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1

AsPeCTos soCiodeMoGRáfiCos

de acordo com o Censo demográfico do instituto Brasileiro de Geo-

grafia e estatística – iBGe –,  as mulheres constituem 51,04% da popu-

lação brasileira, o que corresponde a mais de 97 milhões de pessoas. 

em Minas Gerais, são quase 10 milhões de mulheres, o que correspon-

de a 50,8% da população do estado.

Tabela 1 – População por sexo, Brasil, Sudeste e Minas Gerais, 2010
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BRAsiL 190732694 93390532 48,96 97342162 51,04
sUdesTe 80353724 39069051 48,62 41284673 51,38

MiNAs GeRAis 19595309 9640695 49,2 9954614 50,3

Fonte: IBGE,  Censo Demográfico de 2010.

Gráfico 1 – População por sexo. Brasil, Sudeste e Minas Gerais, 2010

Brasil Sudeste
Minas
Gerais

50.000.000

100.000.000

0

150.000.000 Total

Homens

Mulheres

200.000.000

250.000.000



4...

A escolaridade feminina aumentou nas últimas décadas, o que inter-

fere em outros indicadores, como na diminuição da taxa de natalidade, 

no aumento da expectativa de vida, na inserção no mercado de trabalho 

e na posição de responsável pelo domicílio. 

em relação à chefia dos domicílios, mesmo que ainda predomine 

a chefia masculina, há um crescimento significativo de domicílios cuja 

pessoa de referência é a mulher. de acordo com os dados do Censo 

demográfico de 2010, expresso na tabela que segue, 35,62% dos res-

ponsáveis pelos domicílios são mulheres. 

Tabela 2 –  Pessoa responsável pelo domicílio

Total MG Mulher % Homem %
População residente – 

Condição na família – 

Pessoa Responsável

6039727 2151521 35,62 3888206 64,38

População residente 

– Condição na família 

– Pessoa Responsável 

com responsabilidade 

compartilhada

1704449 567727 33,31 1136722 66,69

População residente 

– Condição na família 

– Pessoa Responsável 

sem responsabilidade 

compartilhada

4330682 1581629 36,52 2749053 63,48

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.

A tabela seguinte apresenta dados relativos à chefia de domicílios 

por mulheres de acordo com o grupo etário, para o Brasil, Minas Ge-

rais e regiões do estado. destaca-se o fato de que crianças e adoles-

centes de 10 a 14 anos estão assumindo essa posição no domicílio. 

embora não seja em grande número, trata-se de um problema que 

merece a atenção do estado, uma vez que para essa parcela da po-
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pulação há proibição de trabalho, expressa na Constituição federal 

de 1988. 

outro subgrupo que se destaca na tabela é o de  mulheres com  70 

anos ou mais, para o qual a chefia feminina dos domicílios é mais do 

que o dobro dos demais grupos etários considerados separadamente. 

Tabela 3 

Unidade
Mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios 

particulares1

Total Grupos de idade 

10 a 14 

anos

15 a 19 

anos

20 a 24 

anos

25 a 29 

anos 

30 a 34 

anos

Brasil 22.233.074 74.845 351.445 1.110.716 1.819.802 2.199.260

Minas Gerais 2.150.698 6.019 26.990 88.530 148.600 188.306

Alto Paranaíba 65.924 175 891 2.834 4.526 5.731

Central 833.550 2.961 10.308 33.111 59.033 76.881

Mata 117.563 278 1.418 4.649 7.837 9.869

Jequitinhonha/

Mucuri
106.073 212 1.407 4.566 7.406 8.844

Mata 241.329 332 2.354 8.984 15.151 18.822

Noroeste 36.635 83 592 1.963 3.080 3.698

Norte 146.341 252 1.856 6.479 10.383 12.728

Rio doce 169.551 453 2.177 7.181 11.132 14.423

sul de Minas 259.409 766 3.289 10.174 17.077 21.212

Triângulo 174.323 507 2.698 8.589 12.975 16.098
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Unidade Mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios 

particulares1

Total

35 a 39 
anos

40 a 44 
anos

45 a 49 
anos

50 a 54 
anos 

55 a 59 
anos

Brasil 22.233.074 2.234.860 2.326.429 2.308.387 2.166.228 1.911.030

Minas Gerais 2.150.698 197.992 216.459 225.936 218.586 195.633

Alto Paranaíba 65.924 6.150 6.728 6.960 6.505 5.824

Central 833.550 79.701 86.708 91.065 87.511 75.849

Mata 117.563 10.502 11.737 12.259 11.899 10.576

Jequitinhonha/

Mucuri
106.073 9.092 9.720 9.628 9.258 9.516

Mata 241.329 20.360 23.297 24.826 25.213 22.796

Noroeste 36.635 3.926 3.835 3.944 3.315 3.037

Norte 146.341 13.380 14.643 14.637 13.856 13.145

Rio doce 169.551 15.272 16.414 17.021 16.410 15.300

sul de Minas 259.409 22.873 25.235 26.910 26.498 24.097

Triângulo 174.323 16.736 18.142 18.686 18.121 15.493

Unidade Mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios 

particulares1

Total

60 a 64 anos 65 a 69 anos 70 anos ou mais

Brasil 22.233.074 1.636.447 1.331.895 2.761.730

Minas Gerais 2.150.698 169.033 144.140 324.474

Alto Paranaíba 65.924 5.091 4.417 10.092

Central 833.550 64.159 52.301 113.962

Mata 117.563 9.338 8.263 18.938

Jequitinhonha/

Mucuri
106.073 8.668 8.426 19.330

Mata 241.329 19.922 17.204 42.068

Noroeste 36.635 2.535 2.202 4.425

Norte 146.341 11.654 10.209 23.119

Rio doce 169.551 13.396 12.337 28.035

sul de Minas 259.409 21.025 18.173 42.080

Triângulo 174.323 13.245 10.608 22425

Fonte: IBGE
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Gráfico 2 – Percentual de mulheres responsáveis pelo domicílio, por idade

70 anos ou mais
60 a 69 anos
50 a 59 anos
40 a 49 anos
30 a 39 anos
20 a 29 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos

Triângulo

Sul de Minas

Rio Doce

Norte

Noroeste

Mata

Jequitinhonha/
Mucuri

Centro-Oeste

Central

Alto Paranaíba

Minas Gerais

Brasil

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0



8...

2

MULHeR e TRABALHo

A situação da mulher, no que diz respeito ao trabalho, é extremamente 

desigual se comparada à  vivenciada pelos homens: rendimentos meno-

res com a mesma escolaridade; maior participação no trabalho informal, 

portanto, sem proteção social; maior tempo dedicado ao trabalho do-

méstico . os dados a seguir foram extraídos da publicação “síntese de 

indicadores sociais – uma análise das condições de vida da população 

brasileira –”, do instituto Brasileiro de Geografia e estatística – iBGe –, 

que, na versão de 2010, traz um capítulo específico sobre a mulher, com 

recorte no trabalho decente  e com enfoque na formalização do trabalho. 

Tabela 4 –  Pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, total 

e respectiva proporção em trabalhos formais, por sexo. Brasil, Sudeste, Minas Gerais e 

Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2009

Grandes Regiões, 

Unidades da 

federação 

e Regiões 

Metropolitanas

Pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na 

semana de referência, por sexo

Total (1.000 pessoas) (1)
Proporção em trabalhos 

formais (%) (2)

Total Homem Mulher Total Homem Mulher

Brasil 90.751 51.890 38.861 51,3 53,2 48,8

sudeste 39.129 22.069 17.059 61,5 64,4 57,8

Minas Gerais 10.179 5.678 4.500 52,5 55,5 48,8

Região 
Metropolitana de 

Belo Horizonte
2.631 1.384 1.247 64,1 67,9 59,9

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.

(1) Inclusive as pessoas com idade ignorada. 

(2) Inclui empregado com carteira de trabalho assinada, trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada, 

militar, funcionário público estatutário, conta própria e empregador que contribuíam para a previdência social.
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de 1999 a 2009, pode-se observar o aumento da participação 

do trabalho formal para ambos os sexos no Brasil. em 2009, a pro-

porção de homens em trabalhos formais atingia 53,2%, enquanto 

para as mulheres essa proporção chegava a 48,8%. Minas Gerais 

espelha a realidade brasileira, com 55,5% dos homens ocupados 

em trabalhos formais e 48,8% das mulheres nessa situação. Tais re-

sultados refletem a criação de novos postos de trabalho criados nos 

últimos anos, impulsionada pelo crescimento econômico observado 

no período. 

o aumento da participação na categoria “empregado com car-

teira de trabalho assinada”, resultado esperado em tempos de 

crescimento econômico e criação de empregos, afeta, principal-

mente, aqueles que historicamente têm acesso mais difícil ao mer-

cado de trabalho, como os jovens e as mulheres.  o número de 

mulheres com carteira assinada no Brasil passou de 24,2%, em 

1999, para 30,3%, em 2009. Percentual semelhante é verificado 

entre as mulheres em Minas Gerais na categoria “empregado com 

carteira assinada”: 29,7%.

