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Essas mulheres teciam os fios da esperança para costurar as ações 
que farão o mundo trilhar relações justas e igualitárias nas dimensões 

de classe, gênero, raça e etnia. Assim, Nazaré e Solange estarão para 
sempre presentes nas lembranças das mulheres dos movimentos rurais.

NAZARÉ FLOR

Beleza, alegria de viver, espontaneidade, canção, poesia e garra, tudo isso e muito 
mais expressam o que foi e é Nazaré para nós, que tivemos o privilégio de conviver 
com ela até 11 de Outubro de 2007. Ainda ressoa em nossos ouvidos as suas 
canções e a sua risada e nossos olhos continuam cheios de sua presença forte, 
altiva, disposta a se doar por inteira para parir um novo mundo, onde todos os 
seres humanos sejam respeitados igualmente. É, assim, como poeta e defensora 
das pessoas, animais, terras, plantas, rios, igarapés e de todos os ecossistemas, que 
vamos lembrar da nossa companheira Nazaré Flor. 

MARIA SOLANGE DA SILVA ALVES

Valente, decidida, comprometida com a integração das lutas das mulheres 
rurais e articuladora habilidosa era a nossa Diretora Executiva do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Timbaúba, a nossa representante no Conselho do Conselho 
Nacional dos Direitos das Mulheres e a integrante da Direção do Movimento da 
Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE) e da Associação de Mulheres 
de Timbaúba e do Grupo de Base, em Xixá, Maria Solange. Sua ausência, a partir 
de 25 de Maio de 2006, deixou os nossos corações cheios de saudade.  



prefáCio

A História oficial da humanidade tem ocultado, em grande proporção, a 
participação das mulheres na sociedade. Foi assim no trabalho, na produção, na 
ciência, na política, na religião... Por isso e por tantos outros fatos, nós, mulheres 
trabalhadoras rurais, sentimos a necessidade de construir este Caderno. Ele deverá 
nos auxiliar no debate sobre a construção e controle de políticas públicas e na 
tarefa de facilitar o acesso das trabalhadoras rurais a qualquer política. Ele é parte 
de nosso esforço por uma cidadania plena para as mulheres rurais.

Tudo começou na década de 1980, quando trouxemos a política de Organização 
das Mulheres Trabalhadoras Rurais para o Movimento Sindical de Trabalhadoras 
e Trabalhadores Rurais, sob o lema: sem a participação da mulher a luta fica pela 
metade. Hoje, já somos 356 mulheres atuando nas direções executivas dos 178 
Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pernambuco. Somos 186 
Comissões Municipais e uma Comissão Estadual. Mas, ainda somos poucas para 
a grande tarefa de construir a igualdade. Para avançar, precisamos estabelecer 
parcerias com outras mulheres organizadas no campo e na cidade.

A nossa visão de futuro nos diz que é possível um mundo, onde as desigualdades 
de classe, gênero, raça e etnia estarão eliminadas. Um mundo, onde os cuidados 
com as crianças, com as pessoas idosas e com as pessoas com deficiência serão 
compartilhados por homens, mulheres e pela sociedade como um todo. 

Não duvidem! Tudo isso acontecerá, sim, com a luta e a participação organizada 
das mulheres em seus grupos de base, sindicatos, movimentos e associações.
  
O caderno Semeando Cidadania traz informações que há muito tempo queríamos 
colocar para o maior número possível de companheiras no Estado de Pernambuco. 
Ele deverá contribuir para ampliar e consolidar os nossos conhecimentos e as 
nossas formas de propor e monitorar as políticas públicas.

Uma boa leitura!

Maria Aparecida de Melo (Mulica)
Diretora de Políticas para Mulheres da Fetape



apresentação

Mulheres Semeando Cidadania, iniciativa da Secretaria Especial da Mulher de 
Pernambuco em parceria com a Fetape, através da Diretoria de Políticas para 
as Mulheres, e com o apoio do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para Mulheres - Unifem, é um caderno sobre políticas públicas. Seu conteúdo é 
dirigido às mulheres, especialmente as do campo, inspirando-se na experiência 
da Formação da Rede de Agentes de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais, 
iniciada em 2007, com as trabalhadoras da zona canavieira, participantes do 
Programa Chapéu de Palha do Governo do Estado de Pernambuco, e servirá de 
material de apoio para a continuidade dessa formação.

Este Caderno foi construído com mulheres da Fetape, que participaram de diversas 
discussões expondo suas experiências e disponibilizando publicações diversas, 
enriquecendo os conteúdos apresentados. 

As políticas públicas têm relação direta com o direito de todas as pessoas a uma 
vida digna e constituem uma obrigação do Estado. Sem a participação da Sociedade 
Civil Organizada, porém, a política pública não se realiza. Reconhecer o papel de 
cada um é, portanto, aspecto fundamental para um bom resultado. Assim, o papel 
da sociedade é tanto maior e mais eficaz quanto melhor organizada e capacitada 
sobre as questões da coisa pública ela estiver. 

Por isso, o objetivo do Mulheres Semeando Cidadania é apresentar e discutir 
as políticas públicas como um instrumento de formação e de estímulo à ação. 
Entendendo que é a partir da compreensão da dinâmica das políticas públicas, das 
suas várias etapas e diferentes níveis, que as mulheres poderão, mais facilmente, 
acessá-las e participar, mais decisivamente, de suas definições e controle.

O conteúdo deste Caderno está organizado de forma crescente, começando com 
os aspectos mais amplos sobre o tema, até os mais específicos. Neste sentido, 
inicia apresentando a relação entre Estado e Sociedade, o conceito sobre as Leis 
e os Direitos, para, então, poder definir o significado das Políticas Públicas e seu 
funcionamento. Esses conteúdos compõem a primeira parte do texto. 



A segunda parte está reservada aos passos para a construção da Política Pública e 
a duas questões prioritárias nesse tema: Dinheiro Público e Orçamento. 

Na terceira parte são apresentadas as Políticas Públicas para as Mulheres, 
juntamente com informações sobre os Organismos Especializados e os Conselhos, 
Fóruns e Conferências da Mulher. 

A quarta e última parte é dedicada às Políticas Públicas Setoriais, onde são 
abordadas as seguintes áreas: Educação, Saúde, Habitação, Terra, Trabalho, 
Assistência e Previdência Social, Segurança Pública e Cultura e Lazer.

Nele, encontram-se também os endereços dos serviços de segurança, saúde 
e justiça, disponíveis para atender e ajudar a mulher em situação de violência 
doméstica e familiar.

Ao semear essas informações enriquece-se o campo do exercício da cidadania, 
o que constitui um passo decisivo para a conquista de novos valores e de novas 
formas de organização social, cultural,  política e econômica.

Boa discussão e boa reflexão!

Cristina Buarque
Secretária da Secretaria 

Especial da Mulher de Pernambuco
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O quE é SOciEDaDE E O quE é EStaDO?

Sociedade é o conjunto das pessoas que vivem em um país: crianças, jovens, 
pessoas adultas e idosas que estudam, trabalham, produzem e se reproduzem. 

A palavra “estado” tem muitos significados. Porém, para compreendermos as 
lições deste livro, que tratam das políticas públicas, precisamos conhecer, muito 
bem, apenas dois deles.

1  A palavra estado, escrita toda com letra minúscula, quer dizer uma parte da 
divisão política, administrativa e territorial de um país.

Exemplo: O Brasil, esse mundão de terras, está dividido em 27 partes, sendo 26 
estados, e um Distrito Federal, onde fica o Presidente da República.

No mapa, se pode ver as linhas dividindo o Brasil em várias partes e localizar 
Pernambuco. Então, Pernambuco é um estado. Isso significa que Pernambuco tem 
um território, onde vivem pessoas produzindo e se reproduzindo, administrado 
por um governo. 

2  A palavra Estado, escrita com a inicial maiúscula, quer dizer o conjunto  das 
instituições que administra e controla o país.

Relembrando as lições anteriores, podemos entender que o país é formado pelo 
Estado e pela Sociedade Civil. O Estado administra e controla e a Sociedade Civil 
demanda e, também, controla.

As instituições que formam o Estado são os governos, as forças armadas, os 
tribunais e os parlamentos. Essas instituições estão presentes nos municípios, nos 
estados e na União. Elas se completam e se combinam para prestar serviços e 
ofertar bens à população. Esses serviços e bens são as políticas públicas.

Como administrador do Brasil, o Estado necessita de dinheiro para pagar os 
serviços e construir os bens. E esse dinheiro vem dos impostos e taxas que o povo 
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paga para o município, para o estado e para a União. Por isso, a garantia a uma 
vida digna é o direito de todas as pessoas e é obrigação do Estado.

As instituições que compõem o Estado estão reunidas em grandes grupos, de 
acordo com atribuições e poderes específicos. Assim, o Estado tem três poderes e 
um mecanismo de controle. É por meio de seus três poderes: o Poder Legislativo, 
o Poder Executivo e o Poder Judiciário, e do Ministério Público, que ele realiza o 
direito das pessoas.

k O Poder Legislativo elabora as leis. Ele é formado pelas câmaras 
municipais de vereadores e vereadoras, pelos deputados e deputadas 
das assembléias legislativas estaduais e pelo Congresso Nacional, que 
tem duas câmaras: a Câmara dos deputados e deputadas federais e o 
Senado Federal, onde estão as senadoras e senadores.

k O Poder Executivo executa as leis. Ele é formado pelo Presidente da 
República, com seus ministérios, pelos governadores e governadoras dos 
estados e pelos prefeitos e prefeitas de municípios com suas secretarias. 
Todos eles executam as políticas públicas.

k O Poder Judiciário obriga a cumprir as leis, e pune quem não as cumpre. 
Ele é formado pelos juízes e juízas estaduais e federais, desembargadores 
e desembargadoras, com seus respectivos tribunais.

k O Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis. Ele é formado 
pelos promotores e promotoras, procuradoras e procuradores de justiça 
estaduais e federais, com suas promotorias e procuradorias. 

Quando esses poderes e o Ministério Público cumprem as suas obrigações de 
maneira correta, o Estado efetiva os direitos das pessoas e, assim, respeita a 
cidadania de todos e todas e promove o exercício da democracia. Porém, nós já 
sabemos que não é apenas o Estado que tem a obrigação de garantir uma vida 
digna; as pessoas também têm os seus deveres e obrigações.

Enfim, nas democracias, primeiro se elaboram e aprovam-se as leis. Para 
depois serem implantadas as ações concretas, que são as políticas públicas. O 

cumprimento das leis e a realização das políticas públicas são julgados pelo Poder 
Judiciário e fiscalizados pelo Ministério Público. Ou seja, para que existam direitos 
são necessárias leis, políticas públicas e controle.

     Moral da história

Quando estamos estudando políticas públicas é preciso conhecer bem 
os nossos direitos e, para isso, precisamos entender os poderes do 
Estado e conhecer as nossas leis. Políticas Públicas, Leis e Direitos estão 
profundamente relacionados.
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As leis são um conjunto de regras e de normas escritas que determinam o 
comportamento das pessoas, das organizações privadas e dos poderes do Estado, 
em cada sociedade. As leis podem surgir de costumes, tradições, acordos e das 
demandas de diferentes setores da população. 

Como já vimos, existe um poder de Estado que é responsável por organizar esse 
material vindo dos costumes, tradições, acordos e demandas, dando-lhes a forma 
de lei. No Brasil, as leis são feitas e aprovadas pelo Poder Legislativo e sancionadas 
pelo Poder Executivo. Portanto, são regras feitas por parlamentares nos 
municípios, nos estados e na União que, para serem postas em prática, necessitam 
do “de acordo” dos prefeitos ou prefeitas, dos governadores ou governadoras e 
do presidente ou presidenta da república. Isto quer dizer que as leis podem ser 
municipais, estaduais e federais. 

k	Quando elas são feitas pela câmara de vereadores e vereadoras do 
município e sancionadas pelo prefeito ou prefeita, elas são leis municipais, 
que valem dentro daquele município;

k	Quando elas são feitas pelos deputados e deputadas estaduais da 
assembléia legislativa do estado e sancionadas pelo governador ou 
governadora, elas são leis estaduais, que valem dentro daquele estado;

k	Quando elas são feitas pelos deputados e deputadas federais, 
senadores e senadoras do Congresso Nacional e sancionadas pelo 
presidente ou pela presidenta da república, elas são leis federais, que 
valem em todo o país.  

Para que as leis municipais, estaduais e federais tenham coerência entre si é preciso 
uma lei maior. Uma lei-guia de todas as outras leis, superior a todas elas. Uma lei 
que defina os princípios de nossa organização social, política e econômica. Essa lei 
maior é a Constituição Federal. Diante dela, todas as outras leis são menores. 

O quE SãO aS LEiS? Mas, atenção! Para que esses princípios constitucionais sejam democráticos, ou 
seja, não excluam e não discriminem ninguém, a Constituição Federal deve ser 
elaborada pelo Congresso Nacional depois de terem sido ouvidos todos os setores 
da população. Quando se elabora uma nova Constituição, as leis menores, antigas, 
ou podem perder a validade ou devem ser adaptadas aos novos princípios.

Assim, uma Constituição Federal Democrática é uma carta de princípios que deve 
ser seguida por todas as pessoas que legislam. Ela é como uma grande lista de 
afazeres, onde estão escritos os direitos e os deveres principais que a sociedade 
e o Estado devem efetivar para garantir a convivência respeitosa entre todas as 
pessoas e para que a vida de cada pessoa se desenvolva com dignidade e justiça. 

Todos os direitos de mulheres, homens, crianças, jovens, pessoas idosas, de todas 
as raças, no Brasil, começam na Constituição Federal. É na Constituição Federal 
que estão garantidos os direitos humanos universais.

     Moral da história

O Brasil tem uma lei maior e muitas leis menores. Quando não são respeitados 
os princípios constitucionais coloca-se em risco a paz, a justiça social e a 
democracia. Por isso, nenhuma lei, nenhum governo – Federal, Estadual ou 
Municipal – pode contrariar os princípios da nossa Constituição Federal.
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O quE SãO DirEitOS HumanOS?

Direitos Humanos são direitos da pessoa, que devem ser garantidos independente 
de seu lugar de nascimento, de sua raça, sexo, orientação sexual, religião, de suas 
condições físicas, mentais e econômicas, e de seu país estar em guerra ou em paz.

Assim, os direitos humanos são os direitos da pessoa ao próprio corpo, à liberdade 
de ir e vir, à liberdade de pensamento, de religião, de expressão e de associação 
em sindicatos e partidos políticos. Também fazem parte dos direitos humanos, 
o direito à proteção, ao julgamento público e imparcial, à vida livre de torturas, 
maus tratos, trabalhos forçados e escravizações. Portanto, os direitos humanos 
são chamados dessa maneira, porque definem as condições para a garantia da 
dignidade de toda e qualquer pessoa. 

Esses direitos estão registrados em um tratado internacional, que é a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Ela foi escrita depois da Segunda Guerra Mundial 
e publicada, em 1948, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, valendo como lei 
para as pessoas de todos aqueles países que a assinaram, inclusive o Brasil. 

Contudo, as mulheres, em todas as partes do mundo, tiveram mais dificuldades do 
que os homens para garantir os seus direitos humanos. O motivo dessa desvantagem 
está no fato de muitas sociedades, inclusive a brasileira, terem sido organizadas a 
partir da idéia de que a vida, o destino e o corpo das mulheres eram propriedades 
dos homens, sendo esses os únicos seres que tinham direito a ter direitos. 

As sociedades que foram organizadas dessa forma, ou seja, onde os homens 
tinham direitos sobre as mulheres, são chamadas de sociedades patriarcais. 
Assim, mesmo que, em 1948, as sociedades já não se organizassem dessa 
maneira, em muitas delas ainda se mantinham leis, hábitos, costumes e tradições 
que discriminavam as mulheres.   Por isso, foram necessários outros tratados e 
convenções para fortalecer o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres. 
Entre eles encontram-se a “Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres”, que foi publicada em 1979, e a “Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”, 
publicada em 1995, conhecida também como Convenção de Belém do Pará. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 aboliu qualquer direito dos homens sobre 
as mulheres e reconheceu todos os direitos humanos para todas as pessoas. Mas, 
na prática, as mulheres ainda sofrem discriminações. Por essa razão, é obrigação 
do Estado Brasileiro criar os meios necessários para promover a igualdade entre 
mulheres e homens.

     Moral da história

Os direitos humanos são direitos universais. Para que as mulheres se livrem 
dos hábitos, costumes e tradições patriarcais, e tenham os seus direitos 
humanos garantidos, são necessárias políticas públicas que garantam, no 
cotidiano, o cumprimento das leis.
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nO BraSiL, tODaS aS PESSOaS rEaLizam 
SEuS DirEitOS?

As mulheres, as pessoas negras e indígenas sabem que por muito tempo e para a 
maioria das pessoas os direitos não foram reconhecidos e que, por isso mesmo, 
até hoje, não se realizaram: ainda estão no papel.

Ora, se os direitos não se realizam para a maioria das pessoas e se alguns grupos 
da sociedade, como os homens brancos, sempre gozaram de seus direitos, a 
sociedade é desigual e injusta. Isso significa que precisamos corrigir a sociedade, 
reconhecendo imediatamente a dívida com essas pessoas. Dessa forma, cabe 
à Sociedade Civil Organizada exigir e cabe aos governos criarem políticas 
públicas reparadoras ou afirmativas para aqueles grupos da população, que 
historicamente foram alvos de opressão e discriminação, não prolongando mais 
essas desigualdades.

As mulheres, as pessoas negras e indígenas constituem grupos com os quais a 
sociedade brasileira tem uma dívida. São esses grupos que têm direito a políticas 
públicas reparadoras para que se promova de fato a igualdade e a justiça.

Outra questão importante a ser considerada, quando estamos pensando em 
políticas públicas, é o fato de as pessoas serem diferentes, isto é: terem idades 
diferentes, condições físicas e mentais diferentes, sexualidades diferentes, 
viverem em ambientes geográficos diferentes. Bem, se as pessoas são diferentes, 
elas têm necessidades diferentes. Por isso, as políticas públicas devem, também, 
se orientar para atender de forma adequada, às necessidades dos diferentes 
grupos da população. Ou seja, os governos devem criar políticas públicas 
específicas para grupos específicos.

Assim, para concretizar os direitos humanos, garantidos na Constituição para 
todas as pessoas, é preciso implantar mais de uma política pública, de forma a 
responder adequadamente as demandas das:

k	Pessoas do sexo masculino e do sexo feminino;

k	Pessoas de diferentes raças - negras, brancas, indígenas, ciganas;

k	Crianças, jovens, pessoas adultas e idosas;

k	Pessoas heterossexuais e homossexuais; 

k	Pessoas com deficiência;

k	Pessoas que vivem nas zonas rurais e nos espaços urbanos.

     Moral da história

Para concretizarmos os direitos de todas as pessoas no Brasil são necessárias 
as políticas públicas universais, as reparadoras e as específicas.
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O quE SãO POLíticaS PúBLicaS?

As Políticas Públicas são ações concretas que o Estado deve adotar para realizar o 
Direito de todas as pessoas do país a uma vida digna. Por sua vez, o direito a uma 
vida digna é formado por vários direitos:

k	direito à saúde;

k	direito à educação;

k	direito à habitação;

k	direito à terra, às águas e aos alimentos;

k	direito ao trabalho;

k	direito a uma vida sem violência;

k	direito à cultura e ao lazer.

Esses são os direitos humanos de todas as pessoas, em qualquer sociedade do 
mundo, estejam elas organizadas em grupos, ou não, sejam elas governantes ou 
não. Esses são os direitos fundamentais, também chamados de Direitos Universais, 
que o Brasil reconhece, para mulheres e homens, de todas as idades, raças e etnias, 
na Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior.

Assim, não é difícil compreender que a concretização desses direitos é uma 
obrigação do Estado para com a sociedade. E, ainda, que essa obrigação é cumprida 
por meio de diferentes ações, que são denominadas de políticas públicas.

No entanto, em toda história da humanidade, o reconhecimento e a concretização 
de direitos, para grande parte da população, sempre foram frutos de conquistas, 
obtidas e mantidas da seguinte maneira: as pessoas identificam os seus problemas, 
se organizam em torno deles, lutam para construir leis, exigem ações concretas 
para pô-las em prática e, por fim, controlam a qualidade dessas ações. 

Como as pessoas são diferentes e têm problemas, necessidades e desejos diferentes, 
elas se organizam em diferentes grupos.  A reunião dos grupos organizados em 
torno de problemas comuns constitui, então, a Sociedade Civil Organizada.

No caso das mulheres, elas se organizaram em movimentos feministas e em outros 
movimentos sociais para conquistar, muito depois dos homens, o direito ao voto, 
à educação, ao trabalho remunerado, à liberdade sexual e, também, à condição de 
construir os direitos reprodutivos. Isso quer dizer que houve tempos em que as 
mulheres tiveram menos direitos que os homens.

