
MAIS DIREITOS, 
PARTICIPAÇÃO 
E PODER PARA
AS MULHERES

Cidadania

REALIZAÇÃO



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
Belo Horizonte, dezembro de 2019.

 Organização do texto: Adriana Silveira, Giane Natali 
de Almeida Alves São José Magalhães, Margareth 

Ribeiro de Araújo, Mariana Septimio Rosa de Souza , 
Nilma Coelho, Terezinha Avelar,

 Viviane Coelho Moreira.



5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / 2020

As conferências reafirmam os princípios norteadores 
da Política Nacional para as Mulheres, promovendo o 
protagonismo, a diversidade, a autonomia da mulher, 
fortalecendo-a como sujeito político ativo, no processo 
brasileiro de democratização e de participação políti-
ca. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), por meio da Resolução Nº1/19, convoca a po-
pulação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres com objetivo de "garantir, fortalecer 
e ampliar a formulação e a execução de políticas pú-
blicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfren-
tamento a todas as formas de violência, bem como 
facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a auto-
nomia social, econômica, política e cultural das mu-
lheres no Brasil"(RESOLUÇÃO Nº 01 DE 5 DE JULHO 
DE 2019). Para tanto, a 5ª Conferência Nacional de Po-
líticas para as Mulheres terá como tema: "Garantias e 
Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Res-
peito, Diversidade e Autonomia", que será dividido nos 
seguintes eixos temáticos:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços, de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres".

II. "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, es-
tratégias de institucionalização, regulamentação e im-
plementação do sistema".

III. "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade".

O Município de Belo Horizonte, por meio da Resolução 
03/2019 do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, 
instituiu o “Plano Municipal de Equidade de Gênero”. 
A elaboração desse plano está vinculada à Agenda 
2030 de desenvolvimento sustentável, na qual o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 5 esta-
belece a Igualdade de Gênero como meta a ser alcan-
çada até 2030. Imbuída desse compromisso, a ONU 
Mulheres lançou a “Plataforma Cidade 50-50: todas e 
todos pela igualdade” e a Prefeitura de Belo Horizonte 
aderiu a esta iniciativa desde 2017.

O “Plano Municipal de Equidade de Gênero” contem-
pla o tema e os eixos determinados pelo CNDM. Como 
o Plano Municipal de Equidade de Gênero apresenta 
seis eixos (Governança e Planejamento, Empodera-
mento Econômico, Participação Política, Enfrenta-

mento à Violência Contra Mulheres e Meninas, Saúde 
e Educação Inclusiva), ele será reagrupado de manei-
ra a contemplar os três eixos da Resolução nº 01/2019 
do CNDM. 

Os Eixos da 5ª Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres serão:

I. "A Política Nacional para as Mulheres: avanços e de-
safios e o papel do Estado na gestão das políticas para 
as mulheres" – Governança e Planejamento.

II - "O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: 
propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos 
de gestão, recursos, política nacional de formação, 
estratégias de institucionalização, regulamentação e 
implementação do sistema" – Empoderamento Eco-
nômico e Participação Política.

III - "Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: 
avanços e desafios no enfrentamento às violências, no 
direito à saúde integral, ao trabalho, à autonomia eco-
nômica, à participação nos espaços de poder e deci-
são, à educação para a igualdade e diversidade" – En-
frentamento à Violência Contra Mulheres e Meninas; 
Saúde;Educação Inclusiva.

Para a elaboração do Plano Municipal de Equidade de 
Gênero formou-se um comitê composto por doze Se-
cretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher e por represen-
tantes da Sociedade Civil.

Cada eixo ficou assim definido: 

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG) 
coloca em pauta a necessidade de construção de polí-
ticas específicas que possuam a ótica de gênero cons-
tantemente revisitada e reconstruída. Nesse sentido, 
conceitua este eixo como a capacidade do governo de 
planejar e governar, primando pela equidade de 
gênero e pela participação popular. Orientado para o 
bem comum, ele contribui para o alinhamento dos ins-
trumentos de planejamento com vistas a direcionar 
recursos e esforços para a concretização de políticas e 
serviços públicos que garantam a efetiva equidade 
entre homens e mulheres, mensurando e divulgando 
resultados com trabalho em rede e transparência.
 As propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito 
à forma como o poder público deverá conduzir a inte-
gração da perspectiva da equidade de gênero como 
orientadora na formulação das políticas públicas em 
geral.

