma cultura, de uma
época para outra. Ressaltamos a questáo temporal porque
uma
característica fundamental das relacóes de genero - sua mutabilidade no
tempo. Por exernplo a docencia era uma tarefa fundamentalmente
masculina nos inícios da profissáo, na Europa. Quando nos defrontamos
com essas mudancas temporais no exercício de uma profissáo, importante
observar quais foram os fundamentos que deram origem a tal mudanca,
pois exprimem novas formulacóes culturais das relacóes entre os generoso
Ressaltamos também a questáo espacial (no sentido da geografía humana)
porque outra característica fundamental das relacóes de genero: sua
mutabilidade no espaco. Por exernplo. grande parte das atividades da
construcáo civil exercida exclusivamente por homens na maioria dos
países, exceto na lndia, onde as mulheres trabalham normalmente nesse
setor. Quando nos defrontamos com essas diferencas espaciais no exercício
de uma profissáo, importante observar quais sao os fundamentos que
justificarn uma ou outra divisáo sexual do trabalho, pois exprimem
diferentes forrnulacóes culturais das relacóes entre os generoso
é

é

é

é

é

"Em sociologia, existem inúmeras explicacóes da divisáo sexual do
trabalho e nem sempre sao mutuamente exclusivas. Pode-se enumerar,
sem a preocupacáo de ser exaustivo, aquelas em termos de desigualdade,
de dominacáo, de segregacáo sexual dos postos e das profissóes, de
construcáo social das diferencas de sexo etc. Entretanto, pode-se
considerar que, hoje, duas grandes teorias da divisáo sexual do trabalho
se opóem e dívergern. A primeira remete rnais a uma conceitualizacáo
em termos de vínculo social, por meio de seus conteúdos conceituais
(solidariedade orgánica, complementaridade, conciliacáo, coordenacáo,
parceria, especializacáo e divisáo dos papéis). A segunda remete mais a
uma conceitualizacáo em termos de relacáo social (divisáo do trabalho,
contradicáo, antagonismo, oposicáo, dorninacáo, opressáo, poder) e a
uma teoria geral das relacóes sociais"(HIRATA, 2002, p. 279)

empoderamento- provém do ingles empotVerment. No contexto dos
Estudos de Cenero, refere-se potencialidade profissional das mulheres,
aumentando sua inforrnacáo, aprimorando suas percepcóes e trocando
idéias e expressando sentimentos. Seu objetivo mais amplo fortalecer
as capacidades, habilidades e disposicóes para o exercício legítimo do
poder Pode-se identificar um conjunto de práticas para desencadear o
processo de empoderamento, como por exernplo. apresentacáo de
textos novos, exclusivamente pensados a partir da ática das relacóes
de genero; novas leituras de textos antigos, nao escritos com base nas

a

é
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rclacóes de género, mas lides sob essa ótica, análise da experiencia
pcssoal por rucio da reconstrucáo da historia de vida. Dcstacam-se as
técnicas de colaboracáo. cooperativa e interativa, corn muito diálogo,
jogos de papéis¡ redacáo de periódicos, relatos (ver CORE, 1996; e
tambérn PIUSSI y BIANCH" 1(96).

entorno - "Um entorno urn conjunto de formas concretas:
edificacocs, caminhos, lugares que se coufigurarn ba scados em
atividades e formas de inreracáo da populacáo. O entorno abrange
conjuntos de recursos que se apropriam, defincrn-se e mudarn de forma
e podem ref1etir ao mesrno ternpo as mudancas nas relacóes entre
homens e mulheres, na relacao de ambos corn o entorno, e na sua
localizacáo dentro do contexto rnais arnplo na que se insiram." (VA U_E,
1C)<)7, p.32-33, traducáo livre)
é

cspscos etiecuménicos - espacos ande a vida excessivamentc
difícil, lugares habitados de maneíra transitória (Antártida, grandes
altitudes etc.), com esparsa penetracáo humana. Nesses casos, a metáfora
simboliza lugares ande a presenca das mulhcrcs especialmente difícil e
cm que sua sobrevivéncia nao depende da natureza, mas de seu ernpcnho
Ul1 transformar relacóes de género historicarncnte construidas.
é

é

a

cspac;o.<> intcrfamiJiarcs - sao aquel es pontos de acesso casa,
corredores, portáis, galerías, escarias. caracterizados por um certo gran
de intimidade, estabclccendo a transicáo entre o espaco fechado do
lar e O bairro ou a paisagcrn do entorno. Considerados locais de passagern
para os homens ou de uso dominical, constituem 1lIl1 espaco social
imcdiat o para grande parte das mulheres, pois sao os locais de
comunicacáo com a vizinhanca, de cuidado das enancas e idosos etc.
estereotipos scxueis - provérn das palavras gregas csl crcós e t)' pos.
A prirncira significa sólido e a segunda, molde o u modelo. Os
estereotipos sao preconceitos sobre grupos humanos, que se aplicar»
as pcssoas. mcsmo sern conhecé-las. Por exernplo. "as rnulhcres sao
lracas e os homens sao forres", "as mullieres sao sensíveis e os hornens
sao violentos" Os estereotipos bascados no sexo das pessoas prornovcm
a imiracáo de certos modelos rígidos para as mulheres e out ros,
igualmente rígidos, para os homens. " ... as imagens de género sobre os
hornens e as mullieres no trabalho sao, tarnbém. elementos poderosos
no proc:esso de rcproducáo das desigualdades que continuam sendo
observadas e vivcnciadas pelas rnulheres trabalhadoras. Os estereótipos
relativos aos horucns e mulheres no trabalho, que ern geral desvalorizam
a mulher como t rabalhadora, continuam tendo forte permanencia, a
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despeito das significativas mudancas que vérn ocorrendo na realidade.
Eles projetam urna imagem da mulher trabalhadora como
fundamentalmente ligada a vida familiar e doméstica, o que limitaría a
sua adequada insercáo e desempenho profissional." (ABRAMO in OITI
MTE, 2002, p. 34-35)