As mulheres lutaram, ainda, para conquistar o direito à pensão alimentícia, em 
caso de separação. Esse direito, que também é dos filhos e filhas, é irrenunciável. 
Atualmente, ele se concretiza através do pagamento da pensão por uma das partes 
do casal. Quem paga a pensão é a pessoa do casal que tem melhores condições 
financeiras, independente do sexo. Se essa parte não cumpre com a sua obrigação, 
terá a prisão determinada pela justiça.

Assim, o reconhecimento dos direitos se faz por meio de lutas organizadas, de 
conquistas de leis e a sua concretização por meio de políticas públicas.

     Moral da história

A política pública é a forma de realizar os direitos fundamentais das pessoas.
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Como são organizadas as PolítiCas 
PúbliCas?

As políticas públicas são organizadas por setores: saúde, educação, segurança, assistência, 
previdência, etc. e são universais, reparadoras ou afirmativas, e específicas.

k	As políticas públicas universais são aquelas ações permanentes de que 
todas as pessoas necessitam igualmente e são destinadas a todas as 
pessoas no país.

Exemplos: 
A política de vacinação. 
A política de educação básica. 

k	As políticas públicas reparadoras ou afirmativas são aquelas ações 
temporárias de que a sociedade necessita para reparar as injustiças e 
promover a igualdade entre as pessoas. Elas estão destinadas a grupos 
da população que tiveram os seus direitos humanos violados, por meio 
da prática de injustiças, de discriminações e de opressões. Enfim, são 
aquelas ações adotadas, por tempo determinado, necessárias para a 
correção das distorções existentes.

Exemplos: 
A política de cotas para as pessoas negras nas universidades.
A política de cotas para as mulheres nos processos eleitorais.

k	As políticas públicas específicas são aquelas ações permanentes que 
se dirigem ao atendimento das necessidades próprias e específicas 
de diversos grupos da população: 

Exemplos: 
A política de saúde materna, que é voltada para as mulheres. A 

política de prevenção e tratamento do câncer de próstata e pênis, 
que é específica para os homens.

As políticas públicas podem ser ainda obrigatórias para o Estado e para as pessoas, 
ou somente obrigações do Estado e direitos das pessoas. Dessa forma, podemos 
dizer que, do ponto de vista da população, existem políticas públicas obrigatórias 
e políticas públicas não-obrigatórias.

k	As políticas públicas obrigatórias são aquelas que os governos oferecem 
e nenhuma pessoa pode se negar a acessar, a exemplo da política pública 
de vacinações. Os governos têm obrigação de oferecer as vacinas e as 
pessoas têm a obrigação de tomar as vacinas e levar as crianças para 
serem vacinadas. Se uma das partes falha, haverá prejuízo para o conjunto 
da população e poderá haver punição para a parte que falhou.

k	As políticas públicas não-obrigatórias são aquelas que os governos 
têm obrigação de oferecer, mas que as pessoas podem optar por acessar 
ou não. Por exemplo: a política de financiamento da casa própria.

     Moral da história

As políticas públicas também são obrigações da população e não apenas direitos.
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quEm cOntrOLa a rEaLizaçãO DaS 
POLíticaS PúBLicaS?

As políticas públicas devem ser controladas pelos poderes do Estado, pela 
Sociedade Civil Organizada e pelas pessoas, pois todos eles estão submetidos 
às leis.

Assim, cumprir as leis é dever das pessoas, das empresas privadas, da Sociedade 
Civil Organizada e dos poderes do Estado. Como as pessoas não são iguais ao 
Estado, nem o Estado é igual às empresas, nem as empresas  são iguais à 
sociedade civil organizada nem às pessoas, para cada um existem obrigações 
específicas.

Para sabermos se o Estado, as empresas, a sociedade civil organizada e 
as pessoas estão cumprindo com as suas obrigações, devem ser criados 
mecanismos de controle. O Estado tem as suas formas de controle sobre 
as suas próprias ações e sobre as ações da sociedade civil, sejam essas 
produzidas por ONGs, movimentos sociais e sindicatos, sejam elas produzidas 
pelas empresas.

Porém, isso não basta, a Sociedade Civil Organizada tem e deve ter, também, 
as suas formas de controle sobre as ações do Estado e das empresas. Afinal 
de contas, é com o dinheiro do povo que o Estado administra o país e é com 
o suor das trabalhadoras e trabalhadores que as empresas produzem. Assim, é 
através do monitoramento e da avaliação constantes dos serviços e dos bens 
ofertados à população, que o Estado e a Sociedade Civil Organizada exercem 
o controle. No caso da Sociedade Civil Organizada esse controle é chamado 
de controle social.

     Moral da história

As políticas públicas também são obrigações da população e não apenas 
direitos. É fazendo políticas públicas que os governos – municipal, estadual 
e federal – cumprem com o seu dever relativo à efetivação dos direitos 
das mulheres, dos homens, das crianças e de outros direitos, estabelecidos 
nas leis. Por sua vez, é exigindo, acessando corretamente, acompanhando e 
avaliando as políticas públicas, que as pessoas e a Sociedade Civil Organizada 
exercem os seus direitos, cumprindo, também, com o seu dever de exercer o 
controle social.
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LEia maiS Para SaBEr maiS!

a primeira constituição brasileira

O Brasil elaborou a sua primeira Constituição em 1824, dois anos depois de sua 
independência de Portugal.  Antes disso, o Brasil era uma colônia portuguesa e 
o que vigorava, aqui, eram as leis dos portugueses. As leis que eles impuseram, 
através da força e da violência: primeiro, contra os índios e índias que aqui viviam, 
depois contra os negros e as negras que eles raptavam na África para escravizar. 
E, por fim, contra as próprias mulheres brancas.

Dessa maneira, desde 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, até 1824, 
não eram respeitados os Direitos dos índios, negros e mulheres de qualquer cor, 
nem mesmo o mais elementar de todos os direitos, que é o Direito à Vida.

Entre 1824 e 1988, o Brasil teve seis Constituições. Cinco delas ainda excluíam e 
discriminavam, de várias formas, os povos indígenas, as pessoas afro-descendentes e 
as mulheres. Ou seja, mesmo depois da independência essas constituições não eram 
democráticas.

A nossa Constituição Federal atual foi sancionada em 1988, e é muito avançada 
em termos de direitos, pois dela foram retiradas todas as discriminações contra as 
mulheres, de raça, etnia, credo e orientação sexual e acrescidos direitos reparadores 
das desvantagens acumuladas. Para isso, foram necessárias muitas lutas. Por tudo 
isso, ela é chamada de “Constituição Cidadã”.

     Moral da história

O Brasil viveu a maioria de seu tempo regido por leis que não respeitavam os 
direitos humanos. As Constituições anteriores à de 1988 discriminavam as 
mulheres. Hoje, mulheres e homens, de todas as raças, são iguais diante da Lei. 
As políticas públicas devem garantir essa igualdade na prática, no cotidiano 
concreto das mulheres e das raças.

Sou mulher

Sou mulher e me confesso consciente

Do papel que necessito assumir

Com a força e a coragem de minha gente

Eu quero combater e seguir

Sou mulher que trago as marcas do passado

De um tempo de miséria e precisão

No meu peito guardo a raiva da explorada

Submissa de geração em geração

Me dou conta do passado e do presente

Do lugar que a mulher quer conquistar

De unir o povo inteiro em corrente

Pra vitória um dia desses começar

Sou mulher explorada

Como classe e como sexo também

Nossa luta tem que ter muita firmeza

Pra acabar com a opressão que se mantém

Nós queremos um futuro diferente

Para o povo ter direito de viver

Nossos filhos serão livres e contentes

Para isso é que se luta até vencer

A mulher de hoje em dia é submissa

Porque há uma opressão que é geral

O sistema dá origem a tudo isso

Pra poder acumular o capital

Vamos em frente minha amiga e companheira

Nós queremos transformar a sociedade

Pra mulher ter liberdade e ser parceira

Junto ao homem construir a igualdade.

um POucO DE POESia Para cantar!



Políticas Públicas:
Dinheiro Público,

Orçamento Público e 
Orçamento Participativo

2ª Parte
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Carlota Pereira de Queiroz-Prim
eira m

ulher eleita deputada federal no Brasil-1933. 

cOmO SE cOnStrói uma POLítica
PúBLica?

Uma política pública se constrói com a participação da Sociedade Civil e do Estado.

Como já sabemos, a sociedade civil é formada por pessoas idosas, adultas, jovens, 
crianças e, ainda, por pessoas com necessidades específicas e pessoas que por 
muito tempo não tiveram seus direitos reconhecidos. Esses diversos grupos 
necessitam de políticas públicas para garantir o seu direito a uma vida digna. 

Sabemos, também, que esses grupos podem ser organizados ou não. Por exemplo, 
as crianças formam um grupo na sociedade que tem necessidades próprias, mas 
não formam um grupo organizado que possa lutar por seus direitos. Por sua 
imaturidade, as crianças necessitam de proteção e são dependentes das pessoas 
adultas para que o seu direito a uma vida digna seja concretizado.

As mulheres são pessoas adultas, com os mesmos direitos e deveres que os homens 
e que podem, devem e querem se organizar e participar de diversos movimentos. 
Porém, não podemos esquecer de que, por muito tempo, as mulheres estiveram 
impedidas de se organizar em partidos, sindicatos, movimentos e de lutar por seus 
direitos. Isso traz, ainda hoje, desvantagens políticas, econômicas e sociais para 
as mulheres em relação aos homens, prejudicando sua capacidade de definir as 
políticas públicas.

Exemplo:
A população feminina é maior do que a masculina. As mulheres, também, 
são a maioria do eleitorado. Porém, os homens continuam sendo a grande 
maioria nas câmaras municipais, nas assembléias legislativas, no Congresso 
Nacional e nos postos de decisão dos governos. Ou seja, as mulheres estão 
pouco representadas naqueles lugares onde se votam as leis e se decide o 
gasto do dinheiro público. 
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Assim, as propostas ou demandas das mulheres por políticas públicas são 
formuladas e apresentadas pelos movimentos de mulheres, mas ainda não são 
apreciadas, votadas e aprovadas pelas mulheres. Portanto, as mulheres precisam 
avançar na sua organização e ocupar lugares de poder para participarem dentro 
do aparelho do Estado das decisões sobre as políticas públicas. 

No interior do aparelho do Estado, a construção de uma política pública envolve 
os três poderes e o Ministério Público. Porém, os governos, ou seja, os poderes 
executivos, municipais, estaduais e da União, são os executores. Dessa forma, é de 
sua responsabilidade construir o planejamento, reservar os recursos financeiros, 
materiais, técnicos e humanos, e instituir os mecanismos de avaliação e controle. 

Foi se organizando, criando uma força coletiva, que as mulheres conseguiram 
votar, estudar, trabalhar fora de casa e serem remuneradas. É, também, através 
da força da organização que as mulheres podem exercer o controle social sobre 
as políticas públicas, exigindo qualidade, continuidade e cobertura suficiente. 
Por tudo isso, será também através da organização que as mulheres conseguirão 
ocupar os lugares de poder.

Enfim, a concretização dos direitos das mulheres, por meio de políticas públicas 
municipais, estaduais ou federais, exige das mulheres organização social, presença 
nos poderes, força política, negociação, planejamento, recursos e controle. Sendo, 
portanto, necessário:

k	organização para apresentar as demandas ao debate público e para 
exercer o controle social;

k	 força política e negociação para enfrentar e ganhar a disputa com os 
setores conservadores, viciados e preconceituosos;

k	planejamento para garantir a articulação e a continuidade das ações; e

k	 recursos, ou seja, reserva de dinheiro público, para executar as ações, 
garantindo as políticas universais, reparadoras e específicas de qualidade.

     Moral da história

Para se construir uma política pública que venha a atender às necessidades 
de qualquer grupo, o primeiro passo, do lado da sociedade, é se organizar, é 
criar uma força política. Do lado do Estado, é necessário instalar os processos 
de formulação e aprovação de leis, de planejamento, de programação 
orçamentária e de fiscalização.



42

M
ulheres Sem

eando C
idadania

43
Políticas Públicas: D

inheiro Público, O
rçam

ento Público e O
rçam

ento Participativo.

quaiS OS PaSSOS nEcESSáriOS à
cOnStruçãO DE POLíticaS PúBLicaS?

Para se construir uma política pública são necessários, pelo menos, sete passos:

A Sociedade Civil Organizada apresenta as demandas para debate 
público;

Em seguida, o Poder Executivo (municipal, estadual ou federal), ou o Poder 
Legislativo (municipal, estadual ou federal) ou ainda a própria população 
– por meio do direito constitucional de iniciativa popular – organizam em 
propostas essas demandas, construindo um Projeto de Lei; 

Esse Projeto é encaminhado para o seu parlamento respectivo: Câmara 
Municipal, Assembléia Legislativa ou Congresso Nacional;

As vereadoras e os vereadores, as deputadas e os deputados estaduais, 
as deputadas e os deputados federais e as senadoras e os senadores 
analisam as propostas, fazem emendas, aprovam ou negam as 
propostas e as devolvem;

Com as propostas votadas, o Executivo (municipal, estadual ou federal) 
sanciona a lei, garantindo a Política Pública;

Sancionada a lei, o Poder Executivo implanta a política, estabelecendo 
um planejamento para definir a forma de funcionamento, o número de 
funcionários/as e a execução do orçamento previsto, além de proceder ao 
acompanhamento e à avaliação da qualidade e da cobertura dos serviços; 

Implantada e implementada a política, a sociedade civil organizada e 
as usuárias devem exercer o Controle Social. Esse é o instrumento mais 
importante para a garantia da qualidade e continuidade das Políticas 
Públicas. 

1

2

3

4

5

6

7

     Moral da história

As Mulheres, as Trabalhadoras Rurais e Urbanas, têm um papel fundamental 
para o bom resultado das políticas, exercendo o controle social, seja 
individualmente, seja por intermédio dos sindicatos e movimentos de 
mulheres, seja participando dos conselhos. Se necessário, devemos recorrer 
aos instrumentos de defesa da sociedade, denunciando irregularidades 
ou propondo melhorias junto aos Conselhos, às Promotorias de Justiça, 
Defensorias Públicas, Ouvidorias, ao Legislativo ou a outros Órgãos que 
exercem a função de zelar pelo cumprimento das leis e pelos direitos 
fundamentais das pessoas.
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O quE é DinHEirO PúBLicO?

Dinheiro público é aquele que vem da arrecadação de taxas e impostos pagos 
aos governos municipal, estadual e federal, por mulheres, homens, empresas 
e instituições. Esse dinheiro arrecadado é chamado, também, de receita 
pública. 

Exemplo:
A taxa de iluminação pública, ou seja, o que se paga à Prefeitura para que 
as ruas sejam iluminadas.  

A receita pública é gasta na construção de bens e na prestação de serviços 
para a população. Porém, para gastar esse dinheiro, os governos têm de fazer 
um orçamento. Assim, a população é a dona do dinheiro público e o governo 
municipal, o governo estadual e o governo federal são os arrecadadores e 
administradores do dinheiro público. 

Porém, as taxas e impostos são de diferentes naturezas, cabendo aos governos 
municipais um tipo de arrecadação específica, assim como para os governos 
estaduais e para o governo federal, tal como está descrito a seguir. 

A receita do Governo Municipal é formada pela arrecadação dos seguintes 
impostos e taxas: 

imposto Predial territorial urbano (iPtu)

O IPTU é pago pelas pessoas proprietárias de casas, apartamentos, prédios 
comerciais e terrenos. Junto com o IPTU são cobradas mais duas taxas: Taxa de 
Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP) e Taxa de Iluminação Pública (TIP).

imposto Sobre a transmissão de Bens intervivos (itBi)

O ITBI é pago na hora em que as pessoas vendem terrenos e construções (casas, 

apartamentos, lojas, e outros) e têm de passar o bem para o nome de outra pessoa. 

imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (iSS)

O ISS é pago por profissionais liberais e empresas prestadoras de serviços. 

Exemplos:
Médicos, advogados, arquitetos, empresas de limpeza, vigilância e outras.

taxas pela utilização de serviços especiais

Essas taxas são pagas pelas pessoas para receber concessão de licenças e alvarás 
para funcionamento de seus estabelecimentos comerciais. 

Exemplos:
Comerciantes, construtores e outros.

As prefeituras também arrecadam recursos pela venda de serviços à população 
por órgãos da administração indireta e pela administração de fundos especiais, 
gerados a partir de doações e multas.

Exemplo:
Multas de trânsito. 

Por fim, as prefeituras ainda recebem recursos dos governos estadual e federal, 
como veremos adiante.  

A receita do Governo Estadual é formada pela arrecadação dos seguintes 
impostos e taxas: 

imposto sobre circulação de mercadorias e Serviços (icmS)

O ICMS é cobrado sobre a venda de mercadorias e serviços, desde o feijão 
até o automóvel de luxo. Os municípios recebem uma parte do valor 
arrecadado.
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imposto sobre Veículos automotores (iPVa)

O IPVA é cobrado das pessoas proprietárias de veículos. O município tem direito a 
uma parte do valor arrecadado.

A receita do Governo Federal é formada pela arrecadação dos seguintes 
impostos e taxas: 

imposto de renda retido na Fonte (irrF)

O IRRF é cobrado a todas as pessoas que ganham anualmente acima de um 
determinado valor. Os governos municipais recebem uma parte desses recursos. 

imposto sobre Produto industrializado (iPi)

O IPI é cobrado das empresas industriais. Parte desses recursos é repassada para 
os municípios.

Assim, de acordo com a Constituição Federal, uma parte desses dois impostos é 
usada para compor o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

     Moral da história

Existem impostos e taxas municipais, estaduais e federais. O dinheiro público 
é o dinheiro que as pessoas pagam aos governos através de impostos e taxas 
e que deve voltar para as pessoas na forma de políticas públicas e bens. As 
mulheres pagam os impostos. Portanto, devem, também, decidir sobre as 
políticas públicas.

O quE é OrçamEntO PúBLicO?

Orçamento público é o documento no qual está escrito como será gasto o dinheiro 
público arrecadado. Ele apresenta as receitas e as despesas e, também, determina 
que o valor das despesas não pode ser maior do que o das receitas. O orçamento 
público é, portanto, um instrumento obrigatório da administração e planejamento 
dos recursos públicos. 

Quem elabora esse documento são as equipes técnicas dos governos 
municipal, estadual e federal. Isto quer dizer, que cada esfera de poder tem o 
seu orçamento próprio.

Durante muito tempo, o orçamento público era considerado como um documento 
apenas para poucas pessoas entenderem. Hoje, a visão é outra: todas as pessoas 
precisam conhecer como ele funciona no seu município, no seu estado e no seu 
país e podem acompanhar a sua execução.

A forma de elaborar esse documento está definida na Constituição Federal de 
1988, e exige conhecimentos específicos, mas ele não é nenhum bicho papão, 
podendo a população, não apenas acompanhar a sua execução, bem como influir 
na sua construção, através, por exemplo: 

k	Da elaboração das demandas por políticas públicas;

k	Do orçamento participativo. 

O orçamento público, segundo a Constituição Federal de 1988, é construído pelo 
Poder Executivo em três etapas: 

1ª. etapa: Elaboração do Plano Plurianual (PPa), ou seja, 
um plano para vários anos. 

O PPA é a proposta de gastos e previsão de receitas para quatro anos, que os 
executivos apresentam no primeiro ano de seu mandato. Apesar dessa proposta 
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ser para quatro anos, ou seja, igual ao mesmo tempo de mandato de todos os 
executivos, a sua execução não coincide completamente com os seus quatro anos 
de mandato. Ele apresenta a proposta, mas ela só começa a valer no segundo ano 
do seu mandato. No primeiro ano, o governador recém-eleito tem de governar 
com a proposta que o governador anterior havia apresentado. 

Exemplo:
O Governador Eduardo Campos foi eleito para governar durante os anos 
de 2007, 2008, 2009 e 2010. Em 2007, primeiro ano de seu governo, ele 
apresentou, como manda a lei, o PPA para o período 2008-2011. Então, no 
ano de 2007, ele governou com base na proposta do PPA, para o período 
anterior: 2004-2007.

O PPA é apresentado pelos executivos municipal, estadual e federal aos 
seus respectivos parlamentos, onde estão definidos os objetivos e as metas. 
No parlamento, o PPA é discutido, e recebe alterações, que podem ser 
substituições, ampliações, inclusões e exclusões de ações. Essas alterações são 
denominadas emendas ao orçamento. Depois, o PPA é votado, transformado 
em lei e devolvido ao Executivo.

2ª. etapa: Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)

 A LDO é feita a partir da Lei do PPA. O trabalho nessa etapa é adequar as diretrizes 
e os objetivos do PPA para o período de um ano, indicando as metas e prioridades 
para 12 meses e orientando a elaboração do orçamento. Essa lei tem a duração 
de apenas um ano. 

3ª. etapa: Elaboração da Lei Orçamentária anual (LOa)

A LOA é o conjunto de leis que determina as responsabilidades para conduzir 
o Orçamento Público. Nela estão descritas as receitas e despesas de uma 
administração para o ano fiscal. O ano fiscal no Brasil começa em janeiro e termina 
em dezembro. Em outras palavras, a LOA apresenta o programa de trabalho dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que contém o detalhamento das 
despesas baseadas no PPA e na LDO.