EMPODERAMENTO ECONÔMICO E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o 
empoderamento econômico consiste no desenvolvi-
mento de ações e políticas públicas que promovam 
e/ou auxiliem no rompimento da dependência econô-
mica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada 
na construção da autonomia, por meio de formas 
dignas de formação (profissional, gerencial e política), 
emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econô-
mica de forma individual ou associativa. Deve ser 
levada em consideração a necessidade de adequação 
do mercado de trabalho, as especificidades das mu-
lheres, principalmente para grupos socialmente vul-
neráveis, mulheres em situação de violência, mulhe-
res negras, mulheres com deficiência, mulheres 
idosas, mulheres trans, lésbicas e bissexuais.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, a 
participação política consiste na presença e no envol-
vimento de mulheres nas discussões e elaborações 
políticas e, efetivamente, nos espaços de tomada de 
decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos 
quanto nos privados. Entende-se a representatividade 
das pluralidades de mulheres e de discursos como um 
pilar da construção política. Nesse sentido, identifica 
primeiramente a necessidade de construir novos en-
tendimentos em relação aos papéis sociais exercidos 

por homens e mulheres no âmbito privado, em busca 
de um compartilhamento equilibrado das tarefas do-
mésticas para, dessa forma, possibilitar a maior parti-
cipação feminina nos espaços de formação e discussão 
sobre a cidade. Na esfera pública, o comitê entende 
que é essencial instituir mecanismos que possibilitem 
não apenas o alcance, mas a permanência das mulhe-
res nestes espaços, adotando medidas que enfrentem 
os desafios relacionados às disparidades de gênero 
existentes. Ressalta-se a importância da atuação das 
mulheres em todas as instâncias de participação e de-
cisão, como um mecanismo eficaz, para a construção 
de ações e políticas públicas que de fato repercutam 
de forma positiva em toda a sociedade. A construção 
política torna-se mais efetiva e legítima quando as 
ações são elaboradas com a participação das cidadãs 
que serão direta e indiretamente impactadas pelas 
intervenções propostas.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
E MENINAS; SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a 
violência contra a mulher como um fenômeno multi-
causal e multifacetado, arraigado nas estruturas do 
machismo e do patriarcado. Nessa perspectiva, com-
preende-se toda forma de opressão, negligência e vio-
lência contra mulheres e meninas, em quaisquer de 
seus direitos, subjetividades e especificidades que 

venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o 
seu desenvolvimento pleno, em todas as etapas da 
vida.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora 
os conceitos de saúde utilizados pela ONU (2003) e 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 
2018), reconhecendo a saúde como um direito que 
deve ser efetivado, por meio da garantia de: 1) políticas 
intersetoriais que promovam o desenvolvimento social 
e econômico e concorram para a redução da desigual-
dade social e de gêneros; 2) acesso universal e equâni-
me a serviços de saúde integrais e de qualidade; 3) 
cuidado humanizado, quando e onde for necessário; 4) 
participação e comprometimento de toda a sociedade 
com a saúde e o bem-estar das pessoas de todos os 
gêneros, sexualidades, etnias e idades.

