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ABERTURA 

Mestre-de-Cerimônias: Vamos dar início à Solenidade de 
Abertura  da  I  Conferencia Distrital de Políticas para as 
Mulheres.  Convidamos a todos a ficarem de pé para cantarmos 
o Hino Nacional Brasileiro, que será executado pela Banda de 
Música da Polícia Militar do Distrito Federal. 

A seguir, assistiremos a apresentação do vídeo institucional de 
combate à violência de gênero. 

Para compor a Mesa de Abertura, convidamos as seguintes 
autoridades:  A  Excelentíssima  Sra. Vice-Governadora do 
Distrito Federal e Presidente desta  Conferência,  Maria de 
Lourdes Abadia;  a  Gerente de Projetos da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da  Presidência   da  República, 
Liége Rocha; a Secretária de Estado Chefe da Agência de 
Desenvolvimento Social do Distrito Federal, e Coordenadora 
desta  Conferência,  Joselina Dias de Alencar Ribeiro;  o Exmo. 
Sr. Secretário de Estado de Ação Social do Distrito Federal, Dr.  
Gustavo  Augusto  Ribeiro;  a  Presidente do Conselho dos 
Direitos da Mulher do Distrito Federal, e organizadora da 
Conferência, Tânia Maria Pereira de Queiroz; a Excelentíssima 
Deputada Federal,  representante da Comissão Especial Ano da 
Mulher, da Câmara dos Deputados, Maria José Conceição 
(Maninha);  a Diretora Colegiada do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria – CFEMEA, representando a sociedade 
civil, Guacira César de Oliveira; e a Coordenadora do Fórum de 
Mulheres Negras, também representando a sociedade civil, 
Benedita Maria Bernardes Rufino. 

Neste momento, fará uso da palavra, a Presidente do Conselho 
dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, Dra. Tânia Maria 
Pereira de Queiroz. 

Tânia Maria Pereira de Queiroz – Presidente do Conselho 
dos Direitos da Mulher do DF:   Boa noite. É com imenso 
prazer que abrimos a I Conferência Distrital de Políticas para 
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Mulheres, convocada pelo Excelentíssimo Sr. Governador 
Joaquim Domingos Roriz e presidida pela nossa Vice-
Governadora, Maria de Lourdes Abadia. Eu gostaria de 
cumprimentar a Mesa,  em  nome de todas as mulheres do 
Distrito Federal e da sociedade  civil que ajudou conjuntamente 
a organizar esta I Conferência  Distrital de Políticas para 
Mulheres.  Vou fazer uma quebra de protocolo e agradecer a 
todos que  conosco colaboraram para que esse evento pudesse 
se realizar. 

A consolidação de um Estado de Direito é uma conquista 
irreversível do povo brasileiro. A nossa democracia é sólida 
porque encontra as suas raízes numa sociedade participativa e 
informativa. A I Conferência de Políticas para as Mulheres 
demonstra essa ação assertativa. Estamos hoje reunidas com 
variados  grupos  sociais  para  se fazerem ouvir no espaço 
público  –  mulheres urbanas,  mulheres rurais, mulheres 
brancas, negras, trabalhadoras, portadoras de necessidades 
especiais, organizadas para proporem medidas que visam à 
melhoria da condição da mulher no Distrito Federal. 

Esta I Conferência, por si só, amplia o espaço de participação 
popular na tomada de decisões governamentais. O que se 
observa é que o Estado e a sociedade civil se organizam para, 
em conjunto, proporem ações, e até mesmo, para executarem 
tais ações, vivenciando um conceito muito mais amplo da 
democracia. O exercício dessa cidadania não está apenas no 
voto,  mas  se  prolonga na participação múltipla da 
administração da coisa pública.  O  Governo do Distrito Federal, 
o Conselho dos  Direitos da Mulher entendem que um novo 
padrão de relacionamento entre Estado e Sociedade, na 
percepção do que é público,  não  deve  ser confundido e não 
deve ser limitado ao estatal, ao setor privado empresarial, ao 
terceiro setor não-governamental e não lucrativo, onde se 
encontram movimentos de mulheres. 

Agradeço, mais uma vez, ao nosso Governador e à nossa Vice-
Governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia, pela 
belíssima iniciativa de promover e presidir este evento, 
conjuntamente  com  o  Conselho  dos Direitos da Mulher. 
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Políticas públicas para as mulheres envolvem um conjunto de 
abrangentes estratégias, visando a promoção e a igualdade de 
oportunidades  entre mulheres e homens,  em todos  os níveis 
da vida pública e privada. Para tanto, contamos com a Agência 
de Desenvolvimento Social que tem por finalidade articular e 
integrar todos os projetos sociais do Distrito Federal, 
promovendo a pessoa humana por meio de garantia de seus 
direitos individuais e coletivos. 

Em razão disso,  com o olhar feminino,  sem perder a 
sensibilidade e de forma  extremamente eficiente,  a Sra. 
Joselina,  por nós  conhecida  carinhosamente como Jô, 
Secretária desta Agência, também merece o seu destaque e o 
nosso mais sincero agradecimento pela sua indispensável 
contribuição para a   realização  deste  evento.  Sendo 
reconhecida como agente pública democrática, transparente, 
ética e competente. 

Ao Dr. Gustavo Ribeiro, Secretário de Estado de Ação Social, 
Secretaria à qual o Conselho dos Direitos da Mulher está 
vinculada, que sempre a apoiou, e por se manter sempre 
comprometido  com  a defesa  dos  direitos da mulher, 
propiciando condições  para que o  Conselho dos  Direitos da 
Mulher do Distrito  Federal  desenvolva   uma  política pública 
em  prol das mulheres e meninas do Distrito Federal, os meus 
sinceros agradecimentos. 

Agradeço também a alguns parceiros que são essenciais na 
execução deste  vídeo, e  principalmente,  a Defensoria Pública 
do Distrito Federal. Para tanto, ressalto o nome do Dr. Paulo 
César Chagas, Diretor-Geral da Defensoria Pública, e do Dr. 
Dorival,  Presidente  da Associação de Defensores Públicos, 
ambos aqui representados, e que vêm garantindo o acesso das 
mulheres à Justiça, de uma  forma  muito  eficiente  e 
trabalhando a  questão da  re-socialização  do  agressor no 
âmbito do Distrito Federal e na formação desta rede. 

Quero expressar os meus agradecimentos a todos os membros 
da Comissão Organizadora e demais comissões que fizeram 
com que esta  I  Conferência se pudesse realizar e que se 
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empenharam para realizar este tão grande evento, num 
curtíssimo prazo de tempo; aos demais órgãos do Governo do 
Distrito Federal,  que colaboraram com esse processo; à 
Senadora que  aqui nos  prestigia  e às  Deputadas que estão 
aqui  presentes;  às Secretárias;  aos Membros do Poder 
Judiciário que aqui estão representados e aos Defensores 
Públicos que nos prestigiam; à sociedade civil e às mulheres 
que compõem  a  sociedade  civil  organizada;   aos 
representantes de organismos governamentais e não-
governamentais; e a alguns representantes de organismos 
internacionais que aqui estão. 

Acredito que essa I Conferência Distrital de Políticas para as 
Mulheres  seja  marcada por uma mudança de paradigmas 
porque essa tem sido a ótica do Movimento de Mulheres. Nós 
acreditamos que, juntas, poderemos realmente construir um 
mundo melhor, que certamente irá  nos  conduzir,  não apenas 
ao reconhecimento de  diferenças  entre  sexos,  mas que 
também  vá  nos  permitir  retirar,  tanto no âmbito da vida 
pública como na vida privada, esse véu que cobre e isola as 
mulheres,  que  não  garante a democracia dessas mulheres e 
que dificulta esse acesso ao poder de todas as mulheres. 

Esta Conferência é um  marco para o Distrito Federal e eu 
acredito que para todos nós. Coordenado pela nossa Vice-
Governadora, que tem aberto as portas do seu gabinete para 
ouvir e junto conosco propor essas políticas, o Distrito Federal 
será um exemplo, com certeza, com o apoio do nosso 
Governador Joaquim Roriz, que tem sempre estado atento a 
todas essas questões. Muito obrigada. 

Mestre-de-cerimônias: Ouviremos a representante da 
sociedade civil, Sra. Guacira César de Oliveira. 

Guacira César de Oliveira – CFEMEA: Boa noite. Eu gostaria 
de cumprimentar, na pessoa da Excelentíssima Sra. Vice-
Governadora,  Maria de Lourdes Abadia,  todas as integrantes e 
o integrante desta Mesa. Eu queria  dizer  da  nossa satisfação 
de estarmos aqui abrindo a I Conferência Distrital de Políticas 
para as Mulheres  e  destacar,  especialmente,  o espírito com 
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que nós da sociedade civil, dos Movimentos de Mulheres, 
chegamos a esta I Conferência de Políticas Públicas para as 
Mulheres. 

Nós participamos de todo o processo de organização desta 
Conferência. Estamos aqui na Plenária as duas pessoas da 
sociedade civil que integraram a Comissão Organizadora – a 
Rejane Pitanga, da Central Única dos Trabalhadores do Distrito 
Federal e  a  Maria da Paz Cintra, que é do Fórum de Mulheres 
do DF – E juntamente com o Governo do Distrito Federal 
organizaram esta I Conferência. 

Nós nos  empenhamos e dividimos esforços para que 
pudéssemos estar aqui.Várias organizações participaram de 
Comissões Temáticas, de Comissões de Comunicação, de 
organização e  de  mobilização,  que  eu também gostaria de 
citar, para que a gente possa dar o devido  crédito a todos 
aqueles e aquelas que  se  empenharam  para que  este  
momento pudesse acontecer. Então, além da Central Única dos 
Trabalhadores e de Fórum de Mulheres do DF, já citados, que 
fazem parte da Comissão Organizadora, também participaram 
deste esforço, o CFEMEA, a AGENDE, a Comunidade Bahay, o 
CERNEGRO, a Cáritas, o Grupo Estruturação, o  Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre a  Mulher  da  Universidade  de 
Brasília,  o Comitê Multipartidário de Mulheres,  a  União 
Brasileira de Mulheres e Articulação  de  Mulheres  Brasileiras. 
Em nome de   todas  estas  organizações  que aqui 
compareceram,  eu  gostaria de  dizer  que nós estamos aqui 
para exercer o nosso direito de sociedade civil, de cidadãs, 
exercer o nosso direito de influir, de definir, de decidir sobre 
políticas públicas para mulheres. 

Nós entendemos que o Estado, o Poder Público têm um papel 
fundamental  da  igualdade  no  Distrito  Federal,  nosso  país, 
em cada cidade brasileira. Por isso, nós estamos aqui, porque 
nós acreditamos que esse papel, essa definição, compete 
também à sociedade civil. Nós temos propostas, nós temos 
diretrizes para  apresentar e queremos compartilhar esse poder 
e definir as linhas que constituirão um Plano Nacional de 
Diretrizes para as Políticas Públicas para as Mulheres. Nós 
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mulheres que  participamos  dessa conferência,  representando 
a sociedade civil, somos muitas, somos muito diversas, somos 
mulheres de diferentes camadas sociais, temos diferentes 
necessidades, diferentes demandas, mas chegamos aqui todas 
solidariamente, reivindicando políticas para  a  igualdade.  A 
gente sabe que a situação das mulheres,  no Distrito Federal e 
no país é muito difícil. A gente sabe que as mulheres são a 
maioria dos desempregados, que a violência doméstica afeta 
especialmente as mulheres. Nós sabemos  das  condições  em 
que as mulheres enfrentam o desemprego e chefiam as suas 
famílias. Sabemos da difícil opção de ser mãe e da difícil opção 
também de não ser mãe, frente a uma sociedade e a um poder 
público que nem sempre compartilha com as mulheres, tanto 
quanto as mulheres compartilham com  a  sociedade  nas 
diversas tarefas que lhe são colocadas. A gente sabe que as 
mulheres entram para o mercado de trabalho  e fazem um 
esforço tremendo para compartilhar o  sustento  das  suas 
famílias e que esse esforço não é compartilhado, na mesma 
medida, pelo poder público, pela sociedade e pelos outros 
integrantes da família. Além de mulheres trabalhadoras, 
mulheres donas de casa, mulheres aposentadas, nós somos 
também mulheres brancas, mulheres negras, que enfrentam 
situações muito diferentes na sociedade.   A  gente  sabe que 
uma mulher negra,  com 10 anos  de trabalho,  ganha ¼ do 
salário que um homem branco ganha com o mesmo tempo de 
trabalho. 

Nós achamos que o Estado,  o Poder Público, o Governo do 
Distrito Federal, o Governo Brasileiro têm que fazer políticas 
públicas para isso. Então, é com esse espírito que a gente veio 
aqui, de construir políticas públicas para promover a igualdade 
entre mulheres e homens. Hoje pela manhã, a gente ouvir a 
entrevista da Sra. Vice-Governadora no “Bom-dia Brasil” e 
gostaríamos de destacar que políticas públicas  para  as  
mulheres  não  significam  um pouco de machismo, não 
significam feminismo demais.  Para nós, políticas públicas para 
as mulheres significam um compromisso com a justiça, um 
compromisso com a igualdade e nós estamos aqui dispostas a 
construí-lo junto com o Poder Público.  Nós acreditamos que é 
um dever da sociedade civil produzir essa igualdade, mas 
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também é o nosso direito.  Portanto,  mais  do que uma tarefa 
de casa,  nós estamos aqui no direito de exercer a nossa 
cidadania com respeito aos valores de igualdade, de justiça, de 
solidariedade  e  de  participação  cidadã  que nos são muito 
caros. Muito obrigada. 

Mestre-de-Cerimônias: Com a palavra a Deputada Federal 
Maninha. 

Maria José Conceição (Maninha) - Deputada Federal: 
Excelentíssima Sra. Vice-Governadora, em nome de quem eu 
comprimento toda a mesa.  Eu  gostaria de quebrar o protocolo 
e chamar aqui a bancada parlamentar para que possamos, em 
conjunto, fazer aqui um discurso coletivo. Primeiramente, eu 
gostaria de chamar a Senadora Ceres, do PT do Mato Grosso, a 
Deputada Eurides Brito e a Deputada Arlete Sampaio, para que 
nós pudéssemos,  de uma forma suprapartidária,  participar 
desta I Conferência Distrital de Políticas  para  as  Mulheres. 
Como há uma certa hierarquia, eu gostaria  que a nossa 
Senadora Ceres pudesse fazer o discurso  em  nome  de todas 
nós porque, entre nós mulheres, não existe a disputa, existe a 
solidariedade e a humildade. Nós mulheres trabalhamos assim, 
suprapartidariamente. Por isso, eu tenho orgulho de estar aqui 
com a companheira Eurides, com  a  companheira Arlete e com 
a companheira Ceres. Em nosso nome, Ceres, por favor, faça a 
saudação. 

Senadora Ceres – PT do Mato Grosso:   Em  primeiro lugar, 
eu queria saudar toda a Mesa em nome da Sra. Vice-
Governadora. Quero saudar toda a bancada, como disse a 
companheira Maninha, independente da colocação partidária. 
Isso é verdadeiro, e já vou dizer porquê. Quero saudar a todas 
as mulheres aqui presentes, às entidades organizadas e quero 
fazer uma saudação muito especial aos homens aqui presentes 
porque a participação dos  homens  é  muito  importante para 
que realmente a gente  conquiste a justiça e a igualdade, como 
a companheira que acabou de falar tão bem colocou aqui. 

Quando a nossa Deputada Maninha aqui dizia que nós, no 
Congresso Nacional,  trabalhamos  de forma  suprapartidária, 
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isso é verdade, é realidade. Eu coordeno a Bancada Feminina 
pelo Senado e lá realmente nunca tivemos o menor problema. 
Nós temos Senadoras de vários partidos,  do PFL, do PT, do 
PSDB, do PMDB, enfim, nós somos 9 Senadoras de diversos 
partidos e cada vez que temos algo a fazer a atuar, o fazemos 
em conjunto,   seja para assinar documentos,  seja para 
participar de reuniões, seja para representar, nós sempre 
falamos em nome da Bancada Feminina do Senado e a defesa 
realmente dos interesses das necessidades, das aspirações, da 
justiça e da conquista da igualdade dos direitos da mulher é o 
que realmente  embasa a nossa luta no Congresso Nacional, 
tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Nós não temos 
dúvida que a  bancada  feminina na Câmara age da mesma 
forma. Infelizmente,  em termos percentuais, a Bancada 
Feminina na Câmara ainda é menor e nós mulheres que 
conseguimos conquistar  o  espaço  da  política maior do país, 
que é a do Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal como 
no Senado, temos o dever e a obrigação  de  entrar na luta 
política para valer, pelos interesses e a defesa da  igualdade e 
dos direitos da mulher brasileira. Isso é obrigação e é dever 
nosso. Não só de definir legislação na questão de gênero, mas 
fundamentalmente, na busca da conquista do poder sim. Nós 
queremos o poder político sim. Nós  mulheres  queremos o fim 
da discriminação na família, no trabalho, na política e em todos 
os setores.  Nós queremos o fim da discriminação, queremos 
banir a violência  de  um modo geral,  mas em especial, a 
violência contra a mulher. 

Agora, estamos em um ano eleitoral. É um ano em que as 
eleições municipais estão sendo redefinidas, tanto nas  
Prefeituras  quanto  nas  Câmaras  Municipais.  Queremos 
milhares de vereadoras  eleitas  e milhares de prefeitas eleitas. 
A mulher brasileira quer o poder político sim,  de  igual  para 
igual. Nós somos  52%  da população e,  como tal,  temos o 
direito a nos elegermos sim, para que possamos levar políticas 
que nós acreditamos.  Nós  não geramos a vida sozinhas, mas 
nós gestamos a vida sozinhas. E a mulher que gesta a vida é 
capaz sim de fazer políticas públicas com competência para 
defender a vida que ela gestou. Eu não tenho dúvida nenhuma 
disso.  
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E é com essa vontade,  com  essa  determinação  que  eu 
agradeço e abraço a cada uma dessas minhas companheiras 
aqui. Realmente, Maninha, você é uma surpresa permanente 
quando conclama toda a bancada parlamentar  aqui  e  ainda 
pede para eu falar.  Me  desculpem porque eu me  estendi 
demais, mas eu quero deixar um abraço bem grande e muito 
carinhoso  a todos  e  todas  que  estão aqui  porque,  com 
certeza,  são pessoas que sabem que é possível construirmos 
uma sociedade diferente dessa que está  aí.  Muito obrigado e 
um abraço. 

Mestre-de-Cerimônias:   Convidamos  a Gerente de Projetos 
da Secretaria Especial de Políticas para as mulheres da 
Presidência da República, Sra. Liége Rocha. 

Liége Rocha  –  Gerente de Projetos da Secretaria 

Especial de   Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República: Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de 

cumprimentar a Excelentíssima Vice-Governadora do Distrito 

Federal, a Sra. Maria de Lourdes Abadia, em nome de quem eu 

cumprimento toda a Mesa. Antes de tudo, eu gostaria de me 

desculpar pela ausência da Ministra Nilcéia Freire, que neste 

momento  está  viajando para participar de uma outra 

conferência estadual no norte do Brasil.  

Eu  queria  começar  falando da importância e do significado 
dessa I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
conclamada pelo Presidente da República, Luis Inácio Lula da 
Silva, no ano da Mulher, que tem como lema “faz diferença 
acabar com a indiferença”. Eu acho que a realização dessa I 
Conferência acontece num momento importante do país e 
acontece também num momento em que as mulheres têm 
respondido significativamente a essa conclamação.  A 
Conferência tem como objetivo central aprovar diretrizes que 
fundamentem  o  Plano   Nacional  de  Políticas  para  as 
Mulheres. Como bem disse Guacira, nós falamos de políticas 
para as mulheres porque nós somos várias, de vários tipos, com 
várias  características  e  nós  precisamos respeitar essas 
diferenças. Mas isso não significa que respeitar as diferenças 
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signifique manter as desigualdades. Nós queremos respeitar 
essas diferenças, mas na busca da construção de uma 
igualdade. 

Eu  acho  que  essa  Conferência de Políticas para Mulheres já 
vem acontecendo num momento em que as mulheres e os 
governos estaduais vêm respondendo a esse chamamento. Um 
ponto positivo que nós temos que ressaltar no processo de 
realização da  Conferência é a resposta que os governos 
estaduais têm dado,  assim como, a sociedade civil organizada 
de mulheres,   negras,  trabalhadoras rurais e urbanas, 
indígenas, quilombolas, idosas e jovens. Essa resposta ao 
chamamento da  realização  desta  Conferência tem sido um 
ponto positivo nesse processo que já atinge mais de 2.000 
municípios no Brasil. Além disso,  os  27  estados  estão 
realizando as suas conferências estaduais  até  o  dia  18 de 
junho, em preparação à Conferência Nacional que acontecerá 
aqui em Brasília, nos dia 15,16 e 17 de julho. 

Essa movimentação, essa mobilização,  essa  integração  tem 

sido por demais significativa quando se discutem diretrizes que 

apontam para idealização de um Plano  Nacional  de  Políticas 

para as Mulheres. Isso significa que esse plano não é um plano 

que será implementado única e exclusivamente pela Secretaria 

Especial de Políticas para  Mulheres,  mas   um plano  que  todo 

o  governo  assumirá  como  sendo de sua responsabilidade, 

assim como,  as  propostas que forem aprovadas nas 

conferências  estaduais  também  deverão ser implementadas 

por esses governos estaduais e municipais que participaram do 

processo da Conferência. Esse é o momento de mobilização, de 

integração, de interação das mulheres  e  da  sociedade civil. E 

de homens também porque, em muitos estados, essa 

participação dos homens tem sido importante no debate e na 

própria proposta de construção desse Plano Nacional. Vale 

ressaltar que, no próprio processo de debate, nós temos que 

levar em conta que essa discussão do  Plano Nacional tem que 

se pautar em princípios, em valores e definição de prioridades. 

Eu acho que essa também  é  uma  questão  fundamental do 
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ponto de vista da própria realização da Conferência. 

Além disso,  há  cinco  eixos  fundamentais  de debate no 
processo da realização da Conferência que nós esperamos que 
também sejam levados em conta.  O primeiro deles é enfrentar 
a pobreza, com geração de renda,  trabalho,  acesso  ao crédito 
e à terra.   O segundo  é superar a violência contra a mulher, 
mas levando-se em conta  a prevenção, a assistência, combate 
e políticas de segurança. Um terceiro ponto seria promover o 
bem-estar e qualidade de vida para as mulheres, com saúde, 
moradia, infra-estrutura, equipamentos sociais e recursos 
naturais.  Um quarto ponto  seria efetivar os direitos das 
mulheres – civis,  político,  sexuais  e  reprodutivos.  Essa 
também é uma discussão de fundamental importância na 
ampliação dos direitos e garantia dos direitos das  mulheres.  E 
o quinto seria desenvolver políticas de educação, cultura, 
comunicação e produção do conhecimento  para  igualdade. 
Esses seriam os cincos eixos que nós consideramos como 
fundamentais  na  discussão  da  construção desse plano 
nacional. 

Mas,  para  nós  discutirmos esses eixos e construirmos esse 

Plano Nacional, é importante e fundamental que se discuta isso 

numa perspectiva não-racista, não-sexista, não-amorfóbica, 

incorporando a diversidade étnica que nós conhecemos e 

vivenciamos aqui nesse nosso país. Eu acho que esses pontos 

são fundamentais  nesse processo da realização da Conferência 

e nós sabemos da importância que tem a discussão, entre 

mulheres e homens, na construção desse Plano Nacional, na 

busca da igualdade entre homens e mulheres para que a gente 

possa transformar e construir uma sociedade mais igualitária 

onde nós possamos, homens e mulheres, conviver com melhor 

qualidade de vida e onde nós  possamos também elaborar e 

implementar efetivamente políticas públicas necessárias para 

combater a discriminação, combater o preconceito e construir 

uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigada. 