     Moral da história

A elaboração do PPA e da LDO são muito importantes. São eles que definem 
e direcionam os recursos que serão gastos num período de quatro anos nas 
políticas públicas, inclusive as dirigidas às mulheres. Assim, para as mulheres, 
o conhecimento sobre as leis orçamentárias se faz necessário, pois nelas estão 
contidos os argumentos favoráveis à inclusão de Políticas Públicas para as 
Mulheres no orçamento, garantindo a realização dos nossos direitos.
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LEia maiS Para SaBEr maiS!

Orçamento Participativo

O orçamento participativo é aquele em que a população participa diretamente, 
definindo prioridades e a inclusão ou exclusão de ações.  

A participação da população se realiza por meio de audiências públicas, ou seja, de 
reuniões abertas com as administradoras e administradores públicos, que também 
são chamados de gestoras e gestores públicos. Essas audiências são convocadas 
através de ampla divulgação nos bairros e comunidades, indicando-se o local, a 
data e o horário onde serão realizadas. 

A prática do orçamento participativo é adotada por algumas prefeituras brasileiras, 
inclusive de grandes cidades e capitais.

O orçamento participativo é uma forma de ampliar a democracia, pois fortalece 
a participação da sociedade civil nos processos de decisão sobre como gastar o 
dinheiro público. As experiências feitas até hoje demonstram que onde se adotou 
a prática do orçamento participativo houve ampliação dos investimentos nas 
áreas sociais, atendendo às carências da população, e diminuição de gastos com 
obras caras que não são prioritárias. 

O orçamento participativo permite, ainda, uma maior fiscalização das ações do 
governo, pelo povo, dificultando a corrupção.

     Moral da história

O orçamento participativo traz resultados práticos importantes. Por isso, é 
indispensável que as mulheres estejam presentes no processo de discussão e, 
também, de acompanhamento de sua realização. 

mulher e Produção

Quem diz que a mulher não participa

Da produção econômica do país,

Está errado não vê a realidade:

Basta escutar o que este canto diz.

A mulher vai à roça todo dia,

Volta meio-dia para o almoço preparar;

À tarde volta novamente ao seu roçado,

Lembrando o gado e o preparo do jantar.

Na sua roça produz tudo o que precisa

Para o país ter boa alimentação:

Cultiva o milho, a batata, a melancia,

Arroz, maxixe, macaxeira e o feijão.

O algodão para o nosso vestuário

Se faz bem caro após a fabricação,

Mas sua fonte nasce do mesmo trabalho:

É necessário sua valorização.

Se todo homem tem trabalho e energia

E todo dia tem uma boa produção,

Sua mulher passa o dia na cozinha:

Em toda linha tem sua participação.

Na escola faz tudo por seus alunos,

Cuida do ensino cumprindo o seu dever:

Orientando e educando com carinho,

Faz de tudo pra este Brasil crescer.

E na saúde, atendente ou secretária,

Em toda área participa mui contente.

É impossível um trabalho neste mundo,

Por mais profundo, sem a mulher estar 

presente!

Por tudo isso tenho profunda certeza

E a clareza do que o meu canto diz:

Que sem MULHER não existe produção,

Sustentação aos destinos de um país!

um POucO DE POESia Para cantar!

Nazaré Flor
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O quE SãO POLíticaS PúBLicaS Para aS 
muLHErES?

As políticas públicas para as mulheres são aquelas ações que têm como sujeitos as 
mulheres e, assim, estão voltadas para promover efetivamente a igualdade social, 
política e econômica entre os sexos. Com outras palavras: promover a igualdade 
de gênero. Para tanto, as políticas públicas para as mulheres devem:

reparar as desvantagens que essa população ainda vivencia, devido aos 
longos anos de violação de seus direitos políticos, econômicos e sociais;  

proteger essa população da violência doméstica e sexista; e 

atender de forma adequada as especificidades físicas e biológicas da 
população feminina, como a gravidez, parto, aborto, menopausa, etc.; 

Nesses três sentidos, todas as mulheres são demandantes das mesmas políticas 
públicas. Porém, como sabemos, as mulheres têm questões comuns, mas não são 
todas iguais. Dependendo do lugar onde tenham nascido (campo ou cidade), de 
sua orientação sexual (heterossexual ou lésbica), da idade (criança, adolescente, 
adulta ou idosa) e da cor da sua pele ou etnia (negra, branca ou índia) etc., elas 
têm necessidades específicas que demandam políticas públicas específicas.

Portanto, para que as políticas públicas para as mulheres sejam universais, isto é, 
atendam às necessidades de todas as mulheres, é necessário que, para cada um 
dos três pontos relacionados acima, sejam adotadas medidas adequadas para o 
enfrentamento das discriminações e/ou explorações de raça, etnia, de orientação 
sexual, de ocupação e de condições físicas, entre outras. 

Assim, a implementação de políticas públicas para as mulheres, incluindo a 
reparação, a proteção e a especificidade é o reconhecimento do Estado e da 
Sociedade quanto às suas obrigações com as mulheres.

1

2

3
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Hoje, a forma mais concreta dos governos assumirem essas obrigações é criando 
organismos especializados de políticas públicas para mulheres com dotação 
financeira própria, capacidade executiva e força política.  Esses são os elementos 
indispensáveis para implementar de forma sustentável ações afirmativas e ações 
para integrar o enfoque de gênero em todas as políticas: desenvolvimento, 
saúde, educação, segurança pública, trabalho, reforma agrária, previdência social, 
habitação, cultura, esportes e outras.

     Moral da história

O tempo de ausência de direitos, os preconceitos, as discriminações e 
explorações contra as mulheres constituem uma dívida que o Estado e a 
Sociedade Brasileira, como um todo, precisam resgatar para que se tenha paz 
e justiça social. E essa dívida se resgata com políticas públicas reparadoras, 
específicas e universais.  

Os organismos especializados de políticas públicas para as mulheres são 
estruturas do aparelho de Estado, presentes na União, nos Estados e Municípios, 
cujo objetivo é garantir os direitos das mulheres. Eles podem estar presentes nos 
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público. 

No campo do Poder Executivo (Governo Federal, Governos Estaduais e 
Prefeituras Municipais), os organismos de políticas para as mulheres aparecem, 
na administração direta e indireta, cumprindo quatro funções:

k	a de articulação e coordenação das políticas de gênero;  

k	a de assessoria a (o) chefe do executivo; 

k	a  de execução de políticas para as mulheres; e

k	a de execução da política de gênero no interior de secretarias setoriais. 

Geralmente, eles recebem o nome de Secretarias, Coordenadorias, Superintendências, 
Gerências, Diretorias e Assessorias Especiais.

No Campo do Poder Legislativo (Congresso Nacional, Assembléias Legislativas, 
e Câmaras Municipais), esses organismos cumprem, também, quatro funções:

k	a de propor leis específicas para promover os direitos da mulher e 
promover a igualdade de gênero; 

k	a de expedir pareceres sobre matéria de interesse das mulheres;  

k	a de promover a escuta popular sobre questões relativas aos interesses 
das mulheres, convocando audiências públicas; e  

k	a de fazer recomendações de políticas públicas aos outros poderes.

No Legislativo, esses organismos, geralmente, recebem o nome de Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher. 

O quE SãO OrganiSmOS ESPEciaLizaDOS 
DE POLíticaS Para aS muLHErES?
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No Campo do Poder Judiciário, esses organismos cumprem com as funções:

k	de executar ações coercitivas e punitivas relativas à violação dos direitos 
das mulheres; e

k	de obrigar os outros poderes a criar políticas públicas para as mulheres.

No Judiciário, esses organismos recebem o nome de Juizados Especializados da Mulher.

No Campo do Ministério Público, esses organismos cumprem com a função de 
fiscalizar o cumprimento das leis e das políticas para as mulheres. Eles recebem o 
nome de Promotoria Especial da Mulher.  

Para que esses organismos existam, sejam fortes e cumpram com a sua missão é 
necessária a participação das feministas, dos movimentos de mulheres do campo e 
da cidade, das mulheres lésbicas, das mulheres negras, das mulheres indígenas e de 
todas as demais organizações de mulheres, seja na posição de gestoras, parlamentares, 
operadoras de direito, demandantes, parceiras, ou no exercício do controle social.

     Moral da história

As mulheres precisam estar presentes em todos os espaços de poder e 
decisão para garantir que seus direitos sejam concretizados e para promover 
a igualdade entre mulheres e homens. Pois, como diz o ditado popular: é o 
olho da dona que engorda o bicho. 

cOmO SãO OS OrganiSmOS
gOVErnamEntaiS DE POLíticaS
Para aS muLHErES?

Os organismos especializados de políticas para mulheres no espaço dos governos 
federal, estadual e municipal são muito heterogêneos, no que diz respeito a seu 
status e a sua estrutura. Uns são mais fortes, têm recursos próprios e têm autonomia, 
como no caso das secretarias, outros menos, como no das coordenadorias. Isto é: 
eles são muito diferentes quanto à sua condição efetiva para coordenar e executar 
políticas públicas. 

Os organismos especializados de políticas para mulheres foram criados, na sua 
grande maioria, há pouco tempo, ou seja, há menos de dez anos e seu formato 
político-administrativo ainda depende da compreensão política do chefe ou da 
chefe do Executivo.

Mas isso vem mudando. E a presença, nos últimos cinco anos, da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, com status de ministério, 
implantada pelo Presidente Lula, tem influenciado positivamente no crescimento 
do número, da qualificação e do papel desses organismos. Outros indicadores de 
sua atuação são: a articulação entre esses organismos, a valorização da adoção 
do enfoque de gênero pelos diferentes poderes do Estado e a construção de uma 
política nacional de enfrentamento à violência doméstica e sexista.

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres é o principal organismo de 
políticas para as mulheres no Brasil. Sua força começa no fato de estar ligada 
diretamente à Presidência da República, ter sido criada por lei federal, ter 
orçamento próprio e capacidade político-administrativa.

As denominações: secretaria com status de ministério, secretarias estaduais, 
secretarias municipais, coordenadorias, superintendências, gerências, diretorias 
ou assessorias especializadas indicam a força política de cada uma delas. 
Atualmente, funcionam no Brasil: 
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Um organismo nacional especializado em políticas para as mulheres; e

180 organismos estaduais e municipais especializados em políticas para 
as mulheres.

Guarde o endereço da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República:

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, 2º. Andar, sala 20.
CEP 70047-900 – Brasília/DF.
Telefones: (61) 2104 9377
Fax: (61) 2104 9362
Email: web@spmulheres.gov.br

     Moral da história

Assim como as mulheres, os organismos de políticas para as mulheres 
precisam ter autonomia e força política.

1

2

cOmO SE rEaLizam aS POLíticaS Para 
aS muLHErES Em PErnamBucO?

Como qualquer outra política pública, a elaboração e implementação de políticas 
públicas para as mulheres exige o encaminhamento daqueles sete passos que 
foram esclarecidos nas páginas anteriores. 

Relembrando: exige a presença de representação das organizações de mulheres, 
o funcionamento e a articulação entre os organismos especializados nos níveis 
federal, estadual e municipal, e entre esses e os demais órgãos setoriais, assim 
como entre os três poderes.

Em Pernambuco, os organismos especializados de políticas públicas para as 
mulheres estão presentes nos Governos Estadual e Municipais, no Legislativo, no 
Judiciário e no Ministério Público. 

gOVErnO EStaDuaL 

Secretaria Especial da Mulher – Órgão de Coordenação e execução de 
Políticas para as Mulheres;

Unidade de Polícia da Mulher – Órgão setorial, vinculado à Secretaria 
de Defesa Social;

Centro Wilma Lessa – Órgão setorial, vinculado à Secretaria de Saúde;

Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher 
– Órgão Setorial, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos.  

A Secretaria Especial da Mulher foi criada em janeiro de 2007. Trata-se de uma 
Secretaria de Estado, que atualmente tem orçamento previsto no Plano Plurianual 
para execução de programas e ações para as mulheres e capacidade político-

1

2
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administrativa. Sob a sua responsabilidade está a coordenação da política de 
gênero do Governo de Pernambuco. 

LEgiSLatiVO EStaDuaL

1. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembléia Legislativa 
do Estado de Pernambuco foi criada em 2005, e é formada por dez 
representantes, sendo dois deputados e oito deputadas. 

Presidente da Comissão – A Comissão é presidida por uma deputada, conta 
com o empenho das outras mulheres que estão no Legislativo, e com a 
aliança dos deputados daquele poder.

JuDiciáriO nO EStaDO

1. Juizado Especializado Criminal da Mulher

O Juizado Especializado Criminal da Mulher foi criado em 2007. Sua função é 
julgar os crimes de violência doméstica e sexista, e tem competência para punir os 
crimes de violência doméstica cometidos contra as mulheres em todo município 
do Recife. Os municípios onde funcionam os juizados são chamados de comarca. 
Assim, temos o Juizado Especializado Criminal da Mulher da Comarca do Recife.

miniStériO PúBLicO nO EStaDO

1. Promotoria Criminal da Mulher

A Promotoria Criminal da Mulher criada em 8 de março de 2007 tem como 
função apurar os crimes de violência doméstica e sexista contra a mulher, e 
denunciar os acusados ao Poder Judiciário para que seja aplicada a punição 

que é determinada pela Lei Maria da Penha. A competência de atuação 
dessa promotoria é a cidade do Recife, onde fiscaliza todos os processos 
que tratam dos crimes de violência doméstica contra a mulher.

gOVErnOS municiPaiS

Em Pernambuco, 20 municípios têm hoje organismos governamentais de 
políticas para as mulheres, sendo 2 secretarias municipais, criadas a partir 
de outubro de 2007, e 18 coordenadorias ou diretorias, recentes ou  mais 
antigas. A Coordenadoria da Mulher de Camaragibe foi o primeiro organismo 
municipal de políticas para as mulheres de Pernambuco, criada em 1997.   

A primeira Secretaria Municipal da Mulher do Estado de Pernambuco é a de 
Petrolina, criada por lei municipal, em outubro de 2007. 

No Brasil, existem poucas secretarias de mulheres, prevalecendo o formato de 
coordenadorias. 

Conheça os organismos governamentais de políticas para as mulheres de 
Pernambuco em funcionamento e em processo de implantação: 

1. Secretaria Especial da Mulher
Rua Cais do Apolo 222, 1º andar, Edf. Porto Digital - Bairro do Recife
CEP: 50.030-230 | Recife-PE | Fone: (081) 3224-5705
E-mail: secmulher@secmulher.pe.gov.br

2. Cabo de Santo Agostinho
Coordenadoria da Mulher do Cabo de Santo Agostinho
Praça Ministro André, s/n - Centro | CEP: 54.500-000
Cabo de Santo Agostinho/PE | Fone: (081)3521-6788/6759, ramal 204
E-mail: psizubatista@bol.com.br

3. Camaragibe
Coordenadoria da Mulher do Município de Camaragibe (Inativa)
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4. Chã Grande
Coordenadoria da Mulher de Chã Grande 
Av. São José, s/n (ASCA) | Chã Grande/PE
Fone: (81) 9989-4899/9164-8834
E-mail-teluchoa@hotmail.com

5. Exu
Coordenadoria da Mulher de Exu
Rua Eufrásio Alencar, 13 - Centro | CEP: 56.230-000 - Exu/PE
Fone: (87) 3789-1156/9921-0961
E-mail-acaosocialexu@click21.com.br

6. Goiana
Coordenadoria Municipal da Mulher 
Rua do Coqueiro Morto s/nº - Casa da Cidadania – Centro
CEP: 55.900-000 – Goiana/PE | Fone: (81) 3626-8382/8383
E-mail-andreafranklinc@yahoo.com.br

7. Granito
Coordenadoria da Mulher de Granito
Rua da Matriz, 16 – Centro | CEP: 56.160-000 - Granito/PE
Fone: (087) 3880-1163
E-mail: pmgranito@uol.com.br

8. Jaboatão dos Guararapes
Coordenadoria da Mulher de Jaboatão dos Guararapes
Rua Arlindo dos Santos Maciel, 72 – Piedade
CEP: 54.310-010 - Jaboatão dos Guararapes/PE.
E-mail: cmj@pjg.com.br

9. Lagoa de Itaenga
Coordenadoria da Mulher de Lagoa de Itaenga
Praça Maria Aurora, 12- Centro | CEP: 55.840-000 - Lagoa de Itaenga/PE
Fone: (081) 3653-1526
E-mail: aleguerr@hotlink.com.br

10. Moreilândia
Coordenadoria da Mulher de Moreilândia

11. Nazaré da Mata
Coordenadoria da Mulher de Nazaré da Mata
Fone: (81) 9626-4015 | E-mail-gleniadantasbenvindo@hotmail.com

12. Olinda
Coordenadoria da Mulher de Olinda
Rua de São Bento, 123 - Palácio dos Governadores – Varadouro.
CEP: 53.120-080 Olinda/PE | Fone: (081) 3305-1071
E-mail- jadionsantos@ig.com.br

13. Paulista
Diretoria da Mulher de Paulista
Rua 86, s/nº. - Jardim Paulista de Baixo
CEP: 53.401-441 Paulista/PE | Fone: (081) 3437-2118
E-mail: fglae@hotmail.com

14. Petrolina
Secretaria Municipal da Mulher de Petrolina
 Avenida 31 de março, s/n - Centro de Convenções - Centro.
 CEP: 56.300-000 – Petrolina/PE |  Fone: (087) 3863- 0085.
 E-mail: professorafrancis@ig.com.br

15. Recife
Coordenadoria da Mulher do Recife
Avenida Cais do Apolo, 925 - 8º andar – Bairro do Recife
CEP: 50.030-230 – Recife/PE | Fones: (081)3232.8413 - 3232.8055
E-mail: coordenadoriadamulher@recife.pe.gov.br

16. Ribeirão 
Coordenadoria Municipal da Mulher de Ribeirão
Rua Major Moura, 101 - 1ºandar – Centro
CEP: 55.520-000 - Ribeirão/PE | Fone (081) 36714636
E-mail: soniamariacrazi@hotmail.com
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17. Salgueiro
Coordenadoria da Mulher de Salgueiro
Praça Urbano de Sá, Centro | Salgueiro/PE
Fone: (87) 3871-7091

18. Santa Cruz do Capibaribe
Coordenadoria da Mulher de Santa Cruz do Capibaribe
Avenida José Moraes da Silva, 200 – Centro | CEP: 55.190-000
Santa Cruz do Capibaribe/PE | Fone: (081)3731-1479 ramal 32
E-mail: veronicavaladares@hotmail.com

19. Santa Filomena
Coordenadoria da Mulher de Santa Filomena

20. Tamandaré
Coordenadoria da Mulher de Tamandaré
Fone: (81) 8715-1839 | E-mail-anabarretodelima@yahoo.com.br

21. Trindade
Coordenadoria da Mulher de Trindade
Av. Central Sul, 567 - Centro | CEP: 56.250-000 - Trindade/PE
Fone: (87) 3870-1566/9926-2651 | E-mail-elizabetecle@hotmail.com

22. Vitória de Santo Antão 
Secretaria da Mulher de Vitória de Santo Antão 
Rua Marquês do Herval, 146 – Bairro do Livramento, Centro.
CEP: 55.600-000 – Vitória de Santo Antão /PE.

     Moral da história

A realização de políticas para as mulheres exige a participação da sociedade 
civil nas suas proposições e monitoramento, e o funcionamento dos organismos 
governamentais especializados na área. Pernambuco possui órgãos especializados 
no atendimento às mulheres no Executivo Estadual e Municipal, no Legislativo, 
no Judiciário e no Ministério Público.

cOmO FunciOnam OS OrganiSmOS DE 
POLíticaS PúBLicaS Para aS muLHErES 
ruraiS?

Até 2007, os organismos governamentais de mulheres no espaço estadual não 
tinham, praticamente, nenhum trabalho voltado para as mulheres rurais pelos 
seguintes  motivos: 

k	Não havia nenhum organismo estadual, que pudesse promover a 
articulação entre campo e cidade;

k	Até abril de 2007, funcionavam apenas quatro organismos municipais 
de políticas para as mulheres em Pernambuco: três coordenadorias 
municipais: Recife, Olinda, Camaragibe, e a diretoria de Paulista; e 

k	Esses poucos organismos municipais estavam concentrados na região 
metropolitana, onde as áreas rurais são bastante reduzidas.

Dessa forma, o que funcionava, no estado de Pernambuco, de políticas públicas 
para as mulheres rurais vinha sendo definido na esfera federal, através de 
esforços de articulações diretas das próprias organizações de mulheres rurais 
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e com a Secretaria Especial da Mulher, da 
Presidência da República. 

Um exemplo dessa dinâmica é a campanha Nenhuma Trabalhadora Rural sem 
Documentos, criada pelas trabalhadoras rurais, em 1997, e encampada pelo MDA, 
em 2003, como política pública. 

Os indícios de mudança desse quadro com perspectivas de construção de ações 
estaduais adequadas às mulheres rurais, surgem em 2007 com a criação da 
Secretaria Especial da Mulher de Pernambuco e de organismo municipais de 
políticas para as mulheres na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão, assim como 
com o crescimento da participação dessas regiões na II Conferência Estadual 
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de Políticas para as Mulheres e a criação do Fórum Estadual de Organismos de 
Políticas para as Mulheres.