etnocentrismo - "... pode ser definido, na sua dupla vertente, como
a) a projecáo de categorias da própria sociedade na análise de sociedades
'outras', e b) a valoracáo superior da própria sociedade e cultura em
cornparacáo com a 'outra' ou, mais geralmente, a valoracáo superior do
próprio respeito do alheio." (NAROTZKY, 1995, p. 43, traducáo livre)
{eminilizecéo/temínizeceo-: na literatura especializada podem ser
verificados dois significados diferentes, porém relacionados, para o
conceito de ferninizacáo das profissóes e ocupacóes, com metodologias
e técnicas diferentes para a coJeta e análise da informacáo pertinente:
a) Significado Quantitatívo ou Ferninilizacáo. refere-se ao aumento do
peso relativo do sexo feminino, na cornposicáo de urna profissáo ou
ocupacáo. sua mensuracáo e análise realizarn-se por meio de dados
estatfsticos, b) Significado Qualitativo ou Ferninizacáo. alude as
transforrnacóes de significado e valor social de urna profissáo ou
ocupacáo, originadas a partir da ferninilizacáo e vinculadas a concepcáo
de genero predominante em urna época; seu impacto avaliado por
meio da análise do discurso. Existe urna relacáo intensa entre o acesso
massivo de mulheres a uma profissáo ou ocu,?a<;:ao (ferninilizacáo) e sua
transforrnacáo qualitativa (ferninizacáo). A medida que aumenta a
presenca feminina, diminuem as rernuneracóes, a ocupacáo passa a ser
considerada pouco qualificada e decai o prestígio social da profissáo.
é

feminismos - refere-se aos movimentos (práticas organizativas e
mobilizadoras) ou conjuntos de pensamento (práticas discursivas e
teóricas) que defendem a igualdade de direitos entre os homens e as
mulheres. Criticam e se opóern a toda forma de díscrírninacáo e
violencia contra as mulheres Muitas vezes sao alvo de conotacóes
pejorativas, por entender-se que se trata do contrário de machismo.
No entanto, o contrário do machismo, que prega a superioridade do
homem sobre a mulher, seria o femeanismo (que pregaria a superioridade
da mulher sobre o homem).
fórum Consultivo Económico e Social (fCES) - um órgáo de
representacáo das demandas dos setores económicos e sociais, integrado
em igual número por representantes de cada Estado-membro e com
funcóes consultivas que se manifestarn mediante recornendacóes para
é
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o Crupo Mercado Comum. "Vale lembrar que o FCES está em processo
de construcáo, pois dentro da sua composicáo deveriam estar
contempladas, alérn de governos e representacáo dos trabalhadores,
outras organizacoes da sociedade civil, inclusive organizacoes de
mulheres, o que nao vem ocorrendo ainda." (FORC::A SINDICAL in
FIC/ClDA, 2000, p. 167)

Fórum Europeu sobre as Acóes Afirmativas - foi a primeira
atividade de um grupo de especialistas, constituído em 1994 pela
Cornissáo Européia para os Direitos da Mulher, com a responsabilidade
de desenhar urna estratégia visando agir pela igualdade de oportunidades
de genero. "A proposta do Fórurn se assenta no pressuposto de que, no
ámbito europeu, um número cada vez rnaior de empresas vem buscando
solucóes que propiciem o desenvoIvimento profissional das mulheres.
Vários empresários co mecam a reconhecer que o aumento de
oportunidades para as muIheres e seu crescente envolvimento pode m
favorecer a eficiencia organizativa e aumentar a capacidade competitiva
da empresa. Para urn número crescente de empresas, o desafio é
identificar as medidas e abordagens inovadoras que permitam melhorar
qualitativa e quantitativamcnte a participacáo feminina nessa atual fase
de transforrnacáo e desaparecimento de empregos." (OLCIATI in
DELCADO, CAPELLlN & SOARES, 2000, p. 74) Sobre o Fórum,
ver tambérn CAPPELUN in FIC/CIDA, 2000.

Cender Mainstreaming ou transversalidade de género - significa
a inclusáo da problemática das relacóes de genero como principio
transversal integrado, que deveria permear a [o rm ula cáo e a
implemcruacáo de todas as políticas públicas e planos de acáo de govcrno.
Na atualidade, a institucionalidade de género teria como principal luncáo
a tarda de coordcnar a introducáo da problemática de genero cm toclas
as políticas públicas, opondo-se aos mecanismos que geram desigualdade,
implementando políticas ele caráter integral (atendcndo a multicausalidade
da desigualdadc de genero) e favorecendo a participacáo das mullieres
nos espacos públicos e institucionais.

a

género/sexo - a palavra sexo provém do latim "sexus" e refere-se
condicáo orgánica (anatómico-fisiológica), que distingue o macho da
Iérnea Seu poder de distincáo reside na estabilidade através do tempo.
A categoria ele género provérn do latirn "genus" e refere-se 'lO código
de conduta que rege a organizacáo social das relacóes entre homens e
mullieres. Em outras palavras, o género o macla como as culturas
irucrpretam e organizam a difercnca sexual entre hornens e mulheres.
é
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Sua principal característica está na mutabilidade, isto é, na possibilidade
de mudanca na relacáo entre homens e mulheres através do tempo.
Nao se trata de um atributo individual, mas que se adquire a partir da
interacáo com os outros e contribui para a reproducáo da ordem social.
Em todas as culturas, realiza-se urna interpretacáo bipolar (feminino/
masculino) e hierárquica (o masculino mais valorizado do que o
feminino) das relacóes entre homens e mulheres. Quando se discute
essa questáo, pretende-se debater e transformar a construcáo social e
cultural das relacóe s de genero, no sentido de pluraliz.á-las e
democratiza-las. eliminando discriminacóes baseadas em dicotomias e
hierarquias estereotipan tes. O conceito de genero, mais do que o sexo,
permite reconhecer as diferencas existentes entre as próprias mulheres
(e entre os próprios hornens), a partir de características étnicas, raciais,
de c1asse, de orientacáo sexual, de idade, entre outras possíveis (ver
discrirninacáo cornposta, também ver orientacáo sexual).

