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Este Plano é fruto do trabalho realizado pela equipe técnica da Secretaria de Estado da 
Mulher do Maranhão, na consolidação dos encaminhamentos da III Conferência Esta-
dual de Políticas para as Mulheres, buscando o alinhamento com o Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres 2013-2015. A todas e todos, que de alguma forma contribuí-
ram para esta importante conquista, nosso reconhecimento e sinceros agradecimentos.
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Apresentação
 O Plano Estadual de Políticas para as Mulheres é resultado de um esforço empreendido pela 

Secretaria de Estado da Mulher que, no processo de sua elaboração, considerou as diretrizes estabelecidas 
no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, as proposições da III Conferência Estadual de Políticas 
para as Mulheres, assim como incorporou as demandas levantadas junto às mulheres dos municípios 
maranhenses, a partir de escuta especializada realizada durante as nossas ações de itinerância. 

Este Plano se constitui em instrumento norteador das ações a serem implementadas pelos Planos 
Municipais de Políticas para as Mulheres, cuja construção conta com a assessoria técnica da Secretaria de 
Estado da Mulher, de forma articulada e intersetorial com a Rede de Atenção a Mulher nas três esferas de 
governo. 

O Plano em tela está estruturado em dez capítulos, guardando alinhamento com o Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres 2013-2015, inclusive no que se refere aos seus princípios norteadores, diretrizes 
e linhas de ação. Ao � nal, apresenta como se dará a gestão e o monitoramento do Plano, por meio da 
atuação de um Comitê, criado com � nalidade especí� ca e composto por representantes dos órgãos da 
administração pública estadual, do Conselho Estadual da Mulher e de organismos não-governamentais 
que participam da rede de atenção à mulher no Estado.

Ainda no que se refere ao monitoramento e avaliação, destaca-se o sistema informatizado em 
implantação na Secretaria de Estado da Mulher, como ferramenta primordial para registro de dados e  
produção de informações acerca das ações implementadas, com possibilidade de monitoramento em 
tempo real e geração de relatórios que apoiarão a gestão na tomada de decisões.

Pretende-se que as ações aqui propostas sejam concretizadas e possam contribuir para o processo 
de construção e consolidação de políticas públicas para as mulheres capazes de produzir resultados e 
impactos na perspectiva de superação das desigualdades de gênero, em especial no enfrentamento ao 
aspecto mais cruel dessa desigualdade, que é a violência contra as mulheres.

É com satisfação que rea� rmo meu compromisso com a luta das mulheres apresentando à 
sociedade maranhense o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres do Maranhão para o período 2013-
2015.

 Catharina Nunes Bacelar
Secretária de Estado da Mulher
Governo Estado do Maranhão
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Introdução
 O marco legal e conceitual deste Plano Estadual de Políticas para as Mulheres está ancorado na 

Constituição Federal de 1988, no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, período 2013-2015, na Lei 
Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, 
nos relatórios das Conferências Municipais, Regionais, Estadual e Nacional de Políticas para as Mulheres, 
bem como nos Tratados e Convenções Internacionais e legislação especí� ca.

A realidade das mulheres no Estado do Maranhão está con� gurada nos resultados de pesquisas 
realizadas por órgãos o� ciais de âmbito nacional e por órgãos e entidades da esfera estadual, direta e 
indiretamente ligados às questões de gênero e contextualizada neste Plano, a partir dos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica

Capítulo 2 – Educação para igualdade e cidadania

Capítulo 3 – Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos

Capítulo 4 – Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres

Capítulo5 – Fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão

Capítulo 6 – Desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social

Capítulo 7 – Direito à terra com igualdade para as mulheres do campo e da � oresta

Capítulo 8 – Cultura, esporte, comunicação e mídia

Capítulo 9 – Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia

Capítulo 10 – Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com de� ciência
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 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PEPM 2013-2015

Os princípios que norteiam este Plano rea� rmam os postulados da Política Nacional para as 
Mulheres, apresentados abaixo: 

• Autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida: às mulheres deve ser assegu-
rado o poder de decisão sobre suas vidas e corpos, assim como as condições de in� uenciar no 
sentido de romper com o legado histórico de dependência, exploração e subordinação a que 
estão submetidas;

• Igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos: o acesso de todas as 
pessoas aos direitos universais deve ser garantido com ações de caráter universal e também 
por ações especí� cas e a� rmativas voltadas aos grupos historicamente discriminados;

• Respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação: homens e mu-
lheres são iguais em seus direitos e a promoção desta igualdade requer o respeito à diversidade;

• Caráter laico do Estado como um princípio rigoroso a ser cumprido pelas políticas 
públicas para que as ações não se movam por de� nições religiosas: garantir a liberdade 
de expressão religiosa na sua diversidade com respeito, principalmente às religiões de matriz 
africana submetidas ao preconceito e discriminação;

• Universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado: as políticas devem ser 
cumpridas na sua integralidade e garantir o acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos, 
culturais e ambientais para todas as mulheres;

• Participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas: às mulheres 
devem ser garantidos o debate e a participação na formulação, implementação, avaliação e 
controle social das políticas públicas;

• Transversalidade como princípio norteador de todas as políticas públicas: estratégia 
de gerir as políticas para as mulheres, possibilitando a reorganização de todas as políticas pú-
blicas e dos órgãos com a � nalidade de incorporação da perspectiva de gênero, de modo a 
promover a igualdade de gênero. Neste sentido não é apenas de responsabilidade do orga-
nismo de políticas para as mulheres a promoção da igualdade de gênero. Assim, a Secretaria 
de Estado da Mulher tem a missão precípua de coordenação regional no âmbito do Estado, 
orientando o planejamento, a operacionalização das ações, o monitoramento e avaliação de 
resultados. “A transversalidade permite abordar problemas multidimensionais e intersetoriais 
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de forma combinada, dividir responsabilidades e superar a persistente departamentalização da 
política.” (Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, período 2013-2015 – pag. 10);

• Participação e Controle Social: às mulheres devem ser garantidos o debate e a participação 
na formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas públicas por intermé-
dio da inserção dos grupos organizados de mulheres nos Conselhos de Políticas para as Mulhe-
res em todas as esferas de governo.

 DIRETRIZES

• Considerar os tratados, acordos e convenções internacionais � rmados e rati� cados pelo Estado 
brasileiro relativos aos direitos humanos das mulheres;

• Promover a articulação das políticas públicas para a construção e a promoção da igualdade de 
gênero, raça e etnia por intermédio da instituição do Comitê de Articulação e Monitoramento 
do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e da � rmatura de protocolos e parcerias;

• Fomentar e implementar políticas de ação a� rmativa de igualdade de gênero como instrumento 
necessário ao pleno exercício de todos os direitos e liberdades fundamentais pelas mulheres, 
em suas diversidades;

• Promover o equilíbrio de poder entre mulheres e homens, em termos de recursos econômicos, 
direitos legais, participação política e relações interpessoais;

• Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural e histórica que expressa 
a opressão das mulheres e que precisa ser tratada com “tolerância zero” e como questão de 
segurança, justiça e saúde pública;

• Reconhecer a primazia do Estado na implementação de políticas públicas voltadas para 
as mulheres que promovam a igualdade de gênero incidindo na divisão social e sexual do 
trabalho, na importância social do trabalho tradicionalmente delegado às mulheres para as 
relações humanas e produção do viver, na importância dos equipamentos sociais e serviços 
correlatos, em especial de atendimento e cuidado com mulheres jovens e idosas;

• Contribuir com a educação pública na construção social de valores que enfatizem a importância 
do trabalho historicamente realizado pelas mulheres e a necessidade da criação e viabilização 
de novas formas para sua efetivação;

• Promover a inclusão das questões de gênero, raça e etnia nos currículos escolares, reconhecendo 
e buscando formas de alterar as práticas educativas, a produção de conhecimento, a educação 
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formal, a cultura e a comunicação discriminatórias;

• Apoiar a formação e capacitação de servidores/as públicos/as em gênero, de forma a garantir a 
implementação de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero;

• Fomentar, fortalecer e ampliar os organismos especí� cos de defesa de direitos e de gestão das 
políticas para as mulheres no primeiro escalão da esfera municipal;

• Promover a universalização dos serviços de saúde com qualidade, incorporando a humanização 
como condição “sine qua non” para que os serviços prestados sejam considerados de qualidade 
no atendimento às mulheres, garantindo saúde integral, direitos sexuais e direitos reprodutivos;

• Promover o acesso aos serviços de assistência social e igualdade de direitos às mulheres jovens, 
idosas e com de� ciência, bem como o enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia;

• Fomentar a diversidade artística e preservação do patrimônio cultural, promovendo o acesso à 
cultura, esporte e mídia;

• Possibilitar a quali� cação pro� ssional das mulheres trabalhadoras e sua inserção no mercado 
de trabalho, promovendo a sua autonomia pessoal, política, econômica, social e cultural;

• Promover a dinamização da economia e o desenvolvimento regional aproveitando as 
oportunidades e potencialidades locais para a inclusão econômica das mulheres;

• Dinamizar o setor agropecuário com a expansão da capacidade de produção de alimentos 
garantindo o direito a terra com igualdade para as mulheres do campo e da � oresta.

O processo de gestão e monitoramento do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, período 
2013-2015, será realizado pelo Comitê Estadual de Articulação e Monitoramento, com a � nalidade de 
acompanhar e avaliar periodicamente o alcance dos seus objetivos. 



Plano Estadual de Políticas para as Mulheres  |   15

1Capítulo

IGUALDADE NO MUNDO DO 
TRABALHO E AUTONOMIA 

ECONÔMICA
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IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONOMIA ECONÔMICA 

A autonomia econômica e a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho visam 
a eliminação da divisão sexual do trabalho, bem como o enfrentamento da feminização da pobreza e a 
garantia da participação das mulheres no desenvolvimento do país.

O Banco Mundial, em seu Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de Igualdade de Gênero e 
Desenvolvimento, publicado em 2012, considera importante a igualdade de gênero enquanto instrumento 
de desenvolvimento, por representar uma economia inteligente, capaz de aumentar a e� ciência econômica 
e melhorar resultados de desenvolvimento.

Para o Banco Mundial, a igualdade de gênero remove barreiras que impedem o acesso das 
mulheres à educação em igualdade de condições com os homens, melhora a condição absoluta e relativa 
das mulheres ao introduzir resultados de desenvolvimento para si e para seus � lhos, além de nivelar as 
condições de competitividade. 

Segundo dados do IBGE, no Estado do Maranhão, o número de mulheres com idade igual ou 
superior a 10 anos que possui renda formal ou informal, é aproximadamente 5,8% superior ao número de 
homens em iguais condições. Isto se deve ao fato de que as mulheres começam a trabalhar muito cedo, 
como é visto no grá� co abaixo:

1.400

1.500

1.600

Homens
Mulheres

1.493

1.579

Em
 m

il

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, com renda
no Estado do Maranhão

Fonte: IBGE 2010

Segundo a mesma fonte de pesquisa, mesmo assim, os homens possuem um rendimento 
nominal médio 50% superior ao das mulheres.
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Destaca-se ainda a questão da dupla e até tripla jornada exigida das mulheres que assumem o 
trabalho fora de casa e as tarefas domésticas. Dados do IBGE/2010 evidenciam que, enquanto as mulheres 
declaram trabalhar 24 horas por semana nas atividades domésticas não remuneradas, os homens declaram 
despender 10 horas semanais nas mesmas atividades A situação se agrava no caso das mulheres em 
situação de vulnerabilidade social, a exemplo das domésticas e das trabalhadoras rurais, sendo que estas 
últimas, sequer se percebem nesse processo de dupla e tripla jornada.

Dados do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de Igualdade de Gênero e Desenvolvimento 
(Banco Mundial, 2012) dão conta de que, em todo o mundo, as mulheres gastam mais horas por dia na 
prestação de cuidados e na realização de tarefas domésticas que os homens.

Na conquista da autonomia econômica e da igualdade no mundo do trabalho, destacam-se as 
mulheres trabalhadoras domésticas, que conquistaram direitos trabalhistas e, no entanto, em sua maioria, 
não tem a garantia de registro em carteira pro� ssional. 

Observa-se a diferença quantitativa das trabalhadoras domésticas no estado do Maranhão, com 
e sem carteira assinada, segundo os dados do IBGE/Censo 2010. Os dados revelam que a quantidade de 
mulheres sem carteira assinada é muito superior, correspondendo a 87% (119.785) do total de trabalhadores 
domésticos no estado.
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Segundo a PNAD/IBGE – 2006, a taxa de ocupação segundo o sexo no Maranhão se apresenta 
da seguinte forma: 94,5% de empregado e de 5,5% de desempregado - para o sexo masculino, e 90,9% de 
empregada e de 9,1% de desempregada – para o sexo feminino. As trabalhadoras continuam concentradas 
nos grupos de ocupação de serviços administrativos, vendedoras e prestadoras de serviços do comércio e 
trabalho agrícola. O percentual de famílias che� adas por mulheres é de 31,9% no Estado.
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Analisando os dados do IBGE/IMESC de 2006, a participação do gênero feminino no setor de 
empregos formais no estado do Maranhão, pode-se veri� car que é bem menor comparada com o sexo 
masculino. Observa-se que a quantidade de mulheres empregadas, formalmente, é de 194.825, sendo estas 
representando apenas 45%. Como se veri� ca no grá� co abaixo:

93%

7%

Atividades formais do setor agropecuário no 
Estado do Maranhão
Fonte: IBGE/IMESC - dez/2006

Masculino

Feminino

A partir da mesma fonte, se analisado o setor agropecuário, a relação é ainda mais desigual, com 
as mulheres representando apenas 7% do total da força de trabalho formal. 