As primeiras ações nesse novo cenário são:

k	A criação da Comissão de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais, 
formada por representantes do governo estadual e dos setores de 
mulheres dos movimentos rurais do Estado de Pernambuco, sob a 
coordenação da Secretaria Especial da Mulher de Pernambuco para 
traçar um programa de políticas públicas para as mulheres rurais;

k	O apoio da Secretaria Especial da Mulher de Pernambuco à Marcha das 
Margaridas;

k	A formatação de ações de formação em políticas públicas para 1.093 mulheres 
rurais da palha da cana, no âmbito do programa “Chapéu de Palha”;

k	A adoção do livro “Caminhos da Sabedoria”, publicado pelo Movimento 
da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, nessa formação;

k	A elaboração deste livro, “Mulheres Semeando Cidadania”, apoiada pela 
Unifem, e em parceria com a Diretoria de Mulheres da Fetape para ser 
adotado na formação de mulheres rurais;

k	A elaboração de livro sobre os direitos humanos das mulheres acampadas, 
em parceria com os setores de mulheres dos movimentos pela terra, 
para ser adotado na formação de mulheres rurais; e

k	A participação da Secretaria Especial da Mulher de Pernambuco nas 
reuniões preparatórias à I Conferência Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário (CNDRSS). 

Sabemos que as informações sobre os direitos das mulheres chegam mais devagar 
no meio rural do que no meio urbano. Porém, isso já está mudando e é preciso 
acelerar ainda mais esse processo, pois é quando as trabalhadoras conhecem os 
seus direitos que começa a mudança nas famílias e na sociedade como um todo. 

Hoje, as mulheres rurais estão buscando os governos municipais, exigindo a sua 
inclusão nos programas sociais e querendo indicar as formas por meio das quais 
eles podem atender às necessidades das populações do campo. 

É verdade que na conversa, no batente de casa, se pode descobrir novas informações 
e ajudar as outras pessoas para o exercício de uma cidadania de qualidade. Mas, 
é, principalmente, participando e organizando reuniões de associações, de grupos 
de mulheres, de sindicatos, bem como de conselhos, conferências e fóruns que se 
recebe as informações para exercer a cidadania e para contribuir com a ampliação 
da cidadania das pessoas que fazem parte do coletivo em que se vive.

     Moral da história

Sem cidadania para as mulheres rurais, nada muda em Pernambuco e neste 
país. Para construir a cidadania é preciso conhecer e lutar por direitos. 
Para isso, é preciso estar organizadas e participar de associações, grupos de 
mulheres, sindicatos, etc. 
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cOmO FunciOna O cOntrOLE SOciaL DaS 
POLíticaS PúBLicaS Para aS muLHErES?

O Controle Social das políticas públicas para as mulheres funciona por meio da 
participação das organizações de mulheres na proposição, no acompanhamento e 
na avaliação das ações, influindo nos seus objetivos, processos e resultados. 

O controle social pode ser exercido em diversos espaços, sendo os principais:

k	Conselhos de Defesa dos Direitos da Mulher; 

k	Fóruns de Mulheres;

k	Conferências de Políticas para as Mulheres.

Os conselhos, fóruns e conferências são mecanismos de controle de qualquer 
política pública. Por isso, esses mecanismos existem na área da saúde, educação, 
segurança pública, da promoção da igualdade racial, da saúde do trabalhador e 
da trabalhadora, dos direitos humanos... Como todas essas áreas interessam às 
mulheres, elas, além de terem os seus mecanismos específicos, participam de todos 
esses espaços, discutindo os temas à luz da dimensão de gênero. Esses mecanismos, 
porém, somente são de controle social quando a sociedade civil organizada 
participa.

conselhos de Defesa dos Direitos das mulheres 

Por definição, os conselhos são grupos de pessoas indicadas ou eleitas para exercer 
um determinado papel junto à gestão pública. Os conselhos que tem como papel 
o controle social devem ser compostos pelo Poder Público e pela sociedade civil. 
Suas funções podem ser propositivas, deliberativas, normativas, consultivas e/
ou fiscalizadoras. Os conselhos, em geral, têm reuniões periódicas, com pautas 
discutidas entre as pessoas participantes.

No Brasil, existe um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que é presidido pela 

Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 
O processo de escolha de suas representantes da Sociedade Civil Organizada se dá 
por meio de seleção pública. A função do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
é consultiva, ou seja, ele é consultado sobre a execução das políticas públicas, 
funcionando como um órgão de monitoramento das ações da gestão pública.

Em Pernambuco, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim-PE) foi criado, por 
lei, em 2004. Entretanto, não foi implantado, naquele momento, pelo poder executivo. 
Atualmente, essa lei foi reformulada e o Cedim-PE será instalado neste ano de 2008. 

No âmbito dos municípios, as mulheres pernambucanas contam com oito conselhos 
de defesa dos direitos da mulher, contribuindo para a proposição e o monitoramento 
das políticas públicas municipais. Esses conselhos estão instalados nos seguintes 
municípios: Recife, Olinda, Camaragibe, Petrolina, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, 
Altinho, Santa Cruz do Capibaribe. O primeiro Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Mulher de Pernambuco é o de Petrolina, criado em 2002.

Fóruns de Organismos de Políticas para as mulheres

Por definição, os fóruns são espaços em que representantes de organismos e/ou 
de entidades se reúnem para trocar informações, definir e articular ações, fazer 
parcerias, apresentar propostas, acompanhar e discutir as políticas públicas. Os 
fóruns podem ser mistos – governo e sociedade civil – ou formados exclusivamente 
por representantes de uma das partes. 

Hoje, no Brasil, além dos fóruns de mulheres da sociedade civil organizada, existem 
fóruns estaduais, regionais e nacional de organismos governamentais de políticas 
públicas para as mulheres. Trata-se de uma articulação nacional, estimulada e apoiada 
pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Um fórum de organismos governamentais de políticas públicas para as mulheres 
tem como objetivo congregar forças para incluir o olhar de gênero nos diversos 
setores da gestão pública, ou seja, ajudar os demais Poderes Públicos a atender às 
demandas das mulheres em seus municípios, estados ou País. 
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O Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas Públicas para as 
Mulheres foi reestruturado em julho de 2007, é composto por representantes 
governamentais de todas as regiões do país e possui uma coordenação nacional. Essa 
coordenação é composta pelas coordenadoras de cada fórum regional e presidida 
pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

Os Fóruns Regionais – Nordeste, Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste – foram criados 
em 2007 e cada um deve ter uma coordenação composta de três representantes, 
eleitas pelas titulares de organismos estaduais e municipais de suas regiões. 

Assim, o Fórum Regional-Nordeste de Organismos Governamentais de Políticas 
Públicas para as Mulheres reúne as secretarias, coordenadorias, diretorias e 
assessorias estaduais e municipais dos nove estados da Região: Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Maranhão, Piauí, Ceará.

No âmbito estadual, Pernambuco criou, recentemente, um Fórum Estadual de Organismos 
de Políticas Públicas para as Mulheres que reúne as secretarias, coordenadorias, diretorias, 
superintendências e assessorias municipais sob a coordenação da Secretaria Estadual da 
Mulher. Esse fórum tem como objetivo articular as políticas públicas para as mulheres, 
potencializando a abrangência das ações de gênero no Estado.

conferências de Políticas para as mulheres

As Conferências constituem um momento de concentração política das 
proposições, análises e avaliações das políticas públicas. Diferentemente dos 
conselhos e dos fóruns, as conferências reúnem um número muito grande de 
pessoas, representantes governamentais e da sociedade civil, que durante três ou 
quatro dias discutem intensamente as questões. 

As conferências, geralmente, são realizadas em três etapas: 

k	Municipal, 

k	Estadual,

k	Nacional.

As Conferências de Políticas Públicas para as Mulheres seguem essas mesmas 
etapas, mas são muito recentes no Brasil. Conferências nacionais, por exemplo, só 
ocorreram duas: em 2004 e em 2007. A próxima será em 2010. É nesse espaço que 
as mulheres discutem a realidade em que elas vivem e identificam os desafios que 
devem ser enfrentados para garantir a igualdade entre mulheres e homens. 

As decisões das conferências são chamadas de deliberações e servem de orientação 
para as gestoras e gestores públicos elaborarem as políticas para as mulheres 
nos espaços municipal, estadual e federal. Quanto maior for a participação dos 
diversos segmentos de mulheres, mais democrática será a conferência, pois todas 
as representações terão sido ouvidas.

     Moral da história

Os Conselhos, Fóruns e Conferências são instrumentos importantes de controle 
social das políticas para as mulheres. Mas é preciso a participação da sociedade 
civil para que estes instrumentos cumpram seu papel de controle social.
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LEia maiS Para SaBEr maiS!

a primeira polítca pública para as mulheres no Brasil
foi de educação

A primeira política pública voltada para a realização dos direitos das mulheres foi 
na área da educação. 

A Carta Lei de 15 de outubro de 1827, assinada pelo Imperador D. Pedro I, permitia 
a criação de escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os 
Presidentes em Conselho, julgassem necessário.

Nesses estabelecimentos, eram ensinadas às meninas: leitura, escrita, as quatro 
operações matemáticas, gramática, moral cristã e prendas da economia doméstica. 

Em 1827, a escravidão ainda não havia sido abolida, então, essa Lei garantia 
apenas a educação das meninas brancas. Os meninos e as meninas negras e 
indígenas não estavam incluídos. Mesmo para as meninas brancas, a permissão 
para freqüentar as escolas dependia dos presidentes de conselho, que eram as 
autoridades competentes, detentoras do poder para essa decisão. 

Essa política abriu a primeira porta para a educação das mulheres, porém como 
ela não era obrigação nem do Estado nem da família, muitos presidentes de 
conselhos e muitos pais não deixavam as meninas estudarem, prejudicando, por 
gerações, o acesso das mulheres à educação.  

O fato de as mulheres terem passado muito tempo sem direito à educação criou preconceitos, 
também, nos homens das classes pobres contra a escolarização das mulheres. Até hoje, 
conhecemos histórias de pais, maridos e companheiros que querem proibir as filhas e as 
mulheres de estudar. Eles, porém, não têm esse poder, porque educação, hoje, é um direito 
constitucional de todas as pessoas e um dever do Estado e da família. 

O fato de as mulheres, as pessoas negras e indígenas não terem tido, por tanto 
tempo, direitos, causa-lhes prejuízos até hoje. 

     Moral da História

A realização dos direitos de todas as mulheres, das pessoas negras e 
indígenas é o que garante a transformação da cultura patriarcal, machista, 
racista e violenta, em favor de uma sociedade mais harmoniosa e de um 
desenvolvimento efetivamente sustentável.
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Se medo de Ser mulher

Pra mudar a sociedade do jeito
Que a gente quer
Participando sem medo de ser Mulher (BIS)

Porque a luta não é só dos companheiros
Participando sem medo de ser Mulher
Pisando firme sem pedir nenhum segredo
Participando, sem medo de ser Mulher.

Sem Mulher a luta vai pela metade
Participando sem medo de ser Mulher
Fortalecendo os movimentos populares
Participando, sem medo de ser Mulher.

Na aliança operária-camponesa.
Participando sem medo de ser Mulher
Pois a vitória vai ser nossa, com certeza.
Participando sem medo de ser Mulher.

um POucO DE POESia Para cantar!

Políticas Públicas
Setoriais:

4ª. Parte

Educação
Saúde

Habitação
terra

trabalho
assistência e

Previdência Social
Segurança Pública

cultura e lazer
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EDucaçãO é DESEnVOLVimEntO,
é PODEr, é ViDa.

Educação é tudo aquilo que o ser humano aprende com os seres humanos para 
o desenvolvimento de sua própria vida, seja sobre a natureza, seja sobre o que 
a humanidade já inventou ou fez. É através da educação que se aprende a falar, 
a conversar, a pensar, a amar, a ser justo, a curar as pessoas, a fazer política, e a 
trabalhar. 

Por isso, todas as pessoas e mais do que ninguém as mulheres, acreditam que é 
com uma boa educação que vamos mudar as nossas vidas e o mundo.  A Sociedade 
Civil e o Estado declararam formalmente essa crença, quando na Constituição 
Federal Brasileira de 1988 registraram: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

Analisando, agora, bem a fundo, o que diz essa parte da nossa Constituição, olhando 
para o que sabemos sobre educação, e, pensando sobre o que já estudamos, neste 
caderno, sobre os poderes do Estado, as leis, os impostos, o orçamento público e 
o controle social, podemos dizer que a educação está em todas as partes e que 
ela se divide em:

k	Educação Familiar, aquela que aprendemos dentro de casa;

k	Educação Formal, aquela que aprendemos nas escolas e universidades;

k	Educação Social, aquela que aprendemos no nosso convívio comunitário, 
ou seja, na nossa vida em sociedade;

k	Educação Política, aquela que aprendemos, quando nos organizamos na 
luta por nossos direitos.
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Portanto, o direito à educação se realiza quando:

As crianças, desde o nascimento, tiverem dentro de casa um grupo de 
pessoas adultas que cuidem delas com amor, ensinando-lhes, assim, o 
respeito à vida e aos outros desde pequenininhas.

O Estado garantir aos meninos e às meninas, e às moças e aos rapazes uma 
escola e uma universidade de qualidade e com vagas suficientes para:

k	Aprender as letras e os números; 

k	Descobrir a história de seu país, de seu município, de sua raça, de 
sua etnia, de sua classe social, de sua condição de gênero, de sua 
orientação sexual sem discriminações;

k	Valorizar as formas de vida e de trabalho da cidade e do campo;

k	Utilizar a ciência e a técnica como construções dos seres humanos 
para preservar a vida e a natureza;

k	Respeitar as pessoas que crêem em deuses e as que não crêem, 
sem impor qualquer religião.

A sociedade, em seus diferentes espaços de convivência, reconhecer e 
acolher todas as pessoas como sujeitos iguais em direitos;

Cada pessoa tiver acesso à participação política nos destinos da 
sua comunidade, do seu município, do seu estado e do seu país, 
compreendendo que a política é parte de sua existência, pois ela é o 
meio que os seres humanos criaram para se organizar em sociedade.   

Para que tudo isso aconteça, é preciso que a política pública de educação garanta, 
nas salas de aula, além do ensino das letras, da matemática, da ciência e da geografia, 
o ensino dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre mulheres 
e homens e de uma história efetivamente crítica sobre o tipo de sociedade, que o 
patriarcado e a escravidão das pessoas negras e indígenas produziram em nosso 
país. Produziram uma sociedade desigual, injusta, violenta, com muitas pessoas 

1
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4

muito pobres e poucas pessoas muito ricas, onde, até hoje, discriminam as pessoas, 
simplesmente pela cor da pele e por terem nascido mulher. 

     Moral da história:

A educação pode mudar toda sociedade, pois é ela que forma as pessoas. 
Assim, quanto mais pessoas estiverem se formando, seja por uma família 
amorosa, seja por uma escola crítica, seja por uma comunidade igualitária ou 
por práticas políticas democráticas, mais teremos condições de construir uma 
cultura de respeito, de oportunidades iguais, de valorização das diferenças, 
garantindo às pessoas o acesso ao conhecimento de qualidade.
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cOmO SE rEaLiza O DirEitO à
EDucaçãO FOrmaL?

O Direito à Educação Formal se realiza através de várias políticas públicas, que 
reunidas constituem a política nacional de educação.

Essa política é obrigação da União, dos estados e dos municípios, e está definida 
por uma lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB). A LDB deve ser cumprida 
pelas escolas e universidades públicas e privadas. A partir da LDB, o Brasil criou 
um Plano Nacional de Educação.

Podemos dizer que a política pública de educação está dividida em quatro partes 
principais e quatro complementares-essenciais. 

As quatro primeiras partes cumprem com o papel de promover as necessidades 
de educação das pessoas desde os seus primeiros dias, acompanhado o seu 
desenvolvimento durante, aproximadamente, 24 anos. 

a educação infantil – aquela que o Estado deve garantir através de 
creches e pré-escolas, para o atendimento de crianças de 0 até seis 
anos de idade;

o ensino fundamental universal e obrigatório – aquele a que todas as 
pessoas estão obrigadas a adquirir. Aquele, portanto, que o Estado deve 
garantir, através de escolas de qualidade, com número de vagas suficiente. 
Aquele, que, também, a família tem obrigações, através da garantia da 
freqüência de seus filhos e filhas. Esse ensino se dirige às crianças, a partir 
dos sete anos de idade, e tem a duração de nove anos; 

o ensino médio universal – aquele que o Estado deve oferecer, por 
meio de escolas de qualidade e número de vagas suficiente para jovens, 
que já  concluíram os nove anos de ensino fundamental, e que tem a 
duração de três anos;
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o ensino superior – aquele que o Estado deve oferecer às pessoas que 
já concluíram o ensino médio. O ensino superior é oferecido através das 
universidades e os cursos variam de quatro a seis anos. 

As quatro partes complementares-essenciais cumprem com os papéis de recuperar 
e de reforçar as possibilidades das pessoas de gozarem do seu direito à educação. 
Vamos conhecê-las:

Educação para Jovens e Adultos (EJA) – É aquela que garante às 
pessoas, jovens e adultas, prejudicadas em seus estudos, a oportunidade 
de recuperar o seu direito à educação. Pois, no Brasil, formou-se uma 
sociedade desigual, existindo, assim, muitos casos, em que as pessoas 
não puderam estudar desde crianças;

Educação Especial – É aquela dirigida a 10% da população brasileira, que 
apresenta algum tipo de deficiência, mas que têm direito, querem, podem e 
devem ter acesso à educação. Dentre elas estão as pessoas com deficiência 
visual, ou seja, que não enxergam, com deficiência auditiva, ou seja, que não 
ouvem, com deficiência mental, com deficiência múltipla, entre outras;

Educação Indígena - É aquela dirigida aos índios e índias, garantindo 
que os conteúdos respeitem sua cultura e tradições, que sejam estudados 
em português e em sua língua materna, e transmitidos em processos 
próprios de aprendizagem; 

Educação do Campo – É aquela dirigida às populações rurais de forma a 
atender às necessidades e condições da vida no campo. Essa modalidade 
de ensino será mais detalhada no nosso próximo item.

Além disso, para que o Brasil se torne realmente uma sociedade justa, os 
conteúdos em todos esses níveis e modalidades de ensino devem incluir como 
temas obrigatórios, de acordo com o estabelecido nas leis, o estudo de gênero e 
da cultura e história afro-brasileira.

Por fim, como já estudamos neste livro, os municípios, os estados e a União recolhem 
taxas e impostos que formam as suas receitas, ou seja, que lhes garantem recursos 
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para utilizar em políticas públicas. Agora, vamos saber, quanto desses recursos cada 
um deles deve reservar em seus orçamentos e gastar com a educação formal. 

k	O governo federal é obrigado a gastar, no mínimo, 18% do seu orçamento 
com educação; e

k	Os governos estaduais e municipais estão obrigados a gastar no mínimo 
25% com a educação.

     Moral da história

Como a educação muda a sociedade e é um direito humano e constitucional, 
é preciso que as mulheres conheçam os direitos e as políticas públicas de 
educação para traçarem suas estratégias e garantirem o cumprimento das 
obrigações do Estado.

cOmO EStá a POLítica DE EDucaçãO 
Para a muLHEr ruraL?

A área rural demorou mais tempo do que a urbana para ter uma política de educação 
direcionada as suas necessidades. Da mesma forma, as mulheres rurais tiveram mais 
dificuldades de garantir junto à sua família o direito de freqüentar as escolas. 

Esses dois fatos contribuem para que as escolas nas zonas rurais sigam mais 
envolvidas com a cultura machista e patriarcal, sendo necessários mais esforços 
para que elas tenham melhores condições de trabalhar a questão da igualdade de 
direitos entre homens e mulheres.

Em 2002, o Ministério de Educação (MEC) implantou as Diretrizes Operacionais 
para Educação Básica do Campo, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, 
para orientar essa modalidade de ensino.

Os principais programas hoje voltados para a área rural, que as mulheres têm todo 
o direito de acessar, são: Brasil Alfabetizado, Saber da Terra, Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera), Universidade Solidária. 

Brasil Alfabetizado – é um programa que atua para promover o aumento da 
escolarização de jovens e adultos de forma a assegurar o acesso à educação como 
um direito de todas as pessoas em qualquer idade. É responsabilidade da União 
através do Ministério de Educação.

Saberes da Terra – é um programa que tem a finalidade de estimular o acesso 
e a permanência na escola da jovem e do jovem do campo e melhorar o nível 
de escolaridade dessas pessoas por meio da qualificação profissional. Também é 
responsabilidade do MEC. 

Pronera – é uma ação do Ministério de Desenvolvimento Agrário que busca 
garantir às pessoas acampadas e assentadas a educação nos ensinos fundamental, 
médio e superior.
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Universidade Solidária – é um programa que articula e implementa projetos e 
ações sociais de universidades brasileiras, em parceria com empresas públicas e 
privadas, organizações do Terceiro Setor e comunidades. Através dele estudantes 
universitários de todo país visitam comunidades pobres para levar o conhecimento 
produzido por suas universidades e realizar um trabalho que possa contribuir ao 
desenvolvimento social e sustentável de cada lugar. 