É importante considerar que o conceito de saúde ultra-
passa a presença ou ausência de doenças, incluindo, 
neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar 
físico, mental e social. Da mesma maneira, a saúde da 
mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais e 
deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva 
do curso de vida, com ênfase na promoção de sua 
máxima independência e autonomia. Nesse sentido, a 
política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, 
mas reflete e repercute na atuação das demais políti-

cas públicas. Esse caráter multissetorial e ampliado 
da saúde deve ser materializado em ações que preci-
sam ser planejadas, pactuadas, orçadas e executadas 
de modo intersetorial. Dessa forma, as propostas 
referentes à saúde pública consideram a diversidade 
de gênero, raça e etnia, em que mulheres e meninas 
cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e 
provimento de serviços específicos nos equipamentos 
de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde 
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma 
Educação Inclusiva baseia-se em uma perspectiva de 
valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos 
processos educativos. Na concepção de Paulo Freire 
(2005), educar não é uma mera transmissão de conhe-
cimentos e conteúdos. Vai mais além, educar é uma 
busca constante por humanização. O ser humano não 
pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanên-
cia do que já não representa os caminhos do humano 
ou à mudança destes caminhos, (FREIRE, 2005). É 
preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, 
individuais e coletivas, sobre a sociedade e suas atri-
zes/atores sociais. A educação ocorre no processo e 
na prática, resultante dos modos de socialização e 
subjetivação presentes na relação discente/docente, 
considerando um determinado contexto histórico, po-
lítico, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível conceber uma Educação Inclusiva na 
perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem 
educativa polissêmica ocorre a partir da reivindicação 
ao direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se contra-
põe a uma perspectiva homogeneizante que toma o 
sujeito educando de forma universalista, reducionista 
e eugenista.

Uma conferência das mulheres deve levar em conside-
ração as teorias e os estudos de gênero. Homens e 
mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes 
entre si e homens também são diferentes entre si. Tal 
afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia 
como as diferenças foram significadas, ao longo da 
história e dos modos de organização da sociedade, em 
desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram 
hierarquizadas. Toda vez que as diferenças são con-
vertidas em desigualdades, produzimos relações pola-
rizadas de dominação e de submissão, portanto, pro-
dutoras de violências. Podemos perceber que, embora 
a tradução das diferenças em desigualdades seja uma 
construção cultural e histórica, elas são vividas como 
naturais e irreversíveis. Na história recente, podemos 
observar que a posição social de homens e mulheres 
permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças 
possam ser encontradas, ainda persiste a desigualda-
de de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclu-
são das mulheres e dos homens que não assumem 

posições consideradas dominantes como, por exem-
plo, a primazia do homem branco, jovem, magro, euro-
peu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. 
Também persiste a ideia de que essas desigualdades 
não foram produzidas, que elas são naturais. Assim, 
desnaturalizar as relações assimétricas entre homens 
e mulheres é um passo importante, no campo das po-
líticas públicas, no intuito de garantir direitos de cida-
dania para todos. As teorias de gênero nascem de um 
movimento social eminentemente emancipador – o 
movimento feminista – que, organizado em três ondas, 
traz consigo novas prioridades, novas protagonistas e 
novos métodos. A primeira onda surgiu com o movi-
mento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto 
das mulheres, no final do século XIX. A segunda onda 
surgiu na segunda metade do século XX (anos 60), 
visando à igualdade de direitos, em especial direitos 
sociais entre mulheres e homens – inserção no mer-
cado formal de trabalho, igualdade salarial, acesso à 
escolaridade em grau superior, entre outros. A tercei-
ra onda surgiu no final do século XX, propondo a multi-
plicidade de feminismos (ecofeminismo, transfeminis-
mo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo 
lésbico etc.), problematizando a universalidade do su-
jeito mulher e incorporando os estudos das masculini-
dades. Dessa forma, podemos perceber que o termo 
gênero foi ampliando sua concepção inicial, como um 
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres 