A proporção de trabalhadoras não remuneradas e trabalhado-

ras para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso 

em relação aos trabalhadores diminuiu nesse período, no Brasil, de 

18,7%, em 1999, para 11,6%, em 2009. essa redução tem aspectos 

positivos para a questão de gênero em função da desvalorização de 

tais situações de trabalho. em Minas Gerais, as trabalhadoras não 

remuneradas e trabalhadoras para o próprio consumo ou na cons-

trução para o próprio uso totalizavam 14% das mulheres ocupadas 

em 2009, percentual superior ao verificado no Brasil (11,6%), na re-

gião sudeste (6,0%) e na RMBH (4,7%).
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Tabela 5 –  Mulheres de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 

total e respectiva distribuição percentual, por posição na ocupação. Brasil, Sudeste, Minas 

Gerais e Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2009
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Brasil 38.861 30,3 12,7 4,6 12,3 9,7 16,2 2,7 5,7 5,9

sudeste 17.059 37,5 11,6 6,0 11,8 9,1 15,1 2,8 2,9 3,1

Minas 

Gerais
4.500 29,7 11,8 4,8 12,3 10,1 14,4 2,9 8,7 5,3

RMBH 1.247 38,4 11,3 6,6 11,0 9,8 15,2 3,1 2,7 2,0

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.
(1) Inclusive as pessoas com idade ignorada. 
(2) Trabalho na produção para o próprio consumo e na construção para o próprio uso
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No Brasil, 69,2% das mulheres jovens, de 16 a 24 anos de ida-

de, estão realizando trabalhos informais. outro grupo etário em que 

a participação é elevada é o das mulheres de 60 anos ou mais, cuja 

proporção é de 82,2%. A alta participação desses dois segmentos 

etários em trabalhos informais pode estar relacionada com a baixa 

escolaridade. Também pode estar relacionada, no caso das mais jo-

vens, com a dificuldade de acesso a um primeiro trabalho formal onde 

possam conciliar emprego e estudo e, no caso das mais idosas, com 

o retorno de aposentadas e pensionistas ao mercado de trabalho, 

especialmente, em trabalhos informais. 

 Verifica-se que no Brasil a variável racial interfere na proporção 

de mulheres que se dedicam a trabalhos informais. A porcenta-

gem é de 44,0% de mulheres de cor branca, 60% de cor parda 

e 54,1% de cor preta. A maior diferença na taxa de formalidade 

entre as mulheres, segundo sua cor ou raça, ocorre na Região 

Norte, enquanto a menor é na Região sul, como pode ser obser-

vado na tabela a seguir.

Novamente, Minas Gerais espelha a situação brasileira no que 

diz respeito aos anos de estudo da população maior de 16 anos 

ocupada, tanto no que se refere à maior escolaridade entre os tra-

balhadores formais quanto no que se refere à maior escolaridade da 

população feminina. 
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Tabela 6 –  Média de anos de estudo de pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas 

na semana de referência e em trabalhos formais e informais, por sexo. Brasil, Sudeste, 

Minas Gerais e Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2009

Grandes Regiões, 

Unidades da federação 

e Regiões Metropolitanas

Média de anos de estudo das pessoas de 16 anos ou 

mais de idade, ocupadas na semana de referência e 

em trabalhos formais e informais, por sexo
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Brasil 7,7 8,8 9,2 10,6 6,1 7,1

sudeste 8,6 9,4 9,4 10,6 7,2 7,7

Minas Gerais 7,5 8,4 8,6 10,2 6,1 6,7

Região Metropolitana de 
Belo Horizonte

8,9 9,5 9,4 10,4 7,8 8,1

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.
(1) Inclui empregado com carteira de trabalho assinada, trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada, 
militar, funcionário público estatutário, conta própria e empregador que contribuíam para a previdência social.

Mesmo com maior escolaridade, as mulheres têm rendimento médio 

inferior ao dos homens. em 2009, o total de mulheres ocupadas no 

Brasil recebia cerca de 70,7% do rendimento médio dos homens ocu-

pados. em Minas Gerais essa proporção equivalia, em 2009, a 68,6%. 

No mercado formal essa razão chega, no Brasil, a 74,6%, e, em Minas 

Gerais, a 74,3%. No mercado informal o diferencial entre o rendimento 

de homens e mulheres é ainda maior: as mulheres no mercado informal 

no Brasil recebem somente 63,2% do rendimento médio dos homens, 

e, em Minas Gerais, 57,8%. esse diferencial no rendimento está certa-

mente relacionado com a maior qualificação das pessoas no trabalho 

formal e com a média de horas trabalhadas, que é inferior para as mu-

lheres em trabalhos informais.
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Tabela 7 –  Rendimento médio do trabalho principal das pessoas de 16 anos ou mais de ida-

de, ocupadas na semana de referência e em trabalhos formais e informais, por sexo. Brasil, 

Sudeste, Minas Gerais e Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2009
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.

(1) Exclusive as pessoas sem declaração de rendimento e pessoas com rendimento nulo. 

(2) Inclui empregado com carteira de trabalho assinada, trabalhador doméstico com carteira de trabalho assina-

da, militar, funcionário público estatutário, conta própria e empregador que contribuíam para a previdência social.

A proporção de rendimento médio das mulheres em relação ao ren-

dimento dos homens, em 2009, era a seguinte: mulheres com 12 anos 

ou mais de estudo recebiam, em média, no Brasil, 58% do rendimento 

de homens com o mesmo nível de escolaridade, e, em Minas Gerais, 

55,1%. Nas outras faixas de escolaridade, a razão é um pouco mais 

alta: 61%, no Brasil, para os grupos de até 8 e de 9 a 11 anos de estu-

do; e 58,5% e 59,5%, respectivamente, em Minas Gerais. Além disso, 

percebe-se que, de 1999 a 2009, as disparidades não diminuíram.
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Tabela 8 –  Percentual do rendimento médio das mulheres de 16 anos ou mais de idade 

ocupadas em relação aos homens, por grupos de anos de estudo. Brasil, Sudeste, Minas 

Gerais e Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2009

Grandes Regiões, 

Unidades da 

federação 

e Regiões 

Metropolitanas

Percentual do rendimento médio das mulheres de 

16 anos ou mais de idade ocupadas em relação aos 

homens, por grupos de anos de estudo (%) (1).

Total
Até 8 anos 

de estudo

9 a 11 anos 

de estudo

12 anos 

ou mais de 

estudo

Brasil 70,8 61,3 61,1 57,7

sudeste 67,9 59,7 62,3 59,2

Minas Gerais 68,7 58,5 59,5 55,1

RMBH 66,4 58,1 62,8 57,7

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.

(1) Exclusive as pessoas sem declaração de rendimento e pessoas com rendimento nulo.

de acordo com os dados do Censo demográfico 2010, o valor mé-

dio do rendimento mensal das mulheres em Minas Gerais corresponde 

a 69,5% do rendimento dos homens. essa proporção é um pouco me-

nor que a observada para o País, que é de 70,54%. 

Tabela 9 –  Valor médio do rendimento mensal total nominal, por sexo.  

Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte

HoMeM MULHeR

Brasil 1395 984

Minas Gerais 1282 891

Belo Horizonte 2336 1549

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2010. 

As diferenças de rendimento entre homens e mulheres são in-

contestáveis. A distribuição de homens e mulheres de acordo com 
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a classe de rendimentos, conforme o quadro que segue, explicita 

isso. As mulheres são maioria nas classes de rendimento mais bai-

xas (74,2% das pessoas com rendimento até ¼ de salário-mínimo), e 

minoria  nas classes de rendimentos mais altas. os homens, por sua 

vez, ocupam posição inversa: estão em maior proporção nas classes 

de rendimento mais altas (81,29% dos que têm rendimento de mais 

de 30 salários-mínimos são homens). 

Tabela 10 –  Classes de rendimentos mensais homem/mulher

Total MG Mulher Homem

sem rendimento 5801161 3580068 61,71 2221093 38,29

Até 1/4 de salário-mínimo 376627 279467 74,2 97160 25,8

Mais de 1/4 a 1/2  

salário-mínimo
503777 314838 62,5 188939 37,5

Mais de 1/2 a 1  

salário-mínimo
4454286 2308705 51,83 2145581 48,17

Mais de 1 a 2  

salários-mínimos
3221312 1292812 40,13 1928500 59,87

Mais de 2 a 3  

salários-mínimos
1002561 335385 33,45 667176 66,55

Mais de 3 a 5  

salários-mínimos
767763 269637 35,12 498126 64,88

Mais de 5 a 10  

salários-mínimos
527738 179858 34,08 347880 65,92

Mais de 10 a 15  

salários-mínimos
91933 28696 30,88 64237 69,12

Mais de 15 a 20  

salários-mínimos
77034 20663 26,82 56371 73,18

Mais de 20 a 30  

salários-mínimos
39296 9204 23,42 30092 76,58

Mais de 30 salários-mínimos 23790 4451 18,71 19339 81,29

Fonte: IBGE. 2010
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Gráfico 3 – Proporção Homem/Mulher por classes de rendimentos mensais
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Fonte: Censo Demográfico 2010. IBGE

Ainda em relação ao trabalho feminino, um ponto a ser destacado 

refere-se ao trabalho doméstico. segundo a oiT, a demanda por traba-

lho doméstico tem crescido no mundo todo. Contribuíram para isso as 

mudanças na estrutura familiar, na organização do trabalho, na entrada 

maciça de mulheres no mercado de trabalho, entre outros fatores. As 

dificuldades de integração da vida profissional com a vida doméstica 

têm causado um crescimento das desigualdades entre segmentos de 

mulheres. A responsabilidade pelos cuidados com crianças ou idosos 

atinge fundamentalmente as mulheres, e é nesse ponto que as políticas 

públicas têm um papel fundamental.

As informações estatísticas acerca do uso do tempo gasto nas 

diversas atividades do dia a dia é de fundamental importância para 

a obtenção de estimativas mais precisas sobre a chamada “dupla 

jornada”, possibilitando, assim, a elaboração de políticas públicas 

que promovam maior qualidade de vida às pessoas, em especial 
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às mulheres, que ainda hoje são as principais responsáveis pelos 

cuidados do lar. o número de horas dedicado a afazeres domésticos  

varia de acordo com a escolaridade: mulheres com 12 anos ou mais 

de estudo se dedicam menos tempo a esse tipo de tarefa (17 horas 

semanais) do que aquelas com até 8 anos de estudo (23,5 horas 

semanais.).