OBJETIVO GERAL

Promover a igualdade de gênero no mundo do trabalho e a autonomia das mulheres em suas 
diversidades, por meio da operacionalização de ações que contribuam para a eliminação da desigualdade 
na divisão sexual do trabalho, com vistas ao enfrentamento da feminização da pobreza e inserção das 
mulheres no processo de desenvolvimento do estado.

OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Intermediar a inclusão de mulheres nos novos empreendimentos que vem se instalando 
no estado, priorizando mulheres em situação de violência doméstica e egressas do sistema 
prisional;
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2. Apoiar grupos produtivos de mulheres, visando a sustentabilidade dos seus projetos de 
geração de renda;

3. Promover a divulgação de produtos e serviços ofertados por grupos de mulheres, organizados 
ou não, em especial daquelas em situação de vulnerabilidade social;

4. Ampliar a participação e a permanência das mulheres no mundo do trabalho, perseguindo a 
igualdade dos rendimentos em relação aos homens;

5. Promover a valorização e o reconhecimento da contribuição das mulheres, nas suas 
diversidades, para o desenvolvimento econômico do estado;

6. Promover ações de quali� cação para as mulheres trabalhadoras domésticas com vistas ao seu 
empoderamento econômico.

PLANO DE AÇÃO

Linha de Ação 1.1 Promoção da inserção e da permanência das mulheres em relações formais de 
trabalho não discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, etnia, classe social, idade, orientação 
sexual, identidade de gênero ou de� ciência, com igualdade de rendimentos e fomento à ascensão e 
à permanência em cargos de direção

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.1.1 Fortalecer a participação das mulheres nos 
programas e iniciativas de capacitação e quali� -
cação pro� ssional

Sectec Setres

1.1.2 Promover valorização da mão-de-obra fe-
minina, incentivando a participação econômica 
das mulheres, com destaque para ocupações 
dos espaços historicamente desempenhadas 
pelos homens

Setres
SRTE, Semu, 

Sedes

1.1.3 Acompanhar a variação de dados e indi-
cadores sobre o trabalho doméstico, uso do 
tempo e identi� cação do trabalho infantil do-
méstico

Setres Sedihc
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.1.4 Ampliar os postos do Sine para as demais 
sedes regionais com vistas a possibilitar a inser-
ção das trabalhadoras no mercado de trabalho, 
oportunizando trabalho para as mulheres em 
situação de vulnerabilidade social

Setres

Linha de ação 1.2 Promoção da autonomia econômica das mulheres por meio de assistência técnica 
e extensão rural, do acesso ao crédito e do apoio ao empreendedorismo, ao associativismo, ao 
cooperativismo e à comercialização, com fomento a práticas de economia solidária

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.2.1 Apoiar projetos empreendedores e de 
organização produtiva de mulheres nos meios 
urbano e rural

Semu FORTAGRUPOS

1.2.2 Apoiar projetos de organização produtiva 
das mulheres rurais, garantindo o acesso ao cré-
dito, à assistência e assessoria técnicas e socio-
ambiental, bem como o apoio à comercializa-
ção, à agroecologia e à agricultura familiar

Sedes Seir, Semu FORTAGRUPOS

1.2.3 Incentivar o acesso de mulheres às incuba-
doras e empreendimentos econômicos solidá-
rios e fortalecer a rede de mulheres na econo-
mia solidária

Setres Seir, Semu

1.2.4 Apoiar projetos de empreendimentos 
econômicos solidários de grupos de mulheres, 
propiciando mecanismos de acesso à comer-
cialização de sua produção

Setres Semu

1.2.5 Capacitar grupos de mulheres para acesso 
quali� cado às linhas de microcrédito produtivo 
e assistência � nanceira

Setres
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Linha de ação 1.3 Ampliação da oferta de equipamentos públicos e de políticas que favoreçam o 
aumento do tempo disponível das mulheres, promovendo a sua autonomia, inclusive para a sua 
inserção no mercado de trabalho

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.3.1 Promover a cultura de compartilhamen-
to do trabalho doméstico entre mulheres e 
homens, por meio da realização de campan-
has e o debate sobre a licença parental

Semu  VIVAMULHER

1.3.2 Ampliar a oferta de restaurantes popu-
lares

Sedes Sedel

Linha de ação 1.4 Estímulo à capacitação pro� ssional de mulheres e a sua inserção em ocupações 
que não reforcem a divisão sexual do trabalho

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.4.1 Contribuir para a formação de mulheres 
para o mercado de trabalho, visando reduzir a 
discriminação contra mulheres negras, indíge-
nas e lésbicas

Setres

1.4.2 Estimular a inserção e permanência das 
mulheres no mercado de trabalho do setor de 
turismo por meio de capacitação especí� ca

Setres Setur

1.4.3 Incluir as dimensões de gênero, raça, et-
nia e orientação sexual nos programas de for-
mação para o mundo do trabalho implementa-
dos pelo governo estadual

Setres
Semu, Seir, 

Sedihc
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Linha de ação 1.5 Promoção dos direitos das trabalhadoras domésticas

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.5.1 Construir diálogo social visando ampliar o 
nível de conhecimento sobre os direitos trabal-
histas das empregadas domésticas

Semu Setres, Seir VIVAMULHER

Linha de ação 1.6 Promoção da proteção e seguridade social das mulheres, em especial daquelas 
em situação de vulnerabilidade, com vistas a erradicar a pobreza e melhorar suas condições de vida

Ações Órgão
 responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.6.1 Promover ações articuladas para amplia-
ção da inscrição das mulheres no sistema previ-
denciário, com vistas ao seu acesso a benefícios

Semu INSS VIVAMULHER

Linha de ação 1.7 Promoção da obtenção de documentação civil e jurídica para mulheres, nos 
espaços urbanos e rurais, ampliando seu acesso a direitos e serviços

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.7.1 Estimular e fortalecer as iniciativas relati-
vas à emissão do Registro Civil de Nascimento 
e documentação básica, com vistas ao atendi-
mento das mulheres urbanas

Sedihc

1.7.2 Ampliar a emissão da documentação civil 
e jurídica para as trabalhadoras rurais e urbanas

Sedihc Semu
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1.7.3 Promover a execução de mutirões itine-
rantes para emissão gratuita da documenta-
ção civil básica, realização de atendimento 
previdenciário e serviços de apoio à formali-
zação, bem como a execução de ações edu-
cativas, visando assegurar às trabalhadoras 
rurais o pleno exercício dos seus direitos so-
ciais, econômicos e sua cidadania

Sedihc
Sedes,
Semu

Linha de ação 1.8 Articulação e formação de parcerias com as Secretarias Estaduais e empresas 
envolvidas com a implantação dos projetos industriais no Maranhão

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.8.1 Promover a inclusão de mulheres nos 
empreendimentos instalados no estado

Setres Sedinc

Linha de ação 1.9 Fortalecimento e apoio aos grupos produtivos femininos sobre técnicas de ges-
tão e empreendedorismo, com vistas à sua auto-gestão e sustentabilidade

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.9.1 Capacitar grupos produtivos de mul-
heres, visando a sustentabilidade dos seus 
projetos de geração de renda

Setres Semu

1.9.2 Promover a cidadania e autonomia das 
mulheres trabalhadoras rurais por meio de sua 
mobilização, capacitação, e ações executivas 
orientadas pelas diretrizes PNDTR no âmbito 
dos Territórios da Cidadania

Sedes Semu

1.9.3 Implantar tecnologias de apoio à agroin-
dustrialização e comercialização de produtos 
da agricultura familiar

Sedes/Gisp PPA/Ação 6.1.7 
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.9.4 Desenvolver o programa Água para To-
dos com previsão de construção de 11.000 cis-
ternas para atendimento às famílias do meio 
rural

Sedes PPA/Ação 6.2.5

1.9.5 Capacitar as bene� ciários das cisternas, 
em gestão da água no que se refere ao seu 
uso, manejo, aproveitamento e preservação 
das estruturas físicas de armazenamento

Sedes PPA/Ação 6.3.4

1.9.6 Promover o acesso dos produtores rurais 
ao Pronaf e Pronaf Mulher, através dos Docu-
mentos de Aptidão Agrícola – DAP

Sedes/Agerp PPA/Ação 7.1.4

1.9.7 Apoiar a agricultora familiar no processo 
de comercialização da produção, possibilitan-
do a participação das mesmas no Programa 
de Aquisição de Alimentos – PAA

Sedes
PPA/Ação 7.2.2
PPA/Ação 7.2.4
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EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE 
E CIDADANIA

2Capítulo
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EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE E CIDADANIA 

A educação deve incorporar a temática de gênero nos currículos escolares, bem como o amplo 
acesso das mulheres, em suas diversidades, de modo a contribuir para uma educação igualitária, sem 
discriminação no ambiente escolar, perpassando pela capacitação de gestores/as, servidores/as públicos e 
população em geral.

Segundo o Relatório sobre Desenvolvimento Mundial de Igualdade de Gênero e Desenvolvimento, 
publicado em 2012 pelo Banco Mundial, a paridade de gênero em matrículas com níveis escolares mais 
baixos tem sido alcançada na maior parte do mundo, mas o número de matrículas do ensino superior é 
muito baixo e favorece as meninas.

É fundamental que a discussão sobre violência doméstica contra as mulheres seja levada com 
profundidade para a sala de aula, visando a formação de crianças e jovens que no futuro não venham 
a reproduzir os modelos eventualmente vivenciados, de agressor e vítima, estimulando uma postura de 
intolerância sobre o fenômeno da violência de gênero.

Para garantir tratamento e acesso igualitário para homens e mulheres nas instituições de ensino, 
há que se enfrentar não somente a desigualdade de gênero, mas todas as formas de discriminação que 
prejudiquem o desempenho escolar das mulheres. Neste sentido, a educação tem uma função essencial 
na transformação cultural da sociedade, na perspectiva da construção de um padrão civilizatório, onde 
mulheres e homens sejam iguais no usufruto de seus direitos sociais, econômicos, culturais e políticos. 
Deste modo, busca-se uma educação inclusiva, não sexista, não racista, não lesbofóbica e não homofóbica, 
instituindo uma sociedade mais justa, em que os direitos humanos de todas sejam de fato garantidos.  

Segundo o IBGE, a faixa etária que possui uma concentração maior de mulheres não alfabetizadas 
é de 25 a 59 anos, correspondendo a 58% do total de mulheres não alfabetizadas no estado do Maranhão.
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15 a 24 25 a 59 60 a 69 70 a 79 80 anos ou mais

23.698

246.249

78.382
51.180

28.285

População feminina não alfabetizada por faixa etária no Maranhão
Fonte: IBGE - 2010

O BJETIVOS GERAIS

1. Contribuir para a redução da desigualdade de gênero e o enfrentamento do preconceito e 
discriminação de gênero, raça, etnia e orientação sexual em todos os níveis e modalidades de 
ensino;

2. Promover o acesso e permanência das mulheres, em suas diversidades, a uma educação de 
qualidade;

3. Consolidar as perspectivas de gênero, raça, etnia, orientação sexual, geracional e das mulheres 
com de� ciência, garantindo uma educação igualitária, na política educacional do Estado.

O BJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios dos currículos, materiais didáticos e paradidáti-
cos da educação básica, promovendo a inclusão de temas voltados para igualdade de gênero 
e valorização da diversidade, focalizando a questão da violência contra as mulheres;

2. Promover a formação e capacitação continuada dos pro� ssionais da área da educação, estu-
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dantes de todos os níveis, etapas e modalidades do ensino público, nos temas da igualdade 
de gênero e valorização das diversidades;

3. Estimular a produção de conhecimento no campo das relações sociais de gênero, identidade 
de gênero e orientação sexual nos seus recortes étnicos, raciais, geracionais e das pessoas com 
de� ciência;

4. Aprimorar a avaliação de livros didáticos em relação a gênero, raça, etnia, orientação sexual, 
identidade de gênero e direitos humanos; 

5. Contribuir para a redução do analfabetismo feminino, em especial das mulheres acima de 50 
anos, negras e indígenas;

6. Contribuir para a redução da violência de gênero no ambiente escolar e universitário com 
ênfase no enfrentamento do abuso e exploração sexual de meninas, jovens e adolescentes.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 2.1 Promoção de medidas educacionais no âmbito escolar para o enfrentamento de 
todas as formas de violência, discriminação e preconceito contra as mulheres, em suas diversidades

Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.1.1 Promover, junto à comunidade esco-
lar, programas permanentes e campanhas 
educativas de prevenção da violência con-
tra as mulheres e que discutam as interfa-
ces entre a violência doméstica contra mu-
lheres e a violência contra crianças, jovens e 
adolescentes do sexo feminino

Seduc
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Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.1.2 Promover a formação continuada de 
pro� ssionais da educação da rede pública 
e da rede de proteção à criança e ao ado-
lescente para a abordagem, no contexto 
escolar, da temática do enfrentamento da 
violência contra as mulheres, a partir da 
perspectiva dos direitos humanos

Seduc Sedihc

2.1.3 Elaborar e distribuir materiais didáticos 
referentes a gênero, raça, etnia, orientação 
sexual e direitos humanos

Seduc

2.1.4 Disponibilizar obras de referência ela-
boradas com base no reconhecimento e 
na valorização da diversidade humana com 
ênfase na temática de gênero

Seduc

Linha de ação 2.2 Promoção de cursos de formação continuada de gestoras/es e pro� ssionais da 
educação para a igualdade de gênero, raça, etnia e o reconhecimento das diversidades

Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.2.1 Formar pro� ssionais da rede pública de 
educação nas temáticas de gênero, relações 
étnicas, raciais e de orientação sexual por meio 
do programa Gênero e Diversidade na Escola

Seduc

Semu, 
Seir

Sedihc

Linha de ação 2.3 Ampliação do acesso e da permanência na educação de mulheres com baixa 
escolaridade
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Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.3.1 Promover a alfabetização e a continui-
dade da escolarização de mulheres jovens e 
adultas, com especial atenção para as mul-
heres em situação de prisão

Seduc Sejap

2.3.2 Promover o acesso à educação em terras 
indígenas e em comunidades remanescentes 
de quilombos, capacitando professoras/es 
para a educação escolar intercultural de quali-
dade e oferecendo instalações adequadas

Seduc
Seir,

Funai

2.3.3 Promover o acesso à educação no cam-
po, capacitando professoras/es e oferecendo 
quali� cação pro� ssional para jovens agriculto-
ras/es familiares, com instalações adequadas 

Seduc Sedes

2.3.4 Ampliar e acompanhar o acesso e a per-
manência na educação de  mulheres com 
de� ciência, identi� cando a existência de bar-
reiras

Seduc Sedihc

Linha de ação 2.4 Formação de estudantes da educação básica para a igualdade de gênero, raça, 
etnia e o reconhecimento das diversidades

Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.4.1 Implementar a Lei 10.639/03, que tor-
na obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira e a Lei 11.645/08, que 
inclui no currículo o� cial da rede de ensino 
a obrigatoriedade da temática História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena

Seduc Seir
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Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.4.2 Elaborar materiais didáticos e formar 
educadoras/es e alunas/os em temas rela-
cionados à promoção da saúde e dos direi-
tos sexuais e reprodutivos das mulheres em 
suas diversidades

Seduc SES

2.4.3 Instituir / fortalecer o fórum EJA para 
reforçar ou disseminar os princípios da eco-
nomia solidária e da educação popular

Seduc
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SAÚDE INTEGRAL DAS 
MULHERES, DIREITOS SEXUAIS 

E REPRODUTIVOS

3Capítulo
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SAÚDE INTEGRAL DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS E 
REPRODUTIVOS

O termo “direitos reprodutivos” tornou-se público no I Encontro Internacional de Saúde da Mulher 
realizado em Amsterdã, Holanda, em 1984. A denominação traduz um conceito mais amplo do que “saúde 
da mulher” para a autodeterminação reprodutiva das mulheres. A formulação do conteúdo dos direitos 
reprodutivos desconstrói a maternidade enquanto dever feminino, por meio da luta pela legalização do 
aborto e anticoncepção, colocando as mulheres na condição de donas do seu próprio corpo.

Já o termo “direitos sexuais” remete ao direito das mulheres de assumirem sua orientação sexual 
dentro de uma sociedade machista e patriarcal, o que ganha visibilidade no � nal da década de 80, com o 
surgimento da epidemia do HIV/Aids, principalmente dentro do movimento gay e lésbico, a quem se juntou 
parte do movimento feminista, em função do crescimento do número de mulheres infectadas, fenômeno 
denominado “feminização da Aids”. 

As ações de saúde ampliaram a sua intervenção, incluindo as mulheres em suas diversidades, 
historicamente excluídas das políticas públicas, com destaque para as mulheres lésbicas, bissexuais, 
transexuais, do campo e da � oresta, indígenas, negras, quilombolas, em situação de prisão, com de� ciência, 
em situação de rua e as ciganas. 

O SUS inaugurou um novo modelo de saúde para as mulheres rompendo com a visão 
conservadora da saúde da mulher, como objeto reprodutivo das ações de saúde, para uma concepção 
de saúde integral da mulher, compreendida como sujeito ativo no cuidado da sua saúde em todos os 
ciclos da vida e a reprodução como direito e não dever ou determinismo biológico. Tais avanços sofreram 
in� uência das conferências internacionais organizadas pela ONU (Conferência Internacional de População 
e Desenvolvimento, Cairo, 1994; Conferência Mundial sobre Mulheres, Pequim, 1995).

Dados do DATASUS evidenciam o fenômeno da feminização da Aids no estado do Maranhão no 
período de 2008 a 2011. 
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N  o Maranhão, 93% dos partos são hospitalares (SES/Sinasc). A taxa de mortalidade variou entre os 
anos de 1996 e 2006 de 100,4 por mil nascidos vivos (1996) para 75,9 por mil nascidos vivos (2006), mesmo 
considerando a subnoti� cação dos casos, devido à baixa cobertura do SIM e da criminalização do aborto e 
suas consequências. Esta taxa é considerada elevada, pelo que preconiza a Organização Mundial de Saúde 
- OMS. A primeira causa da morte materna é por eclampsia, seguida por hemorragia pós-parto, aborto e 
descolamento prematuro da placenta.

O estupro é uma das formas mais abomináveis de violência contra a mulher, e ultimamente, tem de-
monstrado seu lado perverso e de extrema crueldade, com a prática, cada vez mais frequente, do ato coletivo, 
praticado por mais de um homem.

Em 1o de agosto de 2013, a presidente Dilma Rousse�  sancionou um projeto de lei que determina o 
atendimento obrigatório e imediato no SUS a vítimas de violência sexual. A lei entrou em vigor 90 dias depois.

O projeto, aprovado sem vetos, foi alvo de muita polêmica entre religiosos, por obrigar os hospitais a 
prestarem serviço de “pro� laxia da gravidez” a mulheres vítimas de violência sexual, termo que se refere, segundo 
o Ministério da Saúde, ao uso da chamada “pílula do dia seguinte”. A medicação, utilizada nos casos de estupro, 
evita a fecundação do óvulo (em até 72 horas após a relação sexual) e não tem poder para interromper uma 
gestação.

Com o amparo da lei, as vítimas também terão direito a diagnóstico e tratamento das lesões no apare-
lho genital, amparo médico, psicológico e social, pro� laxia de doenças sexualmente transmissíveis, realização de 
exame de HIV, além de acesso a informações sobre seus direitos legais e sobre os serviços sanitários disponíveis 
na rede pública.
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No Maranhão, entre os anos de 2011 e 2012, o número de casos de estupros registrados no sistema 
Datasus apresenta um declínio, certamente decorrente da subnoti� cação.

Ano Feminino Ignorado Em Branco Total
2009 42 1 1 44
2010 127 14 5 146
2011 191 14 25 230
2012 179 7 78 264
Total 539 36 109 684

Casos de estupro no Maranhão

Fonte: Datasus, 2009-2012

OBJETIVO GERAL

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases do seu desenvol-
vimento, garantindo os direitos sexuais e reprodutivos e demais direitos legalmente constituídos, ampliando o 
acesso aos serviços de uso coletivo, de promoção, prevenção e assistência da saúde integral da mulher em todo 
o estado do Maranhão, resguardadas as suas diversidades.

OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ampliar o conhecimento das mulheres sobre as ações da política de saúde da mulher;

2. Aumentar o nível de consciência das/os adolescentes e de suas mães a respeito dos riscos 
decorrentes da gravidez precoce;

3. Fortalecer e implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM 
no âmbito do estado do Maranhão, considerando as mulheres em suas diversidades;

4. Garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em todas as fases do seu ciclo de vida 
e nos diversos grupos populacionais;

5. Reduzir a morbidade e mortalidade das mulheres no Maranhão em todas as fases do seu ciclo 
de vida e nos diversos grupos populacionais;
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6. Promover a ampliação, quali� cação e humanização das ações de saúde das mulheres na rede 
pública estadual;

7. Promover o enfrentamento da feminização da Aids, reduzindo a incidência de HIV/Aids e outras 
DST entre mulheres, em suas diversidades;

8. Contribuir para a ampliação do acesso à con� rmação diagnóstica e tratamento das mulheres 
com câncer de colo do útero e mama;

9. Acompanhar a implementação da noti� cação compulsória nos municípios maranhenses, 
conforme a Lei nº 10.778/2003 e a Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da 
Saúde, consolidada pela Lei nº 12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e 
integral de pessoas em situação de violência sexual. 

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 3.1 Incorporação dos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher nas diferentes políticas e ações implementadas pelo Ministério da Saúde, promovendo e 
ampliando a atenção integral à saúde das mulheres em suas diversidades

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.1.1 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade 
do cuidado à saúde integral das mulheres nas 
suas diversidades

SES
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Linha de ação 3.2 Ampliação e quali� cação da atenção clínico-ginecológica

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.2.1 Promover o acesso ao atendimento gine-
cológico de qualidade para todas as mulheres

SES

Linha de ação 3.3 Implementação da assistência em planejamento reprodutivo para mulheres e 
homens, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde, bem como a garantia dos 
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.3.1 Assegurar a distribuição de métodos con-
traceptivos regulamentados pelo SUS, incluin-
do a contracepção de emergência

SES

3.3.2 Acompanhar a distribuição e incentivar o 
uso do preservativo feminino

SES

3.3.3 Assegurar o acesso das mulheres ao aten-
dimento de qualidade nos casos de interrupção 
da gravidez previstos em lei

SES

3.3.4 Oferecer serviços de planejamento repro-
dutivo para todas as mulheres

SES

3.3.5 Promover e apoiar estudos acerca dos fa-
tores de risco para a gravidez na adolescência

SES

3.3.6 Apoiar ações de prevenção da gravidez na 
adolescência

SES

3.3.7 Obedecer à Norma técnica de Atenção 
Humanizada ao Abortamento no SUS

SES
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Linha de ação 3.4 Enfrentamento à morbimortalidade materna

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.4.1 Promover o acesso oportuno ao pré-
-natal de qualidade

SES

3.4.2 Promover e apoiar ações de capacita-
ção para parteiras tradicionais, inclusive de 
comunidades quilombolas

SES

3.4.3 Realizar teste rápido de HIV e sí� lis às 
gestantes usuárias do SUS, de acordo com o 
protocolo de pré-natal proposto pela Rede 
Cegonha

SES

3.4.4 Promover educação permanente dos 
pro� ssionais de saúde para prevenção e 
tratamento das síndromes hipertensivas, 
hemorrágicas, infecciosas e outras intercor-
rências obstétricas mais prevalentes que 
atingem gestantes, parturientes e puérperas

SES

3.4.5 Fortalecer e ampliar os Comitês Estadu-
al e Municipais de Morte Materna

SES

3.4.6 Observar o recorte de raça/cor na inves-
tigação de óbitos infantis e fetais, de óbitos 
maternos e de mulheres em idade fértil por 
causas presumíveis de morte materna

SES
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Linha de ação 3.5 Promoção e ampliação da atenção às mulheres adultas, jovens e adolescentes em 
situação de violência doméstica e sexual

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.5.1 Quali� car os serviços da rede de saúde 
de atenção às mulheres e adolescentes em 
situação de violência doméstica e sexual, in-
cluindo a interrupção da gravidez prevista 
em lei

SES

3.5.2 Manter atualizado o cadastro dos ser-
viços disponíveis de atenção às mulheres e 
adolescentes em situação de violência do-
méstica e sexual junto à rede de atendimen-
to

SES

3.5.3 Colaborar para implementação de es-
tratégias que garantam a regulamentação 
da cadeia de custódia de material biológico, 
para garantir a materialidade das provas nas 
situações de violência sexual contra mulhe-
res e adolescentes do sexo feminino (Casa da 
Mulher Brasileira)

SES, SSP Semu

3.5.4 Melhorar a noti� cação e a investigação 
de casos de feminicídio ocorridos no estado

SES, SSP

3.5.5 Assegurar a noti� cação compulsória de 
violência doméstica, sexual e outras violên-
cias em articulação com os Núcleos de Pre-
venção de Violências

SES, Sedihc
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Linha de ação 3.6 Promoção de ações e ampliação de acesso a informações sobre prevenção, 
tratamento e controle das doenças sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e hepatites virais

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.6.1 Assegurar a execução das ações pre-
vistas no Plano de Atenção às Doenças Se-
xualmente Transmissíveis, HIV/Aids e Hepa-
tites Virais junto às mulheres

SES

3.6.2 Promover e apoiar campanhas educa-
tivas de prevenção às DST e HIV/Aids

SES

3.6.3 Promover e apoiar ações de educação 
sobre sexualidade e prevenção de DST/HIV/
Aids e Hepatites Virais entre pares, para mu-
lheres nas suas diversidades

SES

Linha de ação 3.7 Redução da mortalidade por câncer na população feminina

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.7.1 Oferecer serviços de diagnóstico e tra-
tamento dos cânceres mais prevalentes nas 
mulheres

SES

3.7.2 Promover o acesso a exames de ma-
mogra� a no SUS, em especial na faixa etária 
recomendada (50 a 69 anos), com garantia 
de detecção e tratamento em tempo ade-
quado

SES

3.7.3 Promover o acesso aos tratamentos 
de câncer de mama, com celeridade após 
o diagnóstico

SES
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.7.4 Promover o acesso aos tratamentos de 
recuperação e reabilitação após tratamen-
tos cirúrgicos de câncer de mama (mastec-
tomias, quadrantectomias)

SES

3.7.5 Promover o acesso à reconstrução ci-
rúrgica das mamas, nos casos clinicamente 
indicados, respeitando decisão das mulhe-
res

SES

3.7.6 Garantir apoio psicossocial a mulheres 
com câncer de mama

SES

Linha de ação 3.8 Promoção da atenção à saúde mental das mulheres, nas suas diversidades

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.8.1 Promover e apoiar ações específicas para 
atenção às mulheres em situação de violência 
e/ou sofrimento mental causado pelo uso de 
substâncias psicoativas nos serviços de saúde 
e nos serviços de saúde mental

SES Semu
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ENFRENTAMENTO A TODAS AS 
FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA 

AS MULHERES

4Capítulo
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ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES

A violência contra as mulheres é um fenômeno social, mundial e transversal. A ação dos 
movimentos de mulheres e feministas, para dar visibilidade à questão, resultou na politização do debate 
em torno do problema e envolveu autoridades, universidades e a sociedade nas discussões, uma vez que a 
violência de gênero atinge mulheres de todas as classes sociais, credos, etnias e gerações.

Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularizada como “Lei Maria da Penha” em homenagem 
a Maria da Penha Maia Fernandes, ícone no combate à violência contra as mulheres no Brasil, o fenômeno 
da violência passa a ser tratado como política pública de enfrentamento e combate à violência doméstica 
e familiar nas suas formas física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, com a punição dos agressores e 
proteção das mulheres em situação de violência.

 Segundo pesquisa realizada pelo Senado Federal em 2013, 99% da população feminina já ouviu 
falar da Lei Maria da Penha em todo o Brasil.
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P esquisa realizada pela Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São 
Luís (2011) revelou que 67% das mulheres são agredidas no ambiente doméstico e 54% delas não eram 
casadas na época da agressão. Além disso, em 37% dos casos denunciados, o agressor estava sob efeito de 
álcool no momento da agressão.
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C om base na mesma pesquisa, o número de novos processos distribuídos na Vara Especial de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís, nos cinco primeiros meses de 2009, � cou 
próximo do total dos que tiveram início de tramitação no ano anterior.

O   per� l do agressor, segundo a pesquisa, é de homem entre 26 e 40 anos de idade, sendo 71% 
solteiros. Destes, 36% eram companheiros das denunciantes, com tempo de convivência variável entre 5 e 
12 anos. As pro� ssões dos agressores mais citadas foram as de motorista, pedreiro e vigilante. Em grande 
parte dos casos acompanhados, a agressão foi praticada por ex-companheiros, o que remete à constatação 
de que, mesmo após o término do relacionamento, a mulher não está isenta da violência, pois o homem 
geralmente não reconhece o rompimento do vínculo conjugal e continua alimentando o sentimento de 
posse sobre sua ex-companheira. 

Ainda segundo a mesma fonte, a maior parte das mulheres que sofreram violência doméstica é 
jovem com idade entre 21 e 35 anos e apresentaram baixa escolaridade. 

Os casos de violência psicológica sobrepõem-se em quantidade aos casos de violência física. Já 
os casos de violência sexual aparecem em menor número pela subnoti� cação.
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Os dados sobre violência contra as mulheres disponibilizados pelo DATASUS revelam que no 
estado do Maranhão, no período de 2009 até março/2013, foi registrado um total de 2.149 ocorrências de 
violência contra as mulheres. A cada ano, registra-se um aumento crescente do número de denúncias de 
casos de violência contra as mulheres, fato este que pode ser compreendido pela visibilidade do fenômeno 
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na sociedade contemporânea, anteriormente banalizado e naturalizado/justi� cado. Com a divulgação e 
disseminação da Lei Maria da Penha, as mulheres passam a se reconhecerem em situação de violência e 
encorajadas a denunciar.

No       Maranhão, o fenômeno da violência contra as mulheres passou a ser discutido de forma mais 
articulada a partir dos anos 80 com a criação dos primeiros grupos feministas, pioneiros nas denúncias 
traduzidas em passeatas, pan� etagens, atos públicos e em ações diretas junto aos poderes públicos. A 
lei Maria da Penha é operacionalizada pela rede de atendimento às mulheres em situação de violência, 
potencializada pelo Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres e o programa 
“Mulher, Viver sem Violência”, coordenado no âmbito do estado pela Secretária de Estado da Mulher. 

A pactuação do Maranhão com o Governo Federal se deu em 2008 e, a implementação das ações, 
iniciadas em junho de 2009, contabiliza um balanço positivo no enfrentamento à violência de gênero no 
Maranhão. O aumento expressivo do número de organismos municipais de políticas para as mulheres nos 
últimos anos coloca o Maranhão em posição de destaque no cenário nacional das políticas públicas para 
as mulheres.

O   estado conta com uma estrutura de rede, mantida pelas diferentes esferas de governo, além 
dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - Creas e dos Centros de Referência de 
Assistência Social - Cras, sendo que estes últimos, mesmo não tendo a competência institucional, cumprem 
importante papel no acolhimento de mulheres em situação de violência, considerada a sua capilaridade 
nos municípios do país, onde outros serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de 
violência ainda não são oferecidos.

Ca be à Secretaria de Estado da Mulher, a função precípua de coordenar a rede em âmbito estadual, 
funcionando com seu grande arco, ao mesmo tempo em que integra a rede, na condição de porta de 
entrada, por meio da Ouvidoria da Mulher e do laboratório de tecnologia social Viva Mulher. 

R essalta-se as principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Mulher no enfrentamento 
à violência de gênero, algumas delas realizadas em parceria com a SPM/PR, o MDA e a SDH/PR, a saber:

1. Implantação da Biblioteca Maria da Penha Maia Fernandes, especializada em gênero; 

2. Implantação do Laboratório de Tecnologia Social “Viva Mulher”, que conta com equipe 
multidisciplinar e unidade móvel (carreta); 

3. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica para efetivação da Patrulha Maria da Penha, em 
conjunto com a SSP e DPE; 
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4. Capacitação de policiais civis com a temática “Acolhimento humanizado e abordagem 
quali� cada às mulheres vítimas de violência doméstica por policiais civis, à luz da Lei Maria da 
Penha”; 

5. Produção e manutenção de mapas de georeferenciamento em assuntos de interesse de 
gênero, em parceria com o Imesc; 

6. Coordenação da Câmara Técnica Estadual de Gestão e Monitoramento das Ações do Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; 

7. Financiamento, com recursos do FUMACOP, de 16 projetos de inclusão produtiva e geração 
de renda de grupos de mulheres e projetos de execução direta, a exemplo do “Temperando 
Sonhos” e do “Reciclando Vidas”;

8. Implantação da Ouvidoria da Mulher, escuta especializada em gênero, no âmbito da Secretaria 
de Estado da Mulher;

9. Reaparelhamento e informatização de processos da rede metropolitana de atendimento às 
mulheres em situação de violência;

10. Lançamento do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Trá� co de Pessoas – NETP/MA;

11. Implantação do Núcleo Educacional para Referência e Capacitação de Mulheres em Situação 
de Prisão – NUED, por meio do projeto Juntando os Pedaços; 

12. Ampliação da institucionalidade das políticas públicas de gênero, envolvendo o aparelhamento 
(mobiliário, equipamentos e automóveis), assessoria técnica para elaboração de Planos 
Municipais de Políticas para as Mulheres, quali� cação de gestoras e conselheiras municipais; 

13. Capacitação de 1.440 Pro� ssionais da rede estadual de atendimento às mulheres nas 32 
regionais do estado do Maranhão; 

14. Operacionalização de 18 projetos do Plano Integral Básico das Ações do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com a garantia da contrapartida � nanceira;

15. Elaboração do Planejamento Integral Básico para o período 2013 a 2015;

16. Estadualização do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres;
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17. Capacitação de mais de 1.700 mulheres trabalhadoras rurais, nas temáticas de violência de 
gênero e inclusão econômica em 52 municípios maranhenses, por meio do projeto “Cidadania 
e Empoderamento das Trabalhadoras Rurais Maranhenses”; 

18. Elaboração de Diagnóstico Rápido Participativo e Plano Operativo Local de enfrentamento à 
violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Conceição do Lago-Açu com 
o apoio de unidade móvel � uvial (Pair Móvel).  

OBJET  IV O GERAL

 Reduzir os índices de violência no estado, na perspectiva de erradicar todas as formas de violência 
contra as mulheres no estado do Maranhão

OBJETIV OS ESPECÍFICOS

1. Sistematizar e disseminar metodologia utilizada pelo Laboratório de Tecnologia Social “Viva 
Mulher” em ações de acolhimento, formação e inclusão de mulheres;

2. Promover a disseminação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha no âmbito do estado;

3. Ampliar o conhecimento da Lei Maria da Penha pelas mulheres servidoras estaduais para que 
possam proteger a si e a seus familiares da violência contra a mulher;

4. Promover encontros com gestoras/es, conselheiras/os e sociedade civil para tratar do 
enfrentamento à violência contra a mulher;

5. Estimular a criação de organismos municipais de políticas para as mulheres e de defesa dos 
seus direitos;

6. Promover a implantação do Sistema Municipal de Políticas para as Mulheres;

7. Contribuir para o aparelhamento/reaparelhamento de organismos municipais de políticas para 
as mulheres;

8. Apoiar grupos de mulheres para orientar tecnicamente quanto à sua formalização;

9. Orientar e apoiar organismos e grupos de mulheres quanto às formas de captação de recursos 
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� nanceiros para viabilização dos seus projetos de enfrentamento à violência contra a mulher;

10. Capacitar atores/atrizes da rede de atenção e parceiros na temática da violência contra a mulher;

11. Discutir a Política Nacional de Abrigamento com vistas à elaboração da Política Estadual 
correspondente;

12. Oferecer mecanismos de controle e monitoramento da rede de atenção à mulher em situação 
de violência;

13. Informar e envolver a sociedade nas discussões sobre abuso/exploração sexual e trá� co de 
mulheres;

14. Orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência na perspectiva de evitar novos 
atos de violência por parte dos seus agressores;

15. Incentivar a implantação e implementação de serviços de reeducação e responsabilização dos 
agressores, em espaços adequados;

16. Contribuir para a desconstrução de mitos e preconceitos em relação à violência contra as 
mulheres, promovendo mudança cultural e a disseminação de valores e atitudes éticas 
igualitárias de valorização da paz;

17. Contribuir para a responsabilização dos agressores das mulheres em situação de violência 
doméstica e sexual.

PLANOS DE AÇÃO

Linha de ação 4.1 Ampliação e fortalecimento da rede de serviços especializados de atendimento às 
mulheres em situação de violência

Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.1.1 Adequar a atuação das Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à Mulher à 
Norma Técnica de Padronização das Deam

SSP Semu
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Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.1.2 Apoiar iniciativas dos Centros Especia-
lizados da Mulher em Situação de Violência

Semu FORTSMPM

4.1.3 Ampliar a discussão sobre o forneci-
mento de serviços de abrigamento no esta-
do 

Semu Sedihc, TJ FORTSMPM

4.1.4 Formalização do Núcleo de Enfrenta-
mento ao Trá� co de Pessoas

Sedihc

4.1.5 Operacionalizar a prestação de servi-
ços às mulheres em situação de violência 
da região metropolitana, na Casa da Mulher 
Brasileira

Semu

SSP, SES, TJ, 
DPE, MPE 
e Coorde-
nadoria da 
Mulher de 
São Luís

VIVAMULHER

4.1.6 Fortalecer a prestação dos serviços das 
Defensorias Públicas no atendimento às 
mulheres em situação de violência

DPE

4.1.7 Fortalecer a atuação dos Juizados Espe-
cializados em Violência Doméstica e Familiar 
contra as Mulheres

TJ

4.1.8 Fortalecer os serviços prestados pelas 
Promotorias Especializadas de Atendimento 
às Mulheres e/ou Núcleos de Gênero nos 
Ministérios Públicos

MPE

4.1.9 Operacionalizar as ações utilizando 
unidades móveis de atendimento às mulhe-
res do campo e da � oresta em situação de 
violência

SSP
TJ, DPE, 

MPE

4.1.10 Informatizar processos na rede espe-
cializada de atendimento às mulheres em si-
tuação de violência, da região metropolitana

Semu VIVAMULHER
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Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.1.11 Manter atualizado um banco de da-
dos sobre violência contra as mulheres no 
estado