e homens na sociedade, considerando seu tempo, sua 
história e cultura sob uma ótica multidisciplinar. Os 
estudos de gênero levaram à desconstrução da expli-
cação naturalizada das diferenças por razões biológi-
cas. Recusa-se a explicação essencialista de que as 
diferenças de posição de homens e mulheres nas 
relações sociais são derivadas de diferenças hormo-
nais, genéticas ou anatômicas. As diferenças de 
gênero são (re) produzidas na linguagem, nos atos e 
nas concepções de mundo, sendo aprendidas e desa-
prendidas ao longo da vida. Assim, todas nós aprende-
mos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa 
visão de mundo a partie de novas experiências de con-
vivência social que temos a oportunidade de viver. O 
conceito de gênero usado no Plano Municipal de Equi-
dade de Gênero pode ser compreendido como uma 
categoria de análise, assim como raça, classe social, 
religião e outras. Pela perspectiva da interseccionali-
dade, tais categorias se articulam, produzindo rela-
ções de poder desiguais na sociedade. Esse conceito 
enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos constituí-
mos homens e mulheres e construímos nossa identi-
dade nas relações sociais, afetivas, familiares e co-
munitárias que estabelecemos. As relações de poder, 
quando assimétricas e desiguais, geram submissão, 
discriminação e violência. Quando elegemos um modo 
de ser homem e de ser mulher como único, certo e 
normal, todos os outros que não seguem o padrão es-

tabelecido serão considerados errados e patológicos, 
sendo excluídos ou levados a se adaptar ao modo he-
gemônico. O caso da população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) exemplifica 
essa situação, ao ser constatado que, mesmo diante 
de todos os marcos legais nacionais e internacionais e 
de todo acúmulo de estudos acadêmicos, ainda há a 
categorização e discriminação dessa população como 
desviante da norma padrão. A promoção da equidade 
de gênero fará desaparecer as relações de poder entre 
homens e mulheres? Não, mas deverá produzir rela-
ções mais igualitárias, justas, solidárias e democráti-
cas. A promoção da equidade de gênero, por meio do 
Plano Municipal, busca considerar e incluir as diferen-
ças e não as desigualdades entre as masculinidades e 
as feminilidades, sejam heterossexuais, homossexu-
ais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêne-
ros. Afinal, são múltiplas as formas de ser e estar no 
mundo. É importante lembrar que tanto o movimento 
feminista quanto o movimento LGBT integram os direi-
tos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948 está organizada em 30 artigos que 
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais. Entre os direitos civis, 
encontra-se o direito à igualdade. Entre os direitos so-
ciais, encontram-se os direitos ao trabalho, à educa-
ção e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos 
Humanos, as desigualdades de gênero, de classe, de 

etnia, de geração, de orientação sexual, de credos reli-
giosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos 
direitos humanos de contingentes expressivos da so-
ciedade, ao redor do mundo. Para que todas, indepen-
dentemente de suas condições singulares, sejam su-
jeitos dos direitos humanos é necessário um esforço 
contínuo e cotidiano de enfrentamento e de eliminação 
das desigualdades, sejam elas quais forem. No orde-
namento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 
configura-se como o corolário dos direitos humanos, 
uma vez que é reconhecida como a Constituição 
Cidadã. (RESOLUÇÃO 03/2019, CMDM, p. 12).

SOBRE AS CONFERÊNCIAS LIVRES
As Conferências Livres vêm promover as reflexões, a 
partir experiências individuais e coletivas de grupos 
próximos, com múltiplas vivências e olhares. Conside-
rando a perspectiva de elaboração subentendida nas 
reflexões, o confronto e concordância de conhecimen-
tos e as reflexões geradoras das análises, reconhece-
mos serem essas dinâmicas muito importantes para 
uma compreensão mais profunda da realidade dos 
diversos segmentos. Os eixos selecionados para as 
discussões da 5ª Conferência de Políticas para as Mu-
lheres são:

I. Enfrentamento às Violências de Gênero, Raça, Etnia 
e Orientação Sexual.

II. Autonomia das Mulheres: direito ao trabalho, à 
cidade, à moradia, à mobilidade, à educação, à segu-
rança pública.
III. Participação Política e Governança.
IV. Direitos sexuais e reprodutivos¹. 

Para as discussões dos eixos é bom ter em mente que, 
quando se faz uma referência à mulher, temos uma 
multiplicidade de subjetividades, pois a dimensão de 
gênero articula-se com outras dimensões, como as de 
raça/etnia, com deficiências, geracional, de classe 
social, de sexualidade e orientação sexual.