Mestre-de-Cerimônias: Neste momento, ouviremos a 
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Excelentíssima Sra. Vice-Governadora do Distrito Federal e 
Presidente desta Conferência, Maria de Lourdes Abadia. 

Maria de Lourdes Abadia – Vice-Governadora do Distrito 
Federal: Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à nossa I 
Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres. Eu quero 
cumprimentar a Excelentíssima Senadora Ceres, que veio nos 
prestigiar; a Deputada Federal Maninha; a nossa querida  
Deputada Distrital  Eurides Brito;  a Deputada Arlete Sampaio, 
ex-Vice-Governadora do Distrito Federal; a Deputada Distrital 
Erika Kokay  e  a  Suplente de Deputada,  se  Deus   quiser, 
futura Deputada, Ivelise Longhi; o Subsecretário de Direitos 
Humanos da Secretaria de Ação Social,  Dr.  Antonio Luis 
Barbosa; o nosso Secretário de Estado da Ação Social, Dr. 
Gustavo Ribeiro;  a Presidente do Conselho dos Direitos da 
Mulher do Distrito Federal, Tania Maria Pereira; a Secretária de 
Estado Chefe da  Agência de  Desenvolvimento Social, Joselina 
de Alencar Ribeiro; a Diretora do CFEMEA, Guacira César de 
Oliveira;  e a Excelentíssima  Coordenadora do Fórum de 
Mulheres Negras, Benedita Maria Rufino; a Gerente de Projetos 
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República, Liége Rocha; a Excelentíssima Vice-
Presidente do Integra, Lúcia Bittar, aqui representando a nossa 
querida Primeira-Dama, Weslian Roriz; o Comandante da 15ª 
Companhia Militar, responsável pelo policiamento do Lago Sul, 
Major Adilson Evangelista; o  Secretário de Cultura, nosso 
querido Pedro Borio; o Secretário da Solidariedade, Dr. Milton 
Barbosa e sua esposa Isaura; a Secretária de Trabalho, Dulce 
Tannuri; Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e 
futura Deputada, Ivelise Longhi; a Subsecretária de Programas 
Sociais da Secretaria de Segurança Pública,   Major Verônica 
Lúcia Dantas. Quero das os meus cumprimentos especiais às 
mulheres militares aqui presentes;  o  Diretor-Geral da 
Defensoria Pública do Distrito Federal,  Dr. Paulo César Chagas; 
o Corregedor Geral da Defensoria Pública,  Dr.  Fernando 
Antonio; o Presidente da Associação  dos  Defensores  Públicos 
do Distrito Federal, Dr. Dorival Cunha;  a  Excelentíssima Juíza 
de Direitos, Dra. Maria Leonor;   a Promotora de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios, Marlove Moreno Sampaio; 
representando a Defensoria Pública Geral da União, a Dra. 
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Benedita Marina da Silva; o Subdiretor  de  Defensoria  Pública 
do Distrito Federal, Dr. Fernando Ferraz; a nossa querida 
Secretária de Educação, Maristela; a Gláucia, do Conselho de 
Assistência Social; e a Secretária de Captação de Recursos do 
GDF, Rosana. Espero não ter esquecido  ninguém,  ao  falar 
tantos nomes de pessoas tão queridas e tão importantes, mas 
quero saudar, de uma maneira muito especial e carinhosa, a 
todas as companheiras e a todos os  companheiros que estão 
aqui presentes e que vieram abrilhantar a nossa Conferência. 

A Constituição de 1988, a qual tive o privilégio de ajudar a 
escrever, assegurar a igualdade de direitos e obrigações entre 
homens e mulheres. Infelizmente, esses direitos não refletem 
ainda a nossa realidade social, econômica e política do Brasil. 
Necessário se faz,  de  uma  forma  urgente,  promover o 
equilíbrio nas relações entre homens e mulheres, incorporando 
perspectivas de gênero na promoção de políticas públicas em 
todas as unidades da nossa Federação. Recorrendo à história, 
observamos significativas transformações, graças às lutas 
marcadas pela cumplicidade, ousadia e coragem na tomada de 
decisões rumo à construção de uma nova ordem no mundo, 
capaz de respeitar a vida, privilegiar os seres humanos e 
questionar regras milenares de intolerância, geradoras de 
desigualdades. 

Determinou-me  o  Excelentíssimo  Sr.  Governador Joaquim 
Roriz a tarefa de coordenar essa I Conferência Distrital de 
Políticas para as Mulheres, em parceria com o Conselho dos 
Direitos da Mulher e de todas as organizações, governamentais 
e não-governamentais, comprometidas  com  os avanços e com 
a luta pelos direitos da mulher. Fizemos, de uma forma 
prioritária, esta organização e tenho a grande alegria de estar 
hoje fazendo esta Solenidade de Abertura.  Da mesma forma 
que fizemos  a   I  Conferência  da  Segurança  Alimentar,  que  
foi um exemplo e recebemos elogios da área federal pela forma 
como foi conduzida, bem como a Conferência dos Direitos 
Humanos, estamos agora fazendo aqui o nosso dever de casa, 
realizando a  I Conferência Distrital das Políticas para as 
Mulheres. 
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Como cidadã e como Vice-Governadora desta cidade, tenho 
muito orgulho de presidir a I Conferência Distrital das Políticas 
para as Mulheres.  Tal evento histórico terá a responsabilidade 
de propor mudanças em nosso quotidiano, em nosso 
comportamento, democratizando as diversas relações entre o 
Estado e  a  sociedade  e  garantindo  o pleno exercício dos 
direitos humanos às mulheres e meninas, tanto no âmbito da 
esfera pública quanto na esfera privada. Teremos também a 
responsabilidade de confeccionarmos o Relatório Distrital, que 
subsidiará a Conferência Nacional. Dentro dessa 
responsabilidade, gostaria também de lembrar que, quando 
falamos de políticas públicas, a preocupação de falarmos da 
responsabilidade da construção dessa sociedade mais justa. 
Sempre que eu tenho a oportunidade de lembrar e valorizar o 
Governo Roriz, pela sua forma de privilegiar as mulheres, 
trazendo, na formação da sua equipe, tantas mulheres 
competentes para ajudá-lo a governar.  Eu  tenho  a 
oportunidade de dizer isso onde vou porque nós temos duas 
governadoras e, proporcionalmente, as governadoras não 
escolheram e não chamaram para o seu governo, o número de 
mulheres que o Governador Roriz chamou para compor o seu 
governo. 

É importante fazer o nosso dever de casa e dar a nossa 
contribuição nesse  novo  contexto  histórico,  com ações 
coletivas que passem  a  garantir  direitos já estabelecidos em 
lei, bem como, cultivar os nossos mecanismos legislativos para 
que se garanta às mulheres o livre exercício de seus direitos 
humanos. Estamos pisando em solo fértil, e assim, juntas, 
identificaremos as melhores formas  de  executarmos  políticas 
de gênero, na certeza de apontarmos indicadores capazes de 
auferir o grau  de democracia  e  cidadania  existente  nas 
relações já estabelecidas. A nossa querida Senadora lembrou 
muito bem da  importância do trabalho conjunto das mulheres 
de todos os partidos e ideologias. Eu gosto sempre de citar a 
belíssima  experiência  que  eu  vivi  na  elaboração da 
constituição de 88, em que éramos 25 Constituintes que 
ajudaram a escrever a Constituição, de uma forma muito 
interessante e democrática.  Eu aprendi muito porque eu 
vivenciei a unidade das 25 deputadas de partidos diferentes, 
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ideologias diferentes, religiões diferentes.  E todos os avanços 
da Constituição de 88 foram subscritos por  todas as mulheres 
da Constituinte. Esse foi um exemplo para o Brasil. Era muito 
interessante, por exemplo,  ver  um  debate  na tribuna da 
Cristina Tavares e de Sandra Cavalcanti. Acho que todos 
acompanharam os embates e as diferenças. Uma queria que 
constasse o aborto na Constituição e a  outra  não  aceitava. 
Eram debates calorosos em que todas as Constituintes foram 
chamadas a participar, nas rádios e televisões deste  país.  Foi 
um momento de crescimento para todas nós. 

Nós esperamos que o Relatório desta Conferência possa 
contribuir para consolidarmos as políticas de gênero já 
executadas no âmbito do Distrito Federal, bem como para 
definirmos novas ações que venham transformar as demandas 
sociais em prioridades na agenda de políticas  governamentais. 
O Governo do distrito Federal, através de suas diversas 
Secretarias de Estado, vem propondo ações estratégicas de 
políticas públicas de promoção da cidadania, incorporando a 
dimensão do feminino e fortalecendo as futuras gerações de 
mulheres por meio de vários órgãos e programas. Quero 
mencionar aqui os principais:  a  Secretaria  de  Segurança 
Pública e Defesa Social,  na  criação  das delegacias 
especializadas de atendimento à  mulher,  postos  de 
atendimento à mulher nas outras delegacias; a Secretaria de 
Saúde, do serviço do aborto legal às salas de atendimento 
específico para a mulher vítima de  violência nos hospitais da 
rede pública e capacitação dos profissionais da rede de saúde 
pública em violência  de gênero; a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, a titularização  dos  lotes  em nome 
das mulheres; a Secretaria de Agricultura Pecuária e 
Abastecimento,  nos programas que proporcionam às 
agricultoras melhor  acesso aos serviços financeiros e técnicos, 
de extensão rural e de comercialização, proporcionando o 
controle e acesso das terras às mulheres, com tecnologia 
apropriada a fim de aumentar a renda familiar; a Secretaria de 
Trabalho, com o  Programa  de Emprego, Renda e Capacitação  
de Mulheres, garantindo o acesso ao mercado de trabalho; a 
Secretaria  de Solidariedade em que as mulheres são as 
principais beneficiárias dos programas sociais e das oficinas de 
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capacitação promovidas por esta Secretaria, com o objetivo de 
combater a  pobreza e proporcionar a inclusão social; a 
Secretaria de  Ação Social  com o Conselho dos Direitos da 
Mulher, a Casa Abrigo das Mulheres Vítimas de Violência, o 
Disque Direitos Humanos, o atendimento multidisciplinar às 
mulheres vítimas de violência e a Oficina de Saúde Integral da 
Mulher, com perspectiva de gênero; a Defensoria  Pública,  com 
a capacitação dos profissionais  de  segurança  pública, 
defensoria pública e  casa  abrigo em  violência  de  gênero. 
Foram feitas diversas campanhas institucionais, objetivando a 
promoção da equidade  de  gênero  nas  áreas de acesso ao 
poder, saúde e violência, bem como a divulgação dos 
mecanismos de proteção e amparo à mulher. Temos ainda 
parcerias com organismos internacionais da Agência de 
Desenvolvimento dos Estados Unidos,  a  Organização Mundial 
da Saúde, a Organização Pan Americana de Saúde, visando a 
promoção e o atendimento à mulher.  Temos  diversos Termos 
de Cooperação Técnica com  organismos  governamentais  e  
não-governamentais do Instituto Candango de Solidariedade, a 
Defensoria Pública do Distrito Federal, visando tecer a rede de 
proteção à mulher do Distrito Federal. Temos ainda convênios 
firmados  com  o  Ministério  da  Justiça e com o Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, para a manutenção, 
equipamento, capacitação e campanhas educativas da Casa 
Abrigo de Mulheres Vítimas de Violência. Desenvolvemos 
também  diversas  ações conjuntas, como a criação do Comitê 
de Combate à Violência  Doméstica  e Sexual, numa ação 
conjunta entre a Secretaria de Estado de Ação Social e a 
Secretaria de Segurança Pública e da  Saúde.  Temos o Núcleo 
de Atendimento à Família  e  aos   Autores de Violência 
Doméstica, que foi um programa idealizado pelo Conselho dos 
Direitos da Mulher e executado em parceria com a Defensoria 
Pública do Distrito Federal e o Instituto Candango de 
Solidariedade. 

O atual desafio do Governo do Distrito Federal  é  a construção 
de uma rede de Proteção  aos  Direitos  da Mulher,  integrando 
as  diversas  ações  e  programas  já  desenvolvidos  e 
incorporando a essa rede, outros programas idealizados pelo 
Conselho dos Direitos da Mulher, que se encontram em fase de 
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implantação,  bem  como  aceitando  sugestões da sociedade 
civil. Visando ofertar integral proteção às mulheres vítimas de 
violência,  o Governador do Distrito Federal estará 
encaminhando, brevemente,  o  Projeto  de  Lei  que visa a 
criação do Núcleo de Assistência Judiciária de  Defesa  dos 
Direitos da Mulher, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito 
Federal. Este núcleo contará com uma equipe  multidisciplinar 
que ofertará serviços jurídicos, psicológicos e de  apoio familiar 
às mulheres e  meninas  do  Distrito  Federal,  bem como, 
manterá mecanismos de re-socialização do agressor. Deverá 
também funcionar como um centro de encaminhamento 
permanente, capaz de proporcionar o livre acesso ao Poder 
Judiciário, buscando  soluções eficazes e justas, em 
conformidade com a plataforma de ação da Conferência de 
Beijing. Para alcançar fins  tão valiosos, esses núcleos deverão 
ser implantados por meio de ações conjuntas  das  Secretarias 
de Estado do Governo do Distrito Federal e  Conselho  dos 
Direitos da Mulher e Defensoria Pública,  mediante  a 
coordenação da Agência de Desenvolvimento Social. 

Eu quero agradecer aqui, de coração, a presença das nossas 
parlamentares que têm a grande responsabilidade na 
apresentação e na luta pela aprovação de  novas  propostas e 
leis. Também queria agradecer, de um modo muito especial, à 
equipe que  participou  da  organização  deste evento, 
coordenada pela nossa Secretária da Agência de 
Desenvolvimento Social, onde nós tivemos o privilégio de ter a 
representação de várias instituições governamentais e não-
governamentais com a representatividade das mulheres. 

Quero lembrar que, este ano,  nós  estamos  comemorando o 

“Ano da Mulher’’ e espero que  essa  comemoração seja 

realmente uma comemoração fraterna e  de  grandes 

esperanças. Quero também lembrar que, mais uma vez, a 

Agência de Desenvolvimento Social  está  de  portas  abertas 

para receber sugestões e serem encaminhadas pelo nosso 

Governador, naquilo que competir ao  Executivo,  à nossa 

Câmara Legislativa.  Temos acompanhado o  trabalho  da 

bancada federal,  com  a  participação da Deputada Maninha e 
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da Senadora Ceres,  aqui  presentes, nessa luta pelos direitos 

das mulheres. 

Como  foi bem lembrado aqui, este ano é um ano de eleições. 
Que coisa importante é a filiação das mulheres, a participação 
das mulheres nos partidos políticos, porque nós temos agora a 
Lei das Quotas que garante à mulher o direito de obter uma 
legenda. Isso facilita muito a luta das mulheres na política do 
nosso país. Esta é uma lembrança. Nós não temos eleição este 
ano no Distrito Federal, mas temos aí o entorno e acho que 
esse é o momento  do  Distrito  Federal  participar  para  eleger 
o maior número possível de mulheres comprometidas com os 
avanços que tanto almejamos. 

Assim sendo, eu agradeço, mais uma vez, a presença de  todos 
e declaro aberta a I Conferência Distrital de Políticas para as 
Mulheres. Bom trabalho e esperamos contribuir com o Governo 
Federal, participando com as 36 delegadas  que  serão  eleitas 
na I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Muito 
obrigada. Bom trabalho a todas. 

Mestre-de-Cerimônias: Gostaria de registrar e agradecer a 
presença da Dra. Naira Cavalcanti da Costa Bernardino, nesta 
ocasião representando a Secretaria de Saúde  do  Distrito 
Federal. Informamos que o credenciamento e a aprovação do 
Regulamento desta Conferência, serão realizados amanhã, a 
partir das 8:00 horas da manhã. 

Encerrando esta solenidade, agradecemos a presença de todos 
os presentes e a organização do evento convida para 
participarem de um coquetel que será servido no Salão Nobre. 
Muito obrigado e tenham uma excelente noite. 
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                  Brasília, 27 de maio de 2004 

Coordenadora:  Bom dia a todos e a todas.  Vamos dar início 
aos nossos trabalhos desta manhã. Primeiramente, nós vamos 
fazer a leitura do Regulamento desta Conferência, a sua 
aprovação e, em seguida, vamos partir para os trabalhos de 
grupos. Nós temos quatro Mesas hoje pela manhã, Tão logo a 
gente conclua a aprovação do Regulamento, nós vamos fazer a 
indicação dos temas e das salas. 

Eu gostaria de convidar para compor a Mesa: a Professora Lia 
Zanotta, da UNB, a nossa Consultora Anamaria, a Professora 
Maria da Guia e a  Dra.  Tânia, Presidente do Conselho dos 
Direitos da Mulher. Gostaria  de convidar também a Dra. 
Marlouve e a Andréa, da Agende, para comporem a Mesa 
conosco. Eu vou pedir à nossa promotora, Dra. Anamaria, para 
fazer a leitura do Regulamento. Nós podemos decidir aqui a 
forma de aprovação, para que a gente fosse o mais objetivo 
possível, sem tumulto, na medida em que alguém queira falar, 
por favor, espere o outro concluir a sua fala. Eu perguntaria à 
platéia se a gente faria a indicação das sugestões, usando o 
microfone, ou nós teríamos o microfone sem fio. Eu pediria ao 
pessoal da coordenação que facilitasse  esses  microfones sem 
fio para nós e que ficassem atentos à manifestação dos 
participantes. 

Podemos dar início à leitura do Regulamento? Muito bem. 
Sucesso para nós todos e solicito que sejamos rápidos nessa 
aprovação para não termos prejuízo na  discussão  dos temas 
que serão abordados nesta manhã.  Já  perdemos  um bom 
tempo e eu peço desculpas a todos e a todas pelas questão da 
inscrição, do credenciamento,  mas  vamos  procurar  ganhar 
esse tempo, objetivando a nossa votação. Obrigada. 

Anamaria Prates Barroso – Defensoria Pública: Vamos 
proceder à leitura para podermos  aprovar  logo este 
Regulamento da I Conferência Distrital de Políticas para as 
Mulheres. 
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CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1° -  A  I  Conferência Distrital  de  Políticas para as 
Mulheres, convocada pelo Decreto Distrital  n° 24.455,  de  11 
de março de 2004, alterado pelo Decreto n° 24.556, de 23 de 
abril de 2004, terá por objetivo propor diretrizes para a 
fundamentação do Plano Distrital e Nacional  de  Políticas  para 
as Mulheres.  

Parágrafo Único – O presente Regulamento e o 
desenvolvimento dos trabalhos da Conferência de que trata o 
caput deste artigo deverão observar o disposto no Regimento 
aprovado pela Portaria n° 02, de 29 de abril de 2004. 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 2° -  A I Conferência Distrital de Políticas para  Mulheres 
será realizada no dia 26 de maio, às  19:00  horas  e  nos dia 
27 e 28 de maio, das 08:30 às 18:45 horas, sob a Presidência 
da Vice-Governadora do Distrito Federal ou, na sua ausência, 
pela Secretária de Estado Chefe de Agência de Desenvolvimento 
Social,  com apoio logístico do Conselho  de  Direitos  das 
Mulheres do Distrito Federal. 

Parágrafo Único – A I Conferência Distrital terá a participação 
de mulheres de diversos segmentos sociais representantes da 
sociedade civil e do Poder Executivo do Distrito Federal e de 
convidadas. 

CAPÍTULO III 

DO TEMÁRIO 

Art. 3° -  A  I Conferência Distrital de Políticas para Mulheres 
terá como tema  “Políticas  Públicas  para  as Mulheres, com 
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vistas à Igualdade numa Perspectiva de  Gênero”,  de  acordo 
com os seguintes temas: 

I-  gênero, saúde, direitos sexuais e reprodutivos; 

II- gênero, violência e políticas de segurança; 

III- gênero, enfrentamento da pobreza, acesso à terra, 
geração de renda e trabalho; 

IV- participação das mulheres no poder e na gestão de 
políticas de gênero; 

V- gênero, educação e cultura; 

VI- gênero, raça e etnia. 

Anamaria Prates Barroso - Defensoria Pública:  Estão 
perguntando se  nós  vamos  fazer toda a leitura e as 
intervenções serão artigo por artigo, ou a gente faz a leitura e 
quem quiser destaques, já levanta a mão e a gente  já  anota. 
Eu acho que seria melhor fazer o destaque artigo por artigo 
porque seria mais célere. Então, há algum destaque até agora? 
Não. Então podemos continuar. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 4° -  A I Conferência  Distrital  de  Políticas  para  as  
Mulheres será presidida pela Vice-Governadora e, na sua 
ausência, pela Secretária de Estado Chefe da Agência de 
Desenvolvimento Social, nos termos do Decreto Distrital nº 
24.455, de 11 de março de 2004. 

Parágrafo Único  –  A  Conferência  se  desenvolverá sob a 
forma de painéis, grupos de trabalho e plenárias, considerando 
em todos os eixos temários a perspectiva étnico-racial. 

CAPÍTULO V 

DOS PAINÉIS 
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Art. 5° - Os temas da Conferência serão apresentados por 
expositoras, conforme programação constante do anexo, 
respeitando-se a divisão de tempo pela prevista. 

§ 1°  -  No tempo reservado aos debates, será facultado 
aos participantes e convidados, na ordem de inscrição, 
manifestar-se pelo tempo máximo de 2 minutos. 

§2° - As inscrições encerram-se na terceira oradora, 
respeitando o tempo previsto no regulamento para os debates. 

§3° - Em caso de citação nominal ofensiva, a Mesa 
concederá 01 (um) minuto de direito de resposta. 

CAPÍTULO VI 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 6° -  Cada grupo de trabalho contará com um(a) 
coordenador(a), um(a) facilitador(a) e um relator(a). 

§ 1° - O (a) Coordenador (a) será eleito(a) pelo grupo de 
trabalho, competindo-lhe coordenar os debates, assegurando o 
uso da palavra dos participantes pela ordem de inscrição e pela 
definição de tempo de intervenção; 

§ 2° -  O(a) facilitador(a) será indicado(a), previamente, 
pela Comissão Temática e de Relatoria, que desempenhará as 
seguintes atribuições: 

I - abrir a sessão de discussão do grupo de trabalho; 
II - organizar  o  processo de escolha do (a) 

coordenador(a) a ser indicado(a) pelo grupo de 
trabalho; 

III - orientar  as  discussões  de  acordo  com  o  tempo 
disponível; 

IV - assegurar o encaminhamento das propostas. 
§ 3° -  O(a) relator(a) anteriormente designado (a) pelo 

grupo de trabalho, exercerá as atividades abaixo: 
I - sistematizar  as  propostas das discussões de grupo de 

trabalho em instrumental próprio; 
II – apresentar  ao grupo de trabalho o conteúdo das 

propostas sistematizadas, 
III - encaminhar à comissão Temática e Relatoria as 

propostas. 
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§ 4° - Quando o (a) facilitador(a) indicado pela Comissão 
Temática e Relatoria representar a sociedade civil, o relator (a) 
designado(a) pelo grupo de trabalho, necessariamente será um 
(a) representante do Poder Executivo, e vice-versa. 

 
§ 5°  -   Nos  trabalhos  dos grupos não serão tratados 

temas específicos, além daqueles definidos a partir do temário 
central. 

