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Esp. Simone Beatriz Ferrari

Entendendo um pouco dessa história ......

criança
Adolescente

Jovem

adulto

idoso

Mulher Homem
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Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência 
Mundial Sobre a Mulher – PEQUIN 1995

• AREA: MULHER E POBREZA
• ......
• h) gerar políticas econômicas que tenham um efeito positivo no 

emprego e nas rendas das trabalhadoras, tanto no setor 
estruturado como no setor não-estruturado, e adotar medidas 
concretas para corrigir o desemprego das mulheres, em particular 
seu desemprego de longo prazo;

• i) formular e aplicar, quando procedente, políticas específicas 
econômicas, sociais, agrícolas e de outra índole, em apoio aos lares 
encabeçados por mulheres; 

• j) elaborar e executar programas contra a pobreza, inclusive 
programas de emprego, que melhorem o acesso das mulheres que 
vivem em situação de pobreza à alimentação, inclusive mediante a 
utilização de mecanismos apropriados de formação de preços e de 
distribuição;

Esp. Simone Beatriz Ferrari

O INICIO DE TUDO.........
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Prof. Simone B. Ferrari

A SALA DE AULA – ANOS 40

• A mulher e a história do trabalho.....
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• Década de 70 - Enfoque anti-pobreza: Pobreza
das mulheres vista como problema do
subdesenvolvimento e não da subordinação;
Pobreza e desigualdade entre homens e
mulheres é atribuída à falta de acesso à
propriedade privada, à terra, ao capital e à
discriminação sexual no mercado de trabalho.
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• Constituição federal de 88

• CLT a partir dos artigo 372 ....

Os significados da pobreza Populações vulneráveis

1. Comunidades indígenas

2. Grupos minoritários e excluídos

3. Portadores de deficiência

4. Portadores de HIV/AIDS

5. Mulheres
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Homens e mulheres experimentam a 
pobreza de maneiras distintas 

• A vulnerabilidade econômica das mulheres está
relacionada ao crescente desemprego feminino e
à sua concentração em atividades de baixa
qualificação e mal remuneradas, bem como às
restrições de tempo e mobilidade, uma vez que
elas têm de conciliar o trabalho remunerado com
o trabalho reprodutivo (atividades domésticas e
cuidado da família)

Capacidade de gerar recursos financeiros e 
tomar decisões sobre os gastos 

• Nas áreas urbanas observa-se que, em 2003, 36% das
mulheres maiores de 16 anos careciam de renda
própria, comparados com 18% dos homens.

• No caso das mulheres que vivem em zonas rurais essa
dependência econômica é ainda maior (46% das
mulheres não tinham renda própria).

• Essa condição se reflete na falta de autonomia
econômica, o que potencializa as chances de essas
mulheres tornarem-se ainda mais pobres ou
enfrentarem a extrema pobreza, sobretudo se as
circunstâncias familiares e conjugais forem modificadas
(viuvez, rupturas matrimoniais).

• Em 2010, 30,4% das mulheres com 16 anos ou 
mais não tinha nenhum rendimento, enquanto 
que 19,4% dos homens encontravam-se nesta 
situação.

• Entre as pessoas sem rendimento, o maior peso 
estava entre as rurais (32,3%) frente a 23,9% das 
urbanas e entre as negras (27,4%) frente às 
brancas (22,6%). 

• Entre 2000 e 2010 diminuiu o número de 
mulheres idosas sem rendimento, o que revela 
um aumento da cobertura previdenciária.

• Em 2010 33,7% das mulheres e 25,7% dos homens tinham 
rendimento mensal de até 1 salário mínimo. 

• Dentre as mulheres negras 40,3% recebiam até 1 salário 
mínimo e dentre as rurais, 50,5%. 

• As políticas de valorização do salário mínimo e de proteção 
social contribuíram para uma melhoria dos rendimentos 
recebidos pelas mulheres.

• O rendimento médio dos homens entre 2000 e 2010 subiu 
7,3%, enquanto que o das mulheres subiu 10,7%. 

• Ainda que tenha diminuído a disparidade de rendimento 
entre mulheres e homens, as mulheres têm um rendimento 
médio equivalente a 67,7% do rendimento dos homens.
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Feminização da Pobreza

• O conceito tem vários significados, alguns dos quais
não são totalmente consistentes com a sua implícita
noção de mudança.

• a feminização da pobreza é uma mudança nos níveis
de pobreza partindo de um viés desfavorável às
mulheres ou aos domicílios chefiados por mulheres. a
questão da feminização da pobreza está relacionado
com o aumento na proporção de famílias chefiadas por
mulheres bem como ao crescimento da taxa de
participação das mulheres em setores de atividades
(NOVELLINO apud PRÁ, 2004, p.28)

• A Feminização da Pobreza

• .... é um aumento na diferença de níveis de
pobreza entre as mulheres e os homens, ou
por um lado, entre os domicílios chefiados por
mulheres, e, por outro lado, aqueles chefiados
por homens ou casais..

