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RESUMO

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) foi criado em 1990,
constituindo-se um espaço privilegiado para o debate e para a gestão das políticas de trabalho,
emprego e renda no Brasil. Neste campo, dentre os vários problemas a serem enfrentados, a
desvalorização do trabalho da mulher é uma distorção incômoda e persistente em nossa
sociedade. Apesar disso, tanto o percentual de mulheres no colegiado como também a
quantidade e a qualidade das resoluções direcionadas a reduzir a desigualdade de gênero no
mercado de trabalho brasileiro foram baixos ao longo de toda história do Codefat. As raízes
mais profundas desse problema remetem a processos seculares de organização da sociedade os
quais estão associados ao termo dominação masculina. Assim, a proposta foi observar como a
dominação masculina age sobre o Codefat restringindo a representação feminina. Com base no
aporte conceitual do neoinstitucionalismo, foi possível enquadrar o Codefat como instituição
formal e a dominação masculina como instituição informal e, assim, utilizar-se
experimentalmente o modelo proposto por Helmke e Levitsky (2004) para examinar a interação
entre ambos. Por meio de abordagem qualitativa, procedeu-se à análise de conteúdo e também
à utilização de recursos da teoria fundamentada para exame das atas e resoluções produzidas
pelo Conselho entre 1990 e 2016 e bem como das entrevistas realizadas com conselheiros(as)
e servidores(as) do Ministério do Trabalho. O estudo indicou que, nas (poucas) ocasiões em
que o tema de gênero foi tratado no conselho, houve a presença de uma estratégia acomodadora,
caracterizada por quatro táticas: não falar; não resolver, adiar; não especificar; não aprofundar.
O estudo mostrou também que essas táticas são influenciadas por fatores sociais e institucionais
que funcionam como barreiras ao avanço da agenda de gênero no Codefat. Embora seja possível
definir medidas para eliminar cada uma dessas barreiras, foi possível concluir que o
investimento para ampliar a capacidade do Ministério do Trabalho para a captação e elaboração
de propostas melhor estruturadas para enfrentamento da desigualdade de gênero tem potencial
de alavancar a qualidade dos debates e dos resultados sobre essas questões no Codefat.
Palavras-chave: Conselhos de Políticas Públicas; Codefat; Representação Feminina;
Instituições Informais.

ABSTRACT
The Workers’ Protection Fund Board (Codefat) was created in 1990 and constitutes a privileged
space for the debate and management of labor, employment and income policies in Brazil.
There are several problems to be faced within the labor field, but the devaluation of women’s
work is one of the most prominent, a persistent distortion in our society. Through Codefat’s
history, both the percentage of women in college and the number and quality of resolutions
directed at reducing gender inequality in the job market have remained low. The deepest root
of this problem is that society is organized in such a way to promote male domination. Thus,
we propose to observe male domination within Codefat and its negative effect on female
representation. We utilize the concept of neo-institutionalism to frame the Codefat as a formal
institution and male domination as an informal institution, using the model proposed by Helmke
and Levitsky (2004) to examine the interactions between both. Using a qualitative approach,
we drafted a content analysis with grounded theory resources to investigate Codefat’s minutes
and resolutions between 1990 and 2016. In addition, we conducted interviews with board
members and Department of Labor civil servants. Our results suggest that on the (few)
occasions in which the board tackled gender issues, they reached one of four accommodating
strategies: not discussing the issue, postponing a solution, not specifying a problem, or not
delving into the issue. Furthermore, these four tactics are influenced by both social and
institutional factors; among these, the institutional ability to formulate better-structured
proposals has the potential to leverage the quality of debates on gender issues.
Keywords: public policy boards, Codefat, female representation, informal institutions.
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1 INTRODUÇÃO