Semu

Rede 
estadual 

de atendi-
mento às 
mulheres

MELHORIACON

4.1.12 Promover o atendimento quali� cado 
às mulheres em situação de violência no Sis-
tema Único da Assistência Social

Sedihc

Linha de ação 4.2 Promoção da implementação da Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei 
Maria da Penha

Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.2.1 Divulgar a Lei Maria da Penha, acordos 
e normas jurídicas nacionais e internacionais 
de enfrentamento à violência contra as mu-
lheres

Semu
TJ, MPE, 

DPE
VIVAMULHER

4.2.2 Realizar campanhas, mobilizações e 
ações educativas sobre a Lei Maria da Penha

Semu
Seduc, TJ, 
MPE, DPE

VIVAMULHER

4.2.3 Contribuir para a incorporação da 
temática do enfrentamento à violência 
contra as mulheres e da Lei Maria da Penha 
nos conteúdos programáticos de cursos, 
concursos públicos, principalmente no 
processo de formação dos operadores de 
direito

Segep
Semu, TJ, 
SSP, DPE, 

MPE

4.2.4 Produzir e distribuir cartilhas sobre a Lei 
Maria da Penha

Semu
TJ, MPE, 

DPE
VIVAMULHER
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Linha de ação 4.3 Fortalecimento da segurança cidadã e acesso à justiça pelas mulheres em situação 
de violência, priorizando as mulheres em situação de prisão

Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.3.1 Capacitar as mulheres em situação de 
prisão para a inserção no mundo do traba-
lho

Sejap
Semu, 
Setres

4.3.2 Garantir o acesso das mulheres em situ-
ação de prisão à educação, em cumprimen-
to ao que determina a legislação pertinente 
durante a permanência nas instituições pri-
sionais

Sejap Seduc

4.3.3 Estimular a reinserção no mercado de 
trabalho das mulheres egressas do sistema 
prisional

Sejap Setres

4.3.4 Garantir a manutenção do estabeleci-
mento penal feminino

Sejap

4.3.5 Contribuir para a humanização dos 
equipamentos prisionais e a garantia dos 
espaços físicos adequados às mulheres em 
situação de prisão

Sejap

4.3.6 Promover cultura e lazer dentro do sis-
tema prisional

Sejap
Secma, 
Sedel

4.3.7 Garantir o atendimento às mulheres 
em situação de prisão durante a gravidez 
e no pós-parto e a seus recém-nascidos e 
crianças

Sejap SES

4.3.8 Quali� car as equipes de saúde que 
atuam no sistema prisional nos temas saú-
de sexual e reprodutiva, na perspectiva dos 
direitos das mulheres

Sejap SES
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Ações Órgão 
Responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.3.9 Promover articulação com vistas ao 
acompanhamento sócio familiar das famílias 
de mulheres em situação de prisão e egres-
sas do sistema prisional nos Cras e Creas

Sejap Sedihc

4.3.10 Promover o acesso à justiça e à assis-
tência jurídica gratuita para as mulheres em 
situação de prisão

Sejap DPE

4.3.11 Garantir o cumprimento da legislação 
que proíbe agentes penitenciários do sexo 
masculino em presídios femininos

Sejap

4.3.12 Capacitar de forma permanente os 
operadores da Segurança Pública nas ques-
tões referentes às relações de gênero e vio-
lência contra as mulheres, incluindo o en-
frentamento ao racismo institucional

SSP

Linha de ação 4.4 Enfrentamento à exploração sexual e ao trá� co de mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiro PPA / Plano Interno

4.4.1 Implementar as diretrizes, normas téc-
nicas, protocolos e � uxos de atendimento 
às mulheres em situação de trá� co de pes-
soas nos serviços da rede de atendimento 
às mulheres

Sedihc

4.4.2 Implementar mecanismos de prote-
ção e segurança para mulheres em situação 
de exploração sexual e trá� co de pessoas

Sedihc

4.4.3 Promover a capacitação para a atua-
ção da rede de atendimento às mulheres 
vítimas de trá� co de pessoas

Sedihc
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Ações Órgão 
responsável Parceiro PPA / Plano Interno

4.4.4 Realizar campanhas e ações educati-
vas que desconstruam os estereótipos e es-
clareçam a população sobre as práticas que 
con� guram exploração sexual e trá� co de 
mulheres

Sedihc Semu, Seir

4.4.5 Capacitar conselhos tutelares e de 
direitos para identi� cação e encaminha-
mento adequado de situações de violência 
doméstica e sexual contra meninas e ado-
lescentes

Sedihc

Linha de ação 4.5 Promoção da autonomia das mulheres em situação de violência e da ampliação 
de seus direitos

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.5.1 Priorizar o atendimento das mulheres 
em situação de violência nos programas de 
quali� cação social e pro� ssional

Setres

4.5.2 Incentivar o atendimento prioritário 
às mulheres em situação de violência na 
concessão de unidades habitacionais po-
pulares

Secid

4.5.3 Priorizar na política de enfrentamento 
à pobreza e à miséria a inclusão das mulhe-
res em situação de violência

Sedes
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.5.4 Apoiar o aparelhamento / reaparelha-
mento de organismos estaduais e munici-
pais da rede de atendimento à mulher em 
situação de violência

Semu

4.5.5 Orientar e apoiar organismos e grupos 
de mulheres na sua formalização e captação 
de recursos � nanceiros para viabilização de 
projetos de enfrentamento à violência con-
tra as mulheres

Semu FORTAGRUPOS
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FORTALECIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES 

NOS ESPAÇOS DE PODER E 
DECISÃO

5Capítulo
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FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE 
PODER E DECISÃO

O estado democrático de direito parte do pressuposto da participação das mulheres nos espaços 
de poder e decisão, à luz dos acordos internacionais cujas recomendações exigem a ampliação da presença 
das mulheres e implementação de medidas que as fortaleçam no exercício dos seus direitos políticos de 
cidadania. Vale ressaltar que o avanço no panorama legal é uma conquista histórica do movimento de 
mulheres e feminista na luta pela igualdade de gênero. Como resultado deste processo de luta, as mulheres 
passam a ocupar maior espaço na sociedade. 

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral do ano 2010, a presença feminina ainda é muito 
tímida no exercício parlamentar.

	  

GOVERNADORA) SENADOR) DEPUTADO(A))FEDERAL) DEPUTADO(A))ESTADUAL)

2)

17)

35)

1) 1)

7)

Eleitos)no)Maranhão)por)cargo)e)sexo)G)2010)
Fonte:'Tribunal'Superior'Eleitoral'2'TSE'

MASCULINO) FEMININO)

Nas eleições de 2012 foram eleitas 435 Vereadoras e 40 Prefeitas nos 217 municípios maranhenses, 
correspondendo, respectivamente, a 18,45% e 18,43% do total de eleitas/os. Em 2010, apenas uma Deputada 
Federal e 7 Deputadas Estaduais foram eleitas no estado. 



Plano Estadual de Políticas para as Mulheres  |   63

	  

82%	  

18%	  

Prefeitos	  eleitos	  no	  Maranhão	  por	  sexo	  -‐	  2012	  
Fonte:	  Tribunal	  Superior	  Eleitoral	  -‐	  TSE	  

MASCULINO	   FEMININO	  

Re ssalta-se como fato importante, em 1994, a posse de Roseana Murad Sarney, no Maranhão, 
como primeira governadora eleita, tendo sido também a primeira governadora reeleita do país.

Segundo a recente pesquisa “mais MULHERES na política”, realizada pelo Ibope e Instituto Patrícia 
Galvão, 8 em cada 10 entrevistados consideram que, sendo as mulheres hoje mais da metade da popula-
ção, deveria ser obrigatória a participação de metade de mulheres e metade de homens nas Câmaras de 
Vereadores, Assembleias Legislativas Estaduais e no Congresso Nacional.

De acordo com a mesma pesquisa, 71% consideram a reforma política muito importante/impor-
tante para garantir 50% de homens e 50% de mulheres nas listas de candidatos dos partidos.

O quadro político atual demonstra que a eleição da primeira presidente mulher do Brasil, em 2010, 
e a composição de uma equipe de governo com várias  mulheres em posições estratégicas já re� etem a 
maneira como as/os brasileiras/os se posicionam diante da questão da representatividade das mulheres 
na política.  Eleitoras/es, no entanto, cobram reformas legais que possibilitem que a maior participação no 
Poder Executivo seja replicada no Legislativo.

Dados da IPU (Inter-Parliamentary Union) referentes à situação existente em 01/04/2013, apresen-
tam o Brasil no 121º lugar do ranking de igualdade entre homens e mulheres na política, dentre 189 nações, 
atrás de países como o Iraque e Afeganistão.
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OB JETIVO GERAL

Promover o fortalecimento da participação política das mulheres nos espaços de poder e decisão, 
com vistas às transformações políticas e culturais no poder legislativo e nos espaços institucionais, de 
modo a contribuir na construção de valores éticos e comportamentos igualitários, na perspectiva de uma 
sociedade plural e democrática. 

OB JETIVOS ESPECÍFICOS

1. Incentivar o aumento da representatividade de grupos de mulheres nos espaços deliberativos 
de controle social das políticas públicas para mulheres;

2.  Promover a participação das mulheres nos programas sociais e/ou culturais do governo;

3.  Estimular a participação de mulheres na composição dos partidos políticos e nos processos 
eleitorais;

4. Incentivar a participação das mulheres nos espaços de decisão e poder nos cargos públicos;

5.  Fomentar a institucionalização de organismos de políticas para as mulheres no âmbito do 
estado do Maranhão.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 5.1 Sensibilização da sociedade e implementação de estratégias para a ampliação da 
participação das mulheres nos espaços de poder e decisão

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

5.1.1 Sensibilizar pro� ssionais da mídia sobre 
a importância da participação das mulheres 
nos espaços de poder

Semu Secom VIVAMULHER
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

5.1.2 Promover e/ou apoiar ações que valori-
zem a ampliação da participação política das 
mulheres, da � liação partidária e das candi-
daturas femininas

Semu VIVAMULHER

Linha de ação 5.2 Estímulo à participação das mulheres no controle social das políticas públicas, 
especialmente por meio do fortalecimento do Conselho Estadual da Mulher e dos conselhos 
municipais

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

5.2.1 Apoiar a criação e o fortalecimento de 
conselhos municipais de defesa dos direitos 
da mulher

Semu FORTSMPM

5.2.2 Assegurar o funcionamento do Conse-
lho Estadual da Mulher – CEM

Semu CEMULHER

5.2.3 Realizar a 4ª Conferência Estadual de 
Políticas para as Mulheres

Semu CEM FORTSMPM

5.2.4 Promover a capacitação de conselhei-
ras estaduais e municipais dos conselhos de 
defesa dos direitos das mulheres

CEM Semu
CAPACITACAO, 

FORTSMPM

5.2.5 Estimular a ampliação da participação 
das mulheres nas suas diversidades na for-
mulação, implementação e avaliação de po-
líticas públicas de gênero

Semu FORTSMPM
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Linha de ação 5.3 Estímulo à criação e fortalecimento de organismos municipais de políticas para 
as mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

5.3.1 Promover a ampliação do número de 
municípios com organismos executivos de 
políticas para as mulheres, visando a insti-
tucionalidade e o fortalecimento da política

Semu FORTSMPM

5.3.2 Instituir e fortalecer o Fórum Estadual 
de Organismos de Políticas para as Mulhe-
res 

Semu FORTSMPM

5.3.3 Incentivar as gestoras municipais de 
políticas para as mulheres quanto ao esta-
belecimento de medidas que incluam as 
mulheres, em suas diversidades, nas ações 
da Campanha Mais Mulheres no Poder

Semu FORTSMPM

5.3.4 Estimular a criação de Núcleos de Gê-
nero nos órgãos estaduais, incorporando as 
perspecitvas étnica, racial e de orientação 
sexual

Semu MELHORIACON
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DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COM IGUALDADE 

ECONÔMICA E SOCIAL

6Capítulo
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM IGUALDADE ECONÔMICA E 
SOCIAL

 A autonomia econômica e social das mulheres deve ser compreendida na importância da sua 
contribuição para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade onde, ao ocuparem os espaços 
econômicos, as mulheres possam ter os mesmos direitos. Infelizmente, a inserção das mulheres na economia 
ainda não resultou na valorização proporcional do seu trabalho.

Segundo o “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2012: Igualdade de Gênero e 
Desenvolvimento”, publicado pelo Banco Mundial, para uma economia funcionar com todo o seu potencial, 
as mulheres com suas aptidões e talentos, devem participar das atividades que façam melhor uso dessas 
capacidades. Quando o trabalho das mulheres é subutilizado, ou indevidamente alocado, o resultado são 
perdas econômicas.

Ainda segundo o mesmo relatório, quando as mulheres exercem maior controle sobre os recursos 
dos domicílios, observa-se maior investimento no capital humano de crianças, com efeitos positivos 
dinâmicos sobre o crescimento econômico. A capacidade feminina de decidir in� uencia o desenvolvimento 
do seu capital humano e na consideração de oportunidades econômicas. 