A Feminização da Pobreza 

• A definição precisa da feminização da pobreza depende de duas
questões subsidiárias: o que é pobreza? E o que é feminização?

• A pobreza é uma falta de recursos, capacidades ou liberdades que
comumente são chamadas de dimensões da pobreza. a pobreza
não é somente o estado de uma pessoa que carece de bens
materiais; ela corresponde, igualmente, a um status social
específico, inferior e desvalorizado (PAUGAM, 2003, p.45).

• O termo feminização pode ser usado para indicar uma mudança
com viés de gênero em qualquer destas dimensões. A feminização é
uma ação, um processo de se tornar mais feminina. Neste caso,
feminina significa mais comum ou intensa entre as mulheres ou
domicílios chefiados por mulheres.

presidente do Chile Michele Bachelet,
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POPULAÇÃO BRASILEIRA, SEGUNDO CARÊNCIAS 
SOCIAIS E RENDA (EM %)
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Paraná na redução da 
pobreza

2009- 373.863  3,6% 

2014- 159.243     1,5%

76.134  



29/03/2016

12

• PARANÁ TEM MAIS DE 1,200 mil famílias 
cadastradas.

• 391 .800 famílias  BF

• 190 Mil mulheres

• 25% são negras

• + - 11% não sabem ler...

No Brasil... As mulheres têm, atualmente, níveis de
escolaridade superiores aos dos homens,mantendo-se à
frente deles em praticamente todos os indicadores
educacionais. Isso significa que os grandes entraves à
promoção da igualdade de gênero e à autonomia feminina
não se encontram no acesso ao ensino, mas em outros
aspectos como a inserção no mercado de trabalho e na
vida política ou a vulnerabilidade à violência doméstica e
sexual

A mulher e a escolaridade

PARA AS MULHERES, OBSTÁCULOS À IGUALDADE DE GÊNERO 
ESTÃO ALÉM DA EDUCAÇÃO FORMAL 

• No ensino médio e no superior, a proporção de mulheres é 25%
maior que a dos homens;

• Barreiras invisíveis interferem em escolhas no ensino superior (A
distribuição nos cursos universitários remonta à divisão sexual, do
trabalho,mas também do conhecimento:

• Elas tendem a estender à formação profissional sua formação
familiar,concentrando-se em áreas que remetem ao exercício dos
cuidados e da atenção.

• Já os homens encontram-se, predominantemente, nos cursos das
áreas de ciências exatas,que são considerados mais difíceis e
exigentes e formam profissionais com maior reconhecimento
social.)

• Mulheres enfrentam dificuldades de inserção no mercado de
trabalho ( Dupla discriminação: mulheres negras são as que se
inserem em condições mais precárias no mercado de trabalho

TRABALHO, RENDA E GENERO
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Mulheres chefes de familia...

• Pelos dados do Censo 2010, o número de mulheres responsáveis pela
renda do lar dobrou em dez anos. Isto significa que as mulheres já
comandam quase quatro em cada dez residências.

• Em 61,3% dos lares o chefe ainda é o homem, mas em dez anos dobrou o
número de mulheres que assumem este papel. Viúvas, separadas,
divorciadas, mães solteiras, mulheres que trabalham muito para criar os
filhos sozinhas.

• De 11 milhões de mulheres nessa situação em 2000, passou para 22
milhões em 2010.

• As mulheres hoje comandam 38,7% dos lares, contra 24,9% dez anos
atrás.

• Entretanto, e isso é escandaloso, os homens ainda têm renda 42% mais
alta do que as mulheres.

• Então, 22 milhões de mulheres sustentam os seus filhos,
levam-nos para a escola, para a creche, para o hospital,
educam e têm que sobreviver com um salário 42% menor do
que os homens.

Assistente Social - Simone B. Ferrari
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• A última Pnad (Pesquisa Nacional de Domicílios) apontou que 4,6 
milhões de brasileiras estão desempregadas, 
o que representa 52% do total de 52% do total de 
desocupados desocupados no País. 
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• Em relação às desigualdades por gênero, o 
salário das mulheres, que correspondia a 70% 
do de um homem subiu para 74,5 em 2014
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População aposentada em 2007 

Esp. Simone Beatriz Ferrari

• A realidade vista pelo crescimento do espaço 
feminino tem sido percebida pela participação participação 
das mesmas em diferentes áreas da das mesmas em diferentes áreas da 
sociedadesociedade que lhe conferem direitos sociais, 
políticos e econômicos, assim como os demais 
indivíduos do sexo oposto. 

A MULHER NA ATUALIDADE

Prof. Esp. Simone B. Ferrari -
Assistente Social  

Prof. Simone Beatriz Ferrari

Refletindo.........