Gráfico 4 – Média de horas trabalhadas em afazeres domésticos das pessoas ocupadas de 

16 anos ou mais de idades, por sexo, segundo os anos de estudo – Brasil/2009

Até 8 anos 9 a 11 anos 12 anos ou mais

25,3

9,9

20,5

9,5

17,0

8,5

Mulher Homem

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios 2009
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Tabela 11 –  Média de horas semanais gastas em afazeres domésticos das pessoas de 16 

anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo e grupos de anos de 

estudo. Brasil, Sudeste, Minas Gerais e Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2009

Grandes Regiões, 

Unidades da 

federação 

e Regiões 

Metropolitanas

Média de horas semanais gastas em afazeres domésticos das 

pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana 

de referência, por sexo e grupos de anos de estudo

Homens Mulheres
To
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 8
 a

no
s 

de
 e

st
ud

o

d
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To
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d
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9 
a 

11
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de
 

es
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12
 a

no
s 

ou
 m

ai
s 

de
 

es
tu

do

Brasil 9,5 9,9 9,5 8,5 22,0 25,3 20,5 17,0

sudeste 9,4 9,7 9,4 8,6 21,3 24,6 20,4 16,9

Minas Gerais 9,0 9,4 9,0 7,5 22,6 26,2 20,4 17,1

RMBH 9,2 9,9 9,2 7,6 21,7 26,3 20,4 15,7

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.

esse resultado ocorre, por um lado, porque as mulheres com maior 

escolaridade dedicam mais horas ao trabalho produtivo do que as mu-

lheres com menor escolaridade e, por outro lado, considerando a cor-

relação entre escolaridade e renda, mulheres com maior escolaridade 

dispõem de mais recursos econômicos que permitem, por exemplo, a 

contratação de serviços de outras mulheres trabalhadoras domésticas, 

o que acaba por, cada vez mais, gerar desigualdades entre segmentos 

de mulheres. Tal dilema vem sendo estudado por especialistas, que têm 

observado a questão da imigração de mulheres mais pobres para se-

rem domésticas de mulheres empoderadas dos países desenvolvidos. 

Uma questão importante é que, além das atividades que executam 

no mercado de trabalho, as trabalhadoras domésticas também são res-

ponsáveis pelas tarefas  em seus domicílios. A consequência disso é a 

transferência da responsabilidade do trabalho doméstico para as crian-
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ças. o fenômeno ocorre especialmente nos domicílios mais pobres,  em 

que é muito frequente a ocupação de mulheres como trabalhadoras 

domésticas.

o trabalho doméstico é um nicho ocupacional feminino por excelên-

cia, no qual 93,0% dos trabalhadores são mulheres. em 2009, 55,0% 

delas tinham de 25 a 44 anos. Um contingente expressivo de trabalha-

doras domésticas (72,8%) não possuía carteira de trabalho assinada, 

o que evidencia a precariedade das condições de trabalho da maioria 

dessas mulheres. A escolaridade média encontrada foi de 6,1 anos de 

estudo, e o rendimento médio foi da ordem de R$ 395,20. em relação à 

questão de gênero e trabalho, o grande desafio é a implementação de 

políticas públicas para a formalização do trabalho doméstico.

Gráfico 5 – Empregadas domésticas de 16 anos ou mais de idade, segundo algumas carac-

terísticas – Brasil/2009

55,0

%

49,6

72,8

6,1

PardasCom idade
entre

25 e 44 anos

Sem carteira
assinada

Média de anos
de estudo

Fonte: IBGE, Pesaquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009.

Nota: Rendimento médio – R$ 395,00

Apesar dos reconhecidos avanços na legislação brasileira refe-

rentes ao trabalho doméstico, ainda há muitas questões pendentes: 
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o recolhimento do fundo de Garantia do Tempo de serviço – fGTs 

–, que é um benefício ainda opcional para essa categoria de tra-

balhadoras; a jornada de trabalho fixada em lei; o pagamento de 

hora extra; e os direitos ao seguro-desemprego e ao salário-família. 

É grande, portanto, o desafio a ser vencido para melhorar as condi-

ções de seguridade e remuneração das mulheres nessa categoria de 

emprego, garantindo-lhes mais dignidade, reconhecimento e melho-

res condições de vida.

Tabela 12 –  Mulher e o mercado de trabalho – Minas Gerais, 2010

descrição %

Arranjos familiares, do tipo mulher sem cônjuges com filhos, 

residentes em domicílios particulares – 2009
18,7

Percentual do rendimento médio das mulheres em relação aos 

homens, ambos de 16 anos ou mais de idade e ocupados – 2009
69,0

Percentual do rendimento médio das mulheres em relação aos 

homens, ambos de 16 anos ou mais de idade, ocupados e com 

12 anos ou mais de estudo – 2009

55,0

Média de horas semanais gastas em afazeres domésticos pelos 

homens de 16 anos ou mais de idade – 2009
9,8

Média de horas semanais gastas em afazeres domésticos pelas 

mulheres de 16 anos ou mais de idade – 2009
26,3

Fonte: IBGE – Síntese dos Indicadores Sociais 2010 – Minas Gerais. Consulta feita em 4/3/2011
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3

 VioLÊNCiA CoNTRA A MULHeR

A violência contra a mulher1 constitui uma violação dos direitos hu-

manos e das liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente à 

mulher o reconhecimento e o exercício de tais direitos e liberdades. 

essa violência expressa relações de poder historicamente desiguais en-

tre mulheres e homens e transcende todos os setores da sociedade, 

independentemente de classe, raça ou grupo étnico, níveis de salário, 

cultura, nível educacional, idade ou religião, e afeta negativamente suas 

próprias bases.

o reconhecimento da vulnerabilidade da mulher à violência mobili-

zou diversos países a efetuarem mudanças significativas nas políticas 

nacionais, regionais e internacionais, abordando a questão da violên-

cia baseada em gênero. entre os acordos de referência, podemos ci-

tar a Conferência Mundial de direitos Humanos, realizada em Viena, 

em 1993, que inovou ao reconhecer os direitos humanos das mulheres 

como parte indivisível e inalienável dos direitos humanos universais e ao 

afirmar que a violência de gênero é incompatível com a dignidade e o 

valor da pessoa humana. 

Uma conquista importante para o enfrentamento dessa questão em 

nosso País foi a promulgação da Lei federal nº 11.340, de 7/8/2006, 

conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir 

e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violên-

cia doméstica e familiar. segundo essa lei, configura violência doméstica 

1 De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), violência contra a mulher é entendida como 
qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.
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e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial. 

em âmbito estadual, podemos citar a Lei nº 15.218, de 7/7/2004, 

que cria a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher, e a Lei 

nº 13.432, de 28/12/1999, que cria o Programa estadual de Albergues 

para a Mulher Vítima de Violência, com o objetivo de colaborar para que 

as vítimas superem as situações de crise e carência psicossocial e de 

valorizar as potencialidades da mulher, despertando sua consciência de 

cidadania e contribuindo para o desenvolvimento de sua capacidade 

profissional. Além dos mecanismos legais instituídos em Minas Gerais, 

o governo elaborou o Plano estadual de Políticas para as Mulheres, que 

apresenta ações em andamento e propõe a adoção de medidas concre-

tas para coibir as discriminações de gênero e os entraves encontrados 

pelas mulheres no acesso aos direitos fundamentais. Uma das áreas es-

tratégicas de atuação desse plano é o enfrentamento à violência contra 

as mulheres, dando-se ênfase ao Programa de Combate à Violação dos 

direitos Humanos, que visa a receber denúncias de violação de direitos 

humanos por meio do disque-direitos Humanos, e ao projeto de criação, 

estruturação e implementação da defensoria pública especializada na de-

fesa dos direitos das mulheres em situação de violência. 

A política pública com recorte de gênero é fundamental para eliminar 

a violência contra a mulher, condição indispensável para seu desenvol-

vimento individual e social e sua plena participação em todas as esferas 

da vida. 

Minas Gerais conta com um serviço para recebimento de denúncias de 

violência contra a mulher, o disque-direitos Humanos (0800-031-1119), 

e com uma rede de atendimento que reúne equipe para atendimento 

psicossocial e jurídico às mulheres em situação de violência doméstica 

e familiar. desde 2008, o estado aderiu ao Pacto Nacional de enfrenta-

mento à Violência contra a Mulher, com o objetivo de ampliar e consolidar 

ações de conscientização e mobilização em defesa dos direitos da mu-
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lher, incluindo a redução dos índices de violência. o pacto prevê a criação 

e o fortalecimento da rede de atendimento à mulher vítima de violência, 

por meio da ampliação e estruturação de delegacias especializadas, de-

fensorias públicas da mulher, centros de referência, juizados de violência 

doméstica e familiar, capacitação de profissionais de atendimento às mu-

lheres e de agentes da Polícia Militar, com atendimento humanizado por 

meio do preparo na temática de gênero e violência.

Tabela 13 –  Rede de atendimento à mulher vítima de violência. Minas Gerais, 2010. 

especificação N
º 

e
qu

ip
am

en
to

s

Municípios-sede

Centros de 

referência da 

mulher

18

Belo Horizonte (5), Betim, Buritis, Congonhas, 

Conselheiro Lafaiete, Contagem, divinópolis, 

Governador Valadares, Pirapora, Poços de Caldas, 

Pouso Alegre, sabará, Uberaba e Uberlândia

delegacias 

especializadas
53

Alfenas, Araguari, Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, 

Betim, Bom despacho, Cataguases, Conselheiro 

Lafaiete, Contagem, Coronel fabriciano, Curvelo, 

diamantina, divinópolis, formiga, Governador 

Valadares, Guanhães, Guaxupé, ibirité, ipatinga, 

itajubá, itaúna, ituiutaba, Janaúba, João 

Monlevade,  Juiz de fora, Lavras, Leopoldina, 

Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Pará 

de Minas, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedra 

Azul, Pedro Leopoldo, Pirapora, Poços de Caldas, 

Ponte Nova, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, 

santa Luzia, santos dumont, são João del Rey, sete 

Lagoas, Teófilo otoni, Uberaba, Uberlândia, Unai, 

Varginha, Venda Nova.
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especificação N
º 

e
q.