globelizscio - "0 conceito de globalizacáo pode ser definido de
diversas maneiras, mas todas elas térn a ver corn acrescente influencia
que os processos económicos, sociais e culturais na esfera internacional
térn sobre esses mesmos processos nos níveis nacional ou regional.
Obviamente, es se nao é um processo novo, mas sim bastante antigo.
Entretanto, as mudancas radicais em termos de tempo e espaco
provocadas pela revolucáo nas cornunicacóes e na informacáo tendem a
lhe conferir novas dirnensóes que representarn rupturas qualitativas em
relacáo ao passado. As mudancas no equilíbrio do poder que surgiram
com o fim da guerra fria tarnbém derarn origem a diversos elementos
novoso Urna das dimensóes mais importantes desse processo, qual
normalmente nao prestamos muita atencáo, é a disserninacáo gradual de
valores e idéias, como direitos humanos, desenvolvimento social,
igualdade entre os sexos, respeito pela diversidade racial e cultural,
protecao ambiental e outros princípios com os quais houve algum
compromisso nas conferencias mundiais das Nacóes Unidas. Entretanto,
o desenvolvimento dessa ampla agenda social e ambiental nao se fez
acompanhar por um fluxo correspondente de recursos internacionais
necessários para sustentar sua irnplernentacáo, pelo estabelecimento da
estrutura institucional internacional necessária ou até pelo compromisso,
por parte dos países signatarios, de aplicar as políticas nacionais de modo
a cumprir a agenda." (CEPAL, 2002, p. 7-8)

a

Índice de Desenvolvimento Humano (lDH) - instrumento criado
pelo Programa das Nacóes Unidas para o Desenvolvimento (PNU D)

322

;\ Convidada de Pcdra

para comparar a qualidade de vida das populacóes de diferentes países.
O lDH elaborado COI11 base na esperanca de vida, no nível educacional
e no poder aquisitivo da populacáo total de cada país. A partir de 1995,
o relatório produzido pelo Pnud também indica as diferencas registradas
entre a populacáo feminina e masculina. Por exernplo, quando se compara
o IDH e o Índice de Desenvolvimento Aiustedo ao Género (IDG), o
Canadá cai da primeira a nona posicáo, enquanto a Suécia sobe da décima
para a primeira posicáo. Em 1999 e de acordo com o IDC, o Brasil
estaria situado no 79° lugar, entre 143 países, no que se refere aos
indicadores de desigualdades entre os sexos. Por outro lado, cruzandose os recortes de género e raca, o Brasil cai para o 91 ° lugar no que diz
respeito a populacáo afrodescendente.
é

ínstitucionalidade de género - o conceito utilizado para fazer
referencia aos mecanismos institucionais (secretarias, unidades ou
conselhos da mulh e r), implementados dentro das estruturas
organizativas dos Estados a partir da incorporacáo dos problemas de
género nas agendas e políticas públicas. Sobre a institucionalidade de
genero na América Latina, ver DAEREN, 2001; e CUZMAN, 2001.
Sobre a institucioualidade de género no Brasil, ver ARTICLlLAc;:Ao
DE MULHERES BRASILEIR D.S, 2000.
é

oikos - ern grego oikos significa lugar onde morar. Por extensáo
significa casa. A atividade de administrar a casa urna tarefa destinada
as mulheres. "... Aristóteles, na sua Política, formulou dois conceitos
básicos para definir a atividade produtiva e comercial. L1m Oikr110111i¡I,
ou seja, a arte de sustentar a casa, o abastecimento material do oikos
(casa) ou ,)OI;s (cídade). Essa atividade nao está necessariamente vinculada
com o movimento do dinheiro, os preces do mercado etc. Ao outro
aspeto da producáo e o cornércio, isto é, a economía do mercado,
chamou-lhe de ClTlIltllÍstiCil. Sao dois tipos de atividades intrínsecamente
diferentes. A economia producáo e comércio destinados a satisfacáo
das neccssidades (...). A crclIltllÍstictl producáo e comércio destinados ao
acúmulo de riqueza independentemente de sua posterior utilizacáo, (...),
isto é, a acumulacáo converte-se no objetivo final da ativiclade."
(HORMICÓN e KARA MU RZÁ, 1997, traducáo livre)
é

é

é

é

otienteciio sexual ou sexualidade - na década de 1980, o debate
das académicas feministas se concentrou em torno da distincáo entre os
conceitos de sexo e género. Nos anos 1990, o debate se arnpliou
(parcialmente) a partir da distincáo entre sexo/orientacáo sexual ou
scxualidadc/géncro (ver RODRICUES, 1998) "A oricntacáo sexual é
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um conceito que abarca o conjunto de rnanifestacóes sexuais e afetivas
existente entre os seres humanos, indicando, portanto, que a
heterossexualidade, embora considerada como um padráo, nao é a única
possibilidade de expressáo sexual e/ou amorosa, entre as pessoas. A
sociedade educa para a heterossexualidade, da rnesma forma que cria
normas, estereótipos e padróes de comportamento nurn contexto
histórico, servindo a interesses específicos. Entretanto, as pessoas nao
correspondern invariavelmente a tais padróes. A orientacáo sexual é
definida em íuncáo do genero das pessoas por quem sentimos atracáo ou
afeto, tanto física quanto emocionalmente, é o que faz urna pessoa ser
heterossexual, bissexual ou homossexua1." (OlAS in OIT/MTE, 2002, p.
98). Segundo OlAS, sabe-se que os homossexuais de ambos os sexos sao
alvo de discriminacáo e preconceito em locais públicos e instituicóes.
incluído aqui o ámbito do trabalho assédio sexual, dificuldade de insercáo,
bloqueio na ascencáo funcional, piores condicóes de trabalho e dernissáo.
As conseqüé ncias de tais discriminacóe s leva m ao isolamento, a
c1andestinidade e amargínalizacáo dos homossexuais. Apesar da existencia
de leis que proíbem a discrirninacáo por orientacáo sexual, nao existem
mecanismos eficazes de sancáo, o que representa urna lacuna no sistema
jurídico brasileiro, arnplamente criticada pelo movimento homossexual
que luta pela criminalízacáo dessa conduta.