Além desses programas, em cada Estado existem as Coordenadorias de Educação 
do Campo ligadas às Secretarias Estaduais de Educação. Em Pernambuco, a 
Coordenadoria de Educação do Campo é responsável pelas ações nessa área, 
dividindo seu trabalho com as Gerências Regionais de Educação (GREs) de forma 
a ampliar a oferta de formação escolar para jovens e adultos do interior, e também 
atender às mulheres e homens do meio rural na educação básica.

     Moral da história

A educação no meio rural é responsabilidade do Ministério da Educação e 
das Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. Para melhor atender às 
necessidades da educação do campo foi aprovado um documento específico 
que orienta as ações nessa área: as Diretrizes Operacionais para Educação 
Básica do Campo.

LEia maiS Para SaBEr maiS!

História e cultura afro-brasileira e indígena

Resultado da luta do movimento negro no país, em 2003, foi aprovada a Lei nº. 
10.639 para a inclusão da História e Cultura Afro-brasileira no currículo escolar.

Essa Lei alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para tornar obrigatório 
nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio, o estudo da 
História e Cultura Afro-brasileira, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e de História Brasileiras.

Em 2004, o Conselho Nacional de Educação elaborou e aprovou as Diretrizes Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, com a finalidade de orientar a aplicação da Lei nº. 10.639 no 
currículo oficial. Em março de 2008, a Lei nº. 11.645 veio complementar a Lei anterior, 
com a inserção da temática indígena. Assim, a partir de agora as escolas brasileiras 
estão obrigadas a incluir no currículo a História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.

O conteúdo sobre História e Cultura Afro-brasileira e Indígena deve conter os diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

     Moral da história

Finalmente o Brasil vai conhecer a sua verdadeira história. Hoje é obrigatório o 
ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena em todas as escolas. Fruto 
da luta dos movimentos sociais, ela representa um avanço no reconhecimento 
e na valorização da participação dessas populações na formação brasileira.
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G
overno de Pernam

buco

SaúDE é EnErgia, é BEm-EStar, é tuDO.

As mulheres, por sua condição de gênero, isto é por estarem tradicionalmente mais 
ligadas aos cuidados com a reprodução humana, sempre cuidaram da saúde das 
crianças, dos adultos, dos idosos e até da comunidade. Elas foram as primeiras parteiras 
do mundo e, ainda hoje exercem esta atividade em muitas cidades do país. 

Elas, também, foram as primeiras a descobrir o valor das plantas para a cura de 
diferentes males e perturbações físicas. Contudo, essas atividades foram, por longos 
anos, desvalorizadas. Atualmente, vive-se uma fase de resgate da contribuição 
dessas mulheres à saúde das populações, pesquisando-se suas atividades e 
buscando-se complementar a sua formação, com vista a seu reconhecimento.

Saúde é sinônimo de qualidade de vida. Quando pensamos no nosso bem-estar, 
pensamos na nossa saúde. Isso significa que devemos cuidar do nosso corpo, 
fazendo exercícios físicos; da nossa alimentação, tendo uma dieta sadia; da nossa 
mente, reservando momentos para o descanso e o lazer.

Mas uma boa saúde requer também cuidados mais específicos que ajudem na 
prevenção das doenças. A visita regular à médica ou ao médico e a realização 
periódica de exames para acompanhar o funcionamento do nosso corpo estão 
entre as atitudes de prevenção que devemos ter.

O cuidado com a saúde também implica uma atenção especial quando estamos 
doentes. Assim que sentirmos algo diferente com nosso corpo, como dores, febre, 
vômito, etc, devemos procurar um hospital ou posto de saúde para a identificação 
dos sintomas e o diagnóstico correto. O tratamento das doenças deve ser definido 
por um profissional da área de saúde para evitar problemas mais graves.

A saúde, no Brasil, é muito vulnerável. As pessoas estão expostas a epidemias e 
à falta de atendimento adequado, constituindo-se um grande problema social 
provocado pela ausência de esgotamento sanitário, pela insuficiente oferta de água 
potável, pela falta de atendimento médico humanizado e suficiente, pelo baixo nível 
de educação da população para a prevenção das doenças, entre outras causas.
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     Moral da história

Os governos e as pessoas têm muito o que fazer para garantir a saúde para 
toda a população. 

cOmO SE rEaLiza O DirEitO à SaúDE?

O direito à saúde se concretiza através de dois tipos de políticas públicas:

k	A política de promoção e prevenção da saúde; e

k	A política de tratamento das doenças.

A política de prevenção da saúde é aquela voltada para evitar que as pessoas 
adoeçam. As principais ações dessa política são as vacinações e a oferta dos exames 
básicos periódicos. 

Porém, a base para a prevenção de muitas doenças é o acesso a uma alimentação 
saudável e rica em nutrientes, o uso de água de qualidade e em quantidades 
suficientes para beber, cozinhar e fazer a higiene da casa e das roupas e o acesso 
a saneamento básico.

A política de tratamento das doenças é aquela voltada para a cura das pessoas. As 
principais ações são: a assistência médica, ambulatorial, laboratorial, hospitalar e 
a distribuição de remédios indicados para o tratamento das doenças.

Por muito tempo, as políticas públicas de saúde foram administradas pelos 
governos estaduais e pelo governo federal. A partir de 28 de janeiro de 1998, 
quando foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), a administração da maior 
parte dessas políticas foi assumida pelos governos municipais. Esse processo é 
chamado de descentralização administrativa e financeira da saúde. Ou seja, houve 
um processo de municipalização da saúde. 

O SUS tem como proposta o atendimento gratuito de toda a população, com 
regularidade, qualidade e adequação aos diferentes grupos da população, livre de 
qualquer tipo de discriminação.

Ele prevê, ainda, a democratização dos processos de decisão, através da 
participação popular nos Conselhos Municipais de Saúde, nos Comitês Gestores 
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Locais de Atendimento, nas Ouvidorias e nas Conferências de Saúde. 

No entanto, depois de quase dez anos de funcionamento, o SUS ainda não 
conseguiu cumprir com seus objetivos e oferecer serviços satisfatórios.

     Moral da história

As políticas de saúde são, em sua maioria, municipalizadas. As prefeitas e os 
prefeitos são os principais administradores da saúde pública. Quando temos 
água boa para beber, estamos bem alimentadas, mantemos nossas casas e 
roupas limpas, tomamos nossas vacinas e fazemos exames básicos periódicos, 
adoecemos muito menos.

O quE SãO aS FarmáciaS POPuLarES?

As farmácias populares são um programa do Governo Federal, que tem como objetivo 
atender às pessoas com dificuldades de comprar remédios por causa do preço. 
Nas farmácias populares os remédios são muito mais baratos. Em Pernambuco, 
temos oito farmácias populares, onde as mulheres podem comprar também o seu 
anticoncepcional por um preço três vezes menor do que nas farmácias comuns.

Na realidade, esse programa do Governo Federal foi criado, a partir do modelo 
desenvolvido em experiência pioneira pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de 
Pernambuco (Lafepe) com seu programa de farmácias populares. 

O Lafepe foi criado em 1966 com a finalidade de produzir medicamentos com menor 
custo para as pessoas de baixa renda. Atualmente, o Lafepe dispõe de um total de 32 
farmácias – 16 na Região Metropolitana do Recife e 16 no interior do Estado – com 
a venda de cerca de 160 medicamentos genéricos e similares a preços baixos.

Embora os remédios sejam necessários para curar, o seu consumo não deve ser 
realizado de qualquer jeito. Por isso, antes de irmos a uma farmácia comprar 
remédios por contra própria, precisamos saber a opinião de uma médica ou de um 
médico sobre a necessidade de tomar esse ou aquele remédio. O remédio errado 
faz mal à saúde e pode colocar em risco a vida da pessoa.

Diz o ditado popular: de médico e louco cada um tem um pouco. Mas quando se tratar 
de passar remédio, seja para nós mesmas, seja para as outras pessoas, a verdade é que 
só as médicas e os médicos podem saber qual é o certo e em que dosagem devemos 
tomar. Por isso, o correto é só comprar remédios com a receita médica.

Guarde os endereços das farmácias populares em Pernambuco para comprar seu 
anticoncepcional!

Bezerros – Rua Dom Pedro II, 76, Centro.

Caruaru – Praça Getúlio Vargas, 108, Nossa Senhora das Dores.
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Gravatá – Rua Dr. Amaury de Medeiros, 325, Boa Vista.

Moreno – Avenida Cleto Campelo, 2856, Centro.

Olinda – Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, 1710, Rio Doce.

Ouricuri – Avenida Antônio Pedro da Silva, 881, Centro.

Petrolina – Rua Antônio Pedrosa, 210 B, Areia Branca.

Recife – Avenida Caxangá, 188, Madalena.

Surubim – Rua João Batista, 86, Centro.

     Moral da história

Remédio é coisa séria e custa dinheiro: pode fazer bem, mas pode fazer 
mal a saúde. Nem todos os remédios que nós precisamos o governo tem a 
possibilidade de oferecer gratuitamente.

quaiS SãO aS POLíticaS PúBLicaS DE 
SaúDE Para aS muLHErES?

As políticas de saúde para as mulheres estão reunidas no Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher (Paism), criado em 1983, pelo Ministério da Saúde, a 
partir de muitas lutas e colaborações do movimento feminista e do movimento 
de mulheres em todo o Brasil.

O maior objetivo do Paism é atender as mulheres em sua integralidade, de 
forma adequada a todas as fases das suas vidas, e respeitando as necessidades e 
características de cada uma. As áreas de atendimento do Paism são:

k	Assistência durante as etapas da gravidez: pré-natal (baixo e alto risco), 
parto e pós-parto;

k	Assistência em casos de aborto;

k	Assistência à concepção e anticoncepção;

k	Prevenção do câncer de colo uterino e detecção do câncer de mama;

k	Assistência durante a menopausa;

k	Assistência às doenças ginecológicas prevalentes, ou seja, aquelas, como 
corrimentos, inflamações e coceiras, etc. 

k	Prevenção e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis – DSTs/
Aids;

k	Assistência aos transtornos mentais;

k	Assistência à mulher vítima de violência.

Se informe mais sobre o Paism consultando o site www.saude.df.gov.br

Outra questão importante nessa área, também resultado da luta do movimento 
feminista e de mulheres no país, é o direito da mulher à saúde reprodutiva, que 
envolve, entre outras coisas, o planejamento familiar. A escolha do momento e 
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do número de filhas e filhos que o casal quer ter é um direito assegurado na 
Constituição e, portanto, obrigação do Estado, que deve garantir os meios para 
sua realização. Para isso, o SUS dispõe de vários serviços relacionados aos direitos 
sexuais e reprodutivos.

     Moral da história

O SUS, o PAISM e o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo 
Uterino devem ser melhorados. Cada usuária desses serviços, a sociedade 
civil organizada e a população como um todo, precisam exercer o controle 
social para que isso aconteça.

LEia maiS Para SaBEr maiS!

a primeira política pública obrigatória no Brasil foi de saúde

A primeira política pública obrigatória no Brasil foi a de vacinação contra 
a varíola. Ela foi instituída pela Lei Federal nº. 1.216, sancionada pelo 
Presidente da República, em outubro de 1904. Naquele momento, a população 
brasileira, da cidade e do campo, era vítima de grandes epidemias: varíola, 
febre amarela e peste bubônica.

As epidemias trazem muitos sofrimentos e são problemas de saúde pública que 
atingem a sociedade de diversas formas. Os governos, a sociedade civil organizada 
e cada pessoa, em particular, têm suas obrigações na prevenção e solução das 
epidemias, e nenhuma das partes é mais ou menos importante que a outra.

Hoje, o Brasil vive muitos sofrimentos com as epidemias de Aids e da dengue. 
Ainda não existem vacinas contra essas doenças, mas existem formas de preveni-
las. Os governos estão fazendo a sua parte: investindo em pesquisas, tratamentos 
e na distribuição de medicamentos e preservativos.

Porém, como saber se as pessoas estão cumprindo com a sua parte? No caso 
da varíola é mais fácil, pois a vacina deixa uma marquinha na pele. Quem 
não tem a marca, não cumpriu a obrigação de se vacinar ou de levar as 
crianças para serem vacinadas.

No caso da Aids, o uso da camisinha é a grande obrigação das pessoas nessa luta. 
Mas é difícil saber se as pessoas estão cumprindo com a sua parte. Por isso, é 
obrigação de todas as pessoas divulgarem a necessidade de usar a camisinha e de 
exigir do parceiro ou da parceira o seu uso.

No caso da dengue, não deixar água parada em qualquer tipo de depósito é 
a grande obrigação das pessoas. Outro tipo de obrigação é exigir a presença 
regular dos agentes de saúde do combate à dengue.
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     Moral da história

Política Pública é obrigação do Estado e da sociedade. Sua efetividade e qualidade 
dependem, também, das pessoas cumprirem com a sua responsabilidade.

guarDEm ESSa Dica Para SEmPrE!

Beba muita água

O nosso corpo é formado de 65% de água. E essa água precisa ser renovada 
continuamente, a cada hora. Todo funcionamento do nosso organismo depende 
de água: as reações químicas, a respiração, a circulação, o funcionamento dos 
rins, a digestão, os sistemas de defesa, a pele, enfim, todo o funcionamento do 
organismo fica prejudicado.

Tome a decisão: cuide da qualidade da água e beba de 2 a 4 litros de água por dia.

Diga para você mesma: vou beber um copo de água de uma em uma hora, 
mesmo que não tenha sede. Vou manter meu corpo bem hidratado.

     Moral da história

Água é vida. Água é defesa. Água é desintoxicação. Água é boa disposição. 
Água é saúde.
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HaBitaçãO é mOraDia, é acOncHEgO,
é tranqüiLiDaDE.

No Brasil, 6,6 milhões de famílias não têm onde morar; 4,5 milhões desse total são 
famílias com renda de até três salários mínimos; 1,7 milhões de domicílios estão 
localizados em lugares precários; e mais de 10 milhões de domicílios são carentes 
de infra-estrutura, ou seja, não têm as condições de habitabilidade necessárias.

Para que essa situação possa ser modificada, é preciso se fazer as reformas 
urbana e agrária, pois, mesmo que haja alguns avanços, a questão da terra para 
construção de moradias é muito difícil.

Por outro lado, a definição dos programas habitacionais não considera as 
questões de gênero. Ninguém, porém, mais do que as mulheres sabem o quanto 
é importante ter uma casa arejada, com água, luz, perto do trabalho, da escola e 
do ponto de ônibus. Ninguém mais do que as mulheres sabem como devem ser os 
quartos, a sala, a cozinha, o banheiro e o terraço. 

No Brasil, as mulheres de todas as classes sociais têm mais dificuldades do que 
os seus companheiros para construir um patrimônio. Isto é, fazer ou comprar 
uma casa, um pedaço de terra ou qualquer outro bem. Essas dificuldades estão 
relacionadas ao patriarcado, que é a forma de organizar a sociedade onde os 
homens são os donos de tudo. Por isso, a escritura, a posse e o título da terra, 
assim como o das casas, estão, em sua maioria, em nome dos homens.

     Moral da história

O Brasil não tem casa para todas as pessoas. As mulheres ainda não participam 
efetivamente da definição da política habitacional.

cOmO SE rEaLiza O DirEitO à HaBitaçãO?

O direito à habitação se realiza através de políticas públicas que garantam o 
acesso à moradia.

A política pública de habitação é o conjunto de ações governamentais – como 
programas e projetos de construção e de melhoria de casas e apartamentos. Essas 
ações podem ser de âmbito nacional, estadual e municipal, mas todas devem ter 
as seguintes características:

k	 segurança jurídica da posse; 

k	disponibilidade de serviços de infra-estrutura e habitabilidade – água, 
energia, saneamento básico;

k	custo acessível; 

k	 localização em áreas acessíveis aos transportes coletivos; e 

k	adequação cultural.

Para que existam moradias dignas é preciso, ainda, dispor de:

k	 terrenos para construí-las;  

k	construções de qualidade; e

k	casas e apartamentos em número suficiente. 

A realidade habitacional brasileira está muito longe de corresponder a essas 
características e necessidades. 

     Moral da história

A moradia é um direito, mas o país tem um sério problema habitacional. Para 
garantir esse direito, as reformas agrária e urbana são fundamentais.
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cOmO SE EStrutura a POLítica
HaBitaciOnaL DO PaíS?

A política de habitação do Brasil é estruturada a partir da União. É a Secretaria 
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades que orienta as secretarias 
estaduais e municipais de habitação.  

Assim, os organismos responsáveis pelas políticas de habitação são:

k	Por parte da União – o Ministério das Cidades.

k	Por parte dos Estados – as Secretarias Estaduais de Habitação ou das 
Cidades.

k	Por parte dos Municípios – as Secretarias Municipais de Habitação.

A articulação entre a União, estados e municípios, assim como leis federais, garantem 
a construção de uma política para todas as pessoas. As leis que favorecem as 
populações pobres foram criadas nos últimos vinte anos, como resultado das lutas 
dos movimentos sociais.  Nesse período podemos destacar os seguintes avanços:

Os primeiros ocorreram já em 1988. A Constituição Federal colocou a função social 
do terreno urbano e rural como um imperativo do direito de propriedade privada. Isso 
significa que tanto a propriedade urbana como a rural têm que cumprir sua função 
social. Portanto, a terra e o terreno urbano não podem ficar sem uso, sendo obrigação 
do Estado fiscalizar seu uso e, caso não exista, dar um fim social para eles.

Outra questão muito importante, estabelecida no texto constitucional de 1988, é 
a titularidade conjunta do homem e da mulher para o imóvel rural e urbano. 

O segundo momento de avanço aconteceu em 2001 com a criação do Estatuto 
das Cidades, que é a lei que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem 
coletivo. O Estatuto determina que os municípios planejem a construção ordenada 
de casas, praças, ruas, pontes, etc. Em outras palavras, façam um  plano que se 
dirija ao atendimento das necessidades de moradia da população e seu crescimento. 

Este plano é chamado de Plano Diretor. Ele deve ser elaborado em conjunto com a 
sociedade e aprovado pela câmara dos vereadores, tornando-se uma lei municipal.  

O terceiro momento de avanço veio em 2005 com a aprovação da lei que instituiu 
o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Popular. Através do 
Sistema e do Fundo, os governos podem oferecer à população de baixa renda o 
acesso à moradia.

É importante saber que essa lei de 2005 foi resultado de uma iniciativa popular, 
apresentada ao Congresso Nacional, em 1991, que contou com mais de um 
milhão de assinaturas. Esse é um bom exemplo de organização da sociedade 
para construir uma política pública.

     Moral da história

A organização da sociedade e a iniciativa popular são fundamentais para 
construir políticas públicas universais.
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cOmO é O acESSO Da POPuLaçãO ruraL 
à mOraDia?

O acesso da população rural à moradia só pode se efetivar através de diversos 
programas. Isso porque, a população rural tem diversas formas de trabalho e 
geração de renda para o seu sustento e de ocupação da terra. Entre as trabalhadoras 
e trabalhadores rurais encontram-se grupos assalariados sem-terra, grupos 
dedicados à agricultura familiar, grupos com contratos de trabalho temporário e 
grupos de assentados, acampados, indígenas e quilombolas. 

Atualmente, existe financiamento para dois grupos dessa população:

Para os assentados da Reforma Agrária

O financiamento para as moradias rurais está garantido pelo governo 
federal através do Incra e da Caixa Econômica Federal. Esse financiamento 
é para a construção de casas novas e também para a reforma das casas 
já existentes nas suas terras.

Para os dedicados à agricultura familiar

Para esse grupo rural são oferecidos os financiamentos através da Caixa 
Econômica Federal.

A população rural assalariada e sem-terra, dependente do trabalho nos engenhos, 
fazendas, usinas..., encontra dificuldades para a sua inclusão nesses programas. 
Ao viver e trabalhar nas terras dos proprietários, esse segmento não dispõe de 
terras para construir, e ao usufruir do beneficio de um financiamento para casa 
própria, na sede do município, se confronta com a distância do local de trabalho.

Apesar de o Ministério das Cidades estimular os estados, o Distrito Federal e 
os municípios para elaborarem, de forma participativa e planejada, as ações do 
setor habitacional, até o momento, não existe uma política específica dirigida 

a

B

à população rural assalariada e sem-terra, que venha a corresponder as suas 
possibilidades de adquirir a casa própria através do Sistema e do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. 

Os programas precisam ser ampliados, melhor qualificados e mais adequados 
para que garantam a universalidade desse direito. Em outras palavras, o 
financiamento habitacional para as moradias rurais deve levar em consideração 
os diferentes perfis da trabalhadora e do trabalhador rural: tipo de ocupação, 
bem como regularidade e valor da renda. 