OB JETIVO GERAL

Promover o protagonismo feminino por meio da inclusão econômica e social das mulheres, 
considerando as dimensões sociais, econômicas e ambientais na perspectiva de alteração no padrão de 
desenvolvimento econômico, social e ambiental vigente, reconhecendo o trabalho das mulheres e sua 
contribuição para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

OB JETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover a intermediação para a inclusão de mulheres nos empreendimentos em operação 
no estado;

2. Promover e/ou apoiar grupos produtivos de mulheres, visando a sustentabilidade dos seus 
projetos de geração de renda;

3. Promover a divulgação de produtos/serviços desenvolvidos/oferecidos por grupos de 
mulheres organizados ou não.
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PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 6.1 Estímulo e apoio a atividades e empreendimentos orientados para o 
desenvolvimento sustentável e para a promoção da igualdade das mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

6.1.1 Apoiar a formação continuada de mu-
lheres para o fortalecimento dos saberes e 
práticas tradicionais promovendo condi-
ções de sua autonomia

Setres Seir

6.1.2 Apoiar a formação de redes e grupos 
produtivos protagonizados por mulheres, 
que impulsionem a manutenção da biodi-
versidade de produção orientada pela eco-
nomia solidária e de base agroecológica

Setres

6.1.3 Promover a inclusão produtiva das 
mulheres por meio do fortalecimento de 
atividades econômicas de agricultura fami-
liar, agroecologia e economia solidária

Sedes

6.1.4 Garantir a implantação de um siste-
ma de produção e consumo baseado em 
tecnologias alternativas agroecológicas e 
sustentáveis fortalecendo os direitos dos 
povos de escolher o que produzir, consumir 
e comercializar da produção da agricultura 
familiar e de pequenos produtores 

Sedes
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Linha de ação 6.2 Promoção do acesso das mulheres à moradia digna, garantindo qualidade e 
acesso à infraestrutura de bens, serviços públicos e equipamentos sociais

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

6.2.1 Acompanhar, identi� car e estimular a 
redução dos impactos socioambientais de-
correntes da implantação de grandes pro-
jetos de desenvolvimento, especialmente 
projetos de infraestrutura, prevenindo e 
coibindo a desagregação social e explora-
ção das mulheres

Sema

6.2.2 Estimular e apoiar políticas de amplia-
ção e melhoria das condições de moradia 
e acesso à infraestrutura adequada, às mu-
lheres do campo e da � oresta, incluindo as 
comunidades e povos tradicionais (inclusi-
ve ribeirinhos)

Secid

6.2.3 Garantir o acesso à água e a melhoria 
das condições de convivência com o semi-
-árido por meio da construção de cisternas, 
seguro agrícola e outras tecnologias sociais 
e ambientalmente sustentáveis

Sedes

6.2.4 Estimular e apoiar políticas de amplia-
ção, melhoria e acesso à infraestrutura pro-
dutiva adequada para as mulheres do cam-
po e da � oresta, incluindo as comunidades 
e povos tradicionais

Sedes
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Linha de ação 6.3 Promoção do desenvolvimento de políticas de soberania e segurança alimentar 
e nutricional, fortalecendo princípios agroecológicos, o reconhecimento da contribuição das 
mulheres e o compartilhamento da responsabilidade por uma vida saudável

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

6.3.1 Inserir, nos cadastros das unidades de 
conservação de uso e áreas � orestais, informa-
ções sobre o per� l socioeconômico e cultural 
das mulheres, possibilitando a elaboração do 
diagnóstico sobre esse público e suas neces-
sidades

Sema

6.3.2 Estimular e promover a sustentabilidade 
no manejo e uso da água, bem como o acesso 
universal e igualitário aos bens coletivos

Sema
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DIREITO À TERRA COM 
IGUALDADE PARA AS MULHERES 

DO CAMPO E DA FLORESTA

7Capítulo



74  |   Plano Estadual de Políticas para as Mulheres



Plano Estadual de Políticas para as Mulheres  |   75

DIREITO À TERRA COM IGUALDADE PARA AS MULHERES DO CAMPO E 
DA FLORESTA

O direito à posse da terra é uma conquista da sociedade brasileira garantida pela Constituição 
Federal de 1988. Neste contexto, as mulheres vêm protagonizando importantes lutas para a concretização 
deste direito, de forma combativa e organizada.

A legislação brasileira já avançou, no sentido de priorizar as mulheres chefes de família na titulação 
de terras e estabelece que, quando se tratar de um casal, o título da terra deva ser emitido em nome de 
ambos, homem e mulher.

As políticas públicas vigentes visam promover o acesso à terra, à água, à documentação, ao 
crédito, à assistência técnica na perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar e do papel das 
mulheres trabalhadoras rurais. As mulheres indígenas, quilombolas e das comunidades tradicionais sofrem 
dupla discriminação, com a invisibilidade do seu trabalho no campo e na produção de práticas e saberes 
da agricultura camponesa. 

As manifestações sociais das trabalhadoras rurais apresentam pautas para o desenvolvimento 
rural baseado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar e no protagonismo das mulheres, com 
ênfase no acesso à titularização da terra, apoio técnico e � nanceiro para a produção, infraestrutura básica e 
ainda a implantação de serviços das políticas públicas.

Neste particular, o Programa Mulher, Viver sem Violência, do Governo Federal, ao qual o 
Maranhão aderiu em 2013, juntamente com titulares do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Ministério 
Público Estadual e Defensoria Pública do Estado do Maranhão, incorporou um eixo exclusivamente dedicado 
ao atendimento das mulheres trabalhadoras rurais em situação de violência, como resposta concreta a uma 
demanda anteriormente apresentada pelo movimento da Marcha das Margaridas. Como resultado desta 
ação, o Maranhão recebeu, por meio de instrumento de doação do Governo Federal, dois ônibus adaptados 
e equipados para esta � nalidade.  

Reconhecendo as di� culdades e desigualdades enfrentadas pelas mulheres do campo e da � oresta, 
a Secretaria de Estado da Mulher do Maranhão tem priorizado este segmento, com o desenvolvimento 
de diversas ações de empoderamento e promoção da cidadania das trabalhadoras rurais. Tais ações, 
prioritariamente, tem acontecido nos mais distantes povoados, na zona rural dos municípios, com destaque 
para aqueles integrantes dos Territórios da Cidadania.
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Em apenas uma das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais de 1.700 mulheres trabalhadoras rurais já foram bene� ciadas 
com as ações de formação de multiplicadoras nas temáticas de violência de gênero e da inclusão econômica 
por meio da utilização das dos blocos da trabalhadora rural, que possibilitam uma relação comercial efetiva 
entre o poder executivo municipal e as trabalhadoras rurais.

OBJETIVO GERAL

Promover o direito das mulheres do campo e da � oresta por meio do seu fortalecimento 
econômico, acesso à terra, aos bens, aos equipamentos e aos serviços públicos, com vistas à melhoria da 
qualidade de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reduzir o número de mulheres trabalhadoras rurais sem documentação ;

2. Promover a cidadania e autonomia das mulheres trabalhadoras rurais por meio de sua 
mobilização e de ações educativas, orientadas pelas diretrizes do PNDTR no âmbito dos 
territórios da cidadania no estado do Maranhão ;

3. Buscar a isonomia no acesso aos direitos pelas mulheres rurais em relação às mulheres urbanas ;

4. Promover o acesso das mulheres à terra, à reforma agrária e ao desenvolvimento sustentável, 
por meio de instrumentos e implementação de políticas públicas.

PLANOS DE AÇÃO

Linha de ação 7.1 Fortalecimento do reconhecimento do trabalho produtivo das mulheres do 
campo e da � oresta e das comunidades tradicionais, promovendo acesso ao crédito, à assistência 
e assessoria técnicas, bem como o apoio à comercialização, transição agroecológica e agricultura 
familiar
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

7.1.1 Apoiar a produção das mulheres nas 
hortas urbanas e rurais, bem como na pro-
dução de alimentos agroecológicos, com 
vistas à promoção do desenvolvimento com 
sustentabilidade socioambiental

Sedes

7.1.2 Implementar ações para ampliação 
das culturas que respeitam os saberes 
tradicionais das mulheres

Sedes Seir

7.1.3 Promover o acesso das mulheres ao 
Pronaf Mulher e fortalecer o atendimento às 
mulheres na Ater, com a inclusão das temá-
ticas de gênero nos processos de assistência, 
estimulando a ampliação do número de mu-
lheres técnicas

Sedes

Linha de ação 7.2 Organização das mulheres do campo e da � oresta e das comunidades tradicionais, 
para inserção de sua produção nos mercados e nas cadeias produtivas de energias renováveis

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

7.2.1 Implantar e consolidar o Programa de 
Organização Produtiva de Mulheres Rurais

Sedes

7.2.2 Apoiar a produção e a comercialização, 
bem como o fortalecimento institucional de 
organizações de mulheres de povos e comu-
nidades tradicionais

Sedes Setres, Seir

7.2.3 Fortalecer a participação das mulheres 
no PAA e programas a� ns e garantir o acesso 
da população em situação de insegurança 
alimentar à alimentação saudável

Sedes
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

7.2.4 Ampliar as possibilidades de acesso ao 
mercado da produção de mulheres, rediscu-
tir instrumentos para controle e comercia-
lização e apoiar pesquisas, em especial dos 
alimentos

Sedes

Linha de ação 7.3 Apoio aos processos de organização das mulheres do campo e da � oresta e das 
comunidades tradicionais, fortalecendo sua participação na elaboração de políticas públicas

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

7.3.1 Apoiar processos de organização e mo-
bilização das mulheres nas suas demandas 
de participação de grupos e instrumentos 
de elaboração de políticas para a área rural

Sedes Semu

7.3.2 Promover a inclusão das organizações 
de mulheres nos órgãos colegiados territo-
riais

Sedes Semu

Linha de ação 7.4 Fortalecimento das políticas voltadas para as mulheres Indígenas, de povos e 
comunidades tradicionais, de terreiros e ribeirinhas
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

7.4.1 Apoiar e/ou promover ações do Fórum de 
Mulheres indígenas para a construção de es-
tratégias e medidas para atuação no enfrenta-
mento à violência e desenvolvimento de políti-
cas para mulheres indígenas

Seir Semu

7.4.2 Promover e/ou apoiar a formação de 
mulheres indígenas como multiplicadoras, nas 
questões de gênero, cidadania e direito das 
mulheres

Semu Seir VIVAMULHER

7.4.3 Implementar políticas direcionadas às 
mulheres de terreiro, com foco especial ao en-
frentamento da intolerância religiosa

Seir
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CULTURA, ESPORTE, 
COMUNICAÇÃO E MÍDIA

8Capítulo
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CULTURA, ESPORTE, COMUNICAÇÃO E MÍDIA

 A promoção da igualdade de gênero, raça e etnia deve considerar os processos construídos no 
contexto de uma cultura historicamente discriminatória, engendrada pelo machismo e pelo patriarcalismo, 
que tanto contribuíram para a desigualdade de gênero existente na sociedade. 

Para desconstruir essa desigualdade, faz-se necessária uma política pública que considere as 
dimensões da cultura, da comunicação e da mídia como estratégia de difusão e valorização das diversidades 
e combate de todas as formas de discriminação contra as mulheres, alterando os processos de construção 
das relações de poder nos campos de cultura e da comunicação. 

Ressalta-se a importância da comunicação como veículo de difusão cultural com destaque para 
rádio e televisão, veículos presentes em quase todas as casas de brasileiras e brasileiros. É o que evidenciam 
os dados da PNAD/IBGE 2011, na qual 96,9% dos domicílios brasileiros estão equipados com televisores. 
As ideias propagadas por estes veículos de comunicação tanto servem para manutenção quanto para a 
desconstrução de crenças e valores na construção de uma sociedade plural e democrática.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 217 coloca o direito ao esporte e ao lazer no mesmo 
patamar dos direitos sociais, porém, historicamente, às mulheres foi negado o acesso às práticas esportivas, 
criando-se o mito desses esportes serem incompatíveis com a condição de ser mulher e, quando existente, 
ocorrendo no âmbito do espaço doméstico, enquanto que aos homens estava relacionado à diversão em 
locais públicos. 

O acesso à cultura é fundamental para aquisição de conhecimentos, requerendo locais que 
proporcionem esta formação. No estado do Maranhão, segundo os dados do IBGE do ano de 2006, o 
número de municípios que possuíam bibliotecas públicas correspondia a 77% dos municípios. Segundo 
a mesma fonte, nesse mesmo período, o Maranhão dispunha de estádios ou ginásios poliesportivos em 
apenas 128 municípios.