organismos internacíonais- "Em urna classificacáo muito simplista,
podemos dividir os organismos internacionais em dois grupos, segundo
sua luncáo principal - de urn lado, as agencias de financíamento (por
e xe m pl o. BJO, Banco Mundial etc.). de out ro. as agencias de
coopcracao técnica (por exernplo, Cinterfor/OIT, Unesco, Pnud etc.).
O primeiro grupo exerce urn papel fundamental na viabilizacáo
económica das políticas públicas por meio da outorga (ou nao) de
ernprésurnos (que constituern dívida pública), segundo critérios gerais
e específicos da organizacáo, previamente definidos. Em geral, os
empréstimos S;)O outorgados para o desenvolvimento de programas
pontuais ... , mas a avaliacáo das coudicóe s para concessáo desse
cmpréstimo implica a consideracáo de múltiplos fatores que váo desde
os indicadores socioeconómicos do país até a constatacáo da efetiva
cxecucáo de determinados programas ou orient acócs (políticas,
administrativas ou económicas) consideradas estratégicas." (PRONKO
in '/ANNOULAS, 2001a, p. 55)

Orgsnizecso Néo-Covemementel (ONC) - "Urn dos fenómenos
mais importantes das últimas décadas tern sido o papel desempenhado
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pelas organiz acóes náo-governamentais e outras organizacóes da
sociedade civil no cenário político dos países do continente americano.
A sociedade civil des ses países se fortalecen por meio da atuacáo de
ONCs e movimentos sociais que ampliaram o debate democrático,
incorporando novas dimensóes de cidadania e redefinindo o próprio
conceito de democracia. Estas organizacóes térn tambérn exercido
relevante influencia ern arenas regionais e internacionais. Atuando através
de redes e articulacóes, tiveram um papel fundamental nas últimas
Conferencias das Nacóes Unidas, incorporando mudancas paradigmáticas
importantes em temas relacionados a meio ambiente, direitos humanos,
populacáo, genero, e saúde reprodutiva, entre outros." (PITANCUY &
HERINCER in CEPIA, 1999, p. 5). Sobre a dirnensáo transnacional dos
movimentos sociais, ver SIKKINK in ABRECLJ V RAMOS, 2000.

patriarcado - o termo foi utilizado pela primeira vez ern princípios
dos anos 70 com um sentido diferente daquele outorgado pela
Antropologia, por Kate Millett no seu livro Sexual Politics. Esse
enfoque, que inauguren a teoria feminista radical, considera que a causa
básica da opressao das mulheres o patriarcado, entendido como um
conflito sexual transistórico que os hornens haveriam solucionado a
seu favor, controlando os corpos, a sexualidade e os processos
reprodutivos das mulheres (ver CASTELLS, 1996).
é

Políticas Públicas de Trabalho e Renda (PPTR) -é aqui utilizada
para referir-se ao conjunto de mecanismos ou dimensócs da política
pública de trabalho no Brasil, financiados pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), a partir de 1993; seguro-desern prego, iuterrnediacáo
de máo-de-ob ra, programas de geracáo de cmprego e renda,
inforrnacóes sobre o mercado de trabalho e educacáo profissional
Programa Nacional de QualiEicafao do Trabalhador (Planfor)
- em 1995 teve início a implernentacáo do Planfor por meio da antiga
Secretaria de Formacáo e Dcsenvolvimento Profissional (Sefor) e,
atualmente, pela nova Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
(SPPE) do Ministério de Trabalho e Emprego. O Planfor parte do
projeto de desenvolvimento social do governo, tcndo sido incluído
desde 1996 no plano "Brasil em Acáo", como urna das políticas ativas
do Sistema Público de Emprego (SPE) financiado pelo FAT.
é

raca/cor - "Sao varios os termos adotados para nornear as racas/
etnias que compóern a populacáo brasileira. O Instituto Brasilciro de
Ceografia e Estatística (iBCE) usa a auroclassificacáo racial tendo por
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base a cor da pele (quesito cor). As pessoas entrevistadas definern em
qual grupo elas consideram que se incluem, entre as opcóes branco,
preto, pardo, amarelo ou indígena. Quando se usa o termo "populacáo
negra", estáo sendo consideradas em conjunto as populacóes preta e
parda. A "cor" amarela identifica povos de origem asiática. E na
classilicacáo "indígena" estáo circunscritas diferentes etnias. Essa
metodologia tem sido criticada por ativistas do movimento negro
brasileiro, por con ta das am bigüidades que suscita. (...) Apesar das críticas,
o quesito cor do IBCE a metodologia de classificacáo racial/étnica
oficial do Brasil e
o parámetro utilizado nos estudos de diferentes
enfoques com recorte racial/étnico, sendo adotado também por outros
órgáos de pesquisa e nos estudos das Ciencias Sociais em gera1."
(ARTICULA<:,:ÁO DE MULHERES BRASILEIRAS, 2001, p. 9)
é

é

teproducio social e cultural ou trabalho reprodutivo - atividades
domésticas nao-remuneradas, realizadas geralmente por mulheres,
relacionadas
reproducáo. material ou simbólica, das pessoas
(alimentacáo. cuidados de saúde, educacáo etc.):

a

sexismo - "Cuando hablamos de sexismo nos estamos refiriendo
concretamente a un ejercicio discriminatorio por el cual se adscriben
características psicológicas y formas de comportamiento y se asignan
roles sociales fijos a las personas por el sólo hecho de pertenecer a
determinado sexo, restringiendo y condicionando de esse modo la
posibilidad de un desarrollo pleno para todos los sujetos sociales, sean
éstos varones o mujeres." (MACLlE y FRINCHABOY, 1988, p. 48)
territorialidade- ''A tenitorialidade entendida desde o ponto da vista
humano tem um caráter simbólico e cultural (. ..) a territorialidade
específicamente humana tem tres elementos: o sentido da identidade
espacial, o sentido da exclusividade e a cornpartimentacáo da interacáo
humana no espaco. Proporciona, entáo, nao só um sentimento de pertenca
a uma porcáo particular de terra sobre que se tem direitos exclusivos, mas
que implica um modo de comportar-se no interior dessa entidade." (SOJA
1971, em CAROU, s.d., traducáo livre). A tenitorialidade, segundo SACK
urna conduta humana que tenta influir, afetar ou controlar acóes
por meio do estabelecimento de um controle sobre uma área geográfica
específica: o território. Para ele, a territorialidade humana cumpre quatro
funcóes básicas: fortalecer o controle sobre o acesso ao tenitório, reedificar
o poder por meio da sua vinculacáo direta ao território, desviar a atencáo
da relacáo social de dominacáo e agir como meio de contencáo espacial
de fatos e atitudes." (CAROU, sd, traducáo livre)
" ( . •• ) ,
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territorialidade relacional - conjunto de processos de
intercambio e comunicacáo que se estabelecem ao interior de um
terr itório, segundo categorias como idade e género podem ser
observados diferentes tipos de relacóes sociais no mesmo território
ou local, as vezes muito complexas.
territorialidade situacionista - sentido do espaco próprio perante
o mundo exterior, atitude de defesa da terra e do espaco.
território - "O território