     Moral da história

A área rural demanda instrumentos específicos para o acesso à moradia, com 
formas de financiamento que atendam as características da população rural. 
Dessa maneira, um programa de habitação para ser universal tem que levar 
em conta todas essas condições.
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LEia maiS Para SaBEr maiS!

Estatuto das cidades 

O Estatuto das Cidades é uma lei federal (Lei nº 10.257/2001) que diz como deve 
ser feita a política urbana em todo o país, de forma a garantir o direito à cidade 
para todas as pessoas. 

Ele foi uma importante conquista na luta da sociedade civil organizada para o 
desenvolvimento de uma política urbana voltada à promoção da inclusão social e 
territorial nas cidades brasileiras.

O Estatuto das Cidades estabelece que a propriedade precisa cumprir uma função 
social, ou seja, a terra e o terreno devem servir à coletividade, e não apenas aos 
interesses de seu proprietário. 

Entre os princípios do Estatuto podemos destacar:

k	a gestão democrática por meio da participação da população na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;

k	a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização;

k	o planejamento do desenvolvimento das cidades de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 
sobre o meio ambiente; e

k	a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população 
de baixa renda.

Um dos principais instrumentos da política urbana, definido no Estatuto, é o Plano 
Diretor. Esse Plano é uma lei municipal que organiza o crescimento e funcionamento 
do município e deve ser elaborado com a participação de toda a sociedade.

     Moral da história

O Estatuto das Cidades orienta a política urbana no país. O Plano Diretor 
é seu principal instrumento e deve contar com a participação da sociedade 
para ser elaborado.
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tErra é traBaLHO, é rEnDa,
é aLimEntO, é JuStiça SOciaL.

O Brasil é muito grande, tem muitas terras, muitos recursos naturais, muitas 
plantas, muito sol e água suficiente, para que os brasileiros e as brasileiras do 
campo vivam e trabalhem com dignidade.

Porém, desde o começo de sua história até hoje, isto é, desde quando o número 
de habitantes era muito menor e não existiam cidades nem fábricas; apenas 
terras, que as pessoas que nelas trabalham não conhecem a justiça social nem 
a satisfação de suas necessidades de alimentação, educação, saúde, habitação, 
transporte e geração de renda. Trata-se de um velho problema de várias caras, mas 
de uma única causa: a concentração de muitas terras nas mãos de pouquíssimas 
pessoas. Em outras palavras, da concentração fundiária.

Nos últimos cinqüenta anos, os efeitos dessa concentração têm agravado as 
dificílimas condições de vida e de trabalho no campo, empurrando os trabalhadores 
e trabalhadoras rurais, sem nenhuma preparação técnica, para as cidades. Essa 
realidade, além de ser uma ameaça constante à vida das populações rurais, 
compromete a produção de alimentos e a organização das cidades.

Por outro lado, grandes grupos de trabalhadores e trabalhadoras rurais vêm 
reagindo a essa situação, se organizando, ocupando terras, numa luta infinda 
pelo direito ao trabalho, à produção, à exploração dos recursos naturais, à justiça 
social e, finalmente, a um pedaço de terra. Essas manifestações são revidadas 
pelos grileiros, posseiros irregulares e os proprietários de terras monocultores, 
ocasionando violentos conflitos, com mortes de trabalhadores, destruição de 
plantações e instalações físicas.

No fundo, a constância, a amplitude e a violência desses fatos nada mais são do que a 
demonstração da grande insatisfação com a desorganização da vida social no campo. 
Eles constituem, portanto, uma crítica severa ao modelo de reforma agrária, instalado no 
país, e uma forte provocação à tomada de consciência da sociedade sobre a urgência de 

se promover a justiça social por meio da democratização das terras, cumprindo-se com 
as determinações do Estatuto da Terra e da Constituição de 1988.

A verdade é que, diferentemente de muitos países que já superaram esse problema, 
o Brasil ainda não conseguiu se livrar do seu pecado original que é a concentração 
de terras, muito embora tenha definido os passos e criado mecanismos para fazer 
a Reforma Agrária.

     Moral da história

 A concentração fundiária é um problema crônico que se agrava e atinge 
toda a sociedade. Portanto, a efetivação de uma política de Reforma Agrária 
precisa ser entendida como responsabilidade de toda a sociedade.
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O quE é a POLítica DE rEFOrma agrária?

A Reforma Agrária é mais do que a política de redistribuição de terras, porém, 
sem esta não há garantias efetivas de melhoria da vida das populações do campo, 
de apaziguamento da violência e de trabalho e renda dignos no campo. Assim, 
a Reforma Agrária deve produzir a reorganização da vida social e produtiva do 
campo, promovendo:

k	A reforma fundiária, que garante às pessoas do campo o acesso ao seu 
principal objeto de trabalho que é a terra;

k	O planejamento dos projetos de assentamento;

k	A garantia da assistência técnica;

k	O aprimoramento da capacitação técnica das trabalhadoras e trabalhadores 
rurais para as atividades agrícolas e preservação do meio ambiente, de 
manejo dos animais, de comercialização de seus produtos e de gestão de 
propriedades rurais, além de formação para a cidadania; e

k	A concessão de crédito.

A execução dessa política é responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e sua 
legitimidade está assegurada no Estatuto da Terra, na Constituição Federal, 
através dos artigos de número 184 a 191, e na Lei n° 8.629, de 1993, que 
regulamenta esses artigos.

1. as bases legais para realizar a reforma Fundiária

No que toca diretamente às possibilidades de se proceder a reforma fundiária, o 
texto constitucional explica que o direito à propriedade da terra está condicionado 
ao cumprimento da função social do seu uso. Isto significa dizer, que a propriedade 
da terra só deve ser assegurada, quando estão garantidos:

k	o seu aproveitamento racional e adequado;

k	a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação 
do meio ambiente;

k	a observância das disposições que regulam as leis do trabalho; e

k	a sua exploração favoreça o bem-estar de proprietários e dos 
trabalhadores e trabalhadoras.

A partir dessa legislação, um instrumento muito importante para a redistribuição 
de terra é a desapropriação das propriedades que não estejam cumprindo a função 
social. Outra importante determinação do texto constitucional, que favorece a 
reforma fundiária, é o direito à titularidade por usucapião rural.

O direito à titularidade da terra, por meio do usucapião rural, acontece quando 
uma pessoa, que não tenha nenhum imóvel, urbano ou rural, usa como sua uma 
propriedade rural, não superior a 50 hectares, durante cinco anos seguidos, sem 
oposição, tornando-a produtiva, e tendo nela a sua moradia. Esse processo se faz 
através de apresentação de requerimento, pelo usuário, à Justiça. Apenas as terras 
públicas não podem ser adquiridas por usucapião.

2. Os principais pontos do planejamento dos projetos de 
assentamento

O planejamento dos Projetos de Assentamento (PAs) reúne três grandes fases: 

A Fase de Implantação; 

A Fase de Desenvolvimento ou Recuperação;

A Fase de Consolidação

A Fase de Implantação, que ocorre nos dois primeiros anos, com a instalação das 
famílias e a sua organização social e produtiva. Nesse momento, elaboram-se as 
propostas de desenvolvimento do assentamento, envolvendo a formulação:

1

2

3
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k	do Projeto de Exploração Anual do Assentamento (PEA) ; e

k	do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) ou do Plano de 
Recuperação do Assentamento (PRA).

No primeiro ano, são liberados recursos para instalação, envolvendo o pagamento 
de assessoria técnica social e ambiental para a elaboração dos planos e projetos 
de desenvolvimento. 

No segundo ano, são liberados recursos para o Crédito Habitação, envolvendo 
o pagamento de assessorias técnica, social e ambiental, serviços de topografia 
para demarcação do perímetro do assentamento e dos lotes rurais e da infra-
estrutura básica de estradas, energia elétrica e abastecimento de água. Nessa fase, 
é necessário estabelecer as parcerias com estados e municípios, para assegurar a 
inclusão das populações do assentamento nas políticas públicas.

A Fase de Desenvolvimento, que inicia no terceiro ano e deve terminar no sétimo, com 
o financiamento das atividades produtivas, através das linhas de crédito do Pronaf.

A Fase de Consolidação, que é marcada pelo encerramento da presença do Incra 
nos Projetos de Assentamento. Nesse momento ocorre a titulação dos lotes e a 
destinação dos bens que ainda estejam em nome da União, para as famílias ou para 
o município. Com a titulação, inicia-se, por parte dos assentados e assentadas, o 
pagamento dos créditos obtidos.

3. a assistência técnica para as áreas rurais

A assistência técnica está baseada nos princípios da agricultura familiar, com foco na 
agroecológia, cooperação e economia popular solidária, conciliando os saberes técnicos 
com o popular, valorizando a cultura e os conhecimentos das populações rurais. 

Dois programas federais são responsáveis pela assistência técnica:

A Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (Ates); e 

A Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

1

2

4. O aprimoramento da capacitação técnica das trabalhadoras 
e trabalhadores rurais para as atividades agrícolas, de manejo 
dos animais e de gestão de propriedades rurais

De forma integrada com a assistência técnica, a capacitação adota uma metodologia 
participativa e de interação entre os conhecimentos populares e acadêmicos. Visa 
a requalificação para o mundo do empreendedorismo e da cidadania, através da 
democratização do conhecimento, com parcerias diversificadas entre público e 
privado, organizações governamentais e não-governamentais.

5. a oferta de crédito específico

Atualmente, existem três possibilidades de financiamento para as áreas de 
Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural Sustentável:

O Crédito Fundiário; 

O Crédito Instalação e

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O Crédito Fundiário é um programa que possibilita às trabalhadoras e aos 
trabalhadores rurais sem terra, minifundistas e jovens rurais, o acesso a terra por 
meio de financiamento para compra de imóveis rurais.

O Crédito Instalação tem o objetivo de dar um suporte inicial aos assentados e 
assentadas do Programa Nacional de Reforma Agrária, a partir dos projetos de 
assentamento criados ou reconhecidos pelo Incra. 

O Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar é uma peça chave 
para a Reforma Agrária e para o desenvolvimento rural sustentável. O Pronaf 
oferece crédito para estruturação dos lotes dos assentados e das assentadas, para 
o desenvolvimento de atividades agrícolas e não-agrícolas, agropecuárias e não-
agropecuárias, como o custeio da mamona para o Programa Nacional de Produção de 
uso do Biodiesel ou o turismo rural, artesanato, etc. Dentre as suas seis modalidades 

a

B

c
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de crédito, estão o Pronaf Jovem e o Pronaf Mulher, que funcionam como uma ação 
afirmativa de promoção da igualdade de acesso ao crédito.

Afora a Política de Reforma Agrária, liderada pelo Incra, o MDA, por meio de 
suas três secretarias, realiza políticas para o desenvolvimento rural sustentável, a 
exemplo de: Educação do Campo; Comercialização; Apoio à Safra; Desenvolvimento 
de Territórios e Cidadania; Combate à Violência no Campo; e de Promoção da 
Igualdade de Gênero, Raça e Etnia.

     Moral da história

A Política de Reforma Agrária deve criar uma estrutura fundiária socialmente 
justa, acabando com a elevada concentração de terras. A desapropriação de 
terras por interesse social, para fins de reforma agrária, é um instrumento 
muito importante na execução dessa política.

quaiS SãO aS açõES ESPEcíFicaS Para 
aS muLHErES ruraiS?

Várias ações dirigidas especificamente para as mulheres, renovam as políticas 
dirigidas às populações rurais e a própria Política de Reforma Agrária.

No campo das determinações legais, a Constituição Federal prevê a titularidade da 
mulher e a titularidade conjunta do homem e da mulher para áreas desenvolvidas 
por casais. Pode-se interpretar essa determinação como uma ação afirmativa de 
proteção do direito da mulher ao patrimônio, uma vez que determina que o título 
de domínio e a concessão de uso da terra serão conferidos ao homem ou à mulher, 
ou aos dois, independente do estado civil.

Contudo, a ausência de um instrumento legal específico, que obrigasse imediatamente 
o cumprimento desse direito constitucional, deu brecha a que práticas culturais 
de subordinação da mulher ao pai, ao marido ou ao irmão, se mantivessem, 
prejudicando o seu acesso à titularidade das terras da Reforma Agrária. A questão da 
obrigatoriedade da titulação conjunta foi regulamentada, finalmente, em 2003, por 
meio da portaria nº 981 do Incra, em resposta à forte mobilização das mulheres.

Na prática, a partir da criação do Programa de Promoção da Igualdade Racial e 
de Gênero (Ppigre), ligado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, têm sido 
implementadas as seguintes ações:

1. Programa nacional de Documentação
da trabalhadora rural

A documentação pessoal é um direito fundamental de todas as pessoas, desde o 
momento do nascimento, estando sua obrigatoriedade prevista na Constituição.

Sem a posse dos documentos civis, como certidão de nascimento, carteira de identidade, 
carteira de trabalho, CPF e o titulo eleitoral nenhuma pessoa pode ser considerada 
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cidadã para efeito de acesso a direitos, benefícios e inclusão em programas sociais.

Contudo, a política de documentação da mulher do campo foi pensada, elaborada e 
executada, inicialmente, sob a coordenação das organizações de mulheres rurais, em 1997, 
por meio do Projeto Nenhuma Trabalhadora Rural sem Documentos. Atraindo, desde o 
primeiro momento, o apoio das organizações de classe e de alguns órgãos governamentais, 
os objetivos desse projeto passaram a fazer parte da pauta de reivindicações dos sindicatos, 
federações e confederações rurais para a União, estados e municípios. 

Finalmente, em 2003, o Governo Federal instituiu, por meio do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e do INCRA, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, 
ampliando a sua capacidade de cobertura e reconhecendo formalmente a necessidade de 
enfrentar a situação de abandono em que se encontrava a cidadania feminina rural.

2. Direcionamento da assessoria técnica, Social e ambiental 
à reforma agrária (ates) e da assistência técnica e 
Extensão rural (ater) também para as mulheres.

O Programa de Ates vem sendo orientado para reconhecer e valorizar as atividades 
e os conhecimentos das trabalhadoras rurais, em favor da transformação da 
divisão sexual do trabalho no campo. 

Nesse sentido, os núcleos operacionais dos serviços de Ates são estimulados para 
elaborar projetos que visem à autonomia econômica das mulheres assentadas e 
garantam a sua participação na elaboração, implementação e acompanhamento 
dos Projetos de Exploração Anual (PEA); e dos Planos de Desenvolvimento de 
Assentamento (PDA) e de Recuperação do Assentamento (PRA). Dessa forma, 
eles deverão conter, obrigatoriamente, informações socioeconômicas, por sexo, 
permitindo o controle de gênero sobre a produção, financiamento, gestão e 
comercialização das atividades agrícolas e não agrícolas.

O Programa de Ater, por sua vez, tem como estratégia para promoção da igualdade 
de gênero, incentivar a apresentação ao Pronaf de projetos de financiamento 

protagonizados por mulheres. Também faz parte das ações de Ater o apoio à 
produção de Grupos de Mulheres Rurais que trabalham no regime de produção 
familiar, facilitando o seu acesso ao crédito do Pronaf-Mulher.

3. Projeto de Fortalecimento do Protagonismo das mulheres 
no Desenvolvimento territorial

Uma das estratégias do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais é o foco no combate às desigualdades sociais e promoção da 
cidadania, a partir do reconhecimento das especificidades locais dos diferentes 
territórios existentes nos Estados brasileiros.

O Projeto de Fortalecimento do Protagonismo das Mulheres, coordenado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA, tem como objetivo a promoção 
da igualdade de gênero, por meio de mecanismos de inclusão das mulheres nas 
políticas públicas do desenvolvimento dos territórios. Isso corrige as práticas 
desenvolvimentistas tradicionais que não contemplavam as organizações e as 
demandas das mulheres, reproduzindo, assim, as desvantagens da população 
feminina rural no acesso à Política de Reforma Agrária.

4. implementação do Pronaf mulher

Esse crédito, quando se formaliza, é um importante instrumento para garantir a 
maior presença das mulheres na economia rural, em atividades agrícolas ou não 
agrícolas, como o turismo rural, o artesanato, etc, valorizando a sua capacidade 
produtiva e autonomia econômica.

Todas as mulheres produtoras rurais, agricultoras familiares, assentadas da 
reforma agrária inseridas na unidade familiar de produção poderá apresentar 
um pedido de financiamento. Nessa unidade de produção familiar será possível 
realizar apenas uma operação na linha especial Pronaf Mulher.
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5. inserção de representação das mulheres nos colegiados 
de Desenvolvimento rural Sustentável.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) elaborou, em 
2006, as diretrizes para a promoção da participação igual entre homens e mulheres 
nos Colegiados de Desenvolvimento Rural Sustentável, nos seguintes termos:

k	Ampliar a participação das trabalhadoras rurais nos espaços de 
elaboração e gestão e avaliação das políticas públicas;

k	Garantir a paridade entre homens e mulheres na composição dos 
colegiados de desenvolvimento rural sustentável (Condraf e Conselhos 
Estaduais); e

k	Garantir a inclusão das questões de gênero nas políticas de formação e 
de fortalecimento das redes de órgãos colegiados de desenvolvimento 
rural sustentável.

     Moral da história

A realização de ações específicas para as mulheres rurais, que incentivem e 
garantam o seu protagonismo, assim com a sua participação nas discussões 
e decisões relacionadas ao desenvolvimento rural, é fundamental para a 
transformação das relações desiguais de gênero nesses espaços.

LEia maiS Para SaBEr maiS!

crédito rural do Pronaf

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é uma peça chave 
no desenvolvimento rural brasileiro. 

Para acessar qualquer das modalidades é preciso ter em mãos a Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP), que pode ser obtida através de uma entidade oficial 
de assistência técnica e extensão rural ou de um sindicato rural, que estejam 
autorizados a emitir esse documento. O segundo passo é elaborar um projeto de 
crédito e acesso aos recursos. Depois é preciso encaminhar a DAP e o projeto a 
um banco (Banco do Brasil ou Banco do Nordeste) ou para uma cooperativa de 
crédito que trabalhe com o Pronaf. 

Vejamos as suas modalidades:

Pronaf a

Esta modalidade é destinada a produtoras e produtores rurais assentados 
da Reforma Agrária ou pessoas atendidas pelo Programa Nacional de Crédito 
Fundiário. O crédito é para a estruturação dos lotes dos assentados e assentadas.

Pronaf B

Esse tipo de crédito é para agricultoras e agricultores familiares com renda bruta 
anual de até R$ 4 mil. O investimento é para atividades agropecuárias e não-
agropecuárias desenvolvidas no meio rural e para o custeio da mamona para o 
Programa Nacional de Produção de uso do Biodiesel.

Pronaf c e Pronaf D

Podem pedir o crédito agricultoras e agricultores familiares com renda bruta 
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anual entre R$ 4 mil e R$ 18 mil, no caso do Pronaf C, e com renda bruta anual 
entre R$ 18 mil e R$ 50 mil, no caso do Pronaf D. O investimento é para custeio 
de atividades agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades no meio 
rural com projetos específicos.

Pronaf Jovem e Pronaf mulher

O público que pode acessar o Pronaf Jovem é formado por agricultoras e 
agricultores familiares, entre 16 e 29 anos, que tenham no mínimo 100 horas de 
cursos ou estágios. O crédito, numa única operação, está destinado a atividades 
agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades. Sobre o Pronaf 
Mulher já registramos as informações no item anterior.

     Moral da história

Os programas de crédito existentes são importantes para o desenvolvimento 
rural. As mulheres podem acessar qualquer um deles, desde atendam aos 
critérios exigidos. Além disso, possuem uma modalidade de crédito específica, 
o Pronaf Mulher.

traBaLHO é PrODuçãO, é SEgurança,
é rEnDa.

O trabalho faz parte da vida das pessoas. Ele é a forma de produzir, de se ocupar, de 
criar e, também, de se conseguir o sustento ou gerar renda para esse sustento.  

As relações dos seres humanos com o trabalho e a produção de bens e serviços 
ocorrem de diferentes formas: através de um emprego, da iniciativa própria, da 
iniciativa de um grupo, ou seja, com carteira assinada, de forma autônoma ou em 
cooperativa. Também ocorre em locais diferentes, na cidade ou no campo.

Além disso, é através do trabalho que o ser humano transforma a natureza. Essa 
relação pode ser direta, como é o trabalho no espaço rural, ou indireta, como o 
trabalho nas indústrias e fábricas.

O trabalho se dá, ainda, no espaço doméstico, voltado para atender às necessidades 
imediatas das pessoas, de higiene, de alimentação, de vestuário, etc. Esse trabalho 
doméstico pode ser remunerado, como no caso das empregadas domésticas, ou 
não remunerado. Quem o realiza, na sua grande maioria, são as mulheres. 

Além do trabalho no espaço doméstico, as mulheres sempre produziram bens e 
serviços, tendo, dessa forma, de enfrentar a dupla jornada de trabalho. Por ser 
responsável pela reprodução da vida, a cultura machista restringiu a atuação das 
mulheres ao espaço privado, impondo-lhes dificuldades em ocupar postos de 
trabalho e participar ativamente nos diversos espaços públicos, inclusive no da 
política. Ainda hoje, as mulheres enfrentam problemas para conseguirem trabalho 
remunerado e serem tratadas com igualdade no mercado de trabalho. 