Nesse quadro, a dimensão do racismo merece desta-
que. A sociedade brasileira é profundamente marcada 
e estruturada pela discriminação racista e sexista. A 
interseccionalidade de gênero e raça gera um quadro 
de dupla desigualdade enfrentada pelas mulheres 
negras e se manifesta em diversas áreas. Importante 
ressaltar que, em dados do Atlas da Violência/19², 
_____________________________

 ¹ Por se tratar de conferências livres, pode-se utilizar os eixos sugeridos 
ou os eixos da resolução 01/2019(CNDM).
 ²Atlas da violência 2019. / Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. P.39 Acesso em 19 de fevereiro de 2020:
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Atlas-da-Violencia-2019_05jun_vers%C3%A3o-coletiva.pdf

“a desigualdade racial pode ser vista, também, quando 
verificamos a proporção de mulheres negras entre as 
vítimas da violência letal: 66% de todas as mulheres 
assassinadas no país, em 2017. O crescimento muito 
superior da violência letal entre mulheres negras, em 
comparação com as não negras, evidencia a enorme 
dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a 
universalidade de suas políticas públicas.”

Ademais, as mulheres negras enfrentam as maiores 
taxas de desemprego (12,2% de acordo com dados do 
“Retrato das Desigualdades- IPEA/ 2017). A grande 
concentração de mulheres negras economicamente 
ativas no mercado doméstico também indica a situa-
ção de desigualdade frente às mulheres brancas.
Outras dimensões articulam-se com a desigualdade 
de gênero, gerando formas diversas de discriminação. 
Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais estão 
mais expostas a preconceitos por não se enquadrarem 
na heterossexualidade compulsória³  que coloca como 
legítimas apenas as relações entre homem e mulher. 
_____________________________

³ De acordo com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória carac-
teriza-se não somente pela obrigatoriedade de comportamento heteros-
sexual, mas como regime político que produz efeitos e consequências de 
manutenção das hierarquizações de gêneros e violência sistemáticas 
impostas pelo patriarcado. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. Adrienne Rich. Acesso em 19 de fevereiro de 2020: https://drive.-
google.com/file/d/11nCC5JkvX6mo5pW82XlEKOQ8r-LJP_GE/view

A hierarquização dos papéis sexuais de mulheres e 
homens e a não aceitação de outras expressões sexu-
ais que não seja a heterossexual impactam a vida das 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais.

A dimensão geracional também compõe o quadro da 
diversidade das mulheres, assim como as mulheres 
com deficiências, que enfrentam histórias de exclusão 
e violências que infringem direitos e restringem seu 
acesso ao mercado de trabalho e às políticas de edu-
cação e saúde. Sejam elas jovens ou idosas, a pers-
pectiva de acessibilidade é uma das metas persegui-
das pelas políticas públicas. Essas políticas também 
devem garantir segurança e autonomia para que as 
mulheres com deficiência sejam inseridas em todas 
as esferas, tanto da vida pública como da vida privada, 
sem serem alijadas de seus direitos e sua cidadania.

A diferença entre as mulheres passa, também, pelas 
desigualdades entre as mulheres do meio rural, como 
as trabalhadoras do campo, as indígenas e as quilom-
bolas; e as mulheres do meio urbano, com suas de-
mandas diferentes. As políticas para as mulheres do 
campo e da floresta devem considerar e reconhecer os 
seus saberes tradicionais, além de garantir acesso à 
terra e à segurança alimentar.

Nas últimas décadas, a mobilização política das mu-
lheres negras, indígenas e das lésbicas tem apontado 
para o reconhecimento do papel do Estado, na elabo-
ração de políticas capazes de reduzir o impacto do 
racismo, do sexismo e da lesbofobia na vida dessas 
mulheres. Nesse sentido, a proposição de políticas 
públicas para essas mulheres tem partido de diferen-
tes níveis de ações afirmativas que incluem sua parti-
cipação na formulação e na gestão dessas políticas 
em posição de igualdade em relação às outras mulhe-
res, como, também, na proposição de ações que pro-
movam mudanças nas suas condições de vida.

Referência: Plano Municipal Equidade de Gênero, 
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