um espaco de poder, de gestáo e de
domínio do Estado, de indivíduos, de grupos e organizacóes e de
empresas locais, nacionais, e multinacionais." (MONTAÑEZ GÓMEZ
e DELGADO MAHECHA, s.d., p. 123, traducáo livre)
é

trabalhadores em situecoes vulneráveis - sao os trabalhadores
assalariados sem carteira de trabalho assinada, os autónomos que
trabalham para o público, os trabalhadores familiares nao-remunerados
e os empregados domésticos (ver DIEESE, 2001).

trabalho socialmente necessário - "Considera-se tr abalho
socialmente necessário as atividades económicas remuneradas e naoremuneradas feitas pela populacao economicamente ativa (PEA)
ocupada, e o trabalho doméstico (trabalho reprodutivo feito no interior
dos lares), pois os dois sao indispensáveis para a reproducáo humana e
material da sociedade." (CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES.
SíMUJ ERES, 2003, traducáo Iivre)
Unidade de Igualdade de Oportunidades da UE - foi criada em
1976, inicialmente como Servicio para el Empleo y la Igualdad de las
Mujeres Na atualidade, "... a maior parte das acóes previstas
de
apoio metodológico, técnico e financeiro aos projetos integrados
destinados a identificar e transferir boas práticas nos ámbitos da
economia, o emprego, a conciliacáo da vida familiar e profissional e a
participacáo das mulheres na tomada de decisóes. Outros tipos de
acóes sao a constituicáo de mecanismos de observacáo e seguimento
das políticas de igualdade de oportunidades e a realizacáo de estudos
sobre o conjunto de questóes económicas. sociais e jurídicas, ligadas a
essas políticas. Por último, apóia todas as acóes apropriadas para o
intercambio, a inforrnacáo e a difusáo mais ampla das iniciativas do
programa. (...) Tem, assim, a tarefa de promover e introduzir a integracáo
de género em todas as Direc;:oes Gerais, isto é, executar o principio de
'mainstreaming no conjunto da Cornunidade." (ver CRUZ in VOGEL
& NASCIMENTO, 1999, p. 73-4, traducáo livre)
é
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Normas que Regulam o Trabalho das Mulheres no Brasil
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Categoria

Titulo do Documento

Temática Geral

Constituicáo Federal
Artigo 5° e Inciso XLI

Garante a igualdade peranle a le¡ e prevé
punicáo para as discrirninacóes.

Constituicáo Federal
Artigo6°

Estabetece a protecáo
maternidade e
infáncia como direito social.

a

a

a gestante.sem preJuizo do

Autorla

Ano

Fonte

Assembréra
Consüunnte

1988

Portal do Senado Federal

Assembléia
Constituinle

1388

Constituicác da República
Federativa do Brasil

Constituicáo Federal
Artigo 7° e Inciso XVIII

Assembléia
Constituinte

1988

emprego e do salare. com duracáo de 120 días".

Consutuícáo da República
Federativa do Brasil

Constituicáo Federal
Artigo 7°, inciso XX

Garante a "protecáo do mercado de trabalho
da mulher. mediante incentivos específicos".

Assernbléia
Constituinte

1988

Portal do Senado Federal

Constituicác Federal
Artigo 7 0 , inciso XXX

Estabelece a "prclbícáo de dñerenca de
salários. de exercício de funcóes e de criterio
de admlssáo por motivo de sexo .• dade. cor
ou estado civil".

Assembléia
Constituinte

1988

Portal do Senado Federal

Consottdacáo das

Trata da orotecáo do trabalho da mulher (da
duracáo e concícóes do trabalho. do trabalho
notumo. dos periodos de descanso. dos
métodos e locais de trabalho, da protecáo a
matermdade e das penalidades).

Presidencia
da República

1943

Portal do MTE

Lels do Trabalho (ClT)
Capítulo 111, Secáo 1,
Artigos 372 a 401

LEGISLACAO
NACIONAL
le.
N° 7 353185

Garante"licenca

Cna o Conselho Nacional dos rureüos da

Congresso
Nacional

1985

Portal do MTE

Mulher - CNOM
Define os cnmes resultantes de preconcelto
de raca ou de cor

Congresso
Nacional

1989

Portal da Presidencia 
Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Dispóe sobre a orqanlzacáo da Seguridade
Social. institui Plano de Cusleio, e dá outras
providencias

Congresso
Nacional

1991

N" 8.212/91

Portal da Presidencia 
Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Lei
N° 8.213/91

Dispóe sobre os Planos de Beneficios da
Prevldéncla Social e da outras providéncias.

Congresso
Nacional

1991

Portal da PresroéncraSubchefia para
Assuntos Jurldicos

ter

Altera varios artigos da CLT e outras leis, no
que dlz respeito a hcenca-maternldade para
trabalhadoras urbanas, rurais e domésticas e
ao salérío-maternidade para pequenas
produtoras rurais e trabalhadoras avulsas.

Congresso
Nacional

1994

Portal da Presidéncia Subchefia para
Assunlos Jurldicos

Lei

N" 7.716189
Le¡

N" 8.861194

Outras Informa~oes de Interesse

Alguns artigos foram acrescentados e
outros vetados, pela Le¡ nO9.799/99.
outros foram revocados pela Le¡ nO
7.855/88. outro fol revogado pela Le¡
nO10.244/01, outros fiveram a sua
reoacáo dada pelo Dec. - Leí nO
229/67 e le; n° 10.097/00
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Dé nova redacáo aos arts. 387 e
392 da ClT, altera os arts. 12 e 25
da Leí nO8.212. de 24.7.91, e os arts,

39. 71. 73e 108da le; n08.213,de
24.7.91, todos pertinentes
a licenca-matemidade.