Em maio de 2013, a Secretaria de Estado da Mulher inaugurou a primeira biblioteca especializada 
em gênero do país, com o nome de Biblioteca Maria da Penha Maia Fernandes, contribuindo de forma 
decisiva para o aprofundamento dos conhecimentos de gênero por parte da sociedade maranhense, com 
foco especial nas/os estudantes e professoras/es das redes de ensino público e privado.
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 OBJETIVO GERAL

Promover uma cultura e mídia igualitária, democrática e reprodutora de igualdades de gênero, 
raça, etnia, orientação sexual e geracional, bem como o acesso das mulheres às políticas públicas de esporte 
e lazer, utilizando a comunicação como meio de divulgação dos novos valores igualitários.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover a participação das mulheres em suas diversidades no esporte e lazer;

2. Incentivar as iniciativas e a produção cultural das mulheres, destacando as negras, quilombolas, 
ciganas e indígenas;

3. Contribuir para a desconstrução cultural veiculada pela mídia de cunho discriminatória e 
estereotipada da imagem da mulher;

4. Valorizar agentes institucionais que atuam nos meios de comunicação de massa sobre a 
temática de gênero, com vistas a estimular a veiculação de matérias com conteúdos que 
reforcem e promovam os direitos das mulheres nas suas diversidades;

5. Promover a inclusão das mulheres em atividades esportivas tradicionalmente ocupadas por 
homens.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 8.1 Estímulo e fomento à produção e difusão de conteúdos não discriminatórios e não 
estereotipados das mulheres nos meios de comunicação, com o reconhecimento do protagonismo 
das mulheres e a valorização da diversidade relacionada a origem, raça, etnia, classe social, idade, 
orientação sexual, identidade de gênero e de� ciência
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.1.1 Fomentar a produção de conteúdos 
audiovisuais que reforcem a identidade de 
gênero, estimulando as produções locais fe-
mininas

Secma

8.1.2 Promover e/ou orientar as ações publi-
citárias e publicações do governo estadual 
que tratem da questão de gênero, visando 
um perfeito alinhamento com a política pú-
blica correspondente

Secom Semu

8.1.3 Promover e/ou apoiar ações de capaci-
tação de pro� ssionais da mídia e de comuni-
cadoras/es locais, com vistas à incorporação 
da temática de gênero por parte dos mes-
mos

Semu VIVAMULHER

8.1.4 Fomentar a produção cultural a� rmati-
va, que valorize as expressões das mulheres 
e sua contribuição para a diversidade cultu-
ral maranhense, bem como a produção e cir-
culação de conteúdos não discriminatórios 
e não estereotipados

Secma

8.1.5 Divulgar o guia de orientação para os 
pro� ssionais da mídia na perspectiva de gê-
nero

Semu VIVAMULHER
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Linha de ação 8.2. Promoção do acesso igualitário ao esporte e lazer

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.2.1 Promover a valorização das mulheres 
atletas, que atuem em quaisquer das moda-
lidades esportivas

Sedel

8.2.2 Buscar maior divulgação pela mídia das 
realizações e conquistas das mulheres nos 
esportes

Sedel Secom

Linha de ação 8.3 Estímulo aos programas de fomento à produção e difusão cultural para a promoção 
da igualdade e valorização da expressão das mulheres, sua diversidade e sua contribuição social, 
política, econômica e cultural

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.3.1 Estimular a produção, difusão e distri-
buição de material educativo, informativos 
e outras produções culturais que abordem a 
presença das mulheres na história e na cul-
tura

Secma Seir, Semu

8.3.2 Apoiar tecnicamente a gestão da bi-
blioteca Maria da Penha Maia Fernandes, 
criada no âmbito da Semu, com suporte de 
tecnologia e disponibilização de acervo es-
pecí� co

Secma

8.3.3 Disponibilizar publicações de interesse 
de gênero nas bibliotecas públicas e comu-
nitárias

Secma
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.3.4 Ampliar o acesso e a integração das 
mulheres aos equipamentos culturais e es-
portivos do estado

Secma, 
Sedel

Linha de ação 8.4 Promoção do acesso das mulheres aos bens culturais e tecnologias da informação 
e apoio às mídias livres e alternativas

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.4.1 Promover e/ou apoiar iniciativas femi-
ninas que visem a elaboração e dissemina-
ção de conteúdos livres e alternativos de 
interesse das comunidades

Semu Seir VIVAMULHER

Linha de ação 8.5 Promoção do acesso das mulheres aos meios de produção cultural, às mídias e a 
programas de estímulo à produção cultural

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.5.1 Estimular e fomentar os talentos criati-
vos das mulheres nas diversas esferas de ati-
vidades culturais

Secma

8.5.2 Promover a inserção das mulheres nas 
oportunidades econômicas criadas pelos 
programas e projetos de incentivos públicos 
e de fomento na área da cultura

Secma
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Linha de ação 8.6 Estímulo às práticas esportivas pelas mulheres e ampliação de sua participação 
nos programas e projetos públicos voltados para o esporte e o lazer, articulando a incorporação da 
perspectiva de gênero nas políticas públicas e as dimensões raciais, étnicas, de origem, de classe 
social, de idade, de orientação sexual, de identidade de gênero e de mulheres com de� ciência

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.6.1 Estimular a participação de meninas e 
adolescentes nas atividades esportivas nas 
escolas e das mulheres adultas e idosas nos 
programas de esporte e lazer do estado

Sedel Seduc

8.6.2 Promover ações de incentivo à prática 
esportiva pelas mulheres, com ênfase nos 
benefícios para a saúde e qualidade de vida

Sedel

Linha de ação 8.7 Promoção do esporte entre as mulheres e apoio às atletas e organizações 
esportivas

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.7.1 Promover a ampliação do número de 
mulheres contempladas com Bolsa-Atleta

Sedel

8.7.2 Contribuir para o fortalecimento e 
maior estruturação do futebol feminino, 
bem como das outras modalidades do es-
porte de alto rendimento

Sedel
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Linha de ação 8.8 Estabelecimento de parcerias com as instituições esportivas para o enfrentamento 
à violência contra as mulheres e à exploração sexual de meninas e mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

8.8.1 Estabelecer parcerias com clubes, fe-
derações e confederações esportivas para o 
enfrentamento à violência e à discriminação 
contra as mulheres

Sedel
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ENFRENTAMENTO DO RACISMO, 
SEXISMO E LESBOFOBIA

9Capítulo
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ENFRENTAMENTO DO RACISMO, SEXISMO E LESBOFOBIA

As políticas públicas para as mulheres, a exemplo de outras políticas, possuem um recorte de 
gênero, cor/raça e etnia e ainda geracional necessário para que as mulheres sejam percebidas a partir de 
suas diversidades. A diversidade feminina compreende as mulheres negras, indígenas, lésbicas, idosas, 
jovens, adolescentes e meninas que fazem parte de grupos vulneráveis pela discriminação racista, sexista, 
de orientação sexual e regional ou pela condição de de� ciência. 

Mulheres negras, quilombolas e indígenas estão em desvantagem no acesso aos seus direitos 
com relação às mulheres brancas. As mulheres lésbicas, em seu cotidiano, enfrentam a discriminação e o 
preconceito que geram todas as formas de violência.

OBJETIVO GERAL

Promover políticas a� rmativas de enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia na perspectiva 
de superação do preconceito e da discriminação baseada no racismo, na orientação sexual e na identidade 
de gênero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Garantir o acesso equânime das mulheres às políticas públicas, contribuindo para a superação 
das desigualdades de gênero decorrentes do racismo, do sexismo e da lesbofobia;

2. Contribuir para o enfrentamento da violência institucional contra as mulheres negras e lésbicas 
e de todas as formas de preconceito e discriminação baseada em gênero.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 9.1 Fortalecimento e ampliação de programas, projetos e ações a� rmativas e de 
enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano 

Interno

9.1.1 Fortalecer, na estrutura das Ouvidorias dos 
órgãos governamentais estaduais, a capacidade 
para receber e atuar em denúncias de assédio 
moral e sexual, bem como de racismo, sexismo 
e lesbofobia

Sedihc

9.1.2 Realizar levantamento de denúncias e me-
didas resultantes de seu processamento relacio-
nadas a racismo, sexismo e lesbofobia nas Ouvi-
dorias dos órgãos do governo estadual

Ouvidorias

Linha de ação 9.2 Apoio às ações voltadas para o respeito ao direito à livre orientação sexual das 
mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano 

Interno
9.2.1 Apoiar a realização de encontros, seminá-
rios e espaços para debates e discussão progra-
mática do enfrentamento ao sexismo e lesbofo-
bia

Sedihc

Linha de ação 9.3 Fortalecimento das políticas voltadas para as mulheres negras, lésbicas, bissexuais 
e transexuais

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano 

Interno
9.3.1 Realizar e/ou apoiar ações que visem apro-
fundar a re� exão sobre a discriminação sofrida por 
mulheres, negras, lésbicas, bissexuais e transexuais 
no Maranhão

Sedihc

9.3.2 Realizar e/ou apoiar pesquisas sobre desigual-
dades entre mulheres brancas e negras

Fapema Seir



Plano Estadual de Políticas para as Mulheres  |   95

IGUALDADE PARA AS MULHERES 
JOVENS, IDOSAS E MULHERES 

COM DEFICIÊNCIA

10Capítulo
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IGUALDADE PARA AS MULHERES JOVENS, IDOSAS E MULHERES COM 
DEFICIÊNCIA.

As políticas públicas de gênero consideram a diversidade de sexo, raça/etnia, geracional e condição 
de de� ciência, assegurando a especi� cidade no atendimento das demandas das mulheres. A tendência 
demográ� ca de envelhecimento da população in� uencia as prioridades no processo de formulação dessas 
políticas.

Nesse sentido, a concepção que deve orientar as ações governamentais, seja para mulheres 
jovens, idosas ou com de� ciência, é de diversi� cação da forma de atender as especi� cidades próprias da 
juventude, da velhice e das pessoas com de� ciência, alcançando o público alvo de forma igualitária.
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Feminino

A expectativa de vida da população maranhense do sexo feminino aumentou entre os anos de 
2000 e 2010, sobretudo nas faixas etárias que correspondem à população jovem.

OBJETIVO GERAL

Garantir o protagonismo de mulheres jovens, idosas e com de� ciência no acesso aos serviços 
ofertados pelas políticas públicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover a ampliação e permanência das mulheres adolescentes e jovens no mercado de 
trabalho, em especial aquelas com de� ciência;

2. Incentivar o acesso e permanência das meninas e mulheres jovens na educação formal 
evitando-se a evasão escolar sobretudo das mulheres com de� ciência e adolescentes em 



98  |   Plano Estadual de Políticas para as Mulheres

cumprimento de medidas sócio educativas;

3. Promover o acesso e ampliação das ações de saúde integral das meninas, adolescentes, jovens 
e idosas, considerando as especi� cidades de raça / etnia, orientação sexual e de� ciência;

4. Promover a participação das mulheres jovens nos cursos de quali� cação no programa 
Maranhão Pro� ssional.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 10.1. Fomento à implementação de ações de enfrentamento à discriminação contra 
meninas, mulheres jovens, idosas e com de� ciência

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

10.1.1 Produzir e/ou apoiar a produção de 
materiais e vídeos direcionados à divulgação 
dos direitos e de incentivo à autonomia de 
adolescentes, mulheres jovens, idosas e com 
de� ciência, contemplando diversidades ét-
nicas e raciais

Sedihc

Linha de ação 10.2 Implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, 
da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com De� ciência e demais legislações pertinentes, com 
enfoque na perspectiva da igualdade de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual e identidade 
de gênero

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

10.2.1 Apoiar a implementação do Estatuto 
do Idoso, do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com De� ciência

Sedihc
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GESTÃO, MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DO PLANO 

ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA 
AS MULHERES
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GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES

A gestão, o monitoramento e a avaliação fazem parte do processo de formulação e implementa-
ção das políticas públicas contemporâneas, que adotam como modelo a gestão matricial, orientada pela 
transversalidade das políticas.

O princípio da transversalidade de gênero, raça e etnia na formulação das políticas públicas está 
contemplado no PPA do Estado, com previsão de ações a serem realizadas pelos órgãos estaduais relacio-
nados. 

Na qualidade de órgão coordenador das políticas de gênero no âmbito do governo estadual, a 
Semu tem como missão institucional “Planejar, organizar, dirigir e controlar planos, programas, projetos e 
ações que visem a defesa dos direitos da mulher maranhense assegurando-lhe uma plena participação na 
vida socioeconômica, política e cultural do Estado (Lei nº 8.559/2006)”. 

Para dar conta dessa importante missão, a Semu desenvolveu e implantou um modelo de gestão 
baseado em metodologia própria aplicada no âmbito do seu laboratório de tecnologia social Viva Mulher 
e organizada em quatro etapas: Acolher, Formar, Incluir e Advocacy, que se relacionam entre si de forma 
dialética e pressupõem uma ação intersetorial bem coordenada, articulada e pactuada entre os órgãos e 
entidades governamentais ou não governamentais envolvidos com as políticas para as mulheres no Estado.

As quatro etapas já mencionadas produzem, respectivamente, os seguintes resultados: Plano 
de Promoção Familiar (possibilidade de ação institucional de outras políticas); mulher cidadã (conhe-
cedora de seus direitos, deveres e dos serviços ofertados pelas políticas públicas); mulher empoderada 
(com acesso à quali� cação pro� ssional e conhecedora dos espaços públicos onde possa atuar) e políticas 
públicas de relevante impacto social, valorização das mulheres e reconhecimento da sociedade 
(efetividade da gestão da política pública para as mulheres).