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) tem sido o principal financiador das políticas
públicas de trabalho emprego e renda no Brasil nas últimas décadas. Por esse motivo, a atuação
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), órgão responsável
pela gestão FAT, ganha relevância pelo seu potencial para promover debates sobre problemas
significativos para a sociedade e pelas condições materiais de que dispõe para intervir na
realidade de forma concreta.
Apesar das condições desfavoráveis enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho
serem conhecidas e recorrentemente denunciadas, o tema teve pouca relevância na agenda do
Conselho, não sendo incorreto afirmar que em termos tangíveis esse problema foi ignorado. Ao
longo do período de 1990 a 2016, o número de debates e de resoluções que trataram, mesmo
que superficialmente, de questões de gênero foi proporcionalmente baixo, assim como foi baixo
o percentual de mulheres que teve assento no Conselho durante esses 27 anos.
O tema da sub-representação feminina no Codefat se revela ainda mais complexo ao se
constatar a naturalidade com que é aceito no ambiente do Conselho e também ao se identificar
que tal fato é reflexo de processos seculares de organização da sociedade que valorizam mais o
homem que a mulher, tanto na vida pública como na vida privada, fenômenos aos quais as
teorias feministas associam o termo dominação masculina.
Se a literatura sobre a dominação masculina foi suficiente para trazer explicações
satisfatórias do ponto de vista teórico, ela foi também responsável por despertar a curiosidade
sobre como os processos vinculados à dominação masculina se manifestam no mundo concreto.
Assim, esta pesquisa teve o objetivo primário de compreender como a dominação masculina
se manifesta no Codefat restringindo a representação feminina. Com base nessa compreensão,
objetivou-se ainda identificar fatores explicativos, em especial os que se localizam na esfera
administrativa e que, portanto, sejam passíveis de intervenções capazes de transformar essa
realidade.
Dados do relatório publicado pelo Ipea sobre o perfil e a atuação de conselheiros
nacionais (2013) mostram que o problema da sub-representação ainda ocorre em grande parte
das instituições que possuem estrutura e importância similares às do Codefat. Por esse motivo,
a pesquisa se torna relevante porque busca interpretar a lógica existente entre os fatores que têm
limitado a representação feminina no Codefat, indicar caminhos para estudos futuros e inspirar
ideias que possam ter aplicação direta no âmbito de outros espaços de participação política que
porventura estejam em situação semelhante.
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As características do objeto (o Codefat), da pergunta de pesquisa (como a dominação
masculina se manifesta no Codefat restringindo a representação feminina), além dos dados
disponíveis (essencialmente as atas e resoluções produzidas pelo Conselho), sinalizaram que a
abordagem qualitativa seria adequada para viabilizar o trabalho, uma vez que não se trata de
testar relações conhecidas entre variáveis, mas de buscar identificar novos padrões de
articulações causais.
Para Rezende (2014), fenômenos dessa natureza requerem que a análise seja gerada
preponderantemente por desenhos de pesquisa small-n ou estudos de caso e que “a
complexidade, ambiguidade e incerteza dos fenômenos políticos não representam, todavia,
obstáculos intransponíveis para a produção de inferências causais” (REZENDE, 2014, p. 55.).
Ainda, esse tipo de abordagem permite ao pesquisador “ir além da mera identificação entre uma
variável explicativa x e uma variável dependente y, mas também revelar, através de múltiplas
observações dentro do caso, as sequências e processos causais que conectaram x a y.”
(BORGES, 2007, p. 7.)
Estabelecidas essas definições fundamentais, os aspectos específicos dos recursos
metodológicos utilizados na pesquisa serão descritos oportunamente ao longo do trabalho, que
contempla, além desta introdução e de uma conclusão, a estrutura descrita a seguir.
O primeiro capítulo apresenta o FAT como uma fonte privilegiada de financiamento
para as políticas de emprego e o Codefat como órgão colegiado responsável pela gestão desse
fundo. Contudo, embora seja notório o fato de as mulheres, em relação aos homens, ainda
conviverem com uma situação bastante desfavorável no mercado de trabalho, as dimensões da
representação de Hanah Pitkin (1967) são utilizadas para demonstrar que as mulheres estiveram
sub-representadas no Conselho ao longo dos 27 anos examinados. O capítulo contempla ainda
o aporte conceitual das teorias feministas, as quais identificam a dominação masculina como
uma causa fundamental da sub-representação feminina em espaços como o Codefat.
O segundo capítulo apresenta o aporte teórico que permitiu estabelecer uma interface
analítica que acolhesse as principais dimensões e variáveis do problema. Com essa finalidade,
a teoria institucionalista, sobretudo a vertente neoinstitucionalista, trouxe fundamentos
suficientes para caracterizar o Codefat como instituição formal, a dominação masculina como
instituição informal e, a partir do modelo proposto por Helmke e Levitsky (2004) – o qual
estabelece uma tipologia para as instituições informais baseada nas estratégias que elas adotam
para viabilizar seus interesses no contexto de instituições formais –, examinar a interação entre
ambas, permitindo análises mais detidas tratadas no capítulo seguinte.
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O terceiro capítulo trata do enquadramento do Codefat como instituição formal e da
dominação masculina como instituição informal e explora suas interações. A análise das
ocasiões em que a pauta do Codefat tratou de itens conflitantes com os interesses da dominação
masculina confirmou o modelo de Helmke e Levitsky, uma vez que todos os casos derivaram
para a estratégia acomodadora, limitando, assim, o avanço de assuntos favoráveis às mulheres
no Conselho. A partir dessa constatação e por meio de um processo de análise mais profunda
das atas baseado nas orientações de Kathy Charmaz (2009) sobre teoria fundamentada
(grounded theory), foram identificadas quatro subcategorias da estratégia acomodadora, as
quais passaram a ser denominadas táticas da estratégia acomodadora, sendo elas: não falar;
não resolver, adiar; não especificar; não aprofundar. Uma nova rodada de análises também
baseadas na teoria fundamentada, mas dessa vez utilizando entrevistas como insumo, levou à
identificação de fatores que facilitam a ocorrência das táticas acomodadoras e que funcionam
como barreiras sociais e institucionais à representação feminina no Codefat. O capítulo se
conclui apresentando considerações sobre esses fatores e algumas reflexões sobre como
minimizar seus efeitos.
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2 A SUB-REPRESENTAÇÃO FEMININA NO CODEFAT