§ 6° - As propostas discutidas nos grupos deverão ter a 
aprovação, no mínimo, de 20% (vinte por cento) dos seus 
membros, com direito a voto (participantes), para comporem o 
relatório do grupo. 

§ 7° - Os Relatórios dos grupos I, II, III, V e VI serão 
entregues à  Comissão Temática e de Relatoria até às 18:30 
horas do dia 27  de  maio de 2003 e os Relatórios dos Grupos I 
e IV serão entregues até às 12:00 horas do dia 28 de maio de 
2004. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA FINAL E DAS 
VOTAÇÕES 

Art. 7° -  A Mesa Coordenadora da Plenária Final será indicada 
pela Comissão Geral Organizadora, devendo ser integrada, de 
maneira proporcional,  por  representantes do poder Executivo 
do Distrito Federal e da sociedade civil. 

Parágrafo Único –  A  Plenária Final realizar-se-á às 14:30 
horas do dia 28 de maio de 2004. 

Art. 8° - O Relatório Final, sistematizado a partir dos trabalhos 
em grupo, será submetido à Plenária Final. 

§ 1° - Cada proposta destacada, em encaminhamento da 
votação, terá 02 (dois) minutos para a contraposição e para 
defesa e será em seguida submetida à votação. 

§ 2° -  Não  havendo destaque, a proposta apresentada 
será considerada aprovada. 

Art. 9° - As decisões das Plenárias serão tomadas por maioria 
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simples. 

§ 1°- Cada participante devidamente credenciado(a) terá 
direito a 01 (um) voto. 

§ 2° - Convidadas(os) terão direito apenas à voz. 

§ 3° - O sistema de votação na plenária será por maioria 
simples de votos, por meio de levantamento do crachá de 
identificação. 

Art. 10 – As  declarações  de voto deverão ser encaminhadas 
por escrito à Mesa. 

Art. 11 – Durante o processo de votação não serão permitidas 
questões de ordem e encaminhamento. 

Participante: Na verdade, o destaque seria no Art. 9°, § 2°, 
onde se diz que os convidados terão direito apenas à voz. Eu 
daria uma sugestão  à  comissão  Organizadora para ver o 
quorum de convidados e de inscritos para permitir aos 
convidados o direito a voto. 

Anamaria Prate Barroso – Defensoria Pública: O problema 
é  que o  Regimento   do   Governo   Federal,   que  é  a  lei 
maior, não permite. Está dividido entre participantes e 
convidados. Os participantes têm direito à voz e voto e os 
convidados têm apenas direito à voz. Então, aqui, nós estamos 
reproduzindo o Regimento do Governo Federal e não podemos 
ser contrários a esse Regimento. 

CAPÍTULO VIII 

DA METOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DOS 

RELATÓRIOS 

Art. 12 – Os relatórios dos grupos de trabalho devem ser 
elaborados no máximo em 2(duas) laudas, espaço 2(dois), 
impressos, além de estarem em disquete. 

Art. 13 –  O  Relatório  final  da  I  Conferência deve ser 
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elaborado a partir dos eixos temáticos estabelecidos no 
Regimento.  

Art. 14 –  A Comissão Geral Organizadora da Conferência 
Distrital  encaminhará  o  Relatório Final à Comissão 
Organizadora da Conferência Nacional,  até  30  de  maio de 
2004, com o objetivo de subsidiar o Relatório Nacional. 

§ 1° - O Relatório da I Conferência Distrital de Políticas 
para as Mulheres deve ser apresentado,  em  versão resumida, 
de no máximo de 10(dez) laudas, em espaço 2(dois) e 
encaminhado à Comissão Organizadora da  I Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres,  em  meio  eletrônico, 
para o endereço conferenciamulheres@spmulheres.gov.br, o 
que não dispensa o envio via correio postal, registrado em 
formato impresso e uma cópia em disquete  para  a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres,  Esplanada dos 
Ministérios,  Bl.  L – Ed. Sede  –  2° Andar  – sala 200 – CEP 
70.047.900 – Brasilia/DF. 

§ 2° - A(o) relator(a) de cada grupo de trabalho poderá 
integrar  a  equipe de redação do documento síntese dos 
trabalhos dos grupos, coordenados pela comissão Temática de 
Relatoria, que será submetida à Plenária. 

§ 3° -   A  redação  do Relatório Final da I Conferência 
Distrital de Políticas para as Mulheres, ficará sob a 
responsabilidade  da Comissão Especial Temática e de Relatoria 
e da Comissão de Comunicação. 

CAPÍTULO IV 

DA SELEÇÃO DAS DELEGADAS 

Art.15 – No final dos trabalhos da I Conferência Distrital de 
Políticas  para  as Mulheres serão selecionados(a) 36 
delegadas(a) que representarão o Distrito Federal junto à I 
Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, sendo: 

I- Vinte  e  um(a) representando a sociedade civil, 
eleitos(a)  segundo  a  origem  de  suas representações 
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e observados os critérios previstos no Art. 16 deste 
Regulamento. 

II- Quinze representando o poder Executivo do Distrito 
Federal, que serão indicados (as) de  acordo com as 
normas que  regem a  Administração Pública,  segundo 
os critérios do Art. 17 do presente Regulamento. 

Art. 16 - Os (as) participantes da sociedade civil que se 
propuserem  a ser delegados(as) serão escolhidos(as) 
observados os seguintes critérios: 

I- ter participado dos Grupos de Trabalho da I 
Conferência Distrital. 

II- ter representatividade junto a sua comunidade e/ou 
atividade laboral. 

III- ter reconhecida atuação social, principalmente, na 
área de gênero. 
 

Art. 17 -  O Poder Executivo escolherá suas quinze delegadas, 
obedecidos os seguintes critérios: 

I- ter participado da I Conferência Distrital. 

II- pertencer aos quadros da Administração Pública. 
 

Art. 18 -  A  sociedade civil terá direito a onze suplentes e o 
Poder Executivo terá direito a sete suplentes, observados os 
mesmos critérios para  escolha  dos titulares,  que atuarão 
apenas na ausência dos(as) titulares. 
 
Art. 19 – Os (as) delegados (as) deverão preencher a ficha de 
inscrição  da Conferência Nacional e entregá-la à Mesa da 
Plenária Geral até o encerramento dos trabalhos. 

 
 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.20 -  Os casos conflitantes e omissos neste Regulamento 
serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora da I 
Conferência Distrital de Políticas para Mulheres. 
Parágrafo Único -  As  decisões  que impliquem em despesas 
ou quaisquer atos de natureza financeira serão de atribuição 
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exclusiva da Presidente da Comissão Geral Organizadora. 
 

Anamaria Prates Barroso  -  Defensoria Pública:  Agora, 
acho que nós podemos aos  destaques  que  foram solicitados 
aos Art. 15, Art. 16 e Art. 17.  Por gentileza, quem pediu 
destaque no Capítulo IX pode fazer uso da palavra. 

Participante: São pequenas correções. O Art. 15 diz que: “No 

final dos trabalhos da I Conferência Distrital de Políticas para as 

Mulheres  serão  selecionadas(os)  36 delegados(as)”.  A 

proposta é substituir a palavra “selecionadas(os)’’, por 

“eleitos(as)’’ porque efetivamente o que vai acontecer é uma 

eleição na Plenária Final.  No Art.16,  a mesma coisa.  Em  vez 

de dizer “as delegadas serão escolhidas’’ seria ‘’ as delegadas 

serão eleitas’’.  E no Art. 17,  adotaríamos os mesmos critérios 

do Art. 16. No Art. 16, que trata da sociedade civil,  a pessoa 

deve ter participado dos grupos de trabalho. No Art. 17 

estabeleceríamos os mesmos critérios.  A redação do inciso I 

seria “ter participado dos Grupos de trabalho de I Conferência 

Distrital’’. E no inciso II, seria “pertencer aos quadros da 

administração Pública Distrital’’. Como há muito gente que 

participa de outras esferas de administração pública, seria 

apenas para ficar claro que é da esfera do governo distrital. A 

idéia  é  dotar  os  mesmos critérios que estão sendo 

estabelecidos para a sociedade civil para as representantes 

governamentais, como as devidas adaptações. 

Anamaria Prates Barroso – Defensoria Pública: Dentro de 

um contexto,  nós  temos  critérios diferentes,  até porque o 

Poder Público  tem  a  questão da conveniência e da 

oportunidade.  Quando nós colocamos “selecionadas’’ é porque 

as representantes  do poder Executivo não serão 

necessariamente eleitas, elas podem ser indicadas. Esses 

critérios aqui obedecem a um critério de conveniência e 

oportunidade do Poder Executivo, diferente do contexto da 

sociedade civil. Fica ao critério da sociedade civil a escolha das 

suas delegadas.  Pode até ser  por meio de  uma  eleição.  O 

Poder Executivo tem essa liberdade de escolha que a lei lhe 
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confere. Então, esses critérios são estabelecidos pelo Poder 

Executivo da forma que ele bem entender,  e  isso  é com 

respaldo legal. São critérios  de conveniência  e  oportunidade 

que o Poder Executivo tem para escolha das suas delegadas. 

Participante: Como é que uma pessoa vai opinar sobre 

determinado assunto se ela não participou de uma discussão? 

Anamaria Prates Barroso – Defensoria Pública: Mas não 
precisa, se ela for do poder Executivo, ela pode estar na 
conferência  sem  ter  necessariamente participado dos Grupos 
de Trabalho. Esse é um critério que rege a Norma da 
Administração Pública.  A  sociedade  civil tem os critérios em 
que você tem 60% das delegadas da sociedade civil, que são 
eleitas, e o poder Executivo não vai interferir na escolha das 
delegadas da sociedade civil. Da mesma forma, nós temos o 
contexto da escolha das delegadas do Poder Executivo. É o 
mesmo contexto. 

Participante:  Eu acho que são questões diferentes em relação 
à participação dos trabalhos em grupo.  Nós  vamos  escolher 
uma delegação – e a gente entende quer o governo tem a 
prerrogativa de estar escolhendo – agora, assegurar a 
participação nos trabalhos em grupo é o mínimo, para uma 
delegação que vai para uma Conferência Nacional, discutir 
políticas públicas. É isso que nós estamos levantando. 

Participante:  Complementando  o  que  a  colega  acabou  de  
falar, eu acredito que, além desse critério da participação nos 
grupos, se faz necessário também escolher todas as unidades 
administrativas do Distrito Federal que trabalham com as 
mulheres. Eu estou falando em relação à Administração Pública 
do Distrito Federal.  Eu  acho que,  além  desse critério de ter 
uma participação efetiva nos grupos de trabalho, devem ser 
contemplados também os órgãos que trabalham diretamente 
com as políticas das mulheres. Essa é uma forma de você 
contemplar todo o Distrito Federal, para evitar que você possa 
mandar representantes de um único setor. Então, acho que é 
necessário também que esse critério seja acrescido.  
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Participante:  Eu  entendo  que o  critério deva ser igual, ou 
seja, que para ser delegado junto a Conferência Nacional, o 
participante tenha que estar integrado a todos os trabalhos de 
grupo. 

Anamaria Prates Barroso – Defensoria Pública: Então, o 
Art.17 fica alterado da seguinte forma: “ter participado dos 
Grupos de Trabalho da I Conferência Distrital”. Isso é um 
Consenso. 

Coordenadora: Eu faço apenas uma indagação. No caso da 
Comissão Organizadora, a Assembléia não abriria um crédito 
para que a Comissão Organizadora, que vai estar circulando, e 
eventualmente, participando de um grupo ou de outro, ela não 
teria essa oportunidade de ser eleita delegada? O pessoal da 
Comissão Organizadora,  que não vai estar permanentemente 
nos grupos, vai estar circulando em vários grupos, eles não 
teriam direito a se candidatar? 

Anamaria  Prates Barroso – Defensoria Pública:  
Poderíamos acrescentar  “ter  participado  dos Grupos de 
Trabalho da I Conferência Distrital ou pertencer à Comissão 
Organizadora”. 

Coordenadora: Só um momento. Eu vou colocar o meu 
entendimento. Na medida em que eu não participe de todos os 
grupos de trabalho, mas eu estou me empenhando na 
organização de todos os trabalhos de grupo, eu tenho 
conhecimento. 

Participante: Mas aqui fala que tem que estar participando   
dos grupos.  Se  eles  estão  só  circulando, não estão 
participando de um grupo fechado e não  podem  ter  direito a 
ser delegadas na Conferência Nacional. 

Coordenadora: O termo “circular” não está determinando que 
eu não participe, em algum momento, da discussão daquele 
tema. Todas as comissões que integram esta Conferência se 
preparam, dentro da temática, para participar deste evento. 
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Participante: Então, isso significa que os delegados serão 
escolhidos dentre os participantes? 

Participante:  Quando  foi  questionada a questão dos grupos 
de trabalho,  foi  colocado como que alguém vai participar de 
uma Conferência, enquanto delegada se ela não se inteirou do 
contexto do que foi discutido nos grupos de trabalho. Os 
membros da Coordenação estão se inteirando do povo, estão 
participando, inclusive, da elaboração do documento final, da 
Relatoria. Então, isso praticamente responde ao que Rejane 
colocou. Eu acho que não há objeção para nenhum membro da 
Comissão  Organizadora  participar  como delegada 
representante do Poder Executivo. 

Participante: Você tem a Comissão Organizadora, a Comissão 
de Relatoria,  a  Comissão de  Comunicação  também. Então, 
você tem pessoas que estarão envolvidas em todos os grupos,  
mais em uns do que em outros, mas acho que  tanto  no  caso  
da participação da sociedade  civil  como  no  caso  da 
participação do governo, quem está nas múltiplas Comissões 
Organizadoras estarão o tempo todo dentro da Conferência e 
poderão ser delegadas, tanto da sociedade civil como do 
Governo. 

Anamaria Prates Barroso – Defensoria Pública: Então, a 
redação poderia ser:  “ter  participado  dos Grupos de Trabalho 
ou integrar as Comissões  da  I  Conferência”. Isso estaria 
valendo tanto para a sociedade civil como para o Poder 
Executivo. Todo mundo de acordo?  Está superado.  Então, 
vamos repetir: “ter participado dos Grupos de Trabalho ou 
integrar as Comissões da I Conferência  Distrital de  Políticas  
para Mulheres”. 

Participantes: Eu gostaria de saber de que forma o Relatório 
Final desta Conferência vão chegar para as 36 delegadas, de 
forma que elas  tomem  conhecimento  desse Relatório Final 
antes da Conferência Nacional. 

Tânia Maria Pereira de Queiroz  –  Conselho  dos  Direitos 
da Mulher: A Comissão de Relatoria vai finalizar o documento 
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junto  com a Comissão Temática.  O  resultado  dessa  
Conferência  será  publicado no Diário Oficial e nós também 
vamos imprimir uma quantidade de relatórios que vão ficar 
disponíveis no Conselho dos Direitos da Mulher, na Agência de 
Desenvolvimento  Social  do Distrito  Federal e vamos 
encaminhar para a Comissão Organizadora que compõe a 
sociedade civil,  uma  determinada  quantidade de exemplares 
do Relatório Final, para que eles possam encaminhar às 
Entidades que estão ligadas as eles. 

Coordenadora: Podemos aprovar o Regulamento? Então eu 
declaro aprovado o Regulamento. Vamos fazer as correções e 
encaminhar para publicação. 

Hoje, nós teremos a palestra de Vera Lúcia Lemos Soares - 
Mestre em Física,  Doutorada em  Economia  Social  e  Trabalho 
e Coordenadora do Programa Igualdade de Gênero e Raça do 
UNIFEM, sobre o tema “Enfrentamento da Pobreza, Geração de 
Renda e Trabalho”   Teremos  ainda  a  palestra da Dra. Nilza 
Iraci Silva, Pós-graduada em Comunicação Social  e 
Coordenadora Executiva do Geledés – Instituto da Mulher  
Negra,com o tema “Gênero,Raça e Etnia”. Depois, teremos a 
palestra da Professora Lia Zanotta Machado, Doutora em 
Ciências Humanas, Professora titular de Antropologia da UNB e 
Diretora Administrativa da AGENDE, sobre o tema “Gênero, 
Violência e Política de Segurança”. Teremos também a palestra 
da Profa. Fúlvia Rosemberg,  Doutora  em  Psicologia e 
Pesquisadora Sênior da Fundação Carlos Chagas, sobre o tema 
“Gênero, Educação e Cultura”. 

Todas as palestras vão ser feitas aqui.  Depois  teremos  os 
grupos de  trabalho  divididos em salas que ficarão à nossa 
direita, no Bloco B. Boa participação para todos nós e sucesso 
para nós todos nessa construção nova. 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado da Mulher  

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres  
 

 

 Secre ta r ia  de  Esta do  da  Mu lher  

Sub secre ta r ia  de  Po l í t i ca s  pa ra  a s  Mulheres  

Anexo  do  Pa lá c io  do  Bur i t i ,  8 º  a nda r ,  Ala  Les te ,  Sa la  8 0 4  

Te l e f o ne :  (6 1 )  3 4 2 5 .4 7 07  |  CEP 7 0 .0 7 5 -9 00  |  Bra s í l i a -DF  
 

 

 

 

 

ENFRENTAMENTO DA POBREZA, GERAÇÃO 

DE RENDA E TRABALHO 

Lia Zanotta Machado  – Núcleo de Estudos e Pesquisa 
sobre a Mulher:  Antes  de iniciar a primeira palestra, eu 
gostaria de pedir o seguinte:hoje pela manhã, nós teremos 
quatro conferências que abrangerão quatro temas. As outras 
duas temáticas serão amanhã pela manhã. Os seis grupos de 
trabalho começarão hoje mesmo, à tarde. Então, 
independentemente de ter ouvido  a  palestra,  os grupos 
relativos ao tema “Gênero, Saúde, Direitos Sexuais e 
Reprodutivos” e do tema “Participação Política das Mulheres e 
Gestão de Políticas de Gênero” começam hoje mesmo. No caso 
dos temas das palestras hoje,  gostaríamos  que  os relatórios 
dos grupos pudessem ser finalizados hoje mesmo porque nós 
tememos que a Relatoria Final com compatibilização dos seis 
relatórios amanhã será praticamente impossível se esses 
relatórios não estiverem adiantados hoje. 

Quanto aos dois grupos,  cujas  conferências serão feitas 

amanhã, entendemos que serão os dois grupos que poderão 

entregar o Relatório Final amanhã, pela manhã. Assim, nós 

teremos condições de trabalhar, primeiramente com esses 

quatro,  e depois compatibilizar  com  os relatórios dos outros 

dois grupos. 

Passo agora a palavra à Profa.  Vera Soares.  Ela  é  uma 

feminista de longa data. Ela tem uma participação muito 

importante no Movimento das Mulheres e pela participação na 

organização da luta das Mulheres através de  toda articulação 

que foi sendo montada entre as várias ONGs. Ela esteve na 

AGENDE muito tempo e, neste momento, ela está trabalhando 
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na coordenação de um programa do UNIFEM, que é Fundo 

Internacional das Nações Unidas para os Direitos da Mulher. 

Então é com muito prazer que passamos a palavra à Vera. 

Obrigada. 

Vera Lúcia Lemos Soares – UNIFEM: Obrigada a todas as 
presentes nesta Conferência.  Eu vou falar no feminino porque 
nós somos maioria,  mas,  obviamente,  queria  convidar  os 
homens que estão aqui presentes a se sentirem um pouco no 
espaço das minorias. 

Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres por 
essa iniciativa,  tanto o  Conselho da Mulher do Distrito Federal, 
a Secretaria  Especial de Políticas para as Mulheres e o 
Movimento de Mulheres. O que é que esta Conferência e este 
momento revelam para nós?  Primeiro, que ela é uma 
Conferência convocada pelo Estado, o que significa que foi 
estabelecida como uma iniciativa do Estado Brasileiro e 
organizada em parceria com a sociedade civil  e  com as 
entidades do Movimento de Mulheres.  Isso  significa que o 
Estado reconhece as necessidades próprias das mulheres e 
significa que reconhece a existência das desigualdades. E 
reconhecer a  existência das desigualdades é o primeiro passo.  
É por isso que eu quero parabenizar o Movimento das Mulheres 
por essa iniciativa da compreensão da necessidade de a gente 
discutir – Estado e sociedade civil – essas diferenças que se 
manifestam em discriminações. Se reconhecer é o primeiro 
passo,  o  seguinte são todos os desafios que se colocam para 
nós para construir essa política de igualdade. 

No caso do nosso  tema  “Enfrentamento da pobreza,  Geração 
de Renda e Trabalho”,  eu pensei que a gente pudesse seguir 
este roteiro.   Eu acho que  eu não vou dar conta de falar as 
coisas que eu havia pensado, devido ao tempo disponível. Eu 
havia pensado  em  falar  um pouco sobre a situação das 
mulheres no mundo do trabalho e vivendo em situação de 
pobreza.  Ou seja,  discutir um pouco o que significa esta 
condição de mulheres pobres.  Discutir  os  termos  que nós 
vamos estar usando  durante  toda  esta Conferência e,  como 
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nós vamos estar trabalhando com propostas, é fundamental 
socializar todos os termos que nós estamos utilizando. E 
finalmente, sugestões para diretrizes das políticas de 
enfrentamento das desigualdades no trabalho e da pobreza 
feminina. 

Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas observações. Em 
primeiro lugar,  que  nós  estamos  dizendo o tempo todo 
“Políticas para as Mulheres’’.   Eu quero observar que nós 
estamos utilizando o termo plural  – “mulheres’’. Isso significa 
que no conjunto das políticas propostas  e  no diagnóstico que 
nós temos que fazer, nós temos que levar em  conta a 
diversidade da vivência que está presente na condição das 
mulheres.  Em particular,  nós temos que levar em conta,  não 
só a sua situação pelo fato de ser mulher, mas nós temos que 
levar em conta uma outra dimensão, no nosso país, que é a 
dimensão racial.   E também outras singularidades que definem 
a condição da mulher na vivência da sua  cidadania.   Isso 
significa que este plural tem que estar presente e isso traz 
desafios no tratamento da igualdade. Ou seja, nós temos que 
levar em conta as diferenças que existem entre  as mulheres. 
Nos dados que nós vamos apresentar aqui, nós vamos estar 
trabalhando basicamente com a dimensão do urbano. Isso não 
tem nenhum desprezo ao meio rural,  mas  as questões do 
campo, do meio rural, têm muitas particularidades que são 
definidoras de um diagnóstico, e portanto, de sugestões de 
políticas. 

Quando a gente vai falar do diagnóstico, a idéia que eu tinha 
pensado era seguir este roteiro. Ou seja, fazer as seguintes 
perguntas: Tem mais mulheres pobres do que homens pobres? 
Alguém já falou que tem. Então, vamos discutir um pouco essa 
questão,  porque é que tem,  ou será que não tem,  mais 
mulheres pobres do que homens pobres. Uma outra questão é 
discutir um  pouco  a questão da pobreza e a “chefia’’ familiar. 
Eu estou colocando “chefia’’ e depois vamos dizer o significado 
dessas aspas.  Enquanto  mulheres  do  Movimento Feminista, 
nós temos trabalhado de que a relação  dentro  da  família  não  
seja uma relação de poder e de chefia hierarquizada. Por 
enquanto,  eu  estou  usando esse mesmo termo que a gente 
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tem criticado.  Eu quero dizer, por exemplo, que o IBGE mudou 
a forma de fazer a sua pesquisa. Hoje, ele pergunta qual é a 
pessoa de referência da família. Então, essas aspas significam 
que a gente critica esse termo, mas eu estou usando no 
significado que nós estamos acostumados a ouvir, levando em 
conta a crítica, obviamente. 