A Constituição coloca o trabalho remunerado entre os direitos sociais, sendo 
responsabilidade de o Estado realizar políticas públicas nessa área. Mas ao contrário 
de outros direitos, não existe um instrumento formal que garanta trabalho a 
todas as pessoas em idade produtiva. O que existem são leis que regulamentam 
as formas de trabalho e garantem às pessoas os direitos trabalhistas. 
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Essas leis, contudo, não são universais, não são as mesmas para todos os 
trabalhadores. As empregadas domésticas, por exemplo, não têm direito ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nem têm regulamentada a jornada de 
trabalho, e cobertura por acidente de trabalho.

     Moral da história

As mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para garantir os seus 
direitos trabalhistas e o direito ao trabalho remunerado.

cOmO SE DESEnVOLVE a POLítica
PúBLica DE traBaLHO nO BraSiL?

A política de trabalho deve desenvolver-se de forma articulada pelos três níveis de 
governo: município, estado e União.

O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda brasileiro está formado por 
quatro grandes ações:

k	assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado (seguro-
desemprego);

k	 intermediação de mão-de-obra, através do Sistema Nacional de Emprego, 
que faz a ponte entre o trabalhador e a trabalhadora e os postos de 
trabalho; 

k	qualificação profissional; e 

k	programas de geração de trabalho (a exemplo do programa de estímulo 
ao primeiro emprego ou o programa de geração de emprego e renda).

Como já vimos, para os trabalhadores e as trabalhadoras com carteira assinada, as 
leis trabalhistas estabelecem uma série de direitos, que são os chamados direitos 
trabalhistas. Estes se relacionam às condições de trabalho, ao salário, ao repouso, às 
férias, à licença e à aposentadoria, à proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, etc.

Além dos direitos individuais, os trabalhadores e trabalhadoras possuem também 
direitos coletivos, como a liberdade de associação profissional ou sindical, o direito 
de greve, entre outros.

Tão importante quanto conhecer seus direitos trabalhistas é saber que o texto 
constitucional igualou os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras urbanos e 
rurais. O que significa que, desde 1988, não existem diferenças entre os direitos 
das pessoas que trabalham no campo ou na cidade.
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     Moral da história

A política pública na área do trabalho é responsabilidade das três esferas 
de governo, e deve dar assistência em períodos de desemprego, qualificar 
as pessoas, intermediar a mão de obra e realizar programas de geração de 
emprego e renda. 

LEia maiS Para SaBEr maiS!

a proteção dos direitos das trabalhadoras

A Constituição de 1988 deu passos importantes para assegurar a igualdade entre 
mulheres e homens no mercado de trabalho. Nela, se prevê, por exemplo, a proteção 
no mercado de trabalho para a mulher, o que permite evitar a discriminação por 
motivo de sexo ou estado civil.

Em 1995, outra Lei, a nº. 9029, veio complementar as medidas para evitar a 
discriminação contra a mulher no acesso aos postos de trabalho. A partir dela 
ficou proibida qualquer prática discriminatória no acesso ao emprego ou na sua 
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou 
idade. Esta Lei considera como práticas discriminatórias a exigência de teste, exame, 
perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento que comprove 
à esterilização ou o estado de gravidez; o estímulo por parte do empregador à 
realização de esterilização na mulher; e a promoção do controle da natalidade. 

Quatro anos depois, em 1999, a Lei nº 9.799, inseriu na CLT regras sobre o acesso 
da mulher ao mercado de trabalho. Entre outras questões, houve a proibição: 
da exigência da comprovação de esterilidade ou da apresentação de atestados 
negativos de gravidez; das revistas íntimas nas funcionárias; e de que as mulheres 
não sejam contratadas ou sejam demitidas pelo fato de serem mulheres.

     Moral da história

As mulheres sempre enfrentaram e continuam enfrentando mais dificuldades 
que os homens no acesso e permanência nos postos de trabalho. A partir de 
1988, a Constituição e outras leis federais passaram a assegurar direitos às 
trabalhadoras para tentar evitar discriminações no mercado de trabalho.
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G
overno de Pernam

buco

aSSiStência E PrEViDência SOciaL SãO 
garantiaS DE DirEitOS HumanOS, DE 
PrOtEçãO E DE atEnçãO.

O nascimento, a infância, a adolescência, a doença, a invalidez, o desemprego, 
a velhice, as emergências, a reclusão e a morte constituem situações da vida 
humana, para as quais as pessoas necessitam de atenção, de ter garantidos os 
direitos humanos, e de apoio financeiro. No nascimento, pelas exigências de 
cuidados e de repouso, impostas às mulheres pela gravidez e pós-parto e, também, 
pela interrupção temporária de suas atividades produtivas. Na infância e na 
velhice, pelas dependências e dificuldades próprias da idade. No desemprego, pela 
suspensão da fonte de renda para o sustento. Na invalidez, causada por acidente 
ou por deficiências congênitas, pela incapacidade para o trabalho e geração de 
renda. Nas emergências, pela desorganização social e econômica que provocam. 
Na reclusão, para garantir o direito coletivo da sociedade de não estar exposta ao 
agressor, e para garantir os direitos humanos do agressor. Na morte do arrimo de 
família, por cessar a sua contribuição ativa ao orçamento familiar.

Como vivemos em sociedade, todas essas situações, mais do que individuais, são 
questões sociais. São questões de seguridade social. Para se entender melhor 
tudo isso, basta começar a pensar na pergunta: Por que os seres humanos vivem 
em sociedades? 

Os seres humanos formam as sociedades porque, diferentemente da maioria dos 
animais, nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Porque nós só temos força, 
diante da poderosa natureza, quando nos juntamos. Porque demoramos muito 
a crescer, a adquirir condições para trabalhar e ser independente dos cuidados 
dos adultos. Porque precisamos de nos amparar uns nos outros para enfrentar 
os problemas de saúde, de invalidez e da velhice, e compartilhar soluções para 
situações emergenciais ou de reclusão de pessoas que atentam contra a vida e a 
paz dos outros. Porque as atividades de atendimento a essas necessidades exigem 
organização, sendo, assim, parte da própria razão de existir das sociedades. 
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Agora, cada sociedade tem a sua forma de organizar esse atendimento. Nas 
sociedades, em que os cidadãos e as cidadãs estão conscientes de que o abandono 
e o desamparo de crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosas 
prejudicam a segurança e o bem-estar de toda a sociedade, essas garantias de 
atendimento estão bem organizadas e seus custos distribuídos com justiça entre 
os cidadãos, cidadãs, empresas e organizações.

Ao Estado – parte da sociedade que recolhe os impostos e administra os recursos 
públicos – cabe, portanto, a responsabilidade de organizar esse atendimento, 
refletindo o conjunto da consciência da sociedade. 

A organização desse atendimento passa por fazer os cálculos de quanto e por quanto 
tempo as empresas, as organizações e as pessoas adultas que trabalham precisam 
contribuir, com parte do seu salário ou de sua renda, para que as suas necessidades, 
as das pessoas que não podem contribuir, e as da coletividade para atendimento de 
casos emergenciais e de reclusão de agressores possam ser atendidas. 

Objetivamente, esse atendimento envolve o campo da assistência à saúde, da 
assistência às necessidades básicas de sobrevivência e da previdência. Tudo isso 
faz parte do que chamamos de Sistema de Seguridade Social.  

     Moral da história

A seguridade social é o grande contrato entre o Estado, os trabalhadores e 
trabalhadoras e as empresas, que se efetiva através das políticas públicas. Os 
facilitadores da realização desse contrato são as organizações de classe, os 
conselhos setoriais e de direitos, as comissões parlamentares e o Ministério 
Público.

cOmO FunciOna a POLítica DE
aSSiStência SOciaL?

De acordo com a Constituição de 1988, ao Estado, por meio da União, estados e 
municípios, cabem as obrigações da assistência social, devendo essa ser prestada 
às pessoas que dela necessitar como direito da cidadania, independente da 
contribuição à seguridade social. 

A Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), de 2005, reordena a Política Nacional 
de Assistência Social e institui o Sistema Único de Assistência Social (Suas), e tem 
como objetivo a proteção à família e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade 
pessoal e social, o que inclui a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice e 
a pessoa com deficiência.

O Suas está organizado por dois tipos de proteção social: básica e especial.

k	A Proteção Social Básica – destinada à promoção das famílias e 
indivíduos em situação de vulnerabilidade, mas que mantém seus 
vínculos familiares e comunitários; tem como responsabilidade o 
fortalecimento desses vínculos, a transferência de renda e a inclusão 
produtiva. Esse público é atendido através do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) das prefeituras municipais.

Exemplo: Programas Bolsa Família, Agente Jovem de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, entre outros. 

k	A Proteção Social Especial – destinada ao atendimento de famílias e 
indivíduos, em situação de vulnerabilidade, de direitos violados, e de 
vínculos familiares e comunitários fragilizados e/ou rompidos, tais como 
crianças e adolescentes em situação de abuso e exploração sexual; 
crianças em situação de trabalho; jovens que cometeram delitos e se 
encontram em liberdade assistida, idosos e pessoas com deficiência. Esse 
atendimento é realizado pela rede socioassistencial, cuja porta de entrada 
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é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Os Creas são equipamentos sociais municipais e também regionais. 
Nesse último caso, a competência é do governo estadual. 

Exemplo: Abrigamento temporário, acolhimento em instituições de 
longa permanência, casas de passagem, que prestam atendimento 
psicossocial, e encaminham as pessoas para outros serviços, de acordo 
com as suas que necessidades.

 Além da assistência prevista no Suas, é obrigação da União, dos estados e municípios, 
prestar assistência às pessoas e famílias atingidas por situações emergenciais, como 
desemprego sazonal e calamidades públicas, como enchentes, secas, tufão, etc.,  
através de transferência de renda, por um período máximo de até seis meses. 

No espaço da União, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) é o órgão responsável pela Política Nacional de Assistência Social, incluindo 
o repasse de recursos para os estados e municípios. Nos estados e municípios, as 
secretarias de assistência social são as responsáveis pela execução e co-financiamento 
dessa política, cabendo às prefeituras o atendimento direto às populações.

No campo da reclusão, o Estado, através da União e dos estados, está obrigado a 
garantir para a sociedade espaços seguros e adequados para o afastamento dos 
agressores do convívio com a comunidade e, também, pela assistência adequada a esses 
agressores, para que, quando eles voltem ao convívio com a comunidade, diminuam 
as suas chances de praticar novos atos criminosos. O órgão nacional responsável pelo 
Sistema Penitenciário é a Secretaria Nacional de Justiça da Presidência da República. 
Nos estados, varia muito o nome das secretarias responsáveis por essa política pública. 
Em Pernambuco, é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

     Moral da história

A Assistência Social é um Direito assegurado na Constituição, sendo do 
Estado a responsabilidade por realizar esse direito.

cOmO EStá OrganizaDa a PrEViDência 
SOciaL Para OS traBaLHaDOrES E
traBaLHaDOraS DO camPO?

A Previdência Social é uma conquista da organização e da luta da classe 
trabalhadora urbana, já na década de 1940. No campo, a previdência só chegou 
nos anos de 1970 e, ainda, com restrições, pois apenas os homens solteiros e 
viúvos e as mulheres na mesma condição podiam acessar os seus benefícios.

Por outro lado, a trabalhadora rural, em razão do machismo, teve e ainda tem 
dificuldades de afirmar a sua identidade de sujeito produtivo, seja diante de 
seus companheiros de classe, seja diante das autoridades governamentais ou da 
sociedade como um todo.

Nos últimos vinte anos, como resultado de suas lutas, as mulheres do campo, que 
sobrevivem do meio rural, sendo assalariadas ou não, vêm trocando a sua identidade 
tradicional de “ajudante de trabalhador”, para a de trabalhadora. Dessa forma, a 
agricultora familiar, a pescadora artesanal, a quebradeira de coco, a garimpeira, a 
seringueira, a posseira, a acampada e a assentada são todas trabalhadoras rurais, e 
com essa identidade podem exigir os seus direitos trabalhistas e previdenciários.  

Assim, foi a partir do 4º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, coordenado pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura - Contag, em 
1985, que as mulheres do movimento de Pernambuco conseguiram discutir e aprovar a 
tese de que os sindicatos estariam obrigados a associar as mulheres e os jovens e assegurá-
los na previdência, independente do estado civil, desde que fossem da categoria. Nesse 
mesmo Congresso, ficou definido, então, que a luta por uma previdência social justa 
seria uma bandeira de luta, tanto quanto a Reforma Agrária e os Direitos Trabalhistas. 

Hoje, segundo o texto constitucional de 1988, a Previdência é um seguro social 
que garante a renda da trabalhadora e do trabalhador, assalariado ou não, seja 
por doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão. O órgão 
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responsável pela coordenação do atendimento a esses direitos é Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), que ligado ao Ministério da Previdência Social.

No caso das assalariadas, as trabalhadoras gozam da condição de seguradas obrigatórias, 
ou seja, têm vínculo obrigatório com a Previdência Social, devendo estar inscritas no 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e manter em dia as suas contribuições, 
para garantir o seu acesso aos benefícios e serviços oferecidos pelo INSS. 

No caso das não assalariadas, essas trabalhadoras estão enquadradas na categoria 
dos segurados especiais, não tendo vínculo obrigatório com a Previdência Social. 
Para garantir o acesso aos benefícios, elas devem comprovar o exercício da 
atividade. As trabalhadoras não assalariadas podem, ainda, pedir à sua inscrição 
como seguradas facultativas, comprovando sua atividade e pagando de forma 
autônoma as suas contribuições.

A comprovação da atividade rural para as trabalhadoras não assalariadas é feita mediante 
a apresentação de documentos referentes aos períodos trabalhados, dentre eles:

k	Comprovante do cadastro do Incra;

k	Bloco de notas de produtor rural e/ou notas fiscais de venda realizada 
por produtor rural; 

k	Comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) ou 
Certificado de Imóvel Rural (CCIR) fornecido pelo Incra ou autorização 
de ocupação temporária fornecida pelo mesmo órgão; 

k	Caderneta de inscrição pessoal fornecida pela Capitania dos Portos, ou 
pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe) ou pelo 
Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS);

k	Declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais ou Sindicatos Rurais, 
de Associação de Seringueiros ou Colônia de Seringueiros ou de Colônia 
de Pescadores devidamente registrada no Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (Ibama) e homologada pelo INSS.

Por fim, a declaração do Sindicato deve estar acompanhada por documentos nos 
quais conste a atividade a ser comprovada, podendo ser, entre outros: certidão 

de nascimento dos filhos e filhas; cartão de vacinação dos filhos e filhas; nota 
fiscal de compras de utensílios agrícolas; comprovantes de financiamento 
bancário; título de eleitor e outros.

Vejamos alguns dos benefícios que fazem parte dos direitos trabalhistas e 
previdenciários:

aposentadoria da mulher rural

Quem passou a vida trabalhando no campo tem direito à aposentadoria por idade 
mesmo sem ter contribuído para o INSS. A mulher pode se aposentar a partir dos 55 
anos e o homem a partir dos 60 anos, e tanto um quanto o outro devem comprovar 
o exercício da atividade rural por um período mínimo exigido, conforme o que está 
determinado na tabela da Lei 8.213/91. O valor do benefício é de um salário mínimo.

Caso essa trabalhadora deseje uma aposentadoria de valor maior que um salário mínimo, 
ela deverá contribuir mensalmente, através de guia específica, com um mínimo de 20% 
sobre o valor do salário mínimo ou de acordo com as suas condições financeiras. Para 
isso deve formalizar sua inscrição junto ao INSS como segurada facultativa.

A trabalhadora rural assalariada para se aposentar, além de ter completado 55 
anos, deve ter o tempo de contribuição para o INSS.

Salário maternidade

O salário maternidade é um direito da trabalhadora rural, assalariada ou não, 
e consiste em um salário mínimo mensal, pago à mãe, durante quatro meses, 
quando a criança nasce viva.

No caso da trabalhadora não assalariada, o pedido de auxílio maternidade deve vir 
acompanhado de uma declaração do sindicato, comprovando que a mãe exerceu 
atividade na lavoura por no mínimo dez meses, no período anterior ao parto. 
Também é necessário apresentar a declaração de nascido vivo.
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Quando o pedido do salário maternidade é encaminhado tardiamente, o dinheiro 
dos quatro meses é liberado em parcela única. As trabalhadoras rurais têm o 
prazo de até cinco anos, após o nascimento da criança, para solicitar ao INSS o 
pagamento do salário maternidade. Porém, o valor a ser recebido tem por base o 
salário mínimo vigente na época em que a criança nasceu.

A mulher segurada e sindicalizada que vier a adotar ou obtiver a guarda judicial 
de crianças entre zero e oito anos de idade, também tem direito ao salário 
maternidade. Este benefício passou a valer a partir de abril de 2002.

Pensão por morte

Atualmente, a mulher, viúva de segurado, ou seja, de trabalhador inscrito no INSS 
e que recolhia a contribuição, tem o direito a receber pensão mesmo que esteja 
aposentada ou recolhendo contribuição para aposentadoria própria.

Para dar entrada no pedido de pensão por morte, é preciso que a mulher compareça 
à Agência do INSS com os seus documentos pessoais e do falecido, como identidade, 
CPF, certidão de nascimento ou de casamento, além do atestado de óbito. Se tiver o 
documento de inscrição do falecido no INSS, também, deve apresentá-lo.

Aquelas mulheres que recebem pensão pela morte do esposo e venham a ter um 
novo casamento, não perdem o direito à pensão. 

     Moral da história

Na Previdência Social a trabalhadora do campo pode ser segurada obrigatória 
ou especial e também segurada facultativa. Entre os benefícios assegurados 
pela Previdência estão a aposentadoria, o salário maternidade e a pensão 
por morte.
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ExiStE aLgum PrOgrama EmErgEnciaL 
DE aSSiStência aOS traBaLHaDOrES E 
traBaLHaDOraS ruraiS Em
PErnamBucO?

O Programa Chapéu de Palha é um programa de assistência aos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais de Pernambuco, criado no segundo Governo Arraes. 
Retomado pelo Governo Eduardo Campos em 2007, visa combater os efeitos do 
desemprego sazonal, decorrentes da entressafra da cana de açúcar, assistindo a 
população canavieira de 53 municípios, em suas necessidades de geração de renda, 
reforço alimentar, assistência à saúde, preservação do meio ambiente, melhoria 
da habitação e infra-estrutura, assim como de capacitação para fortalecimento 
de sua cidadania e garantia de seus direitos humanos. 

O Chapéu de Palha é uma ação integrada por várias secretarias estaduais, sob a 
coordenação da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. Sua finalidade 
é desenvolver atividades nos campos já mencionados e garantir, por todo o 
período do governo, a transferência direta de renda, durante os quatro meses da 
entressafra, para trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, cuja situação de 
pobreza corresponda aos critérios definidos no Bolsa Família.

A grande inovação da retomada desse programa, em 2007, foi a inclusão de 
ações específicas para mulheres e jovens, projetadas e realizadas pelas secretarias 
especiais da mulher e da juventude, dentre elas a produção deste livro.

ações da Secretaria da mulher no chapéu de Palha

Baseada nas propostas de fortalecimento sociopolítico e econômico das mulheres 
rurais, elaboradas na II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, a 
Secretaria da Mulher criou o curso para Formação da Rede de Agentes de Políticas 
Públicas para Mulheres Rurais e formatou, durante a realização desse primeiro 

curso, os caminhos para trabalhar de maneira continuada, nos anos seguintes, o 
fortalecimento e ampliação das atividades econômicas das mulheres. 

O objetivo dessas formações é contribuir para que as trabalhadoras rurais 
conheçam os seus direitos, trabalhem a sua identidade, acessem às políticas 
públicas e as monitorem, e adquiram novas habilidades, acelerando o processo de 
promoção da igualdade entre homens e mulheres nos espaços do trabalho e da 
representação social e política. 

     Moral da história

O Programa Chapéu de Palha é o primeiro e grande passo governamental para 
se construir políticas públicas de gênero na zona canavieira de Pernambuco. 
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LEia maiS Para SaBEr maiS!

Bolsa Família

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa do governo federal de transferência 
de renda direta que atende as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

O Bolsa Família faz parte do Fome Zero, e deve reunir em um só programa os programas 
como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. 

Os objetivos do Bolsa Família são assegurar o direito à alimentação, contribuir 
para a diminuição da extrema pobreza e promover a conquista da cidadania.

quem pode fazer parte do Programa Bolsa Família?

k	Famílias com renda de até R$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa;

k	Famílias com renda entre R$ 60,01 (sessenta reais e um centavo) e 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) por pessoa, que tenham crianças de 
0 a 17 anos.

As prefeituras municipais são as responsáveis pela execução do Bolsa Família. 
Então, se a família se encaixa em uma daquelas faixas de renda, deve procurar o 
setor responsável pelo Bolsa Família no seu município, levando seus documentos 
pessoais (título de eleitor ou CPF), e se inscrever no Cadastro Único dos Programas 
Sociais do Governo Federal (Cad. Único).

quais são as obrigações de quem faz parte do Bolsa Família?