� População  Brasileira : 200 MILHÕES DE BRASILEIROS 

� População Idosa:  60 anos acima  

� 50 anos à 59   

19 % DA POPULAÇÃO É IDOSA

25%  é jovem de 18 – 24 anos 

23 % é população adulta 

33 % é Criança e adolescente

51 %51 % São mulheres
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Assistente Social - Simone B. Ferrari

��No ParanáNo Paraná

�População estimada (2009) – 10.686.247

�População feminina    5.220.000

�População masculina  5.080.000

� diferença de :          140.000 

��50.7% DA POPULAÇÃO MULHER50.7% DA POPULAÇÃO MULHER

Assistente Social - Simone B. Ferrari

População Feminina é maioria em muitos Estados
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Assistente Social - Simone B. Ferrari

A NOVA FACE DA MULHER MODERNA

....Contemporânea.

Prof. Simone Beatriz Ferrari

As super mulheres.......As super mulheres.......As super mulheres.......As super mulheres.......

• A FAMILIA E A MULHER BRASILEIRA
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Esperança de vida ao nascer 1950-
2050
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• Índice de Gini, que a ONU utiliza para medir as 
desigualdades no mundo, passasse de 0,557 ponto, 
em 2004, para 0,507 ponto, em 2012, um número 
que posiciona o Brasil cada vez mais longe dos 
países com pior distribuição de renda
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• 17 de outubro, é o dia internacional 
de combate à pobreza e à violência 
sexista.
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A MULHER HOJE.........A MULHER HOJE.........

•• 70% DO MERCADO DE 70% DO MERCADO DE 
TRABALHO É OCUPADO TRABALHO É OCUPADO 
POR MULHERES;POR MULHERES;

•• 51,5  51,5  % DA POPULAÇÃO % DA POPULAÇÃO 
DO BRASIL É MULHER;DO BRASIL É MULHER;

•• OCUPA OS MAIS ALTOS OCUPA OS MAIS ALTOS 
CARGOS E FUNÇÕES;CARGOS E FUNÇÕES;

•• REALIZA AS MAIS REALIZA AS MAIS 
VARIADAS ATIVIDADES E VARIADAS ATIVIDADES E 
PROFISSÕES;PROFISSÕES;

•• 60 % DOS ESTUDANTES  60 % DOS ESTUDANTES  
SÃO MULHERES;SÃO MULHERES;

Esp. Simone Beatriz Ferrari

Desafios 

• Implementar a rede de serviços;

• Formação e qualificação de  profissionais,técnicos, 
servidores envolvidos de forma permanente;

• Estruturar de forma multiprofissional e interdisciplinar  
os serviços e as políticas públicas;

• Equidade salarial;

Algumas alternativas e desafios

• Suporte público para as mulheres, especialmente as mães com filhos
menores;

• Barateamento e massificação de aparelhos domésticos substituidores
do trabalho manual;

• Disponibilidade de métodos contraceptivos para evitar a gravidez
indesejada;

• Garantia de cuidados públicos para as crianças pequenas (especialmente
de 0-3 anos), como creches e universalização do ensino da pré-escola;

• Prolongamento da licença maternidade/paternidade;
• Medidas de compatibilização entre trabalho produtivo e reprodutivo, com

co- responsabilidade entre os cônjuges no cuidado dos filhos;
• Diversificação dos contratos de trabalho por tempo determinado e a

tempo parcial, que ajudem as mulheres a superar o trade off entre opção
pela carreira profissional e opção pela maternidade
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Direitos da MulherDireitos da Mulher
Segundo a ONU Segundo a ONU -- Organização das Nações Unidas Organização das Nações Unidas 

• Direito à vida 
• Direito à liberdade e a segurança pessoal 
• Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação 
• Direito à liberdade de pensamento 
• Direito à informação e a educação 
• Direito à privacidade 
• Direito à saúde e a proteção desta 
• Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família 
• Direito à decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los 
• Direito aos benefícios do progresso científico 
• Direito à liberdade de reunião e participação política 
• Direito a não ser submetida a torturas e maltrato

O  PROJETO  MAIS CRIATIVO 
QUE PODEMOS EMPREENDER  
É  O  DE NOSSA  PRÓPRIA  

VIDA 
( Gutemberg de Macedo)

A homenagem a líder internacional brasileira Zilda ArnsA homenagem a líder internacional brasileira Zilda Arns

Obrigado Zilda, pelo carinho, demonstração de afeti vidade,comproObrigado Zilda, pelo carinho, demonstração de afeti vidade,compro--
metimento com o bem estar  do ser humano.metimento com o bem estar  do ser humano.

Prof. Simone Beatriz Ferrari

Os tempos modernos.....

•• Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos 

nossos valores...nossos valores...nossos valores...nossos valores...nossos valores...nossos valores...nossos valores...nossos valores...

•• Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente Falamos demais, amamos raramente 

e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......e...odiamos  com muita frequência ......

•• Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não Aprendemos a correr contra o tempo, mas não 

a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....a esperar com paciência.....

•• Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS Temos mais rendimentos , mas MENOS 

padrão moral.......padrão moral.......padrão moral.......padrão moral.......padrão moral.......padrão moral.......padrão moral.......padrão moral.......
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Prof. Esp. Simone B. Ferrari -
Assistente Social  

Prof. Simone B. Ferrari

À todas as mulher o desejo da alegria, felicidade, 
paz... sempre!!!!!!