A outra pergunta seria: A pobreza afeta mais as mulheres? A 
pobreza vivenciada  pelas  mulheres  tem a mesma dimensão 
que a pobreza vivenciada pelos homens?  E  a  outra  questão 
que eu gostaria de discutir dentro do diagnóstico é o tempo. A 
gente  vive  dizendo:  “Eu não tempo!’’.  Como é que nós 
mulheres  utilizamos  este  tempo? Esse uso de tempo é 
diferente, influi e é definidor das  políticas  públicas?  Essas 
seriam as perguntas e teríamos que definir o que esse uso do 
tempo tem a ver com o que nós estamos discutindo, que é o 
diagnóstico da situação das mulheres vivendo em situação de 
pobreza. 

Depois disso, vamos discutir as desigualdades no mundo do 
trabalho, tomando como dimensões o desemprego, a 
remuneração,  as ocupações,  a informalidade  e a proteção 
social. Quando a gente se vê numa situação como esta 
Conferência, a vontade é de partilhar um monte  de  questões 
em que a gente tem pensado.  Esse  é  o roteiro da primeira 
parte. 

Depois do diagnóstico, a questão é discutir alguns termos para 
facilitar a nossa discussão à tarde. São os termos que estão 
presentes nos documentos que vocês têm recebido e depois 
vamos trabalhar um pouco com as diretrizes  das políticas para 
as mulheres.  A  idéia  é a gente debater isso no  período da 
tarde. Então, vamos lá. 

Tem mais mulheres pobres? O que é que a gente pode pensar 
um pouco sobre isso?   Metade das mulheres com mais de 15 
anos não têm renda própria,  enquanto, a situação dos homens 
é de apenas 20%. Um outro dado é que 66% das mulheres 
casadas, nos domicílios pobres,  e 43% nos domicílios não 
pobres, não tem renda.  Só  para  a gente não continuar a 
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levantar mais informações, esse dado já nos permite uma certa 
resposta porque nós estamos trabalhando com o conceito da 
autonomia econômica, que é entendido como a capacidade de 
gerar renda  e  decidir  sobre  o  destino dos seus gastos. 
Portanto,  é  importante  determinar quem são as pessoas 
pobres. 

A falta de autonomia econômica e as altas possibilidades de 
serem pobres ou de caírem na pobreza, afetam uma proporção 
da população feminina, sobretudo, ante as mudanças nas 
relações familiares e conjugais. A eventualidade de uma 
separação ou viuvez, aumenta a possibilidade de que essas 
mulheres terminem conformado domicílios  pobres.     Ou seja, 
se a gente quer discutir se tem mais mulheres pobres  ou  não, 
e tendo em vista que nós temos uma pobreza, devemos  definir 
o que é pobreza. Se a gente perguntar o que é pobreza, 
obviamente, há uma porção de elementos para definir o que é 
pobreza, mas a gente acaba medindo a pobreza em relação à 
renda. Então, a gente sabe que ser pobre não  é  simplesmente 
a falta de renda, mas é assim que se mede.   Então,  é  assim 
que nós temos que discutir para saber se temos mais mulheres 
pobres do que homens pobres. É claro que se tem muito mais 
mulheres sem nenhuma capacidade de gerar a sua própria 
autonomia,  no nível da renda,  e de controlar os seus gastos, 
isso implica que qualquer estabilidade na situação em que ela 
está vivendo pode ocasionar que ela venha a passar por uma 
situação, inclusive, de extrema pobreza. 

Se a gente levar isso em consideração, essa questão traz 
decorrências  imediatas para a políticas públicas.  Por quê?  A 
falta de  autonomia  econômica,  que  é expressada na 
capacidade de gerar renda própria coloca as mulheres numa 
situação de maior vulnerabilidade e aumenta  a  probabilidade 
de grupos de mulheres caírem na pobreza. Portanto, há 
necessidades das políticas reforçarem a autonomia econômica 
das mulheres.  Essa é uma primeira pista.   Se  a  gente for 
discutir a questão das políticas de enfrentamento da  pobreza, 
nós temos que levar em conta essa dimensão. Quando a gente 
trabalha com isso, nós temos que pensar em uma autonomia 
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econômica das mulheres. 

Um outro item que a gente gostaria de falar  é sobre  a  chefia 
da casa. O número de domicílios chefiados por mulheres têm 
crescido, tanto os domicílios pobres como os não-pobres. Por 
exemplo, em 1992, nós tínhamos  19,03%  dos  domicílios no 
país sendo chefiados  por  mulheres.  Em 2002, esse número é 
de 32,1%. Esse é um dado para a gente pensar a situação 
econômica e o impacto que as mudanças econômicas nesta 
década têm sobre as pessoas. Por que é que esse índice 
aumentou tanto?  Obviamente,  há uma série de  fatores 
culturais,  mais também tem o impacto das mudanças que a 
gente vive no país.  Além disso,  temos que ressaltar que,  
quando a gente verifica as medidas, no norte, a média é de 
46,4% e no sul é de  43,4%.  Isso  significa  que a gente tem 
uma diferença muito grande por região. 

Um dado importante é que 87% dessas mulheres não tinham 
cônjuge. Ou seja, daquele conjunto de mulheres que são as 
geradoras de subsistência econômica da família, elas não têm 
nenhuma  outra  pessoa  adulta  que  gere a renda neste 
domicílio. Então,  nós temos um  outro  impacto  definidor, 
quando a gente pensa em políticas de  enfrentamento da 
pobreza. Obviamente, tem sido bastante discutido que, se a 
chefia da família nos dá uma dimensão  da  pobreza das 
mulheres, a gente tem que levar em conta este segundo dado 
porque essas mulheres chefes de família têm uma situação 
assimétrica em relação aos homens, quando eles são os 
provedores da casa.   Por quê?  Quando  eles  são  provedores  
da casa, quase em  90%  dos casos,  eles  têm a mulher que 
pode estar no mercado do trabalho fazendo pequenos serviços 
para gerar mais renda e,  por outro lado,   é  ela que faz o 
trabalho doméstico. Então, há um conjunto de tarefas que não 
são contabilizadas e que essa mulher que está  fazendo.  Por 
outro lado, quando ela é a chefe da família, não tem ninguém, 
em quase 90% dos casos. 

Obviamente, isso traz uma outra decorrência para as políticas 
públicas.  O  fato  de  os  domicílios com chefia feminina não 
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terem cônjuge é de importância  para  o desenho das políticas, 
já que os domicílios com a chefia feminina não têm as mesmas 
oportunidades de gerar renda adicional, a não ser, à custa do 
trabalho dos filhos e dos outros parentes.   Então,  quando a 
gente discute que há um circuito de pobreza, nós temos que 
discutir essa dimensão.  Por  exemplo,  nos programas de 
geração de renda, nós devemos levar em conta que estas 
mulheres têm uma dificuldade de uso do tempo e, inclusive, de 
terem condições para estarem envolvidas em determinados 
programas. 

A pobreza afeta mulheres e homens de maneira distinta? Para 
analisar a pobreza dentro de uma perspectiva de gênero, é 
necessário verificar o impacto quantitativo da pobreza que é 
maior nas mulheres.   Temos que ver que as desigualdades 
dentro das famílias e dos  domicílios,  associadas  às restrições 
de poder e de uso do tempo.  É  preciso observar as 
desigualdades que geralmente não são estudadas, ou seja, a 
desigualdade na autonomia para tomar  decisões e a 
desigualdade no acesso ao poder. Então, quando a gente fala e 
quer discutir essa questão da pobreza feminina,   a gente tem 
que levar em conta essas dimensões. Já adiantando a nossa 
pergunta se a pobreza afeta homens e mulheres de maneira 
distinta, a principal conclusão é de que a pobreza  afeta com 
maior gravidade as mulheres e,   sem importante contribuição 
das mulheres, não é possível superar a pobreza. Uma das 
conclusões que nós vamos levar lá  para  as  diretrizes é que 
estas dimensões de gênero têm que estar presentes nas 
definições das políticas públicas. 

Assim  é  a igualdade de gênero.  A  eliminação  das 
desigualdades sociais entre homens e mulheres é um dos 
objetivos que  devem  guiar  as políticas de superação da 
pobreza. Muitas vezes, quando dizem que uma determinada 
política é uma política para todos, nós estamos vendo que é 
necessário levar em consideração o que está acontecendo com 
as mulheres e com a pobreza das mulheres. A desigualdade de 
gênero surge de construções, não existe por si só. Quando a 
gente diz que ela é sociocultural, nós estamos dizendo que ela 
não é natural. Natural significa, por exemplo, que se eu largar 
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isto aqui, isso cai. Isso é natural. Essa diferença entre   homens 
e mulheres não é natural, ela é construída, ela é histórica. A 
verdade é que transformam  as  diferenças que existem entre 
nós e os homens,  que  são  diferenças sexuais, em 
discriminações que se  expressam na  divisão  sexual  do 
trabalho, no acesso diferencial e hierarquizado aos recursos 
materiais e simbólicos,  assim como,  o acesso ao poder,  nas 
suas distintas expressões. 

O que é que nós estamos chamando de divisão sexual do 
trabalho? Nós estamos dizendo que a designação quase que 
exclusiva das tarefas domésticas, de caráter reprodutivo, e de 
cuidado das pessoas é das mulheres. Ou seja, nós somos 
definidas como “este é o nosso lugar”. É uma distribuição 
desigual do acesso, do uso e controle dos  recursos  produtivos 
– do trabalho, da terra, da capital, da informação, de novas 
tecnologias, dos recursos naturais, da habitação – e explica as 
limitações que as mulheres têm para gerar renda e obter 
benefícios de acordo com a sua contribuição, assim como para 
incorporar-se nos processos de mobilidade social. 

Além disso, quando nós estamos falando da desigualdade de 

gênero, nós estamos trazendo a dimensão da distribuição 

desigual de poder entre homens e mulheres  e as dificuldades 

que encontramos para participar ativamente dos processos de 

tomada de decisão, tanto em casa,  como na  comunidade local 

e na sociedade em geral. Tudo isso está relacionado com os 

obstáculos na definição dos recursos e dos objetivos dos 

programas e das políticas orientadas para a superação da 

pobreza. Se a gente acredita que a geração de uma política, 

desde o  começo,  tem que incorporar os seus atores, 

obviamente,  as  mulheres  têm que participar na definição 

dessas políticas. Nesse caso, aparecem as dificuldades das 

mulheres participarem.  E  obviamente,  tem outros aspectos, 

que a gente costuma dizer que são  aspectos da  lei  da  vida. 

São aspectos que nos impedem de exercer direito de cidadania 

porque muitas vezes os nossos direitos não  estão 

completamente definidos na própria legislação,  além  de 

dificultar o desenvolvimento da nossa  autonomia.  Nesse 
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sentido, é exemplar, não a questão da lei, mas o que acontece 

na vida, que é o fenômeno da violência contra  as mulheres, 

assim como  a  distribuição  e  designação  assimétrica de 

recursos em casa,  entre  outros aspectos. Eu acho que nós 

vamos discutir a questão da violência sexual e doméstica num 

outro lugar, mas ontem, por exemplo, nós vimos na abertura 

desta Conferência o que é  que significa para as mulheres 

viverem essa situação. 

Portanto, quando a gente está dizendo que é  necessário  incluir 
a perspectiva de gênero na definição das políticas públicas, 
significa dizer que se busca  destacar  a  desigualdade  que 
sofrem as mulheres, com respeito a seu pares homens, e que 
constitui obstáculo para que  possamos  desenvolver  uma  
melhor qualidade de vida,ampliar a nossa autonomia, exercer 
os nossos direitos de cidadania. Adotando essa perspectiva, se 
reconhece que homens  e  mulheres  experimentam a pobreza 
de maneira diferente e  que  a  probabilidade de ser pobre não 
se distribui ao acaso na população. 

Além disso, no caso das mulheres, nós temos uma outra 
dimensão que deve ser levada  em  conta  e que é a dimensão 
do racismo que está presente na nossa sociedade. Ou seja, a 
discriminação de gênero e a discriminação de raça são duas 
formas fundamentais de discriminação que cruzam a sociedade 
brasileira em todas as suas relações sociais. São eixos 
estruturantes de padrões de desigualdade e de exclusão social 
em nosso país. É impossível eliminar esses padrões de 
desigualdade e exclusão sem enfrentar, ao mesmo tempo, as 
desigualdades e as discriminações de  gênero e raça. Isso 
significa que, quando nós estamos falando das mulheres, nós 
temos que dizer de quais mulheres nós estamos falando. 

Nós temos falando um pouco dos termos da  desigualdade, que 
são termos que vão estar permeando a nossa Conferência o 
tempo todo.  Essas  desigualdades são  provenientes  da 
estrutura econômica contínua,  que  é  a primeira razão de ser 
da pobreza. Nós estamos falando da desigualdade de renda, a 
desigualdade de acesso, desigualdade dos meios, desigualdade 
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dos recursos e na utilização desses recursos.  Um outro termo 
que nós vamos estar usando o tempo todo é o termo de 
“exclusão” e o termo de “vulnerabilidade”.  Ou seja,  para  a 
gente conhecer a situação das mulheres, nós  estamos  falando 
o tempo todo destas dimensões.  

Eu queria abordar um ponto sobre o qual a gente  tem 
conversado pouco, que é o uso do tempo. Ele é extremamente 
importante na definição das políticas públicas. É claro que 
ninguém tem tempo. Todo mundo sabe que a nossa vida é um 
corre-corre terrível. Entretanto, uma análise dos domicílios nos 
mostra que há uma distribuição desigual do trabalho dentro da 
família. As mulheres investem  muito  mais  tempo  em  
atividades não remuneradas do que  os  homens. Nós estamos 
há tanto tempo dizendo  que  as mulheres  são  responsáveis  
pelo trabalho doméstico, pelos afazeres, que não se divide com 
ninguém etc.  Agora,  nós  temos  que medir isso que nós 
estamos falando há tanto tempo. O acesso a este tipo de 
informação que é tão definidor do nosso cotidiano abre a 
possibilidade de confrontar o uso do tempo,  pelo menos, em 
duas das suas dimensões – para  a  reprodução  econômica e 
para a reprodução social. Nós estamos dizendo que o tempo da 
reprodução econômica envolve aquele tempo destinado ao 
trabalho remunerado e ao gasto com deslocamento para a sua 
realização. O tempo para a reprodução familiar  e  social 
incorpora as atividades de organização domiciliar, de lazer e do 
sono. Ambos os tempos são recorrentemente transformados 
pelas mudanças econômicas, sociais e culturais. Então,  quando 
a gente diz que não tem tempo, e cada vez a gente tem menos 
tempo, parece que isso é dado, parece que a política e a  ação 
do Estado  não  tem  que  ver com isso.   Mas   a  ação  do  
Estado, a política econômica, a política social e as nossas 
desigualdades na sociedade têm tudo a ver com isso, a forma 
como eu uso o meu tempo, a forma como as mulheres usam o 
tempo, não é uma forma natural; ela é definida socialmente. A 
regulação, e portanto, a forma do uso do tempo, na sociedade 
moderna, depende das instituições públicas e culturais. 
Obviamente, depende da presença do Estado.  Elas regulam a 
sua articulação e duração entre o tempo econômico  e o tempo 
da reprodução social. Portanto, não há naturalidade na forma 
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como a gente usa o tempo.  As  pessoas  realizam o  uso do 
tempo sob constrangimento social, ou seja, tendo relativa 
autonomia de decisão sobre processo.  

Será que nós mulheres hoje conseguimos definir como nós 
vamos usar o nosso tempo?  É por isso que,  cada vez que a 
gente participa de um momento  como  este  e vê uma porção 
de mulheres aqui presentes, é uma grande vitória. Porque nós 
sabemos o monte de obstáculos que  ela  teve  que enfrentar 
para estar aqui  hoje  presente,  entre eles,  como que ela faz 
com o seu tempo. Apesar da tendência de uma menor jornada 
de trabalho de caráter  econômico  exercido  pelas  mulheres, 
elas possuem uma jornada total  superior  à  dos homens. 
Quando o estado examina as estatísticas e vê que as mulheres 
têm uma  jornada  de  trabalho  de  tempo econômico que é 
menor que a dos homens,  isso não significa que as mulheres 
trabalha menos que  os  homens.   Ambos  realizam  uma 
jornada de trabalho total muito extensa.  Nós  temos – homens 
e mulheres - muito pouco tempo de lazer, muito pouco tempo 
para as nossas relações afetivas. Contudo, as mulheres 
respondem  por  uma jornada de trabalho em afazeres 
domésticos que  é,  em média, três vezes superior àquela 
realizada pelos homens.  É  espantoso que essa diferenciação 
seja observada, inclusive,  na condição de desemprego, quando 
o trabalho de caráter econômico  não  está  presente. Ou seja, 
as pesquisas que olham o uso do tempo, observam como os 
homens fazem essa distribuição do tempo, mesmo quando tem 
o desemprego. Isso Não significa que nós não temos que lutar 
contra o desemprego.  Nós  estamos  dizendo  que é o uso 
cultural que se faz do tempo. 

Obviamente, essa informação é de suma importância para as 
políticas públicas. Determinar a qualidade de vida dos diversos 
integrantes da sociedade é um passo fundamental para uma 
adequada formulação de políticas públicas, destinadas a 
fomentar a igualdade social e superar a pobreza. Ou seja, nos 
programas de geração de renda,  que muitos estados e 
municípios têm desenvolvido hoje,  e  como decorrência do 
grande desemprego presente  na  nossa  sociedade, tanto 
estados como municípios têm desenvolvido atividades que 
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propiciam a geração de renda. Entretanto, essas iniciativas do 
estado não têm sido acompanhadas,  por exemplo,  em ampliar 
o cuidado com as crianças.  Então,  quando  uma mulher é a 
única responsável pela família, é a definidora de quem traz o 
rendimento para dentro de casa,  se  ela  entrar num programa 
de geração de renda, quem cuida das crianças? Aí é onde entra 
a creche. Nós sempre dizemos que a creche é um direito da 
criança, mas a creche também é uma responsabilização do 
Estado. Ela está dividindo o uso do tempo das mulheres, que é 
tão precioso para a sua qualidade de vida. 

Eu  vou pular  o  que  eu iria falar sobre a desigualdade do 
trabalho e como é que ela se articula com a pobreza. Acho que 
já temos bastante informação, inclusive, nesse diagnóstico que 
está presente no documento que está na pasta de vocês. Eu só 
queria dizer que,  quando a gente discute,  no  mundo do 
trabalho,  por exemplo a questão das  mulheres e dos negros,  
no caso do Brasil, nós não estamos falando de minorias. Nós 
estamos falando de um conjunto amplo que está presente na 
população economicamente ativa do Brasil. As mulheres têm 
participado cada vez mais do mercado de trabalho. Hoje, nós 
somos quase 40% da população economicamente ativa. Por 
outro lado,  tem um índice  de  desemprego muito maior entre 
as mulheres, muito maior entre a  população negra e persiste 
uma enorme diferença ainda relacionada ao nosso salário. Nós 
começamos o séc. XX  como  mulheres  analfabetas,  entramos 
no séc. XXI mais alfabetizadas e mais escolarizadas que os 
homens,  entretanto,  mesmo a nossa escolarização ainda não 
fez diminuir o diferencial do salário.  A informalidade também 
está muito mais presente entre as mulheres e os negros e, 
obviamente, tem toda uma discussão relacionada à proteção 
social, por exemplo, a Previdência Social. Não tenho tempo de 
falar sobre isso aqui,  mas  essa  discussão  que nós fizemos 
sobre o conceito de Previdência Social e como o benefício da 
aposentadoria é diferente para os homens e mulheres. Foi 
apresentada toda uma discussão  de  uma  aposentadoria para 
as donas de casa e acho que muitas de vocês estiveram 
presentes em todos esses debates.  

Falando das políticas, devemos combater a discriminação e a 
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pobreza. As diversas formas de discriminação estão fortemente 
associadas, portanto, aos processos de exclusão social que dão 
origem à pobreza. Eles são responsáveis pela criação de 
poderosas barreiras adicionais para que as pessoas e grupos 
discriminados possam superar a pobreza. E os grupos 
discriminados são mais vulneráveis à pobreza e tendem a 
vivenciá-la em suas formas mais severas.  Portanto, o combate 
a todas as formas de discriminação,  em particular,  as  de  
gênero e raça, tanto pela sua magnitude, como pela sua 
gravidade,  devem  ser parte constitutiva das políticas de 
combate à pobreza e a de geração de emprego e renda no 
nosso país. A magnitude  e  a  persistência  das desigualdades 
de gênero e raça no mercado de trabalho  indicam  a 
necessidade de se realizar um grande esforço concentrado para  
enfrentar essa situação. Um primeiro requisito  fundamental  
para  que esse esforço seja bem sucedido é  a  afetiva  
transversalização da dimensão de gênero  e  raça  nas  políticas 
públicas de combate à pobreza,  educação,  trabalho e renda. 
Isso implica em que deve ser  fortalecido esse trabalho de 
combate a todas as formas de discriminação, que hoje vem 
sendo desenvolvido aqui no Brasil,  em  todas  as suas 
manifestações. Isso supõe, por um lado, a aplicação  das  
Convenções da OIT, que o Brasil já ratificou; isso significa 
colocar em prática o que diz a Conversão  sobre  a  Eliminação  
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher;  isso 
significa aceitar e colocar em prática a Declaração de Durban  
que trouxe a dimensão racial; e por outro lado, supõe  a  
efetiva  aplicação de dispositivos existentes na legislação  
brasileira, assim como, o fortalecimento das diversas iniciativas  
de instituições e mecanismos de ação existentes nas diversas 
instâncias governamentais,nas organizações do movimento 
sindical, nas organizações  da sociedade  civil e, em particular, 
das mulheres e do Movimento Negro. 

Assim, incorporar as  mulheres  nas políticas de emprego de 
combate à pobreza é reconhecer que ela são “sujeitas” dessas 
políticas.  De modo que,  as  políticas  de  geração de renda 
devem garantir a igualdade de oportunidade e adotar medidas 
que influenciam na demanda da mão-de-obra. Deste modo, as 
políticas de combate à pobreza devem visibilizar as 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado da Mulher  

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres  
 

 

 Secre ta r ia  de  Esta do  da  Mu lher  

Sub secre ta r ia  de  Po l í t i ca s  pa ra  a s  Mulheres  

Anexo  do  Pa lá c io  do  Bur i t i ,  8 º  a nda r ,  Ala  Les te ,  Sa la  8 0 4  

Te l e f o ne :  (6 1 )  3 4 2 5 .4 7 07  |  CEP 7 0 .0 7 5 -9 00  |  Bra s í l i a -DF  
 

 

características da pobreza das mulheres e compreender as suas 
formas. Ou seja, essa discussão   que  nós  fizemos  tem que 
estar presente no planejamento e na definição das políticas 
públicas.  Isso  significa  que a gente tem que entender  quais 
são os grupos que são mais vulneráveis e revisar que impacto 
diferenciado elas têm sobre as mulheres. Essas políticas de 
combate a pobreza devem incidir, portanto, na ampliação da 
autonomia das mulheres. As políticas pela igualdade devem ser 
integradas e articuladas. Elas devem enfrentar os eixos 
estruturantes da desigualdade – a autonomia pessoal e 
econômica,  a  desigualdade  na  divisão sexual do trabalho 
dentro da família,  a autonomia  do corpo  e  da  sexualidade 
além de enfrentar as questões relacionadas ao racismo. 