Municípios-sede

defensorias 

especializadas 
12

Almenara, Araguari, Belo Horizonte, Betim, 

Contagem, itajubá, itambacuri, João Monlevade, Juiz 

de fora, Montes Claros, Teófilo otoni e Varginha

Hospitais de 

referência
19

Belo Horizonte (13), Betim (2), Montes Claros, 

Uberaba, Uberlândia e Contagem.

Conselhos 

municipais 

dos direitos da 

mulher 

54

Alterosa, Araguari, Araxá, Belo Horizonte, Betim, 

Barbacena, Brasília de Minas, Brumadinho, Buritis, 

Cataguases, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, 

Contagem, divinópolis, divisópolis, dom Joaquim, 

felisburgo, formiga, Governador Valadares, 

Guanhães, ipatinga, itajubá, ituiutaba, Jacinto, 

Jequitaí, Jequitinhonha, Juiz de fora, Lavras, 

Ladainha, Montes Claros, Morada Nova de Minas, 

Muriaé, ouro Branco, Paracatu, Patrocínio, Perdões, 

Pirapora, Poços de Caldas, Ponto dos Volantes, 

Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, sabará, santa 

Luzia, santo Antônio do Jacinto, são Gotardo, são 

Lourenço, sarzedo, Taiobeiras, Três Marias, Uberaba, 

Uberlândia, Unaí, Varginha e Várzea da Palma

Coordenadorias 

municipais 

dos direitos da 

mulher 

7
Belo Horizonte, Contagem, Juiz de fora, Montes 

Claros, Pouso Alegre, sabará

Coordenadoria 

estadual 
1

Juizados 

especiais 
(criminal, da 

infância e 

juventude e cível)

3 Belo Horizonte

Fonte: Sedese. Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres (Cepam) 
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Na ausência de dados estatísticos e de informações gerais sobre 

o número de  atendimento realizado por essa rede, é possível ter uma 

ideia da dimensão da violência contra a mulher no estado a partir do 

número de atendimento de apenas um dos centros de referência, Riso-

leta Neves, que realizou, no ano de 2011, 1.578 atendimentos de cunho 

psicossocial e jurídico. 

Além dos serviços oferecidos pelo estado, há, ainda, o Ligue de-

núncia 180, criado pela secretaria especial de Políticas da Mulher do 

Governo federal, que funciona com a Central de Atendimento à Mulher 

como instrumento de defesa e de promoção dos direitos desse seg-

mento. 

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – é um serviço com 

o objetivo de receber denúncias ou relatos de violência, bem como re-

clamações sobre os serviços da rede, e orientar as mulheres sobre seus 

direitos e a legislação vigente, encaminhando-as para os serviços de 

atendimento específico quando necessário. Além da relevância de um 

serviço nacional e gratuito, que pode constituir uma importante porta 

de entrada na rede de atendimento para as mulheres em situação de 

violência, essa central tem-se revelado bastante útil não só para o le-

vantamento de informações que subsidiam o desenho da política de 

enfrentamento da violência, mas também para o monitoramento dos 

serviços que integram a rede em todo o País. Atualmente, a secretaria 

de Políticas para as Mulheres conta com informações atualizadas men-

salmente sobre a oferta de serviços especializados em todas as Uni-

dades da federação; o perfil das mulheres que procuram os serviços; 

os principais  problemas identificados nos serviços integrantes da rede 

de atendimento; o número de relatos de violência recebidos por Unida-

des da federação; o tipo de violência reportada, entre outros aspectos. 

os dados obtidos – tipo de atendimento; características da vítima, do 

agressor e da agressão, nos casos de violência; e tipos de encami-

nhamentos – são subsídios essenciais para a formulação de políticas 

públicas voltadas para a erradicação da violência contra as mulheres.
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em 2011, a Central de Atendimento à Mulher registrou 667.116 cha-

madas, média de 1.828 ligações por dia. desses atendimentos, 74.984 

eram concernentes a denúncias de violências,  e  61,28% dos relatos 

referiam-se à violência física; 23,99%, à violência psicológica; e 10,90%, 

à violência moral. destacam-se, ainda, as denúncias de cárcere priva-

do. A Central notificou 343 casos, o que equivale a quase 1 caso por 

dia. e, também, 35 casos de tráfico de mulheres.

Gráfico 6 – Tipo de violência relatada
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Fonte: Relatório Anual 2011 da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, elaborado pela Secretaria 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Ainda conforme informações da ouvidoria da subsecretaria de en-

frentamento à Violência contra as Mulheres, no primeiro semestre de 

2011, são Paulo liderava o “ranking” com 44.499 atendimentos, se-
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guido pela Bahia com 32.044. em terceiro lugar aparecia Minas Gerais 

com 23.430 dos registros.

Conforme levantamento do instituto Brasileiro de Geografia e es-

tatística , em 2009, cerca de 2,5 milhões de pessoas sofreram agres-

sões físicas, das quais 1 milhão eram mulheres. entre essas, 25,9% 

foram vítimas de companheiros ou ex-companheiros. essas informa-

ções fazem parte do suplemento Características da Vitimização e do 

Acesso à Justiça no Brasil – 2009, da Pesquisa Nacional por Amostra 

de domicílios –  Pnad.

3.1

o enfrentamento da violência contra a  

mulher no planejamento das ações do estado

As ações do estado de proteção à mulher encontram-se organiza-

das fundamentalmente na Rede de desenvolvimento integrado: desen-

volvimento social e Proteção, no Programa 011 – Assistência social e 

direitos humanos – , sob a gestão da secretaria de estado de desen-

volvimento social – sedese. 

As ações no âmbito do sistema Único de Assistência social – 

suas – para o enfrentamento à violência contra a mulher envolve 

os dois níveis de proteção social da política de assistência social: 

proteção social básica e proteção social especial. os serviços de 

proteção social básica visam a prevenir situações de risco e se des-

tinam a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em 

razão de pobreza monetária, exclusão no acesso a bens e serviços 

de cidadania, fragilidade de vínculos familiares e comunitários, entre 

outros. são exemplos de ações no campo da proteção social básica 

aquelas destinadas à atenção integral às famílias; à inclusão produ-

tiva; ao enfrentamento da pobreza. esses serviços são providos em 

nível local, por meio dos Centros de Referência de Assistência social 

– Cras –, unidades públicas básicas de assistência social, e, ainda, 
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por meio de entidades e organizações socioassistenciais, articuladas 

em rede. 

No que diz respeito à identificação dos serviços de proteção so-

cial básica no PPAG 2012-2015, eles se encontram organizados no 

Programa 011 – Assistência social e direitos humanos –, por meio da 

Ação 4234 – Cofinanciamento de serviços e benefícios para Municí-

pios na execução de proteção básica. Assim, a proteção social bá-

sica à mulher é executada pela subsecretaria de Assistência social 

da secretaria de estado de desenvolvimento social – sedese –, com 

recursos alocados nessa ação. No que diz respeito às atividades es-

pecificamente destinadas a esse público, podem ser desenvolvidas 

nos Centros de Referência de Assistência social – Cras – oficinas de 

reflexão sobre a condição feminina e oficinas de integração familiar, 

além do encaminhamento para serviços de qualificação e interme-

diação de mão de obra.

A proteção social especial destina-se a pessoas e grupos em si-

tuação de risco pessoal e social, que já tiveram seus direitos viola-

dos, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos ou psíquicos, 

abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de me-

didas socioeducativas por adolescentes, situação de rua, situação de 

trabalho infantil, entre outras. Trata-se, portanto, da oferta de serviços, 

programas e projetos de caráter protetivo e de promoção social. A 

proteção social especial de média complexidade destina-se às pes-

soas e aos grupos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda 

mantêm vínculos familiares e comunitários, e se efetiva por meio de 

serviços de orientação e apoio sociofamiliar; de habilitação e reabili-

tação, na comunidade, das pessoas com deficiência; de abordagem 

de rua; de cuidados domiciliares, entre outros. Já a proteção social 

especial de alta complexidade destina-se àqueles com direitos viola-

dos e com vínculos familiares e comunitários rompidos ou na iminên-

cia de se romperem. dessa forma, trata-se de promover proteção 

integral a esses indivíduos e grupos, por meio da garantia institu-
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cionalizada de moradia, alimentação, trabalho e abrigo, em face de 

situações de ameaça e de violação de direitos. 

No Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012-2015, 

os serviços de proteção especial se encontram organizados no Progra-

ma 011 – Assistência social e direitos humanos –, por meio da Ação 

4236 – Cofinanciamento de serviços para Municípios na execução de 

proteção especial. Assim, a proteção social especial a mulheres é exe-

cutada pela subsecretaria de Assistência social da sedese, com recur-

sos alocados fundamentalmente na Ação 4236, por meio dos Centro de 

Referência especializada de Assistência social – Creas –, das casas de 

passagem e serviços de acolhimento institucional à mulher. 

o Creas é uma unidade pública estatal de prestação de servi-

ços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus 

direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e 

meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação 

para seus usuários. o Creas articula os serviços de média comple-

xidade e opera a referência e a contrarreferência com a rede de ser-

viços socioassistenciais da proteção social básica e especial, com 

as demais políticas públicas e demais instituições que compõem o 

sistema de Garantia de direitos.