Lei

N' 8 921/94

Le,

N° 9.029/95

Le,

N' 9.601/98
Le¡

N'

9.79~/99

LEGISLACAO
NACIONAL
Leí

N' 10.208/01

Leí

N' 10224/01

Lei

N' 10.244/01
Le¡

N" 10.421/02

w

"-'

\,D

Decreto

N' 1.904/96

"Da nova redacáo ao inciso II do arto 131 da
Consolidacáo das Leis do Traba\ho. Art.131
Inciso 11 - durante o hcenciarnento compulsóno
da empregada por motivo de maternidade ou
aborto. observados os requisitos para
percepcáo do se'ário-rnatemidade custeado
pela Previdéncia Social."

Congresso
Nacional

1994

Portal da Presidencia 
Subchefia para
Assuntos Juridrccs

Proibe a exigencia de atestados de gravidez
e esterilizacáo. e outras práficas
discrirninatórias. para os ere.tos admissionais
ou de permanencia da relacáo Jurídica de
trabalho. e dá outras providencias.

Congresso
Nacional

1995

Portal da Presidencia 
Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Dispóe sobre o contrato de trabalho por
prazo determiflado.Estabelece o contrato
temporériQ.

Congresso
Nacional

1998

Portal da Presidencia 
Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Insera na elT. regras sobre o acessó da
mwher 00 mercado de trabatho. Esta lei
regulamenta o inciso XX do artigo 7° da CF.
Basicarnerée contempla apenas 8
possibilidade genéríca da adocéo de medidas
de acáo afirmativa para a promocáo das
muiheres no mercado de trabaltto.

Conqresso
Nacional

1999

Portal da Presidencia 
Subchefia para
Assuntos Jurtdlcos

Acresce dispositivos a Leí nv 5.859, de 11 de
dezembro de 1972, que dispóe sobre a
profissáo de empregado doméstico, para
facultar o acesso ao Fundo de Garantía do
Tempo de Servlco - FGTS e ao SeguroDesemprego.

Congresso
Nacional

2001

Portal da Presidencia Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Acresce dispositivos Le! nO 5.859,
de 11.12.72, que disp6e sobre a
proñssáo de empregado doméstico,
para facultar o acesso ao Fundo de
Garantía do Tempo de Servíco-,
FGTS e ao Seguro-Desemprego,

Altera o Decreto-Leí n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para
dispor sobre o crime de assédto sexual.

Congresso
Nacional

2001

Portal da Presidencia Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Artera o Decreto-Leí nO 1672.848,
de 7.12.1940 - Código Penal, para
dispor sobre o crime de assédio
sexual e da outras providencias

Revoqa o arto 376 da Ccnsolldacáo das Le¡s
do Trabalho - CLT para permitir a realizacáo
de horas-extras por rnutheres.

Congresso
Nacional

2001

Portal da Presidencia Subchefla para
Assuntos Juridicos

a

Estende a máe adotiva o direito ñcencamaternidade e ao salário-rnaternidade.
alterando a CL1. aorovada pelo Decreto-Leí
no 5.452/43 e a Le¡ nO 8.213/91.

Congresso
Nacional

Instituí o Programa Nacional de Direitos
Humanos - PNHDPresidéncia da República

Assembléia
Constiluinte

2002

1996

Portal da Presidencia Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Portal do MTE

a
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Altera o Decreto-Le¡ n" 1672.848, de
7 12,1940 - Código Penal, para
dispar sobre o crime de assédio
sexual e dá outras provldénclas.
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Decreto
N' 1.973/96

O

Congresso
Nacional

1996

Portal da Presidéncia Subchefia para
Assuntos Jurídicos

Cria, no émbito do Ministério do Trabalho, o
Grupo de Trabalho para a Eílrninacáo da
Discnrninacáo no Emprego e na Ocupecáo 
GTEDEO.

Presidéncia
da República

1996

Promulga a Convencáo sobre a Elimmacáo
de Todas as Formas de Discrlmlnacác contra
a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no
89.460, de 20 de marco de 1984.

Presidéncia
da República

2002

Portal da Presidéncia 
Subchefia para
Assuntos Jurldicos

Portaria
N' 604/00

Cria os Núcleos de Prornocáo de Igualdade
de Oportunidades e de Combate a
Díscnmínacáo no ámbito das Delegacias
Regionals do Trabalho - DRTs.

Ministério do
Trabalho e
Emprego

2000

Portal do MTE

Portaría
N'33/01

Portaria nO33 - 8 de marco de 2001 Promover a democrat'zacác das relacóes
entre homens e mulheres e a igualdade de
oportunidades e de tratamento.

Ministélio do
Desenvolvímento
Agrário

2002

Portal do Ministério de
Desenvolvimento Agrário

Portaria
N' 120/01

Portaría nO120 - 22 de maio de 2001 Ccmpatlbilizacác dos programas de reforma
agrária e de fortalecimento da agricultura
familiar com tncorporacáo do enfoque de
género e taca.

Ministério do
Desenvolvimento
Agrário

2002

Portal do Ministério de
Desenvolvimento Agrário

Portaría
N' 121/01

Portaria nO121 - 22 de maio de 2001 Institucionaliza polltica publica do MDA,
facilitando o acesso para mulheres
egricultoras rurate aos recursos de crédito do
PRONAF, Banco Terra, crédito fundiário de
combate a pobreza rural, com cepecnacáo.
asslsíéncta técnica e extensAo rural;
respeitando suas especificidades.

Ministério do
Desenvolvimento
Agréno

2002

Portal do Ministério de
Desenvo/vimento Agrálio

Portaría
N'201/

Cria no interior do NEAD~Nucleo de Estudos
Agrérlos - o NEAD_Género_Ra~Etnia

Ministério do
Desenvolvimanto
Agrário

2001

Portal do Minlstério de
Desenvolvimento Agrário

Portaría
N' 202/01

EslabeIece ootas peIll negros e negras em
cargosde dIrac;ao, praet lChin""" de vagas em
consunnopúblico, na contralaI'lk> por empresas
presladoras de seM¡o e por0IglInism0s
lntIlmacionais de ~ técnica.