O meu tempo já passou.  Assim, eu quero novamente 
parabenizar o Movimento de Mulheres pela construção de 
chegarmos neste momento  e  a gente poder estar definindo 
eixos estruturantes das políticas de combate aos preconceitos 
contra as mulheres. Obrigado.  

Lia Zanotta Machado  –  Núcleo de Estudos e Pesquisa 
sobre a Mulher: Vera, muitíssimo obrigada. Nós gostaríamos 
até de ouvir mais,  mas  o  nosso  problema  é  realmente o 
tempo.  A  nossa  programação  teria uma segunda  palestra 
agora e depois o coffee break.  Eu gostaria agora de convidar a 
minha  companheira  da  Comissão  Temática, Natália do 
CFEMEA, para me substituir aqui na Mesa e a profa. Nilza Iraci 
Silva, do Geledés  – Instituto  da  Mulher Negra,  que vai nos 
fazer a palestra sobre “Gênero, Raça e Etnia”. 

Natalia Mori Cruz – CFEMEA: Bom dia a todas. Nós vamos 
ouvir a apresentação da Nilza, depois teremos um coffee break. 
Ao voltarmos,  teremos  as outra três apresentações e 
deixaremos o debate para o final,  por conta da questão do 
tempo. Além disso, nos grupos de trabalho, a gente tem a 
oportunidade de continuar debatendo esses temas.  

Nós vamos ouvir agora a Nilza Iraci. Ela tem Pós- graduação em 
Comunicação Social e  tem uma  longa  e extensa participação 
no ativismo feminista,  no  Movimento  de Mulheres Negras. Ela 
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é Coordenadora Executiva da Geledés  – Instituto da Mulher 
Negra e também é  integrante do Conselho  Nacional  dos  
Direitos da Mulher, que também está tendo uma participação 
Fundamental na realização de todas essas conferências. Com a 
palavra, Nilza Iraci. 

Nilza Iraci Silva – Geledés – Instituto da Mulher Negra: 
Bom dia  a  todas  e  alguns poucos todos.  Eu quero 
cumprimentar a Comissão Organizadora desta Conferência e 
agradecer o convite de estar aqui no DF dialogando com vocês. 
Esse  processo  das conferências tem sido muito rico para nós 
que vimos acompanhando nos estados e municípios. É muito 
interessante ver  como as  mulheres  têm se mobilizado,  dos 
mais diferentes locais, para fazer valer a sua voz,  para colocar 
as suas reivindicações, para colocar – dentro das políticas no 
nível municipal, estadual e nacional –  aquilo  que afeta a sua 
vida no cotidiano e afeta a vida da sua comunidade.  É 
importante, principalmente, perceber nesse  processo, o quanto 
o feminismo está em cada um desses lugares, em cada uma 
dessas proposta de transformação social. 

Eu vou me ater aqui  ao tema  que me foi  solicitado,  sobre 
gênero e raça, e vou pedir licença a vocês para ler um texto 
porque nosso tempo não vai permitir que eu faça grandes 
digressões.  Eu vou  começar com  uma frase:  “Nós estamos 
aqui para tratar de problemas com os quais ninguém gosta de 
ser identificado – o preconceito racial, a intolerância  e  o  
racismo.  Essa situação injusta e cruel é produto da nossa 
história, mas é também resultado da ausência de políticas 
públicas voltadas para superá-las”.   Essa  frase  não é de 
nenhum militante do Movimento Negro Unificado,  é do 
Presidente Luís Inácio Lula da Silva.  Acho  que  o que o 
Presidente Lula queria dizer é que, apesar da tão decantada 
democracia racial, ou do racismo cordial, vivemos em uma 
sociedade em que o  sexismo  e  racismo,  e  não apenas a 
questão da pobreza, são responsáveis pelas profundas 
desigualdades no país. 

Existe uma tendência na sociedade de escamotear o racismo e 
tentar reduzir a questão de raça  à  classe  mais pobre e 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado da Mulher  

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres  
 

 

 Secre ta r ia  de  Esta do  da  Mu lher  

Sub secre ta r ia  de  Po l í t i ca s  pa ra  a s  Mulheres  

Anexo  do  Pa lá c io  do  Bur i t i ,  8 º  a nda r ,  Ala  Les te ,  Sa la  8 0 4  

Te l e f o ne :  (6 1 )  3 4 2 5 .4 7 07  |  CEP 7 0 .0 7 5 -9 00  |  Bra s í l i a -DF  
 

 

minimizar a extensão e o  impacto  da discriminação racial 
através do argumento de que os pobres brancos também são 
discriminados e que na  favela são todos iguais.  Se  na favela 
são todos iguais, eu perguntaria como é que nos altos escalões 
essa discriminação continua sendo perpetrada? O Pelé, por 
exemplo, durante muito tempo, foi sutilmente impedido de 
freqüentar o Tênis Clube de Santos, a cidade onde ele mora, 
quando ele já tinha até dinheiro para comprar o Tênis Clube. 
Então, esse argumento de que a questão está relacionada à 
pobreza cai imediatamente por terra.  Especialmente  aqui  no 
DF, têm acontecido muitos casos de discriminação racial com 
pessoas ligadas ao governo e que necessariamente não são 
pessoas de baixa renda.  

Os indicadores sociais produzidos pelo próprio governo, mesmo 
sendo indicadores produzidos de maneira insatisfatória,  
apontam que a população  afrodescendente no país é  
constituída oficialmente por 45%  de  um total de 169 milhões 
de  brasileiros e brasileiras. Portanto, não cabe  falar  em  
minoria racial. É importante atentar para o fato de que estamos 
nos referindo à segunda população negra do mundo. A primeira 
é a Nigéria. 

O princípio de igualdade está bem distante da sociedade 
brasileira, uma vez que, o passado colonial escravocrata, traz 
elementos que fundamentam as desigualdades que marcam as 
relações de gênero, raça, etnia e classe social no Brasil. Essas 
desigualdades estruturam a  sociedade  brasileira  de maneira 
que a exclusão econômica e a discriminação racial fomentam 
modelos socioeconômicos ineficientes, disfuncionais, 
insustentáveis. Ou seja, fatores sociais, culturais, políticos, 
religiosos e outras variáveis, não apenas econômicas, 
influenciam o comportamento de indivíduos e grupos de uma 
sociedade, e não podem ser omitidos dos fatores gerais que 
influenciam e determinam padrões de desenvolvimento ou 
subdesenvolvimento de uma sociedade. 

Os processos dominantes da exclusão socioeconômica no Brasil 

consistem  na  marginalização  das  populações 

afrodescendentes. Fatores como acesso à educação, mercado 
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de trabalho  e  outros  indicadores  sociais,  produzidos  

também pelo governo, demonstram que essa população se 

encontra em situação  de  extrema  pobreza.   Eu não vou 

colocar aqui os dados estatísticos  porque  eu  prefiro  que a 

gente converse sobre essas desigualdades  e  esses dados nos 

grupos de trabalho.  Esses  fatores  como educação e acesso ao 

mercado de trabalho impedem a mobilização social de negros e 

negras, considerando, para eles, condições de vida 

acentuadamente inferiores às da população branca. 

Entretanto,  isso não  significa  que  a  população  negra 
contribua pouco para a economia brasileira em termos de 
trabalho e consumo. Os afrodescedendentes têm se constituído 
num estoque permanente de  mão-de-obra  barata,  
especialmente nas formas de trabalho pouco qualificado e 
reconhecido. A maioria  dessa  população  encontra-se no setor 
de serviços, como ambulantes, porteiros, vigias, frentistas, 
faxineiros e no emprego doméstico.  Ou seja,  naqueles 
trabalhos que se mantêm visíveis, mas são essenciais e geram 
renda que é canalizada para a economia nacional. 

Apesar de sua renda muito modesta, os afrobrasileiros se 
constituem num importante mercado de bens de consumo. 
Estudos  recentes  demonstram  que  existe um mercado 
potencial na ordem de 180 milhões de dólares por ano dessa 
população negra.  É  interessante  verificar  que esses 180 
milhões de dólares são produzidos nos mais diferentes lugares, 
incluindo as favelas, a construção de suas casas etc. Os negros 
não são marginais em relação a economia nacional. Eles estão 
integrados  a ela de uma maneira prejudicial,  como 
consumidores e não como cidadãos. É mais uma vez aí que se 
manifesta a esquizofrenia nacional. O processo de exclusão 
socioeconômico funciona de  maneira que,   de  um lado, exige 
dos afrodescendentes a sua  participação  no sistema e,   do 
outro, impede que ele participe plenamente desse mesmo 
sistema. 

A desigualdade social e econômica apresenta uma outra 
dimensão, uma gravidade, quando considerada à luz de raça e 
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gênero.  Segundo  dados  preliminares  do  Censo  de 2000, o 
Brasil tem  uma  população de aproximadamente  169 milhões 
de pessoas. Desses 169 milhões, quase 52% são mulheres e, 
desses 52% de mulheres, 23% são mulheres negras que se 
constituem  em 44% da população feminina do país. É 
justamente sobre esses 23% da população que recai o maior 
peso das desigualdades sociais. A conjugação de sexismo e 
machismo tem  provocado  relações  assimétricas,  inclusive 
entre as próprias mulheres. A renda, que é um dos principais 
indicadores da inclusão no  mercado de  trabalho,  demonstra 
isso de maneira inequívoca. Quando as populações são 
comparadas por gênero e raça, as cifras médias refletem a 
hierarquia ocupacional existente.  Dados  do  PNAD  informam 
que o PIB das mulheres negras é de 0.76% do salário mínimo. 
Ou seja, as mulheres negras recebem cerca de ¼ do salário 
mínimo instituído no país. Se nós considerarmos o montante 
desse salário  mínimo  hoje,  nós podemos imaginar  porque é 
que se tem dito, reiteradas vezes, que a pobreza no Brasil tem 
cor e sexo. 

Segundo o IBGE, o trabalho doméstico concentra 19% da 
população feminina do país. Do total das trabalhadoras 
domésticas,   no mínimo,   56% são negras,  sendo que 23% 
delas realizam jornadas superiores a  48  horas semanais. 
Quando a  gente fala nas relações assimétricas entre as 
mulheres, é importante ressaltar que, para que as mulheres 
ascendam socialmente e ocupem lugares de poder, há sempre 
uma mulher negra cuidando da sua infraestrutura e dando 
condições para que ela possa ocupar esses lugares. É ai que se 
coloca a grande discussão – e a mulher negra como fica? 

Segundo dados da OIT, entre as trabalhadoras domésticas no 
Brasil ainda estão  mais  de  500.000 crianças e adolescentes, 
das quais,  no mínimo,  60% são negras.  Desse total  de 
500.000,  30%  começaram  a  trabalhar entre  05  e  11 anos 
de idade; 26% não estudam; 53% trabalham mais de 40 horas 
semanais; 56% não tiram férias; 2,5% não recebem nenhum 
salário; e 64% recebem menos de um salário mínimo. A 
considerar esses dados, não é difícil imaginar qual o futuro 
dessas crianças e adolescentes. Ou seja, o trabalho escravo 
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infantil também tem cor. A ausência de regulamentação dessa 
profissão tem permitido toda a sorte de abuso e garantir às 
trabalhadoras domésticas os mesmo direitos das trabalhadoras 
urbanas  deve  ser uma das diretrizes que a gente deve tirar 
desta Conferência. 

O Brasil é signatário de vários acordos, convenções e tratados 
internacionais  que  visam a  garantia  dos direitos humanos, 
entre os quais, a gente pode  citar a  Conferência  de  Beijing, 
que traz várias diretrizes propondo avanços na condição da 
mulher e a Conferência de  Durban  que  traz a luz a questão 
racial  e   onde  mulheres   negras  tiveram  um  papel 
fundamental porque,  a  exemplo  das  relações assimétricas 
entre mulheres, também existem um grave problema de gênero 
dentro dos Movimentos Negros. Quer dizer, o machismo não é 
propriedade do homem branco.  O  homem  negro assimilou 
muito bem essa questão do poder sobre a mulher.  A 
cumplicidade racial nem sempre vem acompanhada da 
cumplicidade de gênero. É por isso que existem organizações 
específicas de mulheres. Nesse sentido,  a Conferência  de  
Beijing e a Conferência de Durban, entre outras, trazem toda 
uma série de propostas de ações e diretrizes no  sentido de 
acabar com a desigualdade de gênero e raça. 

O governo também criou mecanismos institucionais  com vistas 
à promoção de igualdade,  gênero e raça.  Mas,  nós sabemos 
que os direitos na lei não significam direitos na vida. Nesse 
sentido, a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 
pode se constituir numa importante ferramenta no sentido de 
incluir nas políticas públicas de governo, aquelas que de fato 
promovam não apenas o fim das  desigualdades de gênero e 
raça, mas políticas  inclusivas que promovam uma sociedade 
onde todos possam viver com dignidade e prazer. 

Dado que as questões de equidade de gênero e valores sociais 
estão interconectadas, o grande desafio está em encontrar 
soluções que promovam  profundas  transformações na 
sociedade nos seus valores culturais. Esse desafio está não 
apenas em propor políticas,  mas também  em campanhas 
porque nós sabemos que você não resolve, com um Decreto, o 
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problema do racismo e sexismo que estão arraigados em 
corações e mentes da sociedade. De qualquer forma, essas 
políticas podem ajudar direta e indiretamente a reduzir as 
situações de  extrema pobreza encontradas no país.  Por 
exemplo, com uma brecha menor na injusta distribuição de 
renda, menos pessoas  estarão  abaixo  da linha de pobreza. 
Além disso, as políticas de redistribuição, promotoras de 
igualdade,  que permitam investimento  em capital humano, 
como educação e saúde, no médio e longo e prazo, podem 
impulsionar o crescimento econômico, reduzindo a pobreza e 
transformando esse quadro de desigualdade. 

Portanto, nada impede que, enquanto o governo busca um 
crescimento macroeconômico sustentável, ele também 
desenvolva  uma estratégia  para  beneficiar os  excluídos no 
setor rural, urbano e na economia informal. 

Além disso, é importante melhorar o sistema jurídico para 
permitir a implementação de políticas  de  redistribuição  de 
renda e, ao mesmo tempo, proteger contra a discriminação 
racial, mediante leis e programas eficazes, já que as leis 
existentes sobre discriminação dificilmente são aplicadas. É 
necessário também investir em programas educacionais que 
ajudarão a erradicar os estigmas sociais que, por tanto tempo, 
vêm ditando a trajetória dos afrobrasileiros. Deve-se focar 
especial atenção na área de educação e também na  área de 
mídia para tentar  reverter a  erosão dos  valores sociais no 
Brasil. Sem uma campanha de mídia e sem um trabalho na 
educação e formação, nós podemos reverter um quadro de 
desigualdade econômica, mas não um quadro de desigualdade 
racial. 

Finalmente, eu entendo que o Governo Brasileiro deve 
definitivamente e decisivamente procurar eliminar as grandes 
disparidades que existem entre sua população. A prática social 
claramente vinculada à pobreza e aos grupos discriminados no 
Brasil, logo deixará de ser uma vantagem para  as elites.  Eu 
acho que a organização da população afrodescendente e o 
processo de globalização têm colocado hoje a questão dos 
privilégios em xeque. Não é à toa que existe uma grande 
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manifestação da população sendo contrária às quotas nas 
universidades. Admitir as quotas nas universidades significa 
também uma perda de privilégios. 

As autoridades brasileiras devem encontrar uma maneira de 
melhorar a situação dessa população, uma maneira  de  educá-
la e treiná-la, inclusive, para um mercado global mais 
competitivo. Se não conseguirem, o Brasil se arrisca a não 
conseguir ingressar no rol  dos países desenvolvidos.  O Brasil 
tem buscado a expansão econômica em outros mercados, mas, 
se não preparem essa  população  para esse mercado,  nós 
vamos continuar  sendo  um país que tem um determinado 
padrão no Índice de Desenvolvimento Humano,  mas quando 
você faz a leitura a partir da questão racial, nós caímos da 79º 
posição para a 36ª, ficando equiparados à Serra Leoa. 

Eu gostaria de terminar com uma frase:  “A superação  do 
racismo  requer políticas  públicas  e  ações  afirmativas 
concretas.  A  democracia brasileira  será,  tanto mais 
substantiva,  quanto  maior  for  a  igualdade racial no nosso 
país”. Essa também é uma frase do Presidente Luís Inácio Lula 
da Silva. Obrigado. 

Natalia Mori Cruz – CFEMEA: Você  foi  perfeita no tempo.  
Você quer dar um aviso, Jô? 

Coordenadora: Eu só queria dizer que eu listei um rol de 
propostas mas, em função do tempo, eu queria levar para 
discussão nos grupos para ver a viabilidade  de  apresentá-las, 
ou não, como uma proposta da Conferência Distrital. 

Natalia Mori Cruz – CFEMEA:  Eu quero agradecer à Profa. 
Nilza pela boa exposição e convidar a  todos  para  o  coffee 
break. Obrigada. 
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GÊNERO, EDUCAÇÃO E CULTURA 

Coordenadora: Antes de chamar a nossa próxima convidada, 
palestrante,  gostaria de  dizer que o  Ministério  Público  da 
União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
Promotoria de Justiça da Defesa dos Direitos da Mulher estará 
distribuindo dois questionários – um sobre violência sexual e 
outro sobre violência doméstica.   Vocês  poderão  encontrar 
esses questionários na Secretaria. 

Houve uma pequena alteração na nossa programação porque a 
Dra. Fúlvia Rosemberg solicitou que antecipássemos a sua 
apresentação porque ela vai ter que viajar logo em seguida. 
Assim,  chamamos para proferir a próxima palestra,  a  Dra. 
Fúlvia Rosemberg. Ela é doutora em Psicologia e Pesquisadora 
Sênior da Fundação Carlos Chagas, Professora da Pontifica 
Universidade Católica e tem um trabalho reconhecido no tema 
que abordaremos agora  “Gênero, Educação e Raça”.   Com 
vocês, a Dra. Fúlvia Rosemberg. 

Fúlvia Rosemberg – Fundação Carlos Chagas: Bom dia. Eu 
agradeço o convite de poder participar desta Conferência 
Distrital,  preparatória  para a Conferência Nacional,  tratando 
das questões de  desigualdade  de  gênero  nos  diversos 
setores da vida social e política brasileira. E também, por conta 
da característica do evento,  poder  compartilhar  com vocês 
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algumas reflexões que eu venho fazendo nos últimos anos a 
respeito da Agenda Feminista em relação à educação. Quero 
agradecer particularmente a atenção e compreensão  de  vocês 
e da Lia em terem antecipado a minha apresentação porque eu 
tenho que sair daqui, no mais tardar, às 13:30, pois tenho um 
compromisso em Belo Horizonte no final da tarde. 

A preocupação com a educação de uma perspectiva de gênero 
traz para o debate um aspecto particular que ainda não havia 
sido tocado nas falas que me precederam, e que, de certa 
maneira, fizeram com que eu vestisse a camisa.   É a  questão 
da infância ou das gerações.  Quando  se  trata da discussão 
sobre desigualdades sociais, políticas e econômicas e 
desigualdades no que diz respeito ao acesso a bens materiais e 
simbólicos que a sociedade produz, a educação traz 
obrigatoriamente a questão geracional. E é com certeza,  pelo 
fato dos embates entre gerações, que me levaram a 
problematizar alguns dos pontos que tradicionalmente têm 
entrado na agenda de reivindicações  do  Movimento de 
Mulheres, das organizações multilaterais  quando se relacionam 
à educação, mulheres e gênero. 

Eu vejo que a nossa meta comum, se nós temos uma meta 
compartilhada,  é o combate as desigualdades de acesso aos 
bens  materiais e  simbólicos que  as sociedades produzem,  e 
que nós cidadãos de qualquer sociedade, cidadãos e cidadevas 
produzimos pra compreender o processo de construção dessa 
desigualdade. Nós levantamos, habitualmente, três grandes 
fatores desse processo de conflito que são:  classe, gênero e 
raça. Mais recentemente, vêm entrando no debate os conflitos 
geracionais  e  uma observação frequente que eu tenho feito – 
seja na produção teórica feminista, seja na produção política 
feminista – é o tratar a mulher e o homem no seu momento de 
hegemonia social, que é a idade adulta. Praticamente todo o 
nosso discurso, quando se refere às mulheres, que se refere às 
mulheres adultas e aos homens adultos. 

O que significa ser adulta nas nossas sociedades? Ser adulta é 
também uma construção social, assim como gênero, raça etnia 
e classe são construções sociais.  Ser  adulto significa ter 
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autonomia em duas esferas da vida social  que  são 
fundamentais: produção e reprodução. A tal ponto que, uma 
feminista catalã,  a Maria  Jesus  Esquierdo,  considera que 
gênero – enquanto categoria analítica para compreender o 
processo de desigualdade  social  –  só começa a atuar a partir 
da autonomia na vida reprodutiva e a  partir da autonomia da 
vida das relações de trabalho. Ela considera crianças e 
adolescentes como neutros.   Do ponto de vista de gênero,  é 
uma abordagem que me parece muito interessante e que eu 
venho tentando acompanhar porque eu considero que ela abre 
perspectivas muito ricas no plano da  compreensão  e  da 
proposta de superação das desigualdades sociais. Por exemplo, 
hoje no Brasil, considerando-se todos os grupos sociais 
combinados, o grupo mais pobre é  o  das  crianças de 0 a 6  
anos,  independentemente de  sexo,  independentemente  de 
raça, independentemente de região.  É evidente que  este  
percentual maior de pobre e de indigentes é maior em crianças 
de 0 a 6 anos e está articulada  a  algum  tipo de desigualdade 
de gênero, desigualdades raciais  e  desigualdades  de classe, 
que não precisa sem linear. 

Considerando isto, eu queria levantar um outro ponto que me 
parece que tem freado o avanço das nossas propostas  no que 
diz respeito à educação. Habitualmente, se tem pensado  e se 
tem analisado que as desigualdades de classe, gênero, raça e 
geração são desigualdades equivalentes, ou seja, que elas são 
processadas da  mesma maneira,  que elas são  associativas. 
Ora, cada vez mais, quando a gente olha a história social, o 
processo de construção da desigualdade eu tenho colocado a 
hipótese da não sincronia seja do processo de desigualdade 
quanto da reação dos movimentos sociais a constituição destas 
desigualdades. 

Vou agora entrar na questão da educação.  Quando nós 
pensamos na luta pela democratização da educação no mundo, 
a primeira bandeira foi a democratização  em termos  de classe 
– o acesso das classes populares à  educação  pública,  à 
educação de base. Em seguida, veio a luta das  mulheres,  no 
final do séc. XIX, início do séc. X. E mais tardiamente,  veio a 
luta dos negros e dos indígenas.  Ora,  cada uma das escolas, 
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que estes novos segmentos encontraram nesta história de 
abertura e democratização, era diferente da escola anterior. Os 
processos de combate à desigualdade são processos diferentes. 

Então, não é de se estranhar que a última chegada desta luta 

seja pelo reconhecimento dos direitos  das crianças pequenas. 

Até pouco tempo atrás,  criança pequena  era considerada um 

ser vegetativo sem vida psíquica. Isso é muito complexo. Para 

nós feministas,  quando as sociedades contemporâneas 

passaram a assumir que  feto  tem vida psíquica,  isso trouxe 

uma questão bastante complexa, em termos de posições de 

valores, a respeito do aborto para determinados segmentos da 

população. O reconhecimento do feto tendo vida psíquica, de 

certa maneira, propiciou a posição de uma paternidade ativa. 