No âmbito da política de direitos humanos, podemos identificar 

ações importantes de proteção à mulher vinculadas ao Programa 

011 – Assistência e direitos humanos –, e ao Programa especial 

726 – Acesso à Justiça. Trata-se, no primeiro caso, das Ações 

4640 – Consolidação e aprimoramento do sistema estadual de di-

reitos humanos – abrigo/acolhimento provisório – e 4644 – Conso-

lidação e aprimoramento do sistema estadual de direitos humanos 

– NAVCV, por meio das quais se executam ações de prevenção à 

violação dos direitos de públicos vulnerabilizados, em especial a 

mulher, e de encaminhamento para o atendimento àqueles vítimas 

de violência, a partir de denúncias recebidas pelo disque-direitos 

Humanos (0800-31-1119). 
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A Ação 1099 – implantação de núcleos de assistência jurídica espe-

cializada –, do Programa especial 726 – Acesso à Justiça –, efetiva a 

constituição de núcleos especializados da defensoria Pública do esta-

do, para, entre outros segmentos vulneráveis da sociedade, garantir o 

acesso à Justiça, com a defesa de mulheres que tiveram direitos viola-

dos em razão de gênero.
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4

o sisTeMA ÚNiCo de sAÚde e A  

PRoMoção dA sAÚde dA MULHeR

o sistema Único de saúde – sUs – operacionaliza o princípio 

constitucional do direito universal à saúde e do dever do estado de 

garanti-lo, e se organiza em função das diretrizes, também constitucio-

nalmente estabelecidas, de descentralização; atenção integral, priori-

tariamente preventiva; e participação da comunidade. o sUs é regula-

mentado pela Lei federal nº 8.080, de 19/9/90, chamada Lei orgânica 

da saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção da saúde 

e sobre a organização e o funcionamento de seus serviços. No que diz 

respeito à descentralização político-administrativa, a Lei orgânica da 

saúde estabelece direção única em cada esfera de governo e ênfase 

na execução dos serviços pelos Municípios, com o estabelecimento de 

uma rede regionalizada e hierarquizada. A partir dessa regulamentação, 

a rede de serviços passa a se organizar pela hierarquia dos níveis de 

atenção (primária, secundária e terciária) e de complexidade dos ser-

viços (baixa, média e alta complexidade) e por regiões de saúde, nas 

quais um Município-polo funciona como referência para os demais.

em 2006, o Ministério da saúde editou a Portaria GM nº 399, de 

22/2/2006, que divulga o Pacto pela saúde 2006 – Consolidação do sUs 

e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto. firmado entre os três 

gestores do sUs, o Pacto pela saúde agrega os pactos anteriormente 

existentes, reforça a organização das regiões sanitárias, instituindo meca-

nismos de cogestão e planejamento regional, fortalece os espaços e me-

canismos de controle pela sociedade, qualifica o acesso da população à 

atenção integral à saúde, redefine os instrumentos de regulação, progra-

mação e avaliação, valoriza a macrofunção de cooperação técnica entre 

os gestores e propõe um financiamento tripartite que estimula critérios de 
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equidade nas transferências fundo a fundo. o Pacto pela saúde possui 

três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto em defesa do sUs e de Gestão. 

A implementação do Pacto pela saúde se dá pela adesão de Muni-

cípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão – TCG. o 

TCG substitui os processos de habilitação anteriormente vigentes e esta-

belece metas e compromissos para cada ente da federação, sendo re-

novado anualmente. entre as prioridades definidas estão a promoção da 

saúde do idoso, a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das 

doenças emergentes e endemias (como dengue e hanseníase) e a redução 

da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama, entre outras.

importam-nos as definições constantes do Pacto pela Vida, uma das 

três dimensões do Pacto pela saúde, por se referir a ações prioritárias que 

apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, 

entre as quais aquelas diretamente relacionadas à promoção da saúde da 

mulher. o Pacto pela Vida estabelece seis prioridades: saúde do idoso; 

controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade 

infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 

malária e influenza (gripe); promoção da saúde, com ênfase na atividade 

física regular e alimentação saudável; fortalecimento da Atenção Básica.

Nos últimos 25 anos o Ministério da saúde – Ms – propôs diversas 

ações voltadas para a parcela feminina, que soma 51,04% da popu-

lação brasileira, com destaque para as políticas de direitos sexuais e 

direitos reprodutivos.

em 2004, o Ms lançou a Política Nacional de Atenção integral à 

saúde da Mulher – Princípios e diretrizes – e o Pacto Nacional pela Re-

dução da Mortalidade Materna e Neonatal, a primeira pactuação entre 

gestores e sociedade civil organizada apoiada pelas 27 unidades fede-

radas. A proposta, premiada pelo oNU como modelo de mobilização, 

tem apresentado resultados que, junto com outras políticas do sUs, 

permitirão que o Brasil alcance importantes objetivos de desenvolvi-

mento do milênio, antes mesmo de 2015. 
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em 2005, foi lançada a Política Nacional de direitos sexuais e de di-

reitos Reprodutivos, que estimulou a adoção de boas práticas na aten-

ção obstétrica e neonatal e a qualificação do atendimento às urgências/

emergências obstétricas, nas maternidades e no samu. 

outra contribuição para a melhora da assistência à mulher veio 

com a instituição da Política de Atenção integral à Reprodução Huma-

na Assistida (2006), que visa assegurar o direito à reprodução nos ca-

sos em que se faz necessária a atenção médica para a fertilização. em 

2007, foi editada a Política Nacional de Planejamento familiar (2007), 

que tem como meta a oferta de métodos contraceptivos de forma 

gratuita para homens e mulheres em idade reprodutiva e estabelece 

também a oferta de anticoncepcionais na rede farmácia Popular. Alia-

do a essas políticas, houve a implementação do Plano integrado de 

enfrentamento da feminização da epidemia de Aids (2007). 

Além disso, a Política Nacional pelo Parto Natural e Contra as Ce-

sáreas desnecessárias, de 2008, lançada por meio da  Resolução nº 

36, do Ms e da Agência Nacional de Vigilância sanitária – Anvisa –, 

definiu parâmetros para os serviços públicos e privados que atendem a 

parturiente e ao recém-nascido, com repasse de recursos iniciados em 

dezembro de 2008, para as adaptações físicas e a qualificação de pro-

fissionais. Também em 2008, houve a definição de fluxos e prazos para 

os gestores municipais investigarem os óbitos maternos, com maior efi-

ciência e rapidez, exigindo a notificação em 48 horas e a conclusão de 

todo o processo em, no máximo, 120 dias.

4.1

A atenção à saúde da mulher no Planejamento  

e no orçamento do estado de Minas Gerais

No  PPAG 2012-2015, as áreas de Resultados do Plano anterior foram 

substituídas pelas Redes de desenvolvimento, estruturas que também 

explicitam os objetivos estratégicos e os resultados finalísticos a serem 
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alcançados pelos programas estruturadores e associados vinculados aos 

seus respectivos campos de atuação. As Redes de desenvolvimento, 

nas quais estão organizados os objetivos e as estratégias, buscam, por-

tanto, integrar as ações do Governo estadual nas diferentes áreas e, ao 

mesmo tempo, proporcionar um comportamento cooperativo com os 

outros níveis de governo e outras instituições, públicas e privadas.

No campo da atenção básica, o Programa estruturador 049 – saúde 

em Casa – operacionaliza a estratégia do Programa saúde da família 

– Psf – e tem como objetivos universalizar a oferta para a população 

que depende do sUs e estimular maior cuidado do cidadão com a 

própria saúde. Por meio das ações do programa saúde em Casa, com 

as equipes de saúde da família que fazem o acompanhamento domici-

liar de todas as famílias referenciadas territorialmente em cada Unidade 

Básica de saúde do Psf, é possível identificar e diagnosticar a situação 

de saúde da população feminina, com base territorial, e estabelecer os 

encaminhamentos necessários no campo dos três níveis de atenção à 

saúde. Todas as ações que compõem esse programa são articuladas 

com vistas à promoção, à prevenção e à assistência à saúde da família.

Na área de segurança alimentar, o Programa Associado 246 – se-

gurança Alimentar – busca propor políticas públicas que assegurem o 

direito à alimentação e à nutrição adequadas. Como resultados finalís-

ticos desse programa, espera-se reduzir a taxa de mortalidade infantil 

e elevar a esperança de vida ao nascer. Por meio de emenda popular 

acrescentou-se ao Programa Associado 237 – Atenção à saúde – do 

PPAG 2012-2015 as Ações 4031 – Acompanhamento Nutricional da 

População – e 4032 – estruturação e operacionalização do sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – sisvan.

A Ação 4391 – fomento e execução de ações de saúde –, do Pro-

grama Associado 237 – Atenção à saúde –, tem por finalidade promo-

ver ações em todos os níveis da atenção em saúde e da gestão, em 

parceria com Municípios e instituições, visando à universalidade, à inte-

gralidade e à equidade dos serviços de saúde. No mesmo programa, a 
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Ação 4182 – Políticas e Ações especializadas em saúde – busca pro-

mover políticas e ações em saúde que permitam prevenir e recuperar a 

saúde da população, nos três níveis de atenção, garantindo acessibili-

dade e integralidade nos serviços de saúde.

No campo da atenção secundária e terciária, a Ação 4023 – Gestão 

dos Complexos Hospitalares – do Programa Associado 239 – Gestão 

do sistema Único de saúde – tem como finalidade prestar assistência 

ambulatorial e hospitalar em especialidades diversas e atendimento a 

gestantes e recém-nascidos de alto risco, para garantir a saúde dos 

usuários que necessitam de internações de média e alta complexidade.

A Ação 4208 – Viva Vida – Atenção a Gestantes e Crianças –, do 

Programa estruturador 044 – Redes integradas de serviços de saúde 

–, tem como objetivo promover a saúde da mulher e da criança, asse-

gurando atendimento universal, integral e especializado em diferentes 

condições, visando à redução da mortalidade materna e infantil. Para 

tanto, busca-se implementar a rede de atenção constituída pela aten-

ção primária à saúde, pelas maternidades, pelas casas de apoio à ges-

tante vinculadas às maternidades e pelos Centros Viva Vida de abran-

gência microrregional para prestar assistência integral à saúde sexual e 

reprodutiva, à saúde das mulheres e crianças, mobilizando os agentes 

envolvidos para garantia do acesso oportuno e assistência qualificada. 