Ministério do
Desenvolvimento
Agréno

2001

Portal do Mlnistério de
Desenvolvlmento Agrário

Decreto Presidencial
20 de marco de 1996

Decreto
N' 4.377/02

LEGISLAc;AO
NACIONAL

Promulga a Ccnvencác Interamericana para
Prevenir. Punir e Erradicar a Vicléncia contra
a Mulher. concluida em Belém do Pará, em
96.94.

Portal do MTE

Com este Decreto o Brasil ratificou a
Convencáo Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violéncia
contra a Mulher, aprovada em 1994
pela Orqantzacéo dos Estados
Americanos - OEA.
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ORIENTAC;:ÓES
FEDERAIS

Protocolo
Mulher. Educacáo
e Trabalhc

Promccáo de políticas de Iormacáo proñssonal
valladas para a popufacáo feminina.

Minlstério do
Trabalho e
Empreqo.
Minístério da
Jusffca

1996

Portal do MTE

Resotucác
N° 126/96

Aprova criterios para a utilizacáo de recursos
do FAT com vistas a execucáo de acóes de
quahflcacáo e requalificacáo proñsstonaí. no
árnblto do Programa do Seguro-Desemprego.
no período de 1997/1999.

Conselho
Deliberativo do
COOEFAT

1988

Portal do Senado Federal

Resclucáo
N° 194198

Estabelece criterios para transferencia de
recursos do Fundo do Amparo ao
Trabalhadcr - FAT, ao Plano Nacional de
Oualtticacáo do Trabalhador - PLANFOR

Conselho
Deliberativo do
COOEFAT

1998

Portal do MTE

Brasil. Genero e Raya.
Todos Unidos pela
lqualdade de
Oportunidades

Parte do Programa Nacional de Direitos
Humanos que trata da discrírninacáo

Programa de
Cooperacáo
Técnica OIT/MTb

1998

Ministerio do Trabalho
MTb/Assessoria
Internacional

A Experiencia da Mulher

Insta sobre a experiencia da mulher no
PLANFOR. Resultadas no período de
199511998. Perspectivas 1999/2002.

Secretaria de
Fcrmacáo de
Desenvolvirnento
cronsstonat-.
SEFOR

1998

Ministério do Trabathn-.
MTblSEFOR

O Que está acontecendo
com os Treinandos dos
PEQs?

Sintese de resultados do acomoanhamento
de egressos em 1996/1997

Secretaria de
Formacác de
Desenvolvimento
Profissional 
SEFOR

1999

Ministério do Trabalho e
Emprego - MTEISEFOR

Diversidade e Igualdade
de Oportunidades

Ouauñcacáo profissional na perspectiva
de genero.

Secretaria de
Forrnacáo de
Desenvclvimento
Profissionaí 
SEFOR

2000

Ministério do Trabalho e
Emprego - MTEISPPE

Secretaria de
Fcrmacáo de
Deserwolvimento
Profissíonal 
SEFOR

2000

Guia de Avañacáo do
PLANFOR 2000

w
w

Refere-se a sintese de resultados das
avauacóes externas e do acomoanhamento
de egressos dos PEQs e das Parcerlas.
realízadas em 2000, por 35 entidades,
universidades públicas em sua malorta

lrnplernentacáo da Convencáo OIT N°
111; leqislacáo; crtacác do GTM

:Y
Mmistério do
Trabalho e EmpregoMTEISPPEIOEQP
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Gula do PLANFOR 2000

Tudo qua é preciso sabar sobra o PLANFOR.

Sacratarla da

2000

Forma~oda

fJ

Mlnlsténo do Trabalho a
Emprago - MTE/SPPE

Desenvolvlmanto
_lIional 
SEFOR
Ralatórlo Geranclal
PlANFOR 2000

Um conjunto da Indicadores da aftci6nda do
PLANFOR am 2000, de seus pontea tortas a
traeos. do que foi alcanc;ado a dos llO'IOa
dasafios qua 58 ooIocam.

ORlENTACOES
FEDERAIS

O qua é Genaro?

Relllnsnclalde
P1&nejamanto

DMnlIdeda a

Ed~

ProRsslon8I

OuestOes de género, relscloneda, és
mulhenss trabalhedoras Mals.

O taxto 18m como objetivo subsidiar os

p1anejedorH, aXllCUIor88 a gestoras que
partlcIp8m do Plano N8donlII ele QuaIlfk:a<;Ao

do TraII8lhador - Pl.AHFOR no que tIIz
N8jleIlo • _
da ~ 110 llW'Clldo

Secratana da

N' 11191
Resotu~1Io

NO 11192

2000

F~ode

Mlnisténo do Tl1Ibalho a
Emprago - MTElSPPE

Da. .nwIvlmanto
Profls'ion,t 
SEFOR
SIMa Camuc;a a
Tadana Gouveta

2001

Mlnlstério do TI1IbaIho e
Empnsgo - TEMI
Mlnlstério da JUI~ 
MJUI Conselho NscIonal
dos Dlnsltea da Mulher 
CNDM

Alexlm.Bettane

2002

Mlnisté<lo do Trab8lho e
Emprago - MTEI
O~ lntAom8clonaI

DIu.
organlzedonss. ero
~oom

ckIl'r1bdlo - OIT

F.....

Grupo do Marcado
Comum-GMC

1991

Portal do MTE

Amplia o escopo do SGT 11. a partir de 1992.

Grupo do Mercado
Comum-GMC

11192

Portal do MTE

Trabalhlstas, Empnsgo e 5eguridade SoclaI".
Re80lut;llo
NO115196

Aprova a pauta negociadora prioriténa para o
SGT-l0 (Assuntos Trabalhlstas. Empnsgo a
Segundada Social).