Para ser incluída no Programa, a família assume os compromissos de manter na 
escola as crianças e adolescentes, de cumprir com o calendário de vacinação, 

para as crianças entre zero e seis anos, e de pré e pós-natal, para as gestantes e 
mães em amamentação. As famílias que não cumprirem com os compromissos 
assumidos, perdem o direito à Bolsa Família. 

     Moral da história

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta destinado às 
populações que convivem com a pobreza e com a extrema pobreza. Mas para 
seguir tendo direito ao Programa é necessário cumprir algumas obrigações 
nas áreas de saúde e educação.
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SEgurança é cOnFiança,
é crEDiBiLiDaDE, é Paz. 

Hoje, todas as pessoas no Brasil estão preocupadas com a sua segurança, diante 
da grande violência que vivenciam no cotidiano. 

A violência ocorre em lugares variados, sob formas distintas e tendo como 
responsáveis diretos pessoas estranhas, pessoas da própria família, profissionais em 
seus lugares de trabalho, e agentes do sistema repressivo do Estado. A violência 
também está presente em todas as classes sociais e entre pessoas de todas as raças, 
etnias e religiões. Ela atinge bebês, crianças, pessoas jovens, adultas e idosas, estando, 
portanto, em todas as partes. Em todas essas situações as informações indicam que 
em 95% dos casos de morte das vítimas, o agressor pertence ao sexo masculino.

Essa forma generalizada da violência nos obriga a pensar que, para além da 
agitação das sociedades atuais, ela é resultante da combinação de quatro questões 
da formação da sociedade brasileira, quais sejam:

k	a violência praticada pelo homem branco contra as populações negras e 
indígenas, desde o período colonial, a partir da crença do direito sobre o 
corpo dos outros, tratando as pessoas como propriedade;

k	o equívoco de se compreender os problemas sociais como resultantes 
apenas das desigualdades de classe, perpetuando-se, assim, as 
discriminações étnico-raciais que levam grandes contingentes da 
população a situações subumanas, caracterizadas por ausência de 
educação, de trabalho, de saúde, de habitação, etc;

k	a presença de uma prepotência, por parte dos setores abastados e 
empoderados da população que não reconhecem os direitos do outro, 
permitindo, inclusive, o abuso do poder coercitivo do Estado;

k	a continuidade de uma educação masculina para a demonstração de 
força e poder, reproduzindo a cultura machista e patriarcal. 

Enfrentar a violência requer do Estado, da sociedade organizada e de cada uma das 
pessoas uma ação integrada, voltada para a mudança de valores e comportamentos. 
Essa é uma grande tarefa que não será executada a contento sem a consciência 
de cada um sobre o papel e a responsabilidade que deve assumir. 

Sem dúvida, o maior responsável pelo enfrentamento da violência é o Estado, 
por dispor das condições mais concretas para preveni-la e reprimi-la, desde a 
mudança de uma educação machista, sexista e racista para uma educação de 
respeito à diversidade e de valorização da vida, até a melhoria do sistema judiciário 
e penitenciário, passando pela qualificação adequada das forças policiais.

     Moral da história

Para enfrentar a violência não basta punir e reprimir. Para se ter segurança 
é preciso prevenir mudando a educação, os valores e os comportamentos e 
criando um ambiente de confiança.
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O quE SãO POLíticaS PúBLicaS
DE SEgurança?

A segurança individual e coletiva é um direito humano e um direito garantido 
pela Constituição brasileira. Esse direito é assegurado através de uma política de 
defesa social.

Essa política está formada por duas grandes linhas:

k	A preventiva, que é uma obrigação do Estado e da sociedade em conjunto, e

k	A repressiva, que é uma obrigação do Estado.

A linha preventiva deve ter a capacidade de identificar as fontes dos problemas e 
evitar a produção da violência, ou seja, atuar antes que a violência aconteça. 

A linha repressiva deve combater a criminalidade, utilizando o uso legítimo da 
força e da punição, dentro do que estabelecem as leis.

As ações preventivas e repressivas devem estar articuladas. Isso significa que a 
política de defesa social não deve estar restrita a ação das polícias, mas envolver 
todos os órgãos governamentais e as demais instituições da Justiça Criminal 
(Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário).

     Moral da história

Os órgãos de segurança, em um regime democrático, devem estar a serviço 
da proteção das liberdades e dos direitos das cidadãs e dos cidadãos e devem 
atuar respeitando as leis.

cOmO SE rEaLizam aS POLíticaS
PúBLicaS DE EnFrEntamEntO à 
ViOLência cOntra aS muLHErES?

As denúncias de violência contra as mulheres crescem diariamente, e os principais 
agressores continuam sendo os próprios companheiros. Dentre as várias formas 
de violência que atingem as mulheres, pode-se indicar as seguintes: 

Violência de Gênero – é aquela que praticada pelo homem contra as 
mulheres pelo simples fato dela ser mulher. Ela atinge, além das mulheres 
adultas nos espaços privados e públicos, crianças e adolescentes de ambos os 
sexos. Constitui atos de violência física, moral, sexual, patrimonial e abuso do 
poder para prevenir e/ou punir as condutas que considerem como desvio; 

Violência Intrafamiliar – é aquela que recai exclusivamente sobre os membros 
da família, não se restringindo, entretanto, ao espaço físico do domicílio, 
podendo assumir todas as caracteristíticas da violência de gênero;

Violência Doméstica – recai sobre todas as pessoas que convivem, 
parcial ou integralmente, no mesmo ambiente doméstico, englobando, 
neste caso, ainda, as empregadas domésticas, afilhadas e afilhados e 
agregadas agregados, e como na violência Intrafamiliar pode apresentar 
as mesmas formas da violência de gênero.

Contudo, no âmbito do enfrentamento à violência contra as mulheres, nosso país 
deu um passo importante quando, cumprindo determinação da Convenção de 
Belém do Pará, aprovou, em agosto de 2006, a Lei 11.340, mais conhecida como 
Lei Maria da Penha. 

Essa lei reconhece como crime a violência doméstica e familiar contra as mulheres, 
criando mecanismos para coibir esta prática e para assistir às mulheres.

No final deste livro, temos reproduzido o texto original da lei, porém vamos 

a

B

c
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conhecer já um pouco sobre o que determina em favor das mulheres: 

k	Garantia de proteção policial e jurídica;

k	Atenção médica e pericial;

k	Apoio para resgate de seu patrimônio;

k	Apoio psicológico; 

k	Assistência social, envolvendo saúde, educação trabalho e habitação;

k	Abrigamento da mulher em caso de risco de morte;

k	Afastamento do agressor do espaço doméstico;

k	Prisão do agressor;

k	Pagamento de pensão alimentícia para os filhos e filhas pelo agressor;

k	Ressocialização do agressor. 

Em Pernambuco, a Secretaria da Mulher coordena o conjunto de ações para se 
cumprir com as determinações da Lei Maria da Penha.

k	Para integrar todas as áreas do Estado, criou a Comissão Permanente 
de Políticas Integradas para o Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Sexista – da qual participam representantes das Secretarias de Saúde, 
Educação, Defesa Social, e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 
com sua Defensoria Especializada na Mulher e o seu Setor Penitenciário 
Feminino. Fora do Poder Executivo Estadual, participam o Ministério 
Público, o Poder Judiciário e o Legislativo, e a sociedade civil através da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Seu objetivo é o de elaborar e monitorar 
planos, programas e ações de enfrentamento à violência;

k	Para manter sua integração com a política estadual de segurança, integra 
a Comissão da Mulher do Pacto pela Vida;

k	Para orientar essa política, elaborou o Plano Estadual para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, dividido em cinco linhas: 
a prevenção da violência doméstica e sexista; a proteção das mulheres; 

a punição dos agressores; a assistência social para as mulheres e seus 
familiares; e a geração de conhecimento e informação sobre o tema.

A partir dessas linhas, está sendo desenvolvida a rede de atendimento às mulheres 
em situação de violência, cabendo: 

k	Ao Governo do Estado, a implantação e manutenção de Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher; as Defensorias Especializadas 
e as Casas Abrigo;

k	Aos Governos Municipais, os Centros de Referência;

k	Ao Poder Judiciário, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher;

k	Ao Poder Legislativo Estadual e Municipal, as Comissões de Defesa dos 
Direitos da Mulher;

k	Ao Ministério Público, as Promotorias Especializadas.

     Moral da história

Existem diversas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, 
resultado da luta do movimento de mulheres, e, sobretudo, das feministas. 
A Lei Maria da Penha representa um avanço nessa área. Mas é preciso 
continuar lutando para que estas políticas saiam do papel e sejam realizadas 
com qualidade para todas as mulheres.
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a quEm PODEmOS rEcOrrEr Em caSOS 
DE ViOLência?

Existe uma série de serviços de segurança, saúde e justiça disponíveis para atender 
e ajudar a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Fique atenta a 
esses endereços:

DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DA MULHER:

Recife - 1a. Delegacia de Polícia Especializada da Mulher
Rua do Pombal, s/nº - Santo Amaro.
Fones: (081) 3222.2622 - 3301.1387 - 3301.7764

Jaboatão dos Guararapes - 2a. Delegacia de Polícia Especializada da 
Mulher
Rua 02, nº. 29 - Cajueiro Seco – Prazeres.
Fones: (081) 3476.1376 - 3378.5135

Petrolina - 3a. Delegacia de Polícia Especializada da Mulher
Rua Antônio Santana Filho, nº. 670 - Centro. 
Fone: (087) 3862.0028

Caruaru - 5a. Delegacia Especializada da Mulher
Rua José Rodrigues de Jesus, nº. 204 - Indianápolis. 
Fones: (081) 3723.1012- 3701.1165

Cabe lembrar que nos locais onde não há delegacias especializadas da mulher, sua 
denúncia pode ser feita nas delegacias municipais.

INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML)

Recife
Rua do Pombal, 455, Santo Amaro
Fone: (81) 3222.5814

Caruaru
Avenida Caruaru, s/n, Boa Vista I
Fone: (81) 3701.1163

Petrolina
Avenida 7 de Setembro, s/n, Jardim Maravilha
Fone: (87) 3862.9023

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA:

Núcleo de Assistência Judiciária no Recife
Avenida Caxangá, 3210, Iputinga
Fones: (81) 3271.0540  /  3271.9262

Avenida Herculano Bandeira, 587, Pina
Fones: (81) 3463.1399  /  3327.2475

Avenida Dois Rios, 1178, Ibura
Fone: (81) 3339. 3975

Núcleo Municipal de Assistência Jurídica Especializada Bárbara Romina
Rua Bernardo Guimarães, 470, Boa Vista
Fone: (81) 3231.2415

Defensoria Pública Especializada na Defesa da Mulher em
Situação de Violência
Rua Albacora, s/n, Brasília Teimosa
Fone: (81) 3225.5830
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Nos demais municípios, os serviços da Defensoria Pública e de Assistência 
Judiciária podem ser encontrados na Prefeitura ou no Fórum.

CENTROS DE ATENDIMENTO:

Centro de Referência no Atendimento às Mulheres em Situação de 
Violência Doméstica e Sexista Clarice Lispector
Rua Bernardo Guimarães, 470, Boa Vista – Recife
Fone: (81) 3232.5370
Serviço gratuito de orientação: 0800.2810107

Centro de Referência da Mulher Márcia Dangremon
Rua do Sol, 349, Carmo – Olinda
Fone: (81) 3429.2707
Serviço gratuito de orientação: 0800.2812008

Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Sexista
Avenida Agamenon Magalhães, 856, Maurício de Nassau – Caruaru
Fone: (81) 3701.1055

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Cisam Centro de Saúde Amaury de Medeiros
Rua Mamanguape, s/n, Encruzilhada, Recife
Fone: (81) 3427-3911 

Centro Vilma Lessa
Fone: (81) 3184.1739 / 3184.1740

Hospital Agamenon Magalhães
Estrada do Arraial, 2723, Casa Amarela, Recife
Fone: (81) 3267-1601

Instituto Materno infantil de Recife (IMIP)
Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista, Recife
Fone: (81) 2122-4163

Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima
Avenida Norte , 6465, Casa Amarela, Recife
Fone: (81) 3441-5488

Maternidade Prof. Bandeira Filho
Rua Londrina, s/nº, Afogados, Recife
Fone: (81) 3428-3798

Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques
Avenida Dois Rios, s/nº, Ibura de Baixo, Recife
Fone: (81) 3339-3143

Hospital Dom Malan 
Avenida Joaquim Nabuco, s/n, Centro, Petrolina
Fone: (87) 3861-8716

TELEFONES ÚTEIS:

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência: 180

Delegacia de Entorpecentes: 3251.3874

Secretaria Especial da Mulher: 3224.5705

Delegacia da Mulher (Plantão): 3222.2822

Samu: 192

Polícia Militar (CIODS): 190

1ª GERES: 3242.5937

Corpo de Bombeiros: 193

Visa-GERES: 3242.7454

Informações de Trânsito: 194
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LEia maiS Para SaBEr maiS!

a história do nome da lei maria da Penha

O nome da Lei Maria da Penha vem de uma história de violência contra a mulher, vivida 
pela biofarmacêutica, cearense, Maria da Penha Fernandes, em 1983. Esse nome é uma 
homenagem a essa mulher e a todas as mulheres que enfrentam a violência.

Maria da Penha Fernandes ficou paraplégica em conseqüência de uma tentativa 
de homicídio perpetrada por seu então marido, Marco Antonio Herredia Viveros, 
colombiano, professor universitário de Economia. O criminoso, apesar de ter sido 
condenado pelos tribunais locais em dois julgamentos (1991 e 1996) só foi para a 
prisão em 2003, vinte anos depois do crime.

A punição do condenado se concretizou devido à luta incessante da própria vítima e 
às diligências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que responsabilizou 
o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica. A Comissão 
recomendou a adoção, pelo Estado brasileiro, de várias medidas, seja para o caso 
concreto de Maria da Penha, seja para a definição de políticas públicas para enfrentar 
a violência doméstica e sexista contra as mulheres em todo o território nacional.

Desde o dia 22 de setembro de 2006, o Brasil conta com uma lei para reduzir e 
prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres: a Lei Maria da Penha 
(nº. 11.340/06), em homenagem à coragem dessa mulher.

cuLtura E LazEr SãO SinônimOS DE 
rEPOuSO, DiVErtimEntO E iDEntiDaDE.

O lazer está relacionado aos momentos de repouso e de descanso, estando também 
formado por atividades de divertimento, de entretenimento, e atividades culturais.

A cultura é o conjunto de conhecimentos, práticas, expressões, tradições e valores, 
que fazem parte de uma sociedade e que são repassados entre gerações. É tanto 
a arte, literatura, música, dança, etc, como tudo o que pode ser aprendido em 
sociedade, como a forma de falar, de se relacionar, de se vestir.

Mas a cultura não é algo fixo, parado no tempo, ao contrário, é algo dinâmico, que 
está em permanente transformação. As culturas mudam e se misturam, estão em 
contato umas com as outras.

Cada povo possui sua cultura, com valores culturais próprios, que lhe caracterizam, 
lhe identificam, e que merecem respeito, mesmo sendo completamente diferentes 
dos nossos. A cultura é, portanto, elemento de construção da identidade. Por 
exemplo, o Brasil é conhecido por uma das expressões de sua cultura, que é o 
samba. Já o Egito é conhecido por suas pirâmides. 

Não existe cultura superior ou melhor que a outra; elas são diferentes. E é nesse 
ponto que a tolerância à diferença se torna um dever e serve para evitar casos de 
preconceito, discriminação, exclusão, entre pessoas, países, e culturas distintas.

Entretanto, existem culturas que possuem práticas e valores que atentam contra 
os direitos humanos universais e que promovem a violência contra as mulheres, 
como por exemplo, a tradição da lei islâmica de apedrejar até a morte as mulheres 
condenadas por adultério. Nesse caso, os valores culturais não podem ser tolerados, 
pois o respeito a outras culturas tem como limites a vida e a dignidade humana. A 
violência contra a mulher no Brasil é compreendida como uma questão cultural, 
e, portanto, também não pode ser tolerada.
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O direito à cultura e ao lazer estão relacionados e são importantes para o 
desenvolvimento sociocultural e para uma boa saúde física e mental. As pessoas 
precisam no seu dia-a-dia de momentos de descanso, de diversão e de aprendizado 
cultural.

Para que ambos os direitos sejam realizados é preciso que o Estado garanta atividades 
culturais e de lazer para a sociedade, e de preferência que sejam gratuitas ou a baixo 
custo, pois do contrário, uma grande parcela da população estará excluída.

     Moral da história

Lazer e cultura são direitos de todas as pessoas. Para ter acesso a eles é 
preciso que o Estado garanta sua realização, de forma que as pessoas possam 
aproveitar essas atividades, independente de sua condição econômica.

quaL a SituaçãO DO acESSO à cuLtura 
Em nOSSO PaíS?

O direito à cultura e ao lazer também são direitos sociais, estando garantidos pela 
Constituição. Sua realização depende do acesso das pessoas a esse direito. Será 
que no nosso país ele está assegurado a todas as pessoas? Vejamos alguns dados 
do Ministério da Cultura:

k	apenas 13% dos brasileiros e brasileiras freqüentam cinema uma vez por 
ano;

k	92% dos brasileiros e brasileiras nunca freqüentaram museus;

k	78% nunca assistiram a um espetáculo de dança;

k	73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população.

Em outras palavras, o acesso ao cinema, aos museus, a espetáculos de dança e 
a compra de livros para a leitura não são realidade para a maioria da população 
brasileira, havendo uma diferença negativa entre as populações urbanas e rurais, 
pois essas últimas têm ainda menos oportunidades de divertimento e lazer.

Isso indica que a política de cultura no país e o acesso a ela devem ser 
expandidos, visando sempre às necessidades da população e a realização da 
cidadania cultural na cidade e no campo. 

Buscando corrigir essa distorção, Pernambuco passou a adotar uma política 
cultural, articulada ao lazer, através da interiorização do apoio às manifestações 
culturais pernambucanas. Duas áreas do Governo Estadual são responsáveis por 
esse trabalho: a Secretaria de Cultura e a Fundação do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Pernambuco.

No âmbito federal, o Ministério de Cultura (Minc) é responsável pela política de 
fomento às atividades culturais no país. O carro chefe dessa política são os Pontos 
de Cultura, ação prioritária do Programa Cultura Viva, que contempla iniciativas 
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culturais desenvolvidas por instituições da sociedade civil, para agregar atores 
sociais, envolver a comunidade, somar experiências e trocar o conhecimento.

Além disso, nas zonas rurais existem duas ações que merecem destaque: 
o Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras e os projetos culturais nas 
áreas rurais. A primeira é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), criada em 2003, para incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros 
em assentamentos, comunidades de agricultura familiar e de remanescentes 
de quilombos. A segunda é uma parceria do Minc e do MDA com o objetivo 
de estimular o aproveitamento econômico e social do patrimônio histórico e 
cultural destas comunidades, a partir da integração do trabalho dos Pontos de 
Cultura localizados nos territórios rurais.

     Moral da história

O acesso à cultura em nosso país está restrito a uma pequena parcela da 
população. As políticas públicas de cultura devem atender às necessidades 
da população e assegurar os direitos culturais a todas as pessoas.

LEia maiS Para SaBEr maiS!

maracatu rural

Uma das expressões da cultura pernambucana, o maracatu rural, também conhecido 
como maracatu de baque solto, é uma manifestação popular da zona da mata, que 
surgiu no século XIX, e sua origem está ligada aos grupos chamados cambindas, 
uma brincadeira masculina, onde os homens vestiam-se de mulheres.

O maracatu de baque solto diferencia-se do maracatu de baque virado pela 
organização, personagens e ritmo. No maracatu rural os cortadores de cana 
trocam as enxadas pelas roupas dos caboclos de lança, que chegam a pesar 25 
quilos. Na fantasia, tem destaque a gola bordada, que é feita em tecido brilhante, 
de cores vivas, e o surrão, que é uma bolsa confeccionada em couro de carneiro, 
cobrindo uma estrutura de madeira, onde são presos chocalhos.

O ritmo rápido do maracatu rural é promovido pela percussão que inclui chocalhos, 
surdos, taróis, cuícas, gonguês e ganzás. O cortejo avança em forma circular e os 
caboclos de lança correm por fora do círculo, empunhando as lanças coloridas e 
abrindo espaço, correndo, dançando e saltando para cima e para baixo e para os 
lados. Entre seus passos característicos acontece uma espécie de duelo de ficção. 

Pela primeira vez, em 2007, desfilou no carnaval um maracatu rural composto só 
por mulheres. O grupo Coração Nazareno é formado por 52 mulheres e antes dele, 
elas só conseguiam lugar em postos de menor destaque do cortejo.

     Moral da história

A cultura pernambucana é formada por diferentes tipos de expressões 
culturais, entre elas o maracatu rural. Característico da zona canavieira, ele 
é formado na sua maioria por homens. Em 2007, pela primeira vez, desfilou 
um grupo formado apenas por mulheres, mudando essa tradição.
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