Atualmente são mantidos 25 Centros Viva Vida (pontos de atendi-

mento de média complexidade à saúde da mulher e da criança de até 

1 ano de idade) no estado e outros 2 estão sendo construídos nos 

Municípios de Patos de Minas e Ribeirão das Neves. Com relação às 

Casas de Apoio à Gestante e à Puérpera – que têm como propósito 

manter a gestante de alto risco próxima a seu local de atendimento –,  o 

estado mantém 3 unidades em funcionamento e uma unidade está em 

construção no Município de Montes Claros.

A Ação 1174 – Viva Vida – Mães de Minas –, também do Programa 

estruturador 044, busca prestar assistência integral à saúde de gestantes 

e crianças, prioritariamente até 1 ano, por meio da expansão dos Centros 
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Viva Vida, das Casas de Apoio à Gestante e à Puérpera e de maternida-

des de alto risco. Além disso, essa ação também prevê a implantação 

de “call center”, como estratégia para identificação, monitoramento e 

acompanhamento de gestantes e crianças até 1 ano. o Projeto Mães de 

Minas foi lançado em 2011, e o “call center” pode ser considerado a sua 

primeira ação efetiva, iniciada em agosto daquele ano. 

o Programa estruturador 002 – saúde integrada –, tem por objetivo 

prestar serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e emergencial à 

clientela encaminhada pelo sUs por meio de sistema de referência e 

contrarreferência. A Ações 4006 – Gestão da Política Hospitalar/Com-

plexo de hospitais gerais – e 4004 – Gestão da Política Hospitalar/Com-

plexo de especialidades – executam serviços específicos, com atenção 

diferenciada para a população feminina, em razão das diretrizes que 

norteiam a política de saúde da mulher. 

4.2

indicadores de situação

Tabela 14 – Óbitos por neoplasia maligna do colo do útero por ano do óbito, segundo 

Macrorregião de Saúde – Minas Gerais, 2005 a 2008    

Macrorregião de saúde 2005 2006 2007 2008

sul 37 34 32 38

Centro-sul 8 11 12 13

Centro 113 129 139 148

Jequitinhonha 3 3 3 3

oeste 18 24 24 27

Leste 21 24 33 24

sudeste 35 41 34 25

Norte 23 12 24 22

Noroeste 11 11 13 10

Leste do sul 7 9 12 11

Nordeste 22 16 13 22
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Macrorregião de saúde 2005 2006 2007 2008

Triângulo do sul 12 8 12 11

Triângulo do Norte 32 31 27 20

Total 342 353 378 374

FONTE: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. (www.datasus.gov.br. Consulta 

em 4/3/2011)

Tabela 15 – Óbitos de mulheres em idade fértil por macrorregião de saúde e ano do óbito – 

Minas Gerais, 2005 a 2009

Macrorregião de saúde Ano

2005 2006 2007 2008 2009

sul 876 810 784 896 878

Centro-sul 261 293 251 280 312

Centro 2219 2283 2215 2165 2230

Jequitinhonha 125 146 120 140 105

oeste 383 382 408 405 446

Leste 468 510 512 530 508

sudeste 543 583 603 609 611

Norte 543 517 569 556 567

Noroeste 193 204 217 236 235

Leste do sul 210 231 216 252 212

Nordeste 344 339 352 337 329

Triângulo do sul 232 259 254 253 275

Triângulo do Norte 371 375 356 377 435

ignorado – MG 13 14 15 17 12

Total 6781 6946 6872 7053 7155

Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM
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Gráfico 7 – Número de óbitos segundo abrangência e ano
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Número de óbitos de mulheres em idade fértil notificados, no ano selecionado e últimos dez anos 
precedentes. [1] País [2] Região

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade/Datasus – Janeiro de 2012

Gráfico 8 – Número de óbitos segundo mês e ano
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Número de óbitos de mulheres em idade fértil notificados, por mês de ocorrência no ano selecionado e no 

último ano precedente.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade/Datasus – Janeiro de 2012



...39

Gráfico 9 – Número de óbitos segundo grupo etário e ano

2007
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Número de óbitos de mulheres em idade fértil notificados, no ano selecionado e últimos quatro anos prece-
dentes, segundo grupo etário.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – Janeiro de 2012

Gráfico 10 – Diagrama de caixa
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Número médio mensal de óbitos por faixa etária no ano selecionado, comparados com os valores das médias 

mensais apuradas nos anos anteriores.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade/Datasus – Janeiro de 2012



40...

Tabela 16 –  Número de óbitos segundo localidade e mês (Janeiro a Julho)

Localidades Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul

Brasil 5.839 4.904 5.561 5.275 5.549 5.400 5.454

Norte 410 388 401 387 415 423 415

Rondônia 34 40 46 42 44 38 49

Acre 20 22 16 16 24 23 21

Amazonas 88 71 93 86 86 87 81

Roraima 10 9 11 10 12 11 10

Pará 193 198 188 171 200 206 196

Amapá 21 11 9 22 11 18 19

Tocantins 44 37 38 40 38 40 39

Nordeste 1.548 1.312 1.588 1.497 1.500 1.470 1.439

Maranhão 177 130 175 170 186 147 164

Piauí 72 71 76 73 85 62 75

Ceará 214 213 231 221 201 207 195

Rio Grande do Norte 83 57 97 76 74 83 62

Paraíba 99 87 132 102 95 91 105

Pernambuco 296 219 272 252 272 268 287

Alagoas 111 87 107 111 110 119 77

sergipe 57 59 57 62 64 75 65

Bahia 439 389 441 430 413 418 409

sudeste 2.611 2.123 2.405 2.292 2.439 2.377 2.378

Minas Gerais 573 520 642 538 575 584 609

espírito santo 107 103 106 112 123 104 104

Rio de Janeiro 738 483 565 571 570 564 564

são Paulo 1.193 1.017 1.092 1.071 1.171 1.125 1.101

sul 808 719 776 715 794 767 813

Paraná 329 292 322 268 325 293 309

santa Catarina 155 159 153 146 167 142 177

Rio Grande do sul 324 268 301 301 302 332 327

Centro-oeste 453 361 385 381 399 361 407

Mato Grosso do sul 86 52 76 66 67 68 71

Mato Grosso 105 79 85 93 79 79 96



...41

Localidades Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul

Goiás 186 164 163 159 190 164 170

distrito federal 76 66 61 63 63 50 70

Tabela 16 (continuação) –  Número de óbitos segundo localidade e mês (Agosto a Dezembro)

Localidades Ago set out Nov dez Ano

Brasil 5.278 5.130 4.947 3.947 1.070 58.354

Norte 398 408 411 297 83 4.436

Rondônia 41 56 43 19 4 456

Acre 16 24 23 17 4 226

Amazonas 78 77 84 49 6 886

Roraima 12 15 11 7 0 118

Pará 186 177 200 160 57 2.132

Amapá 18 18 15 13 2 177

Tocantins 47 41 35 32 10 441

Nordeste 1.367 1.267 1.198 909 265 15.360

Maranhão 152 156 149 84 13 1.703

Piauí 69 73 63 57 27 803

Ceará 208 175 150 124 15 2.154

Rio Grande do Norte 66 51 58 53 11 771

Paraíba 92 91 67 35 5 1.001

Pernambuco 249 230 219 169 47 2.780

Alagoas 86 89 99 75 24 1.095

sergipe 58 46 57 55 29 684

Bahia 387 356 336 257 94 4.369

sudeste 2.301 2.345 2.273 1.920 518 25.982

Minas Gerais 596 543 508 430 98 6.216

espírito santo 114 121 103 59 9 1.165

Rio de Janeiro 508 585 511 478 199 6.336

são Paulo 1.083 1.096 1.151 953 212 12.265

sul 765 703 683 521 140 8.204

Paraná 281 257 291 266 108 3.341
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Localidades Ago set out Nov dez Ano

santa Catarina 150 151 133 109 21 1.663

Rio Grande do sul 334 295 259 146 11 3.200

Centro-oeste 445 405 379 298 64 4.338

Mato Grosso do sul 82 73 64 57 8 770

Mato Grosso 92 82 63 69 13 935

Goiás 190 171 164 102 12 1.835

distrito federal 81 79 88 70 31 798

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade/Datasus – Janeiro de 2012

Observação: As informações disponibilizadas no Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna são geo-

graficamente referenciadas segundo o local de residência. 

FONTE: http://svs.aids.gov.br/dashboard/mortalidade/materna.show.mtw. Consulta em 15/2/2012.

Tabela 17 –  Centros Viva Vida Implantados em Minas Gerais

Nº Município fu
nc

io
na

m
en

to
 e

m

Microrregião
1 Brasília de Minas 2/3/2007 Brasília de Minas/são francisco

2 itabirito 6/7/2007 itabirito

3 santo Antônio do Monte 17/7/2007 divinópolis/santo Antônio do 
Monte

4 Janaúba 20/9/2007 Janaúba/Monte Azul

5 Capelinha 14/12/2007 Minas Novas/Turmalina/
Capelinha

6 frutal 17/12/2007 frutal/iturama

7 Governador Valadares 7/4/2008 Governador Valadares

8 sete Lagoas 30/5/2008 sete Lagoas

9 são Lourenço 16/6/2008 são Lourenço/Caxambu

10 Lavras 21/6/2008 Lavras

11 Taiobeiras 24/6/2008 salinas/Taiobeiras
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Nº Município fu
nc

io
na

m
en

to
 e

m

Microrregião
12 Januária 27/6/2008 Januária

13 Juiz de fora 5/12/2008 Juiz de fora/Lima duarte/Bom 
Jardim

14 são João del Rei 15/12/2008 são João del Rei

15 Leopoldina 23/12/2008 Leopoldina/Cataguases

16 santa Luzia 29/12/2008 B Horizonte/Nova Lima/Caeté

17 Patrocínio 28/4/2009 Patrocínio/Monte Carmelo

18 Campo Belo 29/12/2009 santo Antônio do Amparo/
Campo Belo

19 Jequitinhonha 1º/6/2010 Almenara

20 Manhuaçu 1º/9/2010 Manhuaçu

21 Teófilo otoni 1º/9/2010 Teófilo otoni/Malacacheta/
itambacuri

22 diamantina 8/12/2010 diamantina

23 itabira 26/11/2010 itabira

24 Viçosa 28/12/2010 Viçosa

25 Pirapora 3/11/2011 Pirapora

1 Patos de Minas
Previsto 1º 
semestre 

2012
Patos de Minas

2 Ribeirão das Neves
Previsto 1º 
semestre 

2012
Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté

FONTE: Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
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5

MULHeRes: o desAfio dA  

PARTiCiPAção NA PoLíTiCA

Vários aspectos relacionados com a situação da mulher no mundo têm 

sido discutidos em conferências mundiais promovidas pela organização 

das Nações Unidas – oNU  desde a metade da década de 1970. em 1975, 

na cidade do México, teve lugar a  i Conferência Mundial sobre a Condição 

Jurídica e social da Mulher, coincidida com o Ano internacional da Mulher.  