Como é que este ser hegemônico, homem adulto, iria se 

interessar por algo que não tinha nem vida psíquica? De certa 

maneira, o reconhecimento da vida psíquica do  bebê  puxou 

estes novos movimentos de paternidade. Então, eu ando 

propondo –  para a compreensão dos processos de  construção 

de desigualdade social,  este conceito - que  foi  defendido por 

uma feminista de  70 anos de tradição marxista – que é a não 

sincronia dos processos de desigualdade  e  a ação política 

contra estes processos de desigualdade. 

Uma outra questão que me parece muito importante, e que eu 
carrego um pouco dessa Maria Jesus Esquierdo, é esta noção de 
que esta não-sincronia ocorre também na história de vida 
pessoal; não só na história social,  mas na história de vida 
pessoal também. E aí, eu vou entrar num  aspecto  que é 
bastante complexo, tendo em vista  um ideário  feminista  que 
foi se forjando nos anos 60 e anos 70.  É  a  questão  de que 
todas  desigualdades  não  afetam a  história  de  vida  pessoal 
ao mesmo tempo. 

Se nós trabalharmos com essa perspectiva, nós avançamos 
muito na compreensão dos processos de desigualdade e 
evitamos cair  em  armadilhas  potentes,  dos movimentos. 
“Vamos reformar para que tudo fique igual como sempre.”  
Vejam que é evidente que eu estou falando de sociedades 
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ocidentais; não estou falando de sociedades asiáticas. Estou 
falando de sociedades ocidentais de tradição judaico-cristã. É 
evidente que as desigualdades de classe e raça afetam o bebê 
desde o seu nascimento. Os índices de mortalidade infantil são 
absolutamente coerentes com as desigualdades de acesso aos 
bens materiais que a sociedade produz – morre mais criança 
negra; morre mais criança pobre. 

Ora, eu sei que a sociedade tem processos muito fortes de 
diferenciação de identidade de gênero desde antes do 
nascimento. Mas, essas diferenciações de identidade de gênero 
não redundam obrigatoriamente em desigualdade de gênero. 

Então, o avanço um pouco teórico conceitual que eu tenho 
procurado trazer nos meus últimos trabalhos sobre educação, 
gênero e raça é que a gente reflita,  até que ponto,  identidade 
de gênero é sinônimo de desigualdade de gênero; e até que 
ponto desigualdade de gênero significa sempre discriminações 
contra as mulheres. 

Eu vou mostrar algumas coisas para vocês em termos de 
desigualdades de gênero que podem ter impacto nas jovens 
gerações, muito mais nos meninos do que nas meninas, se nós 
formos pensar no recorte etário.  Eu não vou  apresentar os 
dados porque não tenho tempo,  mas  posso  deixar  a  
reprodução das minhas transparências. 

O que é que ocorre com a educação formal e  que  não ocorre 
com os outros setores da vida social? Muito vagarosamente 
desde os anos 1960 e, cada vez mais progressivamente, as 
mulheres brasileiras, as mulheres do mundo desenvolvido e de 
vários países subdesenvolvidos –  menos os que são bilíngue e 
de tradição asiática –  as mulheres vão muito melhor na escola 
do que os homens. Isso começa a acontecer no Brasil desde a 
pré-escola.  No anos 80 e anos 90,  e ainda  no  começo  dos 
anos 20, nós tivemos uma aberração no sistema educacional 
brasileiro que foi a retenção, a reprovação de crianças na pré-
escola, antes que a educação fosse compulsória e em um nível 
educacional não-seriado. 
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Isto tem implicações que a reflexão educacional ainda não 
pensou, porque isto acabou acarretando a mudança da 
Constituição no que diz respeito ao acesso ao Ensino 
Fundamental. O acesso ao Ensino Fundamental era um direito 
antes dessa última LDB;  era um acesso vinculado estritamente 
à idade. E ele passou a ser vinculado à competência porque a 
repetência na pré-escola significava considerar que estas 
crianças não estavam aptas pra entrar no Ensino Fundamental. 
Ora, que é que repetia a pré-escola? Repetiam pré-escola, 
fundamentalmente, os meninos negros pobres do nordeste. 
Então,  dentro do sistema escolar,  começa cedo este processo 
de diferenciação da trajetória de meninos e meninas. 

Eu vou pegar só uma transparência. Vejam o Gráfico 3. Vocês 
sabem que no Brasil um dos maiores problemas que nós temos 
no ensino é a defasagem série-idade. Aqui nós temos quatro 
curvas de defasagem série-idade: homens negros, mulheres 
negras, homens brancos e mulheres brancas. Então vocês 
reparem que o diferencial em favor das mulheres é  sistemático 
e ocorre para os dois grupos raciais. E aqui, eu quero fazer um 
parêntese.  A situação educacional dos indígenas não é idêntica 
a esta situação educacional; eu não vou tratar dela aqui apesar 
de ser de extrema importância. 

Então,  vejam um pouco o que vai acarretar esta defasagem 
série-idade tão importante? Vai acarretar que trajetória escolar 
das mulheres é muito mais rápida, é mais bem sucedida, que a 
dos meninos,  que vão marcando passo nos anos anteriores e 
que vão aumentando,  por exemplo,  o  número de estudantes 
no Ensino Fundamental.  Se você for fazer a proporção de 
homens e  mulheres  no  Ensino  Fundamental,  você vai 
encontrar mais estudantes homens. E não é esta organização 
feminista, este Ministério da Educação, esta Agencia 
Internacional que vai interpretar este indicador como um 
indicador de discriminação contra  as  mulheres.  Na verdade, 
este indicador está mostrando que  as  mulheres  estão  indo 
mais rápidas no processo. É isso que vai fazer hoje, hoje no 
Brasil, nós vamos encontrar mais mulheres no Ensino Superior, 
mais mulheres terminando o Ensino Superior e mais  mulheres 
na Pós-Graduação. 
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Então, nós não temos um processo de discriminação das 
mulheres enquanto estudantes. Hoje no Brasil, se eu for olhar 
qual é o grupo mais vulnerável, do ponto de vista do acesso, 
permanência e sucesso no sistema educacional, são púberes e 
adolescentes negros dos extratos de setores populares. Quer 
dizer, se eu for pensar quem é que está sofrendo o impacto, 
enquanto o aluno do processo educacional hoje, é este 
segmento populacional. E com uma complexidade muito 
intensa. Por exemplo, é este segmento populacional que se 
expõe mais à violência, também no contexto educacional, 
violência exercida por crianças adolescentes, adultos homens e 
mulheres. 

E aqui,  eu quero fazer outro parêntese.  A necessidade de a 
gente pensar a violência intergeracional é extremamente 
importante e a  violência  doméstica não significa apenas 
violência contra as mulheres adultas, mas violência de mulheres 
adultas contra crianças, homens e mulheres.  Dizendo isto, eu 
não estou culpabilizando  as  mulheres,  porque  o  contexto 
amplo  é  de uma  sociedade desigual do ponto de vista de 
gênero. 

O que significa hoje para os adolescentes púberes, meninos e 
meninas,  mas com muito maior incidência dos meninos,  que 
vão mal na escola? Significa que em todo este processo de 
correção de fluxo – e que os franceses chamam de 
“demografização”  e  não  democratização do ensino  – entre 
estes alunos que são considerados de segunda categoria, de 
segunda classe, nós vamos encontrar uma absoluta maioria 
negra e uma relativa maioria masculina. Eles vão para as 
trajetórias de segunda  classe,  as trajetórias piores.  Isso 
significa o quê? Ensino noturno, por exemplo, ou as classes de 
aceleração. E o que significa isso? Significa a pressão social da 
família para ingressar mais cedo no mercado trabalho. E daí, o 
imaginário explicativo do  quadro  de  que  a  pirâmide 
educacional das mulheres hoje é melhor do que a dos homens 
porque os homens saem da escola para  trabalhar.  Daí, a 
questão   responsabilidade   de  produção  desta  desigualdade 
de gênero, mas que não atinge preferencialmente as mulheres, 
e desigualdes de raça, e desigualdade de classe, porque, com 
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certeza o meu filho e grande parte dos filhos das pessoas que 
estão aqui,  não estão nessas trajetórias públicas educacionais 
de segunda categoria. 

No sistema educacional,  onde  vai  entrar uma forte 
discriminação contra as mulheres é nas mulheres exercendo o 
papel de docentes. Mas, discriminação contra as mulheres no 
plano material, porque, no plano simbólico, a docência é um 
espaço de exercício de poder das mulheres também. Essa 
discriminação é no plano material, porque, quanto menor a 
criança e quanto maior a incidência de mulheres enquanto 
docentes, tanto menor são os salários. Para vocês terem uma 
ideia desta grande defasagem,  no relatório de 2000,  a OCDE 
fez uma avaliação do custo/aluno no Brasil e comparou com os 
países da OCDE e mais um número x de países que entraram 
neste bolo da pesquisa para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. O custo/aluno médio era em torno de oitocentos 
dólares por ano e aposição do Brasil era a vigésima sétima ou 
vigésima oitava. O custo/aluno no Ensino Superior era dez mil 
dólares e a posição do Brasil era a oitava posição comparada 
neste conglomerado de países. É evidente que todo mundo que 
faz cálculos sobre custos de educação sabe  que  em  torno de 
80 % do custo educacional é com pagamento  de  profissionais; 
o resto dá 20%.  Quanto menor a criança,  quanto  menor o 
aluno,  mais  mulheres eu  vou encontrar,  sendo que na 
Educação Infantil eu vou encontrar  99% mais ou menos de 
mulheres. Quanto maior, quanto mais próximo do mercado de 
trabalho, eu vou encontrar homens como docentes numa 
proporção diferente daquela que eu encontrei na Educação 
Infantil e com salários, evidentemente, muito diferentes. 

Evidentemente,  os  indicadores  de qualidade da educação 
infantil são terríveis. Tem um dado coletado pelo MEC em 
2000/2001, que é um censo de Educação Infantil, em que 20% 
dos equipamentos de pré-escola no Brasil tinham sanitários 
funcionando, só. E equipamentos de creche para escola são 
equipamentos não só para educação de  crianças,  mas espaço 
de trabalho das mulheres. Para mim, uma questão muito 
importante é como que estas desigualdades de raça, de classe, 
estão sendo perpassadas pelas chamadas  políticas 
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universalistas.  Estas políticas de acesso à escola  pública  não 
são universalistas; elas nunca foram universalistas porque  elas 
criam canais internos de diferenciação.  O  grande problema 
nosso é que elas também são oportunidades de trabalho e de 
realização das mulheres, legitimamente. Se vocês virem a 
trajetória de grande parte das educadoras de creches em meio 
urbano – de creches conveniadas e de creches públicas – é no 
sentido de sair do emprego doméstico; é uma primeira 
oportunidade de trabalho de emprego formal. Por quê? Porque 
ela vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com crianças 
pequenas e, sobretudo a sociedade,  considera que para 
trabalhar com crianças pequenas em  espaços  coletivos basta 
ter natureza feminina. 

Na educação das crianças menores,  e não só na educação 
infantil, nós estamos vivendo um momento de ênfase no 
maternalismo. Eu vou dar dois exemplos recentes que, do meu 
ponto de vista, são aterrorizadores. A proposta do penúltimo 
Ministro da Educação, da Bolsa pré-escola, em substituição à 
expansão de  creches,  era de R$50,00,  para a mãe ficar em 
casa cuidando  do  filho  pequeno.  Essa foi a proposta do PPA 
que não passou. Não porque a gente tivesse conseguido se 
mobilizar; não porque tivesse uma reação dos atores sociais e 
dos atores políticos;  mas  simplesmente  por falta de dinheiro, 
por deficiência orçamentária. 

Situação tão grave quanto,  ou não pior,  aparece este ano 
quando o Brasil decreta o “Ano da Mulher”, e o que tem no 
Relatório do UNICEF sobre a Infância Brasileira,  recém-
publicado, com dados estatísticos que foram coletados  pelo 
IBGE.  Vou  fazer  a transcrição praticamente ipsis literis:  
“Apesar da creche ser um direito da criança de 0 a 3 anos, o 
UNICEF considera que as crianças nesta faixa de idade devem 
poder usufruir um bom começo de vida,  ou seja, permanecer 
com seus pais. Por isto, este Relatório não contém informações 
sobre creche”.  A  gente vê a produção ideológica quando vem 
um bom começo de vida e quando vem ficar junto a seus pais. 
Junto a seus pais significa junto a suas mães, com este alto 
percentual  de mulheres chefe-de-família que nós temos no 
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Brasil.  É  um  percentual de chefia feminina que vem 
perpassando todas  as  classes sociais.  Concretamente, o que 
isto significa na desigualdade social brasileira? Se eu preciso 
trabalhar, eu vou contratar.  Ora, o mesmo Unicef está fazendo 
a maior campanha  de  combate ao trabalho doméstico.  É 
cinismo  ou  é  reflexão  fragmentada  do  que  seja   produção 
de desigualdade? Se eu não consigo pagar uma empregada 
doméstica, o que eu vou fazer? Eu vou botar a filharada para 
trabalhar. E quem que vai trabalhar nessa perspectiva  vai pior 
na escola. E nessa perspectiva, quem vai trabalhar é o menino 
mais ativo, mais insubordinado. E eu gasto não sei quanto de 
mídia, não sei quanto de Criança Esperança, não sei quanto de 
Governo Federal para quê? Para a abolição do trabalho infantil. 
Entretanto,  nós sabemos,  desde a metade dos anos 80,  que 
um dos fatores mais explicativos do trabalho infantil no Brasil é 
o fato de as crianças, em torno da puberdade, terem como 
irmãos crianças em idade pré-escolar. 

Então,  este é o meu segundo grande alerta.  Nós temos que 
estar muito atentos às  políticas de combate à  desigualdade,  
que estão reforçando ideologias maternalistas nesse momento, 
que são fragmentadas e elas mesmas acabam produzindo uma 
certa possibilidade de mobilidade social para alguns setores 
sociais, e que justamente vão buscar, mas que acabam 
reforçando  desigualdades,  seja de gênero,  seja de raça, seja 
de  classe,  seja de idade.  O meu  alerta é pra a gente ficar 
atento as políticas universalistas, como elas estão produzindo 
estas desigualdades, inclusive desigualdades de gênero. 

Se  nós  fomos  pensar o que se tem gasto nesse país com 
políticas de saneamento básico e o que significa saneamento 
básico na vida dos pobres, dos pobres negros, dos pobres 
brancos, das mulheres e das crianças. Pois, se nós adultos, 
homens e mulheres, podemos sair dos nossos espaços de 
moradia paupérrimos, e frequentar espaços de trabalho que 
tenham saneamento básico, a situação das crianças,  que não 
são autônomas na perspectivas de ir e vir, é completamente 
diferente. Do mesmo modo que a Vera estava falando no 
significado do tem para as mulheres e para os homens, nós 
temos que pensar também o significado do tempo, para as 
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mulheres e para os homens nas diferentes fases da vida, bem 
como o significado das políticas sociais nas diferentes fases da 
vida. 

Para finalizar, eu quero destacar quatro ou cinco pontos que eu 
acho que mereceriam um pouco mais de atenção.  Na  agenda 
da Conferência, eu não vi uma defesa estrita de ampliação do 
sistema de creches no Brasil, como reivindicação histórica das 
mulheres, uma das expressões de direito ao trabalho.  

No tópico 2, a respeito das presidiárias,  das mulheres internas 
no sistema penal, eu queria destacar a situação de carência 
absoluta dos filhos dessas mulheres e dos homens.  Em relação 
à questão da guarda dessas crianças, a gente tem visto 
barbaridades. Temos vários candidatos ao “Prêmio Herodes”, 
como eu também daria o “Prêmio Herodes”, deste ano para o 
Unicef, com essa proposta no que diz respeito à questão da 
creche como sendo um pior começo de vida do que  ficar em 
casa. 

No tópico 5 – “Promover a erradicação do analfabetismo e o 
acesso de mulheres” – eu queria lembrar que eu sei que essa 
coisa é muito complicada, mas temos que pensar, nesta 
perspectiva  em  que se está falando mais de mulheres do que 
de gênero, como enfrentar esta vulnerabilidade enorme dos 
meninos púberes, especialmente de meninos púberes negros e 
pobres, que é a maior  vulnerabilidade educacional.  E  na 
questão de raça e etnia, eu tenho discutido com alguns 
representantes do Movimento Negro, que devemos lutar para 
inserir o quesito raça/cor e etnia, em todos os formulários 
oficiais. Nós precisamos pensar, com muito cuidado, os 
significados atribuídos a cor/raça dentro do nosso sistema 
educacional público, de que o diretor da escola, o professor e a 
professora de escola pública têm que fazer uma classificação 
racial. As poucas experiências que estão sendo feitas têm 
mostrado que há um  risco  grande  de  estigmatização de 
crianças negras, principalmente dos meninos. Eu conheço 
pesquisas em  que  a  professora vai classificar aluno e aluna 
como pardo,  ou seja,  o aluno que poderia passar mais pro 
branco ou passar mais pro  preto. Para os meninos, mais 
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sistematicamente do que para as meninas, ela passa para o 
preto, dentro da sua conotação, de que seria mais 
tendenciosamente disjuntor  das  relações,  menos harmônico 
etc, e associado ao desempenho escolar. 

Eu considero  que  nós  temos  dados suficientes sobre raça, 
sobre cor e sexo no IBGE, que permitem criar diagnósticos e 
propostas de políticas muito consistentes, sem ter que mexer – 
neste momento  de  nossa  força  política – com este  
rinoceronte, hipopótamo ou elefante, que é a administração 
educacional na sua prática cotidiana. Cuidado! Atenção! Era isso 
que eu tinha pra falar. 

Andréa Suely Vasques Mota:  Agradecemos a presença da 
Dra. Fúlvia Rosemberg e desejamos-lhe uma boa viagem e 
esperamos que possa voltar novamente para nós. 
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GÊNERO, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA 

 

Coordenadora: Neste momento nós iremos escutar a Dra. Lia 
Zanotta Machado. Dra. em ciências humanas, professora titular 
de antropologia da Unb e Diretora administrativa da Agende. O 
tema será gênero, violência e políticas de segurança. Pediria um 
momento de silêncio para podermos escutar esse tema tão 
importante. 

Lia Zanotta Machado: Eu queria começar fazendo uma 
lembrança para algumas e alguns. Para outros, não será 
possivelmente uma lembrança porque são mais jovens do que 
isso. Eu queria lembrar dos anos 70, do final da década de 70, 
quando  o  Movimento  Feminista  Internacional chegava ao 
Brasil, especialmente o francês e o norte americano. Como no 
Brasil há uma situação particular relativamente à questão da 
violência, eu gostaria de lembrar,  ou de retomar,  para quem 
não conhece dessa história inicial. 

A questão da violência para o Movimento Feminista entrou de 
uma  forma  impactante, em função de alguns casos de 
homicídios perpetrados por  homens  sobre  suas  esposas no 
final de 79. É interessante que foram os casos que a imprensa 
divulgou porque são casos praticamente voltados para pessoas 
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conhecidas da elite. Um desses casos é da Ângela, que foi 
assassinada por Doca Street em 79. O primeiro julgamento de 
Doca Street, em 79, foi seguido por grande audiência e revelou 
a prática judicial de considerar tais réus inocentes. Os 
perpetradores não eram penalizados,  nem tão pouco 
considerado culpados. Stancioli, assassino de Heloisa, foi 
condenado em 1982 a dois anos de prisão, tendo a defesa se 
baseado em que a Heloisa, por ter atividade empresarial, 
estava mais interessada em suas atividades profissionais do que 
em ser esposa e mãe. Essa era uma atenuante. O fato de você 
ser uma mulher que  trabalhava  permitia a atenuação do crime 
do marido. 

Um outro caso, que foi debatido na imprensa, foi o de Cristel 
Johnston. Ela foi ameaçada e perseguida, foi a delegacia, fez 
denúncias de ameaças e nada aconteceu. Ela acabou por ser 
assassinada pelo marido que não aceitava a separação,  
portanto, ela não foi protegida. Essa idéia de denunciar a 
violência contra as mulheres, a desproteção das mulheres e a 
impunidade dos homicidas foi  que  deflagrou  a  criação de 
grupos feministas  especializados  nesta  questão  e que 
passaram a oferecer serviços de SOS. E que motivou, 
posteriormente, a criação das Delegacias Especializadas para a 
Violência contra a Mulher,  as quais deveriam ter a capacidade 
de escuta da fala feminina sem preconceitos. 

O que eu queria,  nesse breve relato,  é  apontar que se quer 
você tema noção de violência contra a mulher, não há essa 
noção, ou seja, isto não existe. Se vocês lembrarem um pouco 
mais recuadamente, a punição dos maridos sobre as suas 
mulheres podia ser física.  Isso  não  era  crime  e  isso era 
previsto pelos costumes. Na legislação americana até  o  séc. 
XIX, era explícito que os homens podiam bater em suas 
mulheres. Então, a questão cultural de pensar a violência como 
um crime, ou como um mau costume,  não  é uma questão 
antiga.  Você  pensar a  violência como um crime ou até como 
um mau costume é uma coisa nova. Eu diria que tem pouco 
tempo de vida. Não é que as mulheres fossem a favor da 
violência, não. Não há condições de você pensar que, pelo fato 
de não ser punido como crime ou pensado como um costume 
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aceito,  fosse  alguma  coisa aceita pelas mulheres.  Era uma 
coisa sofrida pelas mulheres,  mas que era considerada uma 
regra que fazia parte dos usos e costumes da sociedade. Com 
certeza,  a noção de direitos humanos,  no decorrer do séc. XIX 
e do século XX é que vem permitindo a possibilidade de que se 
modifiquem valores que, de longa duração, tem a égide da 
família sobre a idéia do direito individual. Se na família 
hierárquica, o poder maior é atribuído à figura masculina, 
evidentemente, os direitos das mulheres não são defendidos. 

Então, a idéia de violência contra a mulher é uma idéia nova. E 
ela vai dizer o quê? Que há uma violência que se faz contra a 
mulher, porque ela é a mulher, porque ela é do gênero feminino 
e porque ela é subordinada. Ainda hoje, se vocês derem uma 
olhada no que ocorre nos julgamentos de casos de violência – 
seja de homicídios, ou seja, da violência crônica – a maioria 
desses casos é julgada como dados feitos entre João e Maria, 
singulares,  que  foram  resultado  de  um  acirramento  de 
posições entre duas pessoas que convivem na mesma casa. E 
que  neste  acirramento  de ânimos  um  –  não  sabemos  
porque, mas geralmente, o homem – bate na sua companheira 
e você tem que resolver aquele  caso  singular  e 
individualizado daqueles dois. 

O modo pelo qual  a  Justiça ainda opera é considerando a 
questão da violência como uma questão intima,  privada,  
ocorrida entre  dois  indivíduos.  Não é que não haja mulheres 
que batam nos seus maridos, mas deve ser por acaso que, 
estatisticamente,  são  as  mulheres  que têm a base cultural 
para serem agredidas por que é o lugar do qual a chefia, a 
proteção é posta sobre a mulher. Então, são elas que não são 
defendidas,  por quê? Porque, em nome da família, a Justiça 
opera contra os direitos das vítimas.  Ora,  se estatisticamente 
as vítimas são mais mulheres, isso significa que as mulheres 
estão sendo vitimadas. 