 Este Plano tem como desa� o garantir o exercício dos direitos pelas mulheres do Maranhão, de 
forma integral e globalizada. Desse modo, sua efetiva implementação é condição sine qua non para pro-
vocar mudanças na realidade das mulheres do Maranhão, de forma a promover a igualdade de gênero, 
elevando a condição das mulheres a sujeito de direitos. Para tanto, fazem-se necessárias:

• a efetivação das ações do PEPM;

• a elaboração de Planos Municipais de Políticas para as Mulheres, em consonância com os 
Planos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres;
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• a constituição do Comitê Estadual de Articulação e Monitoramento do PEPM;

• uma atuação efetiva dos conselhos estadual e municipais de defesa dos direitos das mulheres;

• a coleta sistemática de dados e informações que possibilitem o acompanhamento da 
implementação das ações previstas no PEPM.

Os indicadores de desempenho serão monitorados, a partir de metas previamente estabeleci-
das pelo Comitê Estadual de Articulação e Monitoramento do Plano, possibilitando uma avaliação mais 
apurada dos resultados alcançados. Importante ressaltar que os dados também precisam ser coletados no 
âmbito do município, território privilegiado para execução das políticas públicas para as mulheres, onde se 
materializa a ação da rede estadual de atendimento às mulheres.

Apresenta-se a seguir uma sugestão de indicadores de desempenho, que sirvam de referencial 
para a coleta de dados, dentre tantos outros que, certamente, serão propostos pelo Comitê Estadual de 
Articulação e Monitoramento do Plano. 

INDICADORES DE DESEMPENHO

1. Número de Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres criados/implantados/reati-
vados;

2. Número de Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Mulher criados/implantados/re-
ativados;

3. Número de municípios com Planos Municipais de Políticas para as Mulheres elaborados/im-
plantados;

4. Número de Delegacias Especializadas da Mulher implantadas/aparelhadas/reaparelhadas;

5. Número de Centros Especializado de Atendimento às Mulheres implantados;

6. Número de Institutos Médico-Legais implantados/aparelhados/reaparelhados;

7. Número de Casas-Abrigo implantadas/aparelhadas/reaparelhadas;

8. Número de Promotorias Especializadas da Mulher existentes;

9. Quantidade de Serviços de Saúde Especializados disponíveis;
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10. Número de Núcleos Especializados da Defensoria Pública existentes;

11. Número de Juizados e Varas Especializadas no Enfrentamento à Violência contra a Mulher exis-
tentes;

12. Número de Serviços de Reeducação/Responsabilização de Agressores existentes;

13. Número de atores/atrizes da Rede de Atendimento à Mulher capacitados;

14. Número de mulheres capacitadas;

15. Número de municípios sensibilizados para criação / fortalecimento de Organismos Municipais 
de Políticas para as Mulheres;

16. Número de mulheres em situação de prisão alcançadas pelas ações dos Organismos Munici-
pais de Políticas para as Mulheres;

17. Número de mulheres Vereadoras;

18. Número de mulheres Deputadas Estaduais e Federais;

19. Número de mulheres Senadoras;

20. Número de mulheres Secretárias de Estado;

21. Número de mulheres Secretárias Municipais;

22. Número de mulheres Prefeitas;

23. Número de Campanhas com foco em gênero realizadas;

24. Taxa de mortalidade materna;

25. Número de mulheres acolhidas pelo Laboratório de Tecnologia Social Viva Mulher;

26. Número de pessoas (homens e mulheres) informadas sobre a Lei Maria da Penha;

27. Número de atendimentos realizados pela Ouvidoria da Mulher.
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COMITÊ ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO

O Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, em conformidade com o Plano Nacional de Po-
líticas para as Mulheres, prevê a formação e o funcionamento de um Comitê Estadual de Articulação e 
Monitoramento do Plano, coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, com as seguintes atribuições:

• Estabelecer a metodologia de monitoramento e avaliação do PEPM a ser adotada, garantindo 
a gestão transversal, buscando a integração de programas que se identi� quem por suas 
complementaridades, potencializando resultados visualizados na sua totalidade pelos 
organismos envolvidos e aumentando o grau de articulação interinstitucional, dos recursos 
materiais, humanos e � nanceiros;

• Apoiar, incentivar e subsidiar tecnicamente a implementação pelos municípios dos Planos 
Municipais de Políticas para as Mulheres;

• Acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelas ações resultantes da implementação do 
PEPM; 

• Promover a difusão do PEPM;

• Efetuar os ajustes na correção dos desvios, das metas, das prioridades e ações de forma 
tempestiva, evidenciando a capacidade de superação das di� culdades e obstáculos de forma 
planejada, utilizando-se de ferramentas do planejamento estratégico;

• Sistematizar todo o processo de implementação das ações com a elaboração de relatórios 
parciais e � nais consolidados com a produção de dados e informações que permitam a 
ampliação dos conhecimentos sobre a situação das mulheres e das políticas públicas de 
gênero no Maranhão;

• Divulgar os resultados alcançados aos órgãos de controle social, em especial o Conselho 
Estadual da Mulher.

Cabe ainda ao Comitê o papel institucional de incentivar a produção e a disseminação de dados, 
estudos e pesquisas que tratem das temáticas de gênero e suas múltiplas formas de desigualdades, para 
uso do próprio Comitê no desenvolvimento do seu papel institucional.
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A composição do referido Comitê contará com representantes dos organismos governamentais 
estaduais envolvidos nas ações do Plano, de organismos municipais de políticas para as mulheres e da 
sociedade civil. O Comitê poderá instituir grupos de trabalho com o objetivo de prestar assessoramento 
técnico na elaboração de documentos técnicos de seu interesse.

SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO AO MONITORAMENTO DO PLANO

Destaca-se, como importante ferramenta de suporte ao monitoramento e avaliação do PEPM, um 
sistema informatizado, já instalado na Semu, com condições de facilitar o monitorameno de indicadores 
de desempenho e o alcance dos resultados planejados. A utilização deste sistema pela Semu quali� ca, de 
forma incontestável, a gestão estadual das políticas para as mulheres.

O sistema foi implantado com vistas à informatização do trabalho de atores/atrizes da rede de 
atendimento à mulher em situação de violência da região metropolitana e será operado pelas instituições 
parceiras, já devidamente equipadas pela Semu, com recursos do Governo Federal e contrapartida do Es-
tado.

A implantação do sistema para uso pela rede metropolitana apresenta muitas vantagens, entre 
as quais: o monitoramento dos atendimentos em tempo real, constatacão e possibilidade de retomada de 
atendimentos interrompidos, proteção das mulheres, evitando a sua revitimização, imprimindo qualidade 
na prestação dos serviços das políticas públicas para as mulheres, possibilitando ainda a produção de esta-
tísticas e dados con� áveis a respeito dos atendimentos.

O sistema permite ainda o monitoramento das ações planejadas por meio de um “painel de bor-
do”, que permite a visualização do alcance gradativo das metas, garantindo a geração de informações pau-
tadas em dados reais, a transparência na implementação das ações e dos resultados alcançados e, conse-
quentemente, subsidiando a tomada de decisões conscientes, coerentes, competentes e comprometidas 
com resultados que venham ao encontro das demandas das mulheres.
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OBJETIVO GERAL

Articular, monitorar e avaliar o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, com integração das 
ações e articulação entre os diferentes órgãos do governo estadual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Acompanhar e monitorar a implementação do PEPM;

2. Apoiar e incentivar o desdobramento das ações do PEPM nos municípios;

3. Ampliar e disseminar o conhecimento sobre a situação das mulheres e das políticas públicas 
de gênero no Maranhão, considerando as múltiplas formas de desigualdades;

4. Promover a ampliação da participação da sociedade e do controle social na implementação 
do PEPM;

5. Fortalecer a articulação institucional, o monitoramento e a avaliação do PEPM;

6. Promover a criação e o fortalecimento de mecanismos de gênero nas secretarias estaduais 
(núcleos, coordenações, diretorias, conforme a estrutura de cada secretaria).

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 1. Ampliação e fortalecimento da institucionalização das políticas de gênero nos po-
deres executivos estadual e municipais

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.1 Promover a visibilidade e publicizar as 
ações destinadas às políticas públicas para as 
mulheres

Semu MELHORIACON
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

1.2 Promover encontros anuais dos mecanis-
mos de gênero das secretarias e órgãos esta-
duais

Semu FORTSMPM

1.3 Realizar encontros anuais do Fórum de Or-
ganismos Municipais de Políticas para as Mu-
lheres

Semu FORTSMPM

1.4 Divulgar o PEPM para a sociedade em geral 
e para os governos municipais

Semu FORTSMPM

1.5 Articular e apoiar os municípios na cons-
trução de seus planos locais de políticas para 
as mulheres, conforme diretrizes do PEPM

Semu FORTSMPM

1.6 Estimular a criação de Comitês Interseto-
riais de Monitoramento e Avaliação de Políti-
cas para as Mulheres nos municípios

Semu FORTSMPM

Linha de ação 2. Capacitação e quali� cação de agentes públicos sobre a temática de gênero e suas 
múltiplas formas de desigualdades

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

2.1 Incentivar a introdução da temática de gê-
nero, raça e suas múltiplas formas de desigual-
dades nos cursos de formação e aperfeiçoa-
mento das carreiras da administração pública 
estadual

Semu
Segep / 
Egma

MELHORIACON

2.2 Promover e/ou apoiar eventos de sensibi-
lização e cursos de capacitação relacionados à 
temática de gênero

Semu VIVAMULHER
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Linha de ação 3. Produção, organização e disseminação de dados, estudos e pesquisas que tratem 
das temáticas de gênero e suas múltiplas formas de desigualdades

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

3.1 Consolidar e manter atualizado um banco 
de dados de gênero, promovendo a dissemi-
nação do conhecimento sobre os direitos das 
mulheres e as políticas públicas correspon-
dentes

Semu MELHORIACON

3.2 Promover a divulgação e o acesso à infor-
mação, dados, estudos e pesquisas sobre a 
igualdade de gênero e políticas para as mu-
lheres, por meio do sítio da Semu na internet, 
informativos e demais meios de comunicação

Semu MELHORIACON

3.3 Fomentar a adoção de indicadores que 
incorporem as dimensões de gênero, etnias e 
raciais

Semu MELHORIACON

Linha de ação 4. Monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres

Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.1 Manter atualizados os sistemas de acom-
panhamento da execução das ações do PEPM  
(SeSuite, SISPCA, SIAFEM e SISAMF)

Semu MELHORIACON

4.2 Garantir o funcionamento e o fortaleci-
mento do Comitê de Articulação e Monito-
ramento do Plano Estadual de Políticas para 
as Mulheres, estimulando que os respectivos 
órgãos no âmbito do Estado informem sobre 
suas ações 

Semu MELHORIACON
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Ações Órgão 
responsável Parceiros PPA / Plano Interno

4.3 Divulgar as informações de monitoramen-
to do PEPM, fortalecendo o controle social

Semu MELHORIACON

4.4 Estimular a criação de mecanismos que 
possibilitem o monitoramento das ações or-
çamentárias referentes à temática de gênero

Semu MELHORIACON

4.5 Promover a transparência na execução das 
ações previstas no PEPM

Semu MELHORIACON

4.6 Realizar a avaliação qualitativa e quantitati-
va do PEPM e divulgar seus resultados

Semu MELHORIACON
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LISTA DE SIGLAS

SIGLAS DESCRIÇAO
Agerp Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão

Alema Assembleia Legislativa do Maranhão

Ater Assistência Técnica e Extensão Rural

BB Banco do Brasil S/A

CEM Conselho Estadual da Mulher

Cras Centro de Referência e Assistência Social

Creas Centro Especializado de Assistência Social

Datasus Banco de Dados do Sistema Único de Saúde

Deam Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

DPE Defensoria Pública do Estado

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis

EJA Educação de Jovens e Adultos

Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

Fapema Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientí� co e Tecnológico do 
Maranhão

Fumacop Fundo Maranhense de Combate à Pobreza

Funai Fundação Nacional do Índio

Gisp Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurcos Naturais Renováveis

IBGE Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística

IES Instituições de Ensino Superior

Ifma Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Imesc Instituto Maranhnese de Estudos Socioeconômicos e Cartográ� cos

Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

Iterma Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
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SIGLAS DESCRIÇAO
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA Lei Orçamentária Anual

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário

MMA Ministério do Meio Ambiente

MPE Ministério Público Estadual

PAA Programa de Aquisição de Alimentos

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNAISM Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher

PNDTR Plano Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural

PPA Plano Plurianual

Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Sead Secretaria de Estado da Administração e Gestão

Secid Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

Secma Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão

Secom Secretaria de Estado de Comunicação Social

Sectec Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Sedel Secretaria de Estado de Desporto e Lazer

Sedes Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar

Sedihc Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assitência Social e Cidadania

Sedinc Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Seduc Secretaria de Estado de Educação

Seir Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial

Sejap Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

Sejuv Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude

Sema Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Semu Secretaria de Estado da Mulher

Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
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SIGLAS DESCRIÇAO
Seplan Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

SES Secretaria de Estado de Saúde

Sesai Secretaria Especial de Saúde Indígena

Sesc Serviço Social do Comércio

Sesi Serviço Social da Indústria

Setres Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária

Setur Secretaria de Estado de Turismo

SIM Sistema de Informação sobre Mortalidade

Sinasc Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

Sine Sistema Nacional de Emprego

SPM Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

SRTE Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

SSP Secretaria de Estado de Segurança Pública

SUS Sistema Único de Saúde

TJ Tribunal de Justiça

TRE Tribunal Regional Eleitoral