Nesse evento inaugural três objetivos prioritários foram identificados: 

1. A igualdade plena de gênero e a eliminação da discriminação 

por motivos de gênero; 

2. A plena participação das mulheres no desenvolvimento;

3. A maior contribuição das mulheres à paz mundial.

Cinco anos depois, em Copenhague, realizou-se a ii Conferência 

Mundial sobre a Condição Jurídica e social da Mulher, que teve como 

objetivos prioritários: 

1. A igualdade no acesso à educação;

2. A igualdade de oportunidades no trabalho;

3. A atenção à saúde das mulheres.

em 1985, em Nairobi, realizou-se a iii Conferência Mundial. Nesse 

momento, ocorreu uma importante mudança nas perspectivas ado-

tadas: a participação das mulheres deixa de ser considerada apenas 

um direito legítimo e passa a ser vista também como uma necessi-

dade para o desenvolvimento das comunidades e dos países. Três 

eixos prioritários de ação são adotados na iii Conferência: 

•	 Medidas de caráter jurídico;

•	 Medidas para alcançar a igualdade na participação social;

•	 Medidas para alcançar a igualdade na participação política e nos 

lugares de tomada de decisões.
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o reconhecimento de que a participação política constitui um ele-

mento importante para a superação das condições desiguais de tra-

tamento conferidas às mulheres nos mais diversos aspectos da ativi-

dade social constitui uma das grandes inovações adotadas naquele 

momento. 

em 1995, em Beijing, foi realizada a iV Conferência Mundial sobre 

a Mulher. essa conferência pode ser considerada a que mais impac-

tos teve, seja sob o ponto de vista da participação, seja pelo amplo 

escopo de suas decisões. foi aprovada, por unanimidade, pelos 184 

países presentes, entre os quais o Brasil, uma declaração e uma 

Plataforma de Ação, com doze objetivos estratégicos e recomen-

dações sobre políticas específicas a serem adotadas pelos países 

participantes: 

1. A mulher e a pobreza.

2. educação e capacitação da mulher.

3. A mulher e a saúde.

4. A violência contra a mulher.

5. A mulher e os conflitos armados.

6. A mulher e a economia.

7. A mulher no exercício do poder e na adoção de decisões.

8. Mecanismos institucionais para o adianto da mulher.

9. os diretos humanos da mulher.

10. A mulher e os meios de comunicação e difusão.

11. A mulher e o meio ambiente.

12. A menina.
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iV Conferência Mundial sobre a Mulher – oNU 

Pequim, setembro de 1995.

 “A Plataforma de Ação é um programa destinado ao empoderamento da 

mulher. Tem por objetivo acelerar a aplicação das estratégias Prospectivas 

de Nairóbi para o Avanço da Mulher e a eliminação de todos os obstáculos 

que dificultam a participação ativa da mulher em todas as esferas da 

vida pública e privada, mediante uma participação plena e em igualdade 

de condições no processo de tomada de decisões econômicas, sociais, 

culturais e políticas. isto supõe o estabelecimento do princípio de que 

mulheres e homens devem compartilhar o poder e as responsabilidades 

no lar, no local de trabalho e, em termos mais amplos, na comunidade 

nacional e internacional. A igualdade entre mulheres e homens é uma 

questão de direitos humanos e constitui uma condição para o êxito da 

justiça social, além de ser um requisito prévio necessário e fundamental 

para a igualdade, o desenvolvimento e a paz. Para se obter um 

desenvolvimento sustentável orientado para o ser humano, é indispensável 

uma relação transformada entre homens e mulheres, baseada na 

igualdade. É necessário um empenho contínuo e de longo prazo para 

que as mulheres e os homens possam trabalhar de comum acordo para 

que eles mesmos, seus filhos e a sociedade estejam em condições de 

enfrentar os desafios do século XXi.”

Nesse documento, são identificadas áreas críticas, que merecem 

especial atenção dos governos, da comunidade internacional e da so-

ciedade civil, incluindo-se as organizações não governamentais e as 

empresas privadas. são elas: 

•	 Peso persistente e crescente da pobreza sobre a mulher.

•	 desigualdades e inadequações na educação e na formação 

profissional e acesso desigual a esses direitos.

•	 desigualdades e inadequações em matéria de serviços de saú-

de e outros afins e acesso desigual a eles.

•	 Todas as formas de violência contra a mulher.
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•	 Consequências para as mulheres, principalmente as que vivem 

em áreas sob ocupação estrangeira, de conflitos armados ou 

outros tipos de conflitos.

•	 desigualdade nas estruturas e políticas econômicas, em todas 

as atividades produtivas e no acesso aos recursos.

•	 Desigualdade	entre	mulheres	e	homens	no	exercício	do	poder	e	

na	tomada	de	decisões	em	todos	os	níveis.

•	 Ausência de mecanismos suficientes, em todos os níveis, para 

promover o avanço das mulheres.

•	 desrespeito de todos os direitos humanos das mulheres e sua 

promoção e proteção insuficiente.

•	 imagens estereotipadas das mulheres nos meios de comunica-

ção e na mídia e desigualdade no acesso a esses meios e na 

participação neles.

•	 desigualdades de gênero na gestão dos recursos naturais e na 

proteção do meio ambiente.

•	 Persistência da discriminação contra a menina e violação de 

seus direitos.

entre os vários objetivos estratégicos (objetivo G1) está aquele que 

exorta os signatários a “Adotar medidas para garantir às mulheres igual-

dade de acesso às estruturas de poder e ao processo de decisão, e sua 

participação em ambos os aspectos da vida política.” Para isso, entre 

as medidas a serem adotadas, segundo dispõe o documento, estão: 

b)	adotar	medidas,	inclusive,	quando	apropriado,	nos	sistemas	elei-

torais,	para	estimular	os	partidos	políticos	a	incorporarem	as	mulheres	

a	postos	públicos	eletivos	e	não	eletivos,	na	mesma	proporção	e	nas	

mesmas	categorias	que	os	homens;

(...)

d)	examinar	o	 impacto	dos	sistemas	eleitorais	sobre	a	representa-

ção	política	das	mulheres	nos	organismos	eletivos	e	considerar,	quando	

procedente,	a	possibilidade	de	ajustar	ou	reformar	esses	sistemas.
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o aumento da participação das mulheres nas atividades políti-

cas formais, nos corpos representativos e nas instâncias decisórias 

estatais representa um dos maiores desafios para os que advogam 

a inclusão igualitária do gênero feminino, em todo o mundo. Ainda 

que tenha havido, nas últimas décadas, uma grande diversificação 

nas formas de atividade política, com o incremento de atividades 

de natureza participativa que extrapolam os modelos tradicionais 

da democracia representativa, não se pode deixar de reconhecer o 

papel central desempenhado pelos parlamentos na formatação das 

políticas públicas nos estados democráticos. É bastante provável 

que a participação das mulheres nas novas instâncias participativas 

– conselhos de políticas públicas, comunidades ou comissões de vi-

zinhança, por exemplo – esteja em expansão, mas são escassos os 

dados estatísticos generalizados e confiáveis que possam confirmar 

a afirmação. 

A participação de mulheres nas casas legislativas, no entanto, ainda 

é bastante reduzida e merece, portanto, especial atenção.  dados divul-

gados pela inter-Parliamentary Union – iPU, entidade sediada em Ge-

nebra e que existe desde 1889, relativos a novembro de 2011 (obtidos 

a partir da compilação de resultados de eleições ocorridas após 2009) 

mostram que em média cerca de 20% dos membros dos parlamentos 

são do sexo feminino.  

entre todos os países do mundo, apenas em Ruanda, país africano 

devastado por conflitos étnicos e guerra civil, o percentual de mu-

lheres (56%) supera o de homens. em Andorra, pequeno principado 

europeu, os números se equivalem: metade dos 28 membros da única 

Casa Legislativa ali existente são do sexo feminino. A tabela a seguir 

abaixo, expõe o quadro geral da participação feminina nos parlamen-

tos do mundo. 
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Tabela 18 –  Mulheres nos Parlamentos – 2011

Total

dados 
disponíveis  

sobre  o 
sexo m

ul
he

re
s

%
 

m
ul

he
re

s

ho
m

en
s

%
 

ho
m

en
s

Parlamentares no 
mundo

44.984 44.055 8.750 19,8 35.345 80,2

Câmara Baixa ou 
Casa única

38.062 37.210 7.443 20 29.767 80

senado ou Câmara 
Alta

6.922 6.845 1.267 18,5 5.578 81,5

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org

Algumas diferenças significativas podem ser percebidas quando os 

dados mundiais são desagregados de acordo com regiões geográfi-

ca ou culturalmente homogêneas. As maiores médias percentuais de 

participação política das mulheres ocorrem nos países do norte da eu-

ropa e as menores entre os países árabes. Nas Américas, nos demais 

países da Comunidade europeia, na áfrica subsahariana e na ásia, as 

médias percentuais estão bem próximas da média mundial, ou seja, 

de cada cinco cargos de natureza eletiva apenas um é ocupado por 

mulheres. Mas é necessário ressaltar o fato de que há, entre cada 

um dos grupos de países mencionados, diferenças significativas: nas 

Américas esses percentuais variam dos 43% observados em Cuba 

aos 4% do Haiti. 