Depois do Movimento Feminista iniciado  nos  anos 70,  nós 
temos a caracterização do que  seria  a  violência  contra a 
mulher. Você tem a caracterização do que seria uma violência 
doméstica, intrafamiliar, contra a mulher. Você tem a 
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caracterização do que é uma violência doméstica intrafamiliar 
contra outros indivíduos, especialmente as crianças  –  meninos 
e meninas.  E  você também tem a violência intrafamiliar que 
pode ser operada entre duas mulheres. Então, você tem um 
conjunto de definições que não são, e não foram ainda 
transformadas em lei. Uma das questões primordiais é 
exatamente pensar como fazer uma lei que diga que há uma 
violência doméstica intrafamiliar contra a mulher. Por exemplo, 
hoje,  todos os  países latino-americanos, depois das 
Conferências de Cairo e de Beijing,  têm  leis diferenciadas – 
umas definidas como violências contra a mulher; outras como 
violência  intrafamiliar  e  domésticas;  mas  em que a questão 
da relação  na  vida  interpessoal  privada é colocada em foco. 
Por que ela é colocada em foco?  Porque  toda  justiça  e todas 
as delegacias todo o aparato  de  segurança  pensa  muito mais 
a questão de violências  entre  desconhecidos,  embora  não 
pense  o  suficiente. Eu  digo  que  não  pensam  o  suficiente  
porque você tem uma especificidade de violência de 
desconhecidos, que se faz contra mulheres, mas você tem essa 
percepção ali posta. Tanto é que, na questão do estupro, além 
de se passar a vergonha  de  falar  do  estupro,  quando  ela 
chega às delegacias e chega à Justiça, elas são muito um filé 
mignon.  É  aquilo que você investiga e que você pune porque 
não  tem  nada a ver com a questão da idéia sacralizada da 
família e das relações interpessoais. Falta muito. 

Quando foram criadas as Delegacias Especializadas das 
Mulheres, foi dada uma forte visibilidade à questão da violência 
doméstica  contra  a mulher e da violência sexual contra a 
mulher. Ela ganhou um espaço que não tinha antes. Inclusive, 
estão presentes hoje aqui representantes da Associação das 
Delegadas e eu gostaria de agradecer porque,  a  atual  
presidente foi Delegada Especializada da Mulher  e queria 
também valorizar o trabalho dessa Delegacia Especializada da 
Mulher. Entretanto, eu diria que a questão da  violência  contra 
a mulher não  pode  ficar  restrita  às Delegacias Especializadas 
a Mulher.  Nós  temos  que ampliar e fazer com que o 
atendimento que se faz na Delegacia Especializada da Mulher 
possa ser ampliado a toda e qualquer delegacia. 
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Nós estávamos pensando na criação da delegacia nos anos 80, 
mas nós estamos em 2004, Nós temos cerca de 400 delegacias 
no Brasil,  mas que estão presentes em apenas 2% dos 
municípios brasileiros. Portanto, a questão da violência é uma 
questão geral, crônica, em todo o pequeno, grande e médio 
município. Para mim, as delegacias devem ser pensadas como 
centros de referência capazes de propugnar a percepção da 
questão da violência contra a mulher,  em  todo  o sistema 
policial. Não dá mais. Nós já estamos com mais de 20 anos de 
experiência das delegacias  – o que foi excelente porque não 
havia  visibilidade  para  isso - mas,  infelizmente,  essa 
percepção da violência contra a mulher ainda não chegou a 
atingir as outras delegacias. Esse é um ponto sobre o qual nós 
deveríamos pensar fortemente. 

Além da questão de violência específica contra a mulher,  tal 
como foi definida  nos  anos  80,  você  tem que o próprio 
exercício dessas delegacias, que permitiram a visibilidade 
também  de  outras   formas   de  violência,  sobre  as  quais  
nós devemos pensar com bastante cuidado, porque, às vezes, 
são formas  de  violência  perpetradas  por  mulheres contra 
mulheres. Essa forma de violência se dá dentro de um campo 
específico e nem sempre elas conseguem chegar à  delegacia. 
Por quê? Porque, além do sexismo contra as mulheres,  nós 
temos uma idéia de homofobismo. E este homofobismo coloca 
mal, tanto as mulheres que são denunciadas, quanto as 
denunciantes, quando a violência se faz entre homossexuais. 

Nós também temos que pensar que o anti-sexismo, o anti-
racismo e o anti-homofobismo devem estar presentes também 
naqueles princípios que regem aquilo  que  pra  nós  é a 
vanguarda das delegacias; é a vanguarda do sistema de 
segurança que está pensando e trabalhando com a questão 
específica das mulheres, porque, ao pensar  na questão 
específica das mulheres, está pensando também a questão 
específica de quebrar a hegemonia do valor “família” e do valor 
“harmonia” sobre a questão dos direitos. Parece muito bem a 
gente ser a favor da harmonia do casal.  Por que é  que não 
somos a favor da desarmonia? Aqueles que imaginam que não 
se pode ser a favor da desarmonia, na verdade, estão sendo 
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contra os direitos das posições subordinadas das mulheres. Eu 
acho que esse seria o ponto fundamental que nós temos que 
lembrar aqui. 

Há um estudo do Carrara,  sobre a questão dos juízes, que 
mostra com muita clareza o seguinte:  em  nome  da família e 
em nome da harmonia,  do  total de  casos  de  violência contra 
a mulher no Rio, numa central de inquéritos que ajuntou todos 
esses processos, só em 6% dos casos houve punição. Se vocês 
lessem os autos desses promotores e desses juízes, eles se 
referem ao fato de  que,  se o casal está separado,  por que 
punir?  Se o casal está junto,  por que punir?  Eles  já 
esqueceram.  Então,  como punir?  Se o casal está em dúvida, 
diz o juiz, se nós punirmos, nós vamos dificultar a harmonia do 
casal.  Essa pesquisa foi feita no final dos anos 90,  mas isso 
ainda prevalecia no final do século XX. E se nós pensarmos nos 
juizados  especiais, que  continuam com o preconceito de que 
“em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” nós 
estamos com um problema absolutamente crucial. 

Em suma, eu queria dizer que nós temos que pensar que a 
violência deve ser legislada como tal; deve ser nomeada como 
tal.  Se  simplesmente  julgarem  em  função  de lesões e 
ameaças, é pouco.  E  é  um  problema porque entram em jogo 
os valores globais preconceituosos de que a família deve ser 
preservada a qualquer preço. Mas em nome de quê? Em nome 
da perda de dentes de mulheres? Em nome da perda de filhos 
nas barrigas das mulheres? Em nome de mulheres que ficam 
deprimidas e nervosas  porque  vem sendo espancadas durante 
8 ou 10 anos seguidamente?  Ou seja, em nome da harmonia, 
nós estamos realmente gerando um problema sério para essas 
mulheres, inclusive um problema de saúde.  É quase genocídio 
de muitas mulheres,  que chegam a um processo crônico, que 
não significa a morte imediata – porque aqueles que mais 
morrem imediatamente  são  os  jovens homens na mão de 
jovens homens – mas, os homicídios também alcançam as 
mulheres e são sempre feitos por parentes e conhecidos. A 
violência crônica é uma violência debilitadora das condições de 
exercício da cidadania, da saúde  e  dos direitos de realmente ir 
e vir.  Quer  dizer,  os direitos humanos terminam onde a 
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violência começa.  

Nós já avançamos muito, mas nós precisamos generalizar o 
atendimento da questão da violência contra a mulher; nós 
temos que pensar a questão dos juízes, dos promotores, das 
defensorias.  Tem  muitas  coisas  novas acontecendo, 
produzindo novas formas de atendimento. Não é dó punir. Nós 
temos que erradicar a violência; nós temos que exigir a 
reparação;  nós temos que fazer com isso seja público;  nós 
temos que fazer terapias,  ou seja lá o  que for,  porque a 
violência é uma questão social, policial, e de Justiça. Portanto, 
temos que caminhar em várias linhas. É uma questão de 
educação, de prevenção, mas é uma questão de mudança das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
instituições públicas. 

Nós  temos  que  parabenizar  os grandes processos de 
construção de novas ideias de  tratar  a  violência  e, ao mesmo 
tempo, temos que dizer que chega de experimentos que  ficam 
só em experimentos. Temos que generalizar a forma de  
protocolo de atendimento em relação à questão da violência 
contra a mulher. Obrigada. 

Coordenadora:  Nós  agradecemos à Dra. Lia e vamos fazer 
duas propostas para vocês:  ou  nós  fazemos  um debate de 
vinte minutos com as palestrantes;  ou vocês param para 
almoçar por apenas por uma hora e meia e voltamos para o 
plenário. Levantem as mãos que é a favor do debate de vinte 
minutos. Obrigada. Chamamos as palestrantes para tomarem 
parte da Mesa e começarmos o debate. Obrigada. 
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DEBATE 

Coordenadora: Vamos estabelecer alguns acordos pra a gente 
tentar otimizar o tempo. Vamos abrir para as falas e, como está 
previsto no Regulamento, na terceira fala, a gente encerra as 
inscrições. Na hora das respostas, vamos dar preferência à 
Fúlvia porque ela tem que sair daqui a meia hora no máximo. 
Por favor, sejam sucintos no tempo da pergunta. Vocês terão, no 
máximo, dois minutos para fazerem as suas intervenções. 

Uma sugestão para termos acesso aos nomes é que as pessoas 
que quiserem falar devem entregar os seus crachás às 
recepcionistas da Aplauso para que possam ser encaminhadas à 
Mesa. 

Priscila: A minha pergunta é para a Fúlvia. Você falou muito do 
acesso das pessoas à escola. Mesmo que as mulheres tenham 
um acesso privilegiado, ou passem mais tempo na escola, sejam 
mais aceleradas no processo educativo, mesmo assim, elas ainda 
são vistas como seres mais dóceis, são mais facilmente 
subjugadas. Nesse sentido, no conteúdo educativo, a gente 
acaba encontrando questão difíceis  porque  o sexismo é passado 
e repassado inclusive por essas professoras primárias. Eu acho 
que o conteúdo que  está  sendo  ensinado  é  exatamente  
importante,  até porque, ele pode influenciar no restante da  vida 
social destas garotas.  Acho que esse é um ponto extremamente 
importante que não foi abortado. Posso fazer outra pergunta?  
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Coordenadora: Um minuto. 

Priscila: Eu senti que tem uma idéia de que as discriminações 
gerando pobreza se agregam de uma  maneira,  que eu vou 
colocar como gramática. Cada vez que você soma um fator de 
preconceito, ele acaba sendo exponencial para a vida daquela 
pessoa. Entretanto, eu não vi nem uma linha no que diz respeito 
à homofobia. Especificamente dentro daquilo que foi colocado, 
gostaria que a senhora colocasse algo mais a esse respeito. 
Obrigada. 

Dehbora Souza Menezes - Liga das Delegadas: A minha 
pergunta é mais específica para a Lia. Um fator que vem me 
preocupando é que, há cerca de três anos atrás, o número de 
mulheres que praticavam crimes violentos representava 1% e 
hoje chega a 17%. Então, há um grande número de crimes 
violentos, principalmente com o envolvimento de adolescentes. 
Será que você poderia explanar isso, inclusive, falando sobre 
maneiras de prevenção? 

Uma outra questão é que, hoje, nós também temos as quotas, 
mas parece que temos apenas duas facções - brancas e negras. 
E as pardas, ficam aonde? Se você for a determinados lugares, 
você não é nem branco nem negro, mas você é descriminada 
também. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente. 

Coordenadora: Nós vamos das a preferência para a Dra. Fúlvia 
responder agora, considerando que ela precisa se ausentar. Em 
seguida, responderemos às outras perguntas que foram feitas 
para a outra conferente. Depois, a gente volta para as perguntas 
dos crachás. 

Fúlvia Rozemberg – Fundação Carlos Chagas: De certo 
modo, você tem razão porque eu fiz a passagem abrupta.  
Quando eu falei das professoras, falou um sub-tópico 
intermediário, que é a questão da diferenciação interna no 
sistema de ensino. Porque, tem tantas professoras, que há uma 
diferenciação interna no sistema de ensino.  As mulheres 
escolhem as carreiras que não são tão rígidas, mais as carreiras 
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humanísticas.  Já os homens, eles optam mais pelas carreiras de 
Ciências Exatas, da Terra etc... Agora, quanto à questão da 
diferenciação interna, eu tentei trazer uma visão um pouco mais 
complexa.  Há uma diferenciação incrível em toda a prática 
socializadora de meninos e meninas, adultos e velhos.  O  que eu 
considero  ser  extremamente importante é a gente refletir se 
essas práticas socializadoras de constituição de identidade de 
gênero são práticas obrigatoriamente discriminatórias, que 
conduzem obrigatoriamente a modelos bipolares na vida adulta. 
Eu acho que é essa a visão simplificada que nós carregamos 
desde os anos 70. Vou dar um exemplo: na Suécia e na 
Escandinávia, quase 100% da população feminina trabalha fora.  
Se você vai olhar nas creches e na pré-escola, você vai verificar 
que há brinquedos de meninos e brinquedos de meninas; eles se 
diferenciam. Eu nunca brinquei de carrinho na minha vida. 
Então, esta passagem que a gente faz de que a esfera de 
comportamentos racionais é inadequada. Eu imagino que 
existam processos de identidade de gênero que possam 
redundar, em outros momentos da vida, em desigualdade de 
gênero. Mas, não é linear como a gente vem pensando. É para 
isso que eu quero que a gente fique atenta.  Você tem uma 
dimensão da vida simbólica que ultrapassa o realismo. 

Agora, na questão racial não. Por quê? Os modelos identitários, 
são modelos identitários constituídos da desigualdade que é 
diferente. Há dois processos diferentes da escravidão, que é um 
processo, que a gente não pode deletar de jeito nenhum. Há 
uma convergência enorme entre raça e classe no Brasil, que não 
acontece com o gênero. O gênero perpassa mais as classes 
sociais. Então, é por aí.  Mas foi uma boa questão.  Boa sorte. 
Muito obrigada. 

Coordenadora: Obrigada Fúlvia, eu que te agradeço. Inscrições 
encerradas, a  gente  volta agora para as perguntas. A próxima  
é a Maria Eunice da Costa. 

Maria Eunice Costa – GDF: Eu quero me referir à primeira 
palestra quando a professora tratou das questões das 
desigualdades, falando sobre a estigmatização, e alguém falou 
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que está realmente havendo duas etnias. Eu tenho a essa 
impressão, principalmente pelo foco trazido pelo governo federal, 
quanto ao percentual de vagas destinadas, nas universidades, 
para negros e pardos. Quando isso foi aplicado no sudeste, nós 
vimos pessoas brancas se inscreverem como negras nas 
faculdades. Aqui em Brasília,  nós vimos na mídia que os negros 
se rebelarem porque eles disseram que isso aumentaria a 
discriminação contra eles,  ao mesmo tempo em que lhes daria 
um diploma antecipado de que realmente o preto é burro, e isso 
não é verdade.  A educação está aberta a todos. Hoje, a 
informação on line é possível de ser acessada por toda e 
qualquer pessoa. Ela pode agregar valor ao seu conhecimento na 
medida que ela busca esse conhecimento onde quer que ela 
esteja. No sistema on line, ela vai encontrar faculdades, vai 
encontrar estudos sobre  aquilo  que  ela tem dúvidas e ala 
procurar voltar a estudar. 

Eu quero parabenizar também a Profª. Lia quando ela disse que 
os direitos humanos terminam quando a violência começa. Isso é 
verdade e eu aplaudo essa sua coragem. Eu também tomei nota 
quando você disse que é uma questão de mudanças públicas. Eu 
acrescentaria que é uma questão de mudanças sócias, policiais e 
judiciárias. 

Eu tive essa experiência na minha casa. A minha casa foi 
invadida e não foi só por pretos. A minha casa foi invadida por 
uma quadrilha e não foram negros, foram brancos; e não foram 
só pobres, foram ricos. Um deles era um alto funcionário do 
GDF. A polícia civil fez um serviço perfeito, mas quando chegou 
lá no judiciário, eles jogaram tudo por terra. Isso é lamentável. 
Eu acredito que a gente devia propor um documento onde os 
juízes deveriam passar no mínimo quinze dias numa delegacia 
para ver o que realmente acontece. Eles não acreditam nos 
relatos dos policiais. 

 Coordenadora: Por favor, concluindo. 

Maria Eunice Costa – GDF: Então, é importante mudar o 
Judiciário. No dia do julgamento, o juiz quase mandou prender a 
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gente para não falar. Isso está errado. Tem que mudar o 
Judiciário. 

Maria Cristina de Brito – FEMUBE: A minha pergunta também 
é com relação às creches. Como funcionária pública, a gente tem 
direito a ter creches para colocar os nossos filhos,  mas,  as 
creches para os funcionários públicos deixam muito a desejar 
porque a gente não tem direitos. Então, como fica isso nesta 
nova perspectivada mulher? Nós temos um exemplo brilhante do 
TCU, que tem uma creche exemplar aonde as mães 
acompanham seus filhos, mas, quando gente acompanha os 
filhos sem casa, nem sempre é a mesma coisa. Eu queria saber 
como fica a questão da creche em relação ao funcionário 
público? 

Mylena Calzans de Matos – CFEMEA: Boa tarde, boa tarde a 
todas meu nome é Mylena. Eu sou do CFEMEA. A minha 
pergunta está direcionada à Profª Lia. O CFEMEA, junto com 
outras organizações feministas e mais a contribuição de  
algumas juristas, elaborou uma proposta de projeto de lei que foi 
encaminhada à Secretaria Especial de Políticas para  Mulheres 
para o enfrentamento da violência doméstica contra as 
mulheres. Para a discussão desse projeto, foi criado um Grupo 
de Trabalho Interministerial, que é composto por representantes 
da Secretaria de Políticas das Mulheres e mais outros Ministérios 
que têm também participado do consórcio. Nós temos feito uma 
série de oitivas, de audiências públicas, com instituições que 
estariam envolvidas com a discussão desse grave problema que 
é a violência doméstica. Uma dessas discussões tem sido travada 
em relação à pessoa do agressor ou relação à figura da pessoa 
envolvida com a violência no pólo ativo. Tem-se colocado muito 
que uma das formas dessa violência doméstica seria decorrente 
da cultura que homens e mulheres vivem da construção da 
masculinidade, que é violenta, e que isso se reproduz na relação 
entre homem e mulher. Na verdade as companheiras não 
querem que os homens sejam punidos e sim que eles possam 
parar de cometer essa violência. Dessa forma, fica evidente que 
o agressor precisa de um tratamento. Eu gostaria que você 
pudesse fazer algum comentário em relação ao agressor cometer 
este ato como se fosse uma coisa patológica que precisa de 
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tratamento. 

Carmem Jancoski – Subsecretaria de Direitos Humanos: Eu 
sou advogada, Assessora da Subsecretaria de Direitos Humanos 
e advogada militante. A minha pergunta é para a própria Mesa. 
Eu queria que vocês me explicassem porque é que, considerando 
o papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, em 
termos de evolução educacional, ela está à frente do homem.  
Por que é que ainda há está condição  dos governantes, 
principalmente do serviço público, de dar sempre preferência aos 
homens para ocuparem os cargos de relevância? Porque há essa 
inversão de valores, considerando que se leva em consideração a 
competência profissional das pessoas para que ela  possa dirigir 
de forma correta e isenta? No entanto, a nossa realidade 
administrativa e política, não só governos estaduais, como no 
governo federal, a mulher ainda está aquém do homem nestes 
cargos de relevância. 

Andrea Mesquita de Menezes - AGENDE: A minha pergunta é 
para a Vera. Existe uma polêmica entre o que sejam políticas 
universais e políticas focais. Eu gostaria que você diferenciasse 
essas duas políticas, pensando um pouco na questão da 
transversalidade e que você falasse qual delas seria melhor no 
combate a pobreza, focalizando de alguma maneira quem são os 
excluídos.   Na sua opinião,  no  combate  à pobreza,  qual delas 
é a mais eficiente? 

Dalila Maria Pedrine – Cáritas do Brasil: Eu tenho um 
entendimento que nós estamos aqui no sentido de nos capacitar 
melhor para fazermos proposições de políticas públicas e depois 
podermos exercer o controle das mesmas. Nesse sentido, eu 
gostaria que as duas companheiras, a Nilza e a Lia, repetissem 
para nós os indicativos mais importantes que a gente deve ter 
em consideração na hora de propor políticas para as mulheres. 
Muito obrigada. 

Lourdes Maria Bandeira – NEPeM-UNB: Eu sou Lourdes 
Bandeira, do Núcleo de Estudos sobre a Mulher da Universidade 
de Brasília. Na verdade, eu não tenho pergunta, e sim uma 
sugestão. Nesta I Conferência Distrital de Políticas para as 
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Mulheres, na prática, se falou todo tempo na perspectiva de 
gênero. Então, a minha sugestão é que seja levado para o plano 
nacional e depois para seus respectivos desdobramentos que as 
políticas públicas devem contemplar a mulher e as questões de 
gênero. Elas não são questões excludentes, mas são questões 
conceitualmente diferentes. Muito rapidamente, eu vou dar um 
exemplo. Quando se fala de políticas públicas para as mulheres, 
nós estamos contemplando basicamente a mulher na extensão 
da família. Por exemplo, a política pública para creche, a política 
pública para a escola,  a política pública para melhorar as 
condições no âmbito do  trabalho  etc.  A  política  de  gênero,  
com perspectiva de gênero, vai contemplar a especificidade do 
sujeito feminino e do sujeito masculino. Ou seja, por que as 
mulheres  ganham  menos que os  homens no espaços de 
trabalho; porque as mulheres têm menos acesso ao poder; por 
que  as  mulheres  não   têm   as   prerrogativas   de   cargos  
etc... Então, a extensão da política pública para a mulher não 
pode prescindir de todas essas condições sociais e deve ser 
também complexizada de gênero, no sentido de que se alterem 
comportamentos, atitudes perspectivas, prevenções, etc. do 
masculino e do feminino. Por que sempre o homem é que tem 
que estar no poder de  decisão,  por que não a mulher?  Por que 
sempre tem  que ser o homem o chefe, o reitor, por que não 
pode ser a mulher? A minha colocação é nesse sentido. 

Joana Chagas – UNIFEM: Meu nome é Joana Chagas e eu 
trabalho no UNIFEM. A minha pergunta é um pouco transversal 
e, na verdade, eu gostaria que todos dessem um pouco de 
atenção a ela. A gente fala de políticas para as mulheres quando 
as mulheres são as beneficiárias diretas destas políticas. Agora, 
eu gostaria de saber se est á sendo considerada, e como está 
sendo considerada, a participação dos homens na promoção da 
igualdade de gênero e dessas políticas para as mulheres.  

Leonice Bertollo Wagner – Conselho de Desenvolvimento 
Rural: Eu sou produtora rural  do Distrito  Federal há vinte e 
quatro anos represento as mulheres rurais no Conselho de 
desenvolvimento Rural.  Eu gostaria de dizer o seguinte: o 
discurso das palestras foi bastante específico para as mulheres 
urbanas. Porque não se tem falado nos problemas das 
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trabalhadoras, das produtoras, e das moradoras rurais? Eu 
gostaria de saber se elas serão contempladas com políticas 
específicas do setor rural. Fala-se tanto em igualdade social, mas 
normalmente, para nós, até o acesso à saúde é difícil. Muitas 
vezes, a gente não tem se quer transporte disponível para que 
possamos ter acesso a um centro de saúde; o acesso à escola é 
difícil e, normalmente, em termos de capacitação profissional, 
essas mulheres são totalmente dependentes do marido. Essa é a 
minha pergunta para vocês. 