2.1 Codefat: espaço deliberativo privilegiado

O FAT é um fundo contábil de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho
e destinado a custear o Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao
financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento
econômico.1 Suas receitas são originárias principalmente das contribuições compulsórias feitas
pelas empresas ao Programa de Integração Social (PIS), ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), além das provenientes das aplicações do FAT em
empréstimos do BNDES, em depósitos especiais e em títulos públicos.
Para Moretto (2007), a criação do FAT representou um avanço sem precedentes para as
políticas de mercado de trabalho, seja por ele se constituir em uma fonte estável de recursos
para essas políticas, seja por não possuir vinculação rígida de usos e fontes, seja porque ele
combina objetivos sociais e de financiamento de investimentos. Cardoso Jr. (2006) considera o
FAT uma fonte privilegiada de financiamento para as políticas de emprego, julgamento que
encontra respaldo nas proporções do Fundo: de acordo com as demonstrações contábeis do ano
de 2016, seu patrimônio alcançava a cifra de R$ 276 bilhões, com receitas anuais da ordem de
R$ 71 bilhões. Uma das consequências de sua robustez foi que o FAT se consolidou como
praticamente a única fonte de financiamento das políticas de emprego no país2, em especial das
políticas ativas e passivas3. O Quadro 1 elenca as principais políticas custeadas pelo Fundo.