As explicações sobre as variações nos percentuais podem en-

globar fatores socioeconômicos, culturais, educacionais e até mes-

mo outros, relacionados com quadros de catástrofes ou conflitos. É 

plausível presumir-se, por exemplo, que os altos percentuais de par-

ticipação feminina observados em Ruanda, Moçambique e Angola 

tenham relação com o extermínio da população masculina daqueles 

países em guerras e conflitos étnicos, ao passo que os altos percen-

tuais observados em países como suécia, islândia e finlândia este-
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jam associados a fatores socioculturais ou econômicos. da mesma 

forma, pode-se supor que os baixos percentuais observados nos pa-

íses árabes estejam diretamente relacionados com fatores culturais 

e religiosos. As tabelas apresentadas a seguir destacam os países 

em que há um maior percentual de participação feminina nos par-

lamentos, agrupados segundo regiões geográfica ou culturalmente 

homogêneas. 

Tabela 19 –  Participação feminina – 2011

Países Nórdicos (unicamerais) Câmara ou única Casa senado 

suécia 45 ***

islândia 42,9 ***

finlândia 42,5 ***

Noruega 39,6 ***

dinamarca 39,1 ***

média 42,3 ***

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org

Tabela 20 –  Participação feminina – 2011

Américas Câmara ou única Casa senado 

Cuba 43,2 ***

Nicarágua 40,2 ***

Costa Rica 38,6 ***

Argentina 37,4 38,9

ecuador 32,3 ***

estados Unidos 16,8 17

Brasil 8,6 13

média 23,4 22,7

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org
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Tabela 21 –  Participação feminina – 2011

europa – exceto países nórdicos Câmara ou única Casa senado 

Andorra 50 ***

suécia 45 ***

Bélgica 39,3 36,6

espanha 36 33,5

Alemanha 32,8 21,7

média 20,5 20,5

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org

Tabela 22 –  Participação feminina – 2011

áfrica (subsahariana) Câmara ou única Casa senado 

Ruanda 56,3 38,5

áfrica do sul 44,5 29,6

Moçambique 39,6 ***

Angola 38,6 ***

Tanzãnia 36 ***

média 20,4 19,1

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org

Tabela 23 –  Participação feminina – 2011

ásia Câmara ou única Casa senado 

Nepal 33,2 ***

Afeganistão 27,7 27,5

Laos 33 ***

VietNan 24,4 ***

Paquistão 22,2 17

média 18,3 17

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org
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Tabela 24 –  Participação feminina – 2011

Países árabes Câmara ou única Casa senado 

Tunísia 26,3 ***

iraque 25,2 ***

Mauritânia 22,1 14,3

emirados árabes Unidos 17,5 ***

Marrocos 16,7 2,2

média 13,5 7,3

Fonte: dados disponibizados pela Inter-Parliamentary Union em www.ipu.org

A situação, no Brasil, é pior do que a média mundial, o que confir-

ma a importância da construção de novos arranjos institucionais que 

apontem para situações igualitárias entre os gêneros. 

de acordo com os dados compilados pela inter-Parliamentary 

Union, relativos a 2011, que abrangem 136 países sobre os quais há 

informações disponíveis sobre o gênero dos membros dos parlamen-

tos, o Brasil ocupa, na listagem ordenada segundo o percentual de 

participação feminina na Câmara baixa ou em regimes unicamerais, o 

110º (centésimo décimo) lugar. o percentual de participação feminina 

na Câmara dos deputados e no senado Brasileiro encontra-se abaixo 

tanto da média mundial quando da média dos países da América. 

Um quadro mais completo é o apresentado, para o Brasil, pelo 

Tribunal superior eleitoral – Tse, englobando não apenas os núme-

ros relativos à participação percentual das mulheres nos parlamen-

tos, mas também no eleitorado e no universo das candidaturas. o 

acompanhamento da variação de alguns desses dados específicos,  

nos anos que se seguiram à promulgação da Constituição de 1988, 

mostra, em primeiro lugar, o crescimento da participação feminina 

no total do eleitorado brasileiro e no eleitorado mineiro. A partir do 

início da década de 2000, as mulheres suplantaram os homens no 

número de eleitores. 
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Tabela 25 –  Estatística do Eleitorado por Sexo e Faixa Etária

Masculino(M) %M/T feminino(f) %f/T

out. de 1988 38.305.256 50.53 37.158.744 49.01

out. de 1998 53.033.650 49.98 52.794.597 49.76

out. de 2010 65.495.310 47.95 70.965.192 51.95

Tabela 26 –  Estatística do Eleitorado por Sexo e Faixa Etária – Pesquisa por UF – UF MINAS 

GERAIS 

faixa etária Masculino(M) %M/T feminino(f) %f/T

out. de 1988 4.367.665 50.49 4.243.713 49.05

out. de 1998 5.920.426 50.11 5.864.854 49.64

out. de 2010 7.044.629 48.47 7.472.181 51.42

se, por um lado, as mulheres são maioria entre os eleitores, no que 

se refere às candidaturas, o seu número sempre foi pequeno, no Brasil e 

no mundo. esse fato, que decorre de um complexo conjunto de fatores, 

é reconhecido e incontestável. 

Nas eleições estaduais de 1994, segundo dados do Tse, o percen-

tual de candidaturas femininas permaneceu sempre abaixo dos 10% 

para os cargos em disputa, como se pode ver pela tabela a seguir. 

Tabela 27 –  Eleições de 1994 – Brasil – candidaturas por gênero

feminino % feminino Masculino Total

dep. estadual 571 7,17 7.386 7.957

dep. federal 185 6,15 2.822 3.007

senador 17 7,33 215 232

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.
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No mesmo mês em que se realizou a iV Conferência Mundial sobre a 

Mulher, ou seja, em setembro de 1995, por meio do § 3º do art. 11 da Lei 

n.º 9.100, de 29 de setembro, que “estabelece normas para a realização 

das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providên-

cias”, introduziu-se no Brasil a primeira reserva de percentual de vagas 

para candidaturas femininas, que foi fixado em 20 % (vinte por cento). 

em 1997, por meio da Lei n.º 9.504, estabeleceu-se, no art. 10, § 3º, 

que cada partido ou coligação deveria reservar, no mínimo, 30% e, no 

máximo, 70% para candidaturas de cada sexo. em 2009, por meio da 

Lei n.º 12.034, o termo “reservar” foi substituído pelo termo “preencher”, 

com o intuito de afastar interpretações no sentido de que as reservas 

não teriam despertado interesse por parte de mulheres e que, portanto, 

os partidos estariam livres para preencherem as vagas com candidatu-

ras masculinas. 

o cumprimento da lei, ou seja, o simples registro de um percentual 

mínimo de mulheres, embora constitua um avanço que não pode deixar 

de ser reconhecido, não significa, no entanto, que a igualdade de gênero 

na representação será automaticamente alcançada. Vários fatores contri-

buem para que persista a desigualdade na representação formal, entre os 

quais destacam-se os de natureza cultural, social ou econômica. esses 

fatores, por sua vez,  podem variar no tempo e de acordo com o espaço 

geográfico em que residem as populações. É sabido, por exemplo, que 

ainda hoje as condições das mulheres brasileiras que moram no interior 

do nordeste é significativamente distinta das condições das mulheres que 

vivem nos grandes centros urbanos das regiões sul ou sudeste.

A regulamentação jurídica, com o estabelecimento na lei de cotas 

para candidaturas de acordo com o gênero, estabelece um padrão 

geral e representa um avanço inegável. Mas essa regulamentação, 

apenas, é insuficiente para a efetiva redução da persistente desigual-

dade na representação política que sobrevive, dado que essa desi-

gualdade está associada a formas mais gerais de desequilíbrio nas 

relações sociais.
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 Assim, pode-se concluir que ações eficazes para a redução da desi-

gualdade na representação política devam levar em conta os contextos 

específicos da vida das mulheres, com direcionamento não apenas para 

a representação política formal,  mas levando em conta  a  necessidade 

da eliminação das desigualdades de gênero no país.

Para finalizar, acreditamos ser interessante noticiar o fato de que a 

organização das Nações Unidas realizou, em 2010, uma importante 

transformação em sua estrutura interna, com o intuito de fortalecer as 

ações destinadas à promoção da igualdade de gênero. Há, portanto, 

um processo contínuo no sentido de se aprimorarem as políticas rela-

cionadas com o tema, que merece um constante acompanhamento por 

parte de todas as pessoas que valorizam a participação igualitária das 

mulheres nas ações políticas. 

“oNU Mulheres” funde quatro escritórios e agências da oNU

No dia 2 de julho de 2010, a Assembleia Geral da oNU votou por unanimidade 

a criação de um órgão único da oNU encarregado de acelerar os progressos 

para alcançar a igualdade de gênero e fortalecer a autonomia das mulheres.

A nova entidade da oNU para a igualdade de Gênero e o empoderamento 

das Mulheres – ou oNU Mulheres – reúne quatro agências e escritórios 

da organização: o fundo de desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher (UNifeM), a divisão para o Avanço das Mulheres (dAW), o escritório 

de Assessoria especial em Questões de Gênero e o instituto internacional 

de Treinamento e Pesquisa para a Promoção da Mulher (iNsTRAW)

em 14 de setembro de 2010, o secretário-Geral da oNU, Ban Ki-moon, 

anunciou a nomeação da ex-Presidente do Chile, Michelle Bachelet, como a 

subsecretária-Geral para a oNU Mulheres. 

A oNU Mulheres começou a funcionar em 1° de janeiro de 2011.

Sites:  

http://www.unwomen.org

http://www.ipu.org