Benedita Maria Bernardes Rufino – Fórum de Mulheres 
Negras: Eu não poderia,  em nenhum momento, deixar passar 
em branco o que foi dito aqui sobre a desigualdade,  de uma 
forma, um tanto ou quanto, relapsa. Nós temos conhecimento da 
história e sabemos o que o Brasil negou, e nega, a nós mulheres 
e homens negros deste país, em termos da desigualdade social e 
da Abolição inacabada. Porque seria tão bom se o 13 de maio de 
1888 estivessse no páreo de discussão da sociedade hoje. Os 
que estavam lá, os que sofreram, fizeram deste país o Brasil rico 
que é.  E hoje, seu povo vive à margem da sociedade, como  
marginais, como somos considerados. A questão das quotas é 
uma das bandeiras que nós do Movimento Negro defendemos em 
todo o Brasil. Seria ótimo se não tivesse necessidade de quotas, 
mas é imprescindível que haja.  A questão não é estar 
classificando se o fulano é pardo, é mulato, é claro, é loirinho, é 
isso ou é aquilo.  É  uma questão de Justiça Social.  A questão é 
se você é negro, se você tem um avô negro, uma avó negra. É a 
história da mistura de raça no Brasil. E para que se avance, para 
que as coisas se concretizem, para que haja um aumento do 
crescimento econômico social dos negros, infelizmente, foi 
preciso estabelecer as quotas. Não era isso que nós queríamos, 
mas no momento, é necessário que as coisas aconteça assim. 
Temos aqui vários companheiros e companheiras brancos que 
estão ajudando a levantar essa bandeira. Assuma-se como 
negro! Não importa. Se você é filho de peixe peixinho é. Vamos 
levar a história com seriedade. Existe uma dívida social e é 
imprescindível que isso aconteça. O importante é assumir-se 
enquanto negro porque, enquanto o negro não assumir no Brasil 
como foi imposto na história da nossa gente, nós não vamos 
conseguir avançar. Mas eu creio que nós vamos avançar sim, 
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porque ser branco no Brasil é levar vantagem diária sobre os 
negros. É isso que eu quero deixar. 

Maria das Graças Magalhães Freitas – SEAS: Boa tarde. Eu 
sou psicóloga da Gerência de Valorização do Idoso da Secretaria 
de Assistência Social.  Eu gostaria  de estar lembrando também 
de uma minoria, falando a respeito da violência contra a mulher 
idosa aqui do Distrito Federal.   A minha grande preocupação é 
com o sofrimento dessa mulher idosa e, infelizmente, tem 
aumentado muito o número de agressores. Hoje, mais de 60% 
das mulheres idosas estão sendo agredidas pelos filhos e pelos 
netos. Então, eu gostaria de trazer essa minha preocupação e 
estar compartilhando com vocês.  É  importante  ajudarmos  
esse 

segmento, essa minoria, que são as mulheres idosas no Distrito 
Federal. Muito obrigada. 

Coordenadora: Obrigada. Vou passar, então, para as 
palestrantes. A gente combinou aqui 4 minutos cada uma para 
depois a gente ir almoçar. 

Vera Lúcia Lemos Soares – UNIFEM: Bem, eu vou ver se eu 
consigo dar de responder a todas as questões que foram 
levantadas aqui. A Priscila pergunta se a gente trabalhou com o 
conceito de que a exclusão, as discriminações, são de gênero, 
classe e raça. Se a gente imaginasse um caminho aonde passa a 
discriminação de gênero e um outro caminho onde passa a 
discriminação racial, nós poderíamos ver que essas 
descriminações se entrelaçam. Elas têm estruturas e explicações 
diferentes, elas não são iguais na sua origem, mas se elas se 
acumulam e se associam. Como a Fúlvia estava dizendo, elas 
não necessariamente sincrônicas e, é nesse sentido, que a gente 
costuma dizer que essas três discriminações são estruturantes 
de todas as relações sociais. 

É por isso que, obviamente, que o direito a uma vida sem 
preconceitos, o direito a poder viver em uma sociedade em que 
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cada um e cada uma sejam aceitos, é determinante nas 
condições de vida porque a gente usa essas três dimensões, 
como sendo as dimensões estruturantes das relações sociais. E 
obviamente, a nossa sociedade convive com muitos outros 
preconceitos que determinam também como as pessoas vivem. É 
por isso que a gente não tratou aqui da questão da condição de 
vida e da cidadania das mulheres lésbicas, como eu entendo da 
pergunta que a Priscila me fez. 

A outra pergunta, em relação à creche dos funcionários públicos, 
eu acho que a Fúlvia fez uma boa discussão sobre a questão da 
creche como um direito também das trabalhadoras. Ela é um 
direito da criança, mas ela também é um direito, no sentido em 
que nós estamos discutindo o uso do tempo, e do direito que o 
Estado tem de interferir. Por não ter uma política de creches, de 
escolas em período integral, o Estado está interferindo 
exatamente nas condições como cada um vive a sua cidadania. 

A Carmem pergunta se nós mulheres hoje temos uma 
escolaridade maior. Eu acho que ela disse que nós estamos mais 
avançadas no mercado de trabalho, em termos de escolaridade. 
No entanto, nós ainda temos nichos de profissões.  Quando a 
gente pensa, por exemplo, nas diversificações das profissões 
masculinas e femininas,  as profissões masculinas são 7 vezes 
mais diversificadas do as femininas.  E  nós  estamos nas 
profissões menos qualificadas e estamos nos cargos mais baixos, 
digamos assim. Isso obviamente se reflete na Administração 
Pública. Se o nosso lugar é ficar em casa; se o nosso lugar é 
desempenhar as tarefas domesticas; o nosso lugar não é na 
política.  Foi por isso que eu defendi que  existissem quotas ao 
nível da política. Eu defendo que tenha quotas nas direções 
partidárias, assim como tenha quotas nas universidades,  mas 
essa é uma outra discussão. Agora, eu acho que, no caso dos 
cargos de chefia há essa explicação, há essa mesma matriz. 

A outra pergunta, da Andréa está relacionada à diferença entre 
políticas universais e políticas focais.  Quando nós estamos 
dizendo que, desde o planejamento, devemos pensar as 
políticas, as questões das relações de gênero,  entender  quem 
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são os grupos mais vulneráveis e tratar as dimensões raciais na 
elaboração dessas políticas, nós não estamos defendendo com 
isso ema política focal. Nós queremos que a política universal 
não crie, por si só, mecanismos de discriminação e de separação. 
Política focal é tirar do Estado a responsabilidade que ele tem 
sobre os direitos que foram conquistados. Política focal é fazer 
com que a política de combate à pobreza não seja um direito de 
toda a população a viver com dignidade.  Na verdade, o Estado, 
da forma como ele está organizado, da forma como ele tem a 
sua política econômica, ele faz o quê? Ele privilegia os estratos 
mais privilegiados da sociedade.  Hoje  nós  estamos  vendo  o 
que significa  essa  política de juros altos;  hoje  estamos  vendo  
o que significa o impacto no cotidiano desse superávit tão alto. 
Como essa política é uma política excludente, você faz uma uma 
política focal. Não é mais um direito porque o Estado só vai olhar 
um determinado segmento da sociedade. Eu defendo escola 
pública para todos, eu defendo uma saúde pública para todos, eu 
defendo que todo mundo tem que ter direito ao trabalho. No 
caso das transferências de renda, que hoje é uma política focal,  
ela não seria focal se tivesse uma lei que dissesse que todo 
cidadão tem o direito de viver com um tanto de recurso 
monetários. Isto é política universal, o resto é política 
assistencialista. E pelo fato de trazermos a dimensão de gênero 
para a política, pelo fato de incorporarmos o não-preconceito 
dentro das políticas, isso não significa que nós estamos 
defendendo uma política focal. Não é isso. Agora, é entender que 
a política universal não observa as diferenças e, se ela não 
observa a quem ela está atingindo, ela reproduz desigualdade. 

A sugestão da Lourdes é super interessante – a diferença que 
nós temos que fazer entre políticas para as mulheres e a política 
de gênero como nós estamos falando. Acontece que tratar isso 
no público. Vamos pensar grande aqui. Nós esperamos que a 
Rede Globo venha falar da nossa Conferência, mas dizer que nós 
estamos fazendo uma Conferência para a construção de uma 
política de gênero, fica complicado. Eu acho que o título  melhor 
da nossa Conferência Nacional deveria ser de políticas que 
construam a igualdade, porque a gente quer trazer para a 
política também uma dimensão de que ela não seja reprodutora 
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de preconceito. 

A Joana pergunta sobre a participação dos homens. Sendo muito 
leviana, muito curta na resposta, eu acho que é claro que cabe 
às mulheres, assim como cabe ao Movimento Negro, trazer a 
bandeira da sua discriminação. Somos nós mulheres que 
teremos que colocar a bandeira, na agenda política, dessa 
dimensão da igualdade. É claro que o papel dos homens está em 
serem educados. O estado deveria ter ema política de educação 
ampla, uma política contra o preconceito, uma política que 
educasse os homens no seu papel de opressor que eles exercem. 

E por final, eu queria falar para a Eunice que logo na abertura da 
minha fala eu disse que eu ia falar só das questões urbanas, pela 
dimensão do tempo e por um erro total meu achando que a 
questão rural não estaria presente aqui na nossa Conferência 
Distrital.  Mas acho que essa questão tem que ser contemplada 
nos grupos de trabalho. Obrigada. 

Nilza Iraci Silva — Instituto da Mulher Negra: É bem 
rapidinho. A questão é que, se nós vivemos,  nós temos aqui 
várias etnias. Etnia, na realidade, é atribuído à população 
indígena. No caso, quando a gente fala em negro, negro é uma 
construção política, como é o afrodescendente, agora a partir da 
Conferência de Durban que congrega pretos e pardos. Nós do 
Movimento Negro costumamos dizer o seguinte: se você não 
sabe quem é negro nesse país é só perguntar para os porteiros 
dos edifícios de classe média; perguntar para a polícia;  
perguntar para o garçom de um hotel chique. Essa questão é 
muito complicada. Nós vivemos num Brasil de uma 
multiplicidade muito grande. Eu tenho ouvido muitas pessoas 
dizerem  "Mas como é que você está nessa luta se você não é 
negra?"  As pessoas estão dizendo isso, mas, no entanto, o 
gerente do hotel Nacional não pensou nisso, há cerca de dois 
meses atrás, quando cometeu aquela barbaridade de 
discriminação. Ele sabe quem é negro nesse país e de quem ele 
desconfia.  

Em relação ao sistema de quotas, eu também acho lamentável 
que a gente tenha que ter sistema de quotas. Eu não acho que o 
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sistema de quotas é uma parte das políticas  afirmativas e da 
dívida histórica que esse país tem com essa população. Seria 
bom se nós não precisássemos ter sistemas de quotas e 
pudéssemos estar todos no mesmo barco, lutando por uma 
escola de qualidade, porque isso sobrecarrega a população 
negra, os jovens negros, que além de terem que lutar por  uma  
escola de qualidade, mesmo assim, ainda têm que lutar pelo seu 
ingresso na universidade. E eu considero também que isso não é 
uma panacéia; não é isso que vai resolver todas as questões. 
Mas, é uma política que eu considero fundamental e necessária 
nesse momento. O fato de se dizer que as pessoas reagem tão 
violentamente em relação a essa questão é  porque  isso tem 
muito a ver com privilégio. Quando a gente fala de quotas para a 
população negra, é bom a gente perceber que essa política de 
quotas sempre existiu para a população branca. A população 
branca sempre teve o sistema de quotas de 80% na 
universidade, 90% não sei onde. Enfim, isso não foi inventado 
pela gente. 

Alguém me perguntou em relação aos dados.  Eu havia dito que 
eu tinha trazido dados estatísticos e que,  por razão de tempo, 
eles não foram colocados. Eu tenho uma dimensão muito rápida 
disso. Quando a gente fala que as mulheres negras, segundo 
dados da PNAD (IBGE), ganham 25% do total da população, isso 
dá só uma dimensão da importância de que a  gente tenha 
políticas voltadas para as mulheres.  Eu peço desculpas por não 
ter colocado esses dados todos, mas eles vão estar 
disponibilizados para vocês. Mas o que a gente tem trabalhado 
junto aos movimentos sociais como um todo (rurais, urbanos, 
direitos humanos, movimento feminista), é que a questão racial 
seja transversal, incluindo todas as  políticas de gênero,  de 
direitos humanos, etc. Fora algumas questões especificas, nós 
temos trabalhado no sentido de que o racismo não seja uma 
questão da população negra, mas da sociedade como um todo. 
Como eu disse anteriormente, não tem sociedade desenvolvida, 
não tem democracia, se nós não resolvermos essa chaga social 
que é a desigualdade entre pessoas. Nós temos reivindicado o 
direito à diferença, assim como as lésbicas ou como qualquer 
outro movimento identitário. O que nós temos reivindicado e o 
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que nós temos defendido é que as diferenças não sejam 
transformadas em desigualdades. Nós queremos políticas, nós 
queremos, inclusive, ver toda a sociedade, dentro da sua casa, 
no espaço público e privado, falando que racismo é crime e que 
racismo provoca desigualdade, provoca dor e que, se não 
resolvermos essas questões, não conseguiremos ser uma nação 
civilizada. É isso.  

Coordenadora: Obrigada, Nilza. Agora a nossa última fala é da 
Lia Zanotta.  

Lia Zanotta Machado — AGENDE: Vou ver se eu consigo 
responder às perguntas na ordem.  

A primeira foi da Dehbora. Ela pergunta o que nós podemos 
fazer quando o número de mulheres agressoras aumenta de 1% 
para 17%. Bom, há duas questões que estão sendo colocadas aí. 
De um lado, vocês devem olhar o contexto cultural e alguns 
dados estatísticos, em termos de homicídios. O Movimento 
Nacional de Direitos Humanos fez um levantamento das notícias 
de jornais. O problema é que as estatísticas de homicídios, via 
SUS, nos dá o número de mortos e não os que acusam.  O 
trabalho do Movimento Nacional de Direitos Humanos é fazer um 
levantamento de dados com pequenas notícias de jornais,  não 
das manchetes, mas dos casos de homicídios que apareciam nos 
jornais. Por lá vocês vêem que o percentual totalizado  de 
mulheres que aparecem como vítimas, mortas, é de 10 % e, no 
caso dos homens, é de 90%. Então, vejam que, em termos de 
homicídios, as mulheres morrem menos que os homens. E se 
pegarmos os dados do Ministério de Saúde, eles também vão 
revelar a mesma coisa.  

Em termos de agressores, que é a novidade, somente 3% das 
pessoas envolvidas nesses crimes noticiados são agressoras, os 
restantes 97%, são agressores. Assim, podemos dizer que nós 
temos uma divisão cultural em que a cultura leva mais os 
homens à agressividade do que as mulheres, se olharmos aquele 
ponto crucial que é o homicídio. Se eu olhar a mulher como 
vítima de agressão, esse percentual aumenta 
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extraordinariamente em relação aos homens. Se nós pensarmos 
a mulher como  uma vítima crônica de violências, não só em 
termos de agressões  leves, mas levando em consideração um 
conjunto crônico de lesões pesadas, com problemas orgânicos 
pesados, depressão nervosa pesada etc., nós verificamos que as 
mulheres são muito mais vítimas crônicas. Outro dado, que não 
está aparecendo tanto, é que as mulheres também são 
agressoras - e são agressoras menos que os homens - mas 
também são agressoras que podem ser crônicas em relação aos 
seus filhos. Este dado da agressão das mulheres em relação aos 
seus filhos e em relação a outras mulheres,  é um dado que 
aparece menos. Portanto, há uma certa construção da violência 
das mulheres contra mulheres e contra os filhos, e contra 
homens também, que existe culturalmente e que não está 
estatisticamente visível.  

Nesse sentido,  nessa linha de raciocínio, que não é a única, se 
nós pensarmos no  Distrito Federal, eu me lembro de uma 
pesquisa da qual eu participei e que cujos dados estatísticos dão 
um indicador muito interessante. Se nós pegarmos o período de 
1987 até 1992,  o número de ocorrências dentro da Delegacia 
Especializada da Mulher era de aproximadamente 400. De 1993 
em diante, pulou para mais de 4.000. Isso significa que há uma 
visibilização da violência de uma forma fundamental a partir de 
um processo da existência mesmo da Delegacia Especializada da 
Mulher e da posição que ela tomou de escutar as mulheres 
agredidas. Então, é possível que estejamos visibilizando uma 
violência que já existia. Em termos de direitos humanos, é 
melhor que ela esteja visibilizada.  

Outra coisa muito mais complicada é o crescimento da cultura da 
violência no Brasil. Em termos gerais, está aumentando  a 
violência de todos contra todos; está fazendo com que mais 
mulheres entrem no tráfico de drogas, que era um predomínio 
masculino. Antigamente, as mulheres ficavam em torno da droga 
e agora elas passam também a ser traficantes de droga. Então, o 
aumento da violência faz com aflore o lado negativo da procura 
da igualdade, produzindo mais mulheres criminosas. É por isso 
que, tanto as mulheres como os homens, têm que dar um basta 
à violência, porque a violência está generalizada. E a violência 
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contra a mulher é aquela fundamental porque estrutura e nos 
torna familiares com a violência e reprodutores da violência. Eu 
acho que botar um ponto final na violência contra a mulher é 
uma forma também de botar um ponto final contra a cultura da 
violência. Eu acho que essa é uma questão muito importante. 
Então, nós temos sim que nos alertar para o  que a  Dehbora  
disse: "O que fazer?" Nós temos que pensar que a nossa cultura 
está se tornando violenta e, cada vez mais, temos que 
empreender uma campanha contra a cultura violenta em que nós 
estamos nos tornando.  

Sobre a questão de quotas para brancos e negros, acho que isso 
já foi muito falado, mas a contraparte entre você classificar de 
acordo com a cor, a origem, seja lá o que for,  ou silenciar,  é 
muito complicado. Por quê? O ideal seria que nós não 
precisássemos classificar, ou que pudéssemos classificar como 
quiséssemos. Qual é o problema da classificação? Por que a 
classificação é um problema? Porque há um preconceito racial, 
senão, não seria problema. Nesse sentido, acho que nós temos 
que nos defrontar com os dias de hoje, em que a questão 
primordial não é apenas de falar de raças e diferenças, não é 
falar apenas de preconceitos, é falar de afirmação de direitos. 
Por isso, nós não podemos nos silenciar sobre as diferenças que 
envolvem gênero, que envolvem raça, que envolvem etnia. Do 
meu ponto de vista, nós não podemos nos silenciar porque o 
silencio custa muito e mantém o preconceito. Nós temos que 
enfrentar a questão de que isso nos incomoda, porque nem 
sempre a gente sabe dizer de que raça nós somos, que cor nós 
temos, mas tem pesquisas que mostram isso muito bem.  

Há um texto em que um psicanalista conta que um homem 
advogado foi mandado embora e disse: "Será que é por uma 
questão de raça?" E ele dizia assim: "Será que eu sou branco ou 
negro? Será que foi pelo meu nariz, pelo meu cabelo, pela minha 
cor da pele?" E como se ele fizesse um mapeamento nuançado 
de cor. Então, eu acho que a questão identitária de quem nós 
somos não passa pela raça. Mas, na questão da defesa dos 
direitos políticos, nós temos sim que falar de que gênero nós 
somos, de que cor nós somos, para que a gente consiga não a 
diferenciação,mas a igualdade política. Essa é a minha 
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impressão. Eu acho que nós temos que enfrentar o fato de que a 
igualdade política implica em que possamos classificar como 
quisermos em termo de igualdade.  

Vamos finalizar. A Mylena fez uma indagação sobre a questão da 
violência doméstica, do agressor e o que se fazer com o 
agressor. A questão do agressor, quando colocada em termos 
patológicos, é problemática. No entanto, isso não quer dizer que 
não tenha que ser dado um cuidado, uma especial atenção, ao 
agressor. Há terapias e formas, que não são necessariamente 
terapias psicológicas, portanto não implicam em patologias, que 
são feitas por grupos de apoio a agressores, coordenadas por 
pessoal que trabalha em serviço social, psicologia, sociologia, 
que podem sim fazer alguma reflexão sobre a cultura do 
agressor. Na verdade, a cultura do agressor é a cultura mais 
íntima da sua própria identidade. Eu acredito que, não é só pela 
punição que  a gente faz parar um agressor, também é por uma 
reflexão sobre quem ele é, uma reflexão sobre a identidade 
masculina. O fato é que a construção cultural é muito forte e faz 
com que os homens se considerem protetores e que, às vezes, 
as mulheres adoram protetores. Mas de repente, não é uma 
proteção recíproca — ele me protege e eu o protejo. Isso eu 
acho ótimo. Mas, se é protetor controlador, fiscalizador, isso é 
um problema. Na nossa pesquisa, uma mulher disse que 
chegava em casa e ele se dava ao direito  de abrir as pernas da 
mulher e enfiar o dedo pra ver se ela tinha tido alguma relação 
quando saiu de casa. O que é isso? Vocês podem dizer que é 
uma questão excessiva.  Não sei se é  excessiva, mas há um 
padrão cultural que é o do homem controlador. Em vários países 
do mundo há formas de diferentes terapias, tratamentos, 
conversas, que duram uma semana, duas ou três semanas, em 
que há uma reflexão sobre o agressor. Eu acho que isto é 
importante. Eu acho que a gente precisa de uma reflexão da 
construção da questão da identidade das mulheres para que elas 
tenham mais força e mais  empoderamento para sair das 
situações de violência. Eu tenho a impressão que a novidade 
seria punirmos, mas também temos que mudar a mentalidade. 
Mudar a mentalidade é um custo grande, mas nós temos que 
enfrentá-lo. Eu acho que nós temos que pensar nos custos dessa 
mudança da mentalidade dos nossos homens, das nossas 
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mulheres e das nossas instituições públicas. Eu diria que a 
questão da violência é uma questão social,  é  uma questão 
policial, é uma questão judiciária e é uma questão da saúde. 
Talvez nós pudéssemos dizer isso nas diretrizes. A questão da 
violência que não é uma coisa só de política de segurança. Até 
agora, a questão da violência não é de  ninguém.  Se você 
pergunta para a segurança, não é dela; é uma questão social. Se 
você pergunta para a sociedade, não é dela; é uma questão da 
segurança. Se você pergunta para a saúde,  não é dela; é de 
outro. A violência não é de ninguém. Nós nos recusamos a dizer 
que a questão da violência é uma questão social, ou policial, ou 
judicial, ou de saúde. É uma questão de todos. Eu diria que a 
violência é uma questão absolutamente grave, especialmente se 
nós olharmos as condições que fazem efeito sim, através da 
mediação da dignidade das pessoas que aumenta o 
empobrecimento. Essa cultura de que, independentemente do 
empobrecimento geral, há violência em todas as classes sociais, 
é um grande desafio para nós.  

Coordenadora: Obrigada Lia. Para finalizar o nosso turno 
matutino, eu queria informar que é muito importante  que cada 
um tenha em mãos os temas que vão ser discutidos nos grupos 
de trabalho para que cada um saiba exatamente para que sala 
deve se dirigir após o almoço. O primeiro tema é "Gênero, Saúde 
e Direitos Sexuais e Reprodutivos", na sala B4. O segundo tema 
é "Gênero, Violência, e Política de Segurança", na sala B6.  O 
terceiro tema é "Gênero, Enfrentamento da Pobreza, Acesso à 
terra,Geração de Renda e Trabalho", na sala B5. O quarto tema 
é "Participação das Mulheres no Poder e na Gestão de Políticas 
de ,0 Gênero", na sala B1. O quinto tema é "Gênero, Educação e 
Cultura", na sala B2. O sexto tema é "Gênero, Raça e Etnia", na 
sala B3. Estas salas estão no Bloco B, à nossa esquerda. Para o 
bem de todos, o nosso horário de almoço será de apenas uma 
hora e trinta minutos. Às 14:30 horas, nos dirigiremos 
diretamente para os grupos. Bom almoço. 
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