O FAT foi instituído pela Lei n˚7.998, de 10 de janeiro de 1990, que regulamentou o art. 239 da Constituição
Federal de 1988, que determinava que as contribuições compulsórias feitas pelas empresas ao PIS, ao Pasep, além
das provenientes das aplicações do FAT em empréstimos ao BNDES, em depósitos especiais e em títulos públicos
seriam destinadas ao financiamento do Programa Seguro-Desemprego.
2
Ao analisar as fontes de financiamento das principais políticas de emprego executadas pelo Ministério do
Trabalho, Cardoso Jr (2006) evidencia que a participação dos recursos do FAT nunca foi inferior a 90% do total
dos gastos nesses programas.
3
Políticas ativas são medidas que atuam diretamente sobre a oferta ou a demanda de trabalho, enquanto políticas
passivas são as que consideram o nível de emprego (ou desemprego) como dado e têm como objetivo assistir
financeiramente ao trabalhador desempregado ou reduzir o excesso de oferta de mão de obra (Azeredo e Ramos,
1995 apud Azeredo, 1998).
1
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Quadro 1: Principais programas custeados pelo FAT
Nome

Descrição
Assistência temporária à pessoa desempregada em virtude da dispensa sem justa
causa. Concedido em parcelas mensais cujos valores e duração variam de acordo
com as regras definidas periodicamente.
Benefício no valor de 1/12 (um doze avos) do valor do salário-mínimo vigente na
data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no
ano correspondente.

Seguro-desemprego

Abono salarial

Intermediação de mão-de- Captação de vagas nas empresas e encaminhamento de trabalhadores em busca de
obra
emprego.
Qualificação profissional

Oferta de cursos de qualificação profissional para trabalhadores desempregados
ou em risco de desemprego e microempreendedores.

Geração de emprego e renda

Concessão de crédito produtivo assistido a micro e pequenas empresas,
cooperativas e trabalhadores autônomos.

Fonte: Elaboração própria a partir de Cardoso Jr. (2006)

Inspirada pelo movimento de evolução da democracia no Brasil, materializado na
Constituição de 1988, a mesma lei que criou o FAT também instituiu o Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) como o órgão responsável pela gestão do fundo.
As competências atribuídas ao Conselho por sua lei de criação sinalizam sua relevância
para as políticas de emprego no Brasil: por meio de resoluções, o Codefat é responsável por
elaborar diretrizes para os programas e para a alocação de recursos, acompanhar e avaliar o
impacto social desses programas, fiscalizar a administração dos recursos do fundo, propor o
aperfeiçoamento na legislação relativa aos programas sob sua competência, além de decidir
sobre sua própria organização, elaborando seu regimento interno4.
Além da situação financeira e patrimonial do FAT, e das atribuições legais definidas ao
Codefat pela Lei 7998/90, outras características merecem ser destacadas. A primeira é sua
composição tripartite, visto que o Conselho é formado atualmente por 18 membros, sendo seis
representantes do governo federal, seis da classe trabalhadora (representada por centrais
sindicais) e seis da classe empresarial (representada por confederações de empregadores). A
segunda característica é a distribuição paritária dos assentos, ou seja, cada uma das três
bancadas possui o mesmo número de vagas no colegiado.5 A terceira característica a ser
destacada é que o Codefat é um conselho deliberativo, o que significa dizer que suas resoluções

4

Competências definidas no Art. 19 da Lei n. 7.998, de 10 de janeiro de 1990
A distribuição igualitária de vagas entre as três bancadas não ocorre em outros colegiados deliberativos como
por exemplo o Conselho Curador do FGTS, onde o governo possui 50% dos assentos, enquanto as bancadas dos
trabalhadores e dos empregadores ficam cada uma com 25% das vagas.
5
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possuem força normativa em seu campo de atuação. A quarta, é que o Conselho se serve de
uma secretaria executiva que é mantida na estrutura administrativa do Ministério do Trabalho.6
Sua condição privilegiada enquanto instância decisória das políticas de emprego no país é
também destacada por Vanessa