Grupo do Mercado
Comum-GMC

1998

Porlal do MTE

Declara~o

Contémum sistemade regra5trabalhistas e
socials que buscamgarantir dlreltos iguaia8
todas 8S trabalhadoras e trabalhadores
(lncluindo o compromisso de garantirdlta

Grupo do Mercado
Comum-GMC

1998

Portal do MTE

Grupo do Marcado
Comum-GMC

1998

Portal do MTE

Sociolaboral do
MERCOSUL

Igualdade através das prétlcas laborals).
Rasolu~o

N° 20198

Cria a Reunilo Especializada da Mulher
(REM).
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,ocIaI, passando , denominar-se "Rel~

ACORDOS
MERCOSUL

eL  <"

e

Cna o Subgrupo da Trabalho 11
(Assuntos Trebalhlstas).

para inoorporar assunt08de aBguridade

e
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dalrllllllllo.
Resolu~o

n';!'
e

Decisáo
N' 59/00

Ccnsolidacác das decisóes ND 9/95,

23/2000 e 26/2000, sobre o processo de

Grupo do Mercado
Comum -GMC

2000

Portal do MTE

reestruturacáo do Subgrupo de Trabalho 11.
em 1995.

ACORDOS
MERCOSUL

CONVEN«;OES
INTERNACIONAIS

Resolucáo
N' 84/00

Instruí aos diferentes foros do Mercosul a
incorporar a perspectiva de género no
planejamento, elaboracác impíernentacáo e
avaliacáo de atividades. políticas e
programas, corn especial enrase na análfse
do impacto sobre as mulheres e visando
garantir a 'qua

Grupo do Mercado
Comum-GMC

2000

Portal do MTE

Resotucéo
N' 37/00

Propóe a etaboracao de uma lista de
atuahzacác periódica contendo todos os
programas, medidas e projetos com
incidencia sobre as mulheres na reqráo,
executados por órqáos do Mercosul.

Grupo do Mercado
Comum-GMC

2000

Portal do MTE

Resolucáo
N' 83/00

Insta aos governos dos paises membros a
envidar esforccs para promover a integracéo
e harmonizecáo metodológica dos bancos de
dados existentes, com vistas a contar ccm
indicadores reqionais consistentes para a
formutacáo de políticas produtivas e sociais,

Grupo do Mercado
Comum  GMC

2000

Portal do MTE

Convencáo da OIT
N' 03119

Concernente a protet;ao á matemidade Incluí o direito a licenca-matermdede. a
pausas para amamentar e- o pagamento de
beneficios médicos, além de proibir a
demlssác da gestante e da iectente.

Conteréncia Geral
da Organizacao
Internacional do
Trabalho

1919

Portal de OIT

Ratificada pelo Brasil.

Conven,ao da OIT
N° 100/51

COncemente él igualdade de rernuneracáo
para a mlio-de-obra masculina e feminina por
um trabalho de igual valor.

Conferéncla Geral
de Or9anlza,ao
Internacional do
Trabalho

1951

Ministérlo do Trabalho MTBlAssessoria
tnternacional

Decreto n041.721,
de 25.6.1957. Publicado
no Diário Oficial da
Uni50 de 28.6.1957.

Oonvencáo de OIT
NO111/58

Concemente discriminayio em matéria de
emprego e profissao.

Conferénda Geral
da OrganiZa~o
Internacional do
Trabalho

1958

Ministério do Trabalho MTBIAsSéSSOtia
Intemacfonsl

Conforme Decreto n' 62.150.
de 19.1.1968. Publicado
no Diário Oficial da
Uniao de 23.6.1968.

Conven¡:Ao da ONU
CERD
ResohJ,ao
NO2.1 06·N65

Convencác sobre a Elimina¡:Ao de todas as
Formas de Dlscrimlna¡:Ao Racial (CERO).

O'9aniZB~ das

1965

Minislério do TrabalhoMTBlAssessoria
tntemacional
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Nai¡6es Unidas
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Conve~ de ONU
ResoIu~

~

Conve~ sobllle Ellmlne~o de todas es
Formes de Oieetlmln891oContra e Mulhe,.

N" 34-180179 (CEOAW)
ConV8~

de OIT
NO 159/83

AssembléiaGeral

1979

Porlel do MTE

daaN.~

Unldes
Insle sobre e reebllll8QAo prolleslonel e
emprego de pe8soee dellcienles.

Con_a Geral

1983

C_ Inlemeclonal dos dlrallos de
mulhar, de 30 artlgoa, que 8Sl8be1ece
~ pera combater. dl....lmIne~
e ....gura' • 19ueldede.

Porlel do MTE

de 1994

Crie e ConvenQAo In_cene pe,e
P/8V_, Punl, e Erradlcet e \IIoItncIe contra

e Mulher.

CONVENQOES
INTERNACIONAIS

CorlvenQIq de OIT
N" 183/00

1994

CEPlA. As Mulh..... e.
LegIsIeo;Ao conlrlJo

2000

PoI1III d. OIT

Esl8dos

_lo.

Confeltnc!e GenlI
da Oruenlzlll;lo
Intem8oional do
Trebelho

~

Raciamo.
~ ume revteIo da Conv~ NO
03119. Qulllllo _lI""hos. a nove

0IlI'\V8IIIiI0 6"'¡.~.

Incluindo llf'OI8l¡Io• 1Ddases
mulh8re8 trebelhadoras (lnclU8lve
emfomNI8 da - . 8IlpIcae).

QI8lID . . perde8, elIl8bI um menor

. . . /lft>I!Il¡6<>_.a-.eAo
• o valordos.·ben8fIcloa·JI8llDa for1Im
-gIdoa,
Protocolo FaoulIaIIvo
6 CEOAW - 2002

Que lnstItulmecanlamoa da monIIaramenIO.

~de

FIévIePloeev.n e
Sllvltl Plmentet

~n
~ c;;:
e

Amerlcenos

da matemIdede R8'Ii8Io da
Con~ N" 03119. Inclut 1lf'OI8l¡Io.1Ddas
• mulllIlrIe trebelhedorae (lnclualv.....
rom- de emprego .Uplca8). AprMenIe
menorl1gor... J)I'llI89IOcontra e
O vlllord<>a benelfeloe pegoemtrIngIdoa.
~

Orgenlzlll;lo dos

<
"'

~ _.
c.

"

:J
:J
O

d.Orgen~

Intemaclonel do
Trabelho
~deOEA

nVl
o _.

2001

MlnleI6rfod.~

EldartorN - MREI

MlnlI*1Dda J~
MJUI S8cnIlIIrie de &llldo
dosDIrelIoe da MuIher

1m 2002 foI aprOV8do oPlQIooolo
FlICUIIIIllVO 6 CEOAW, • tleboredo o
prlmeirv . .16rio eoln.8tMIt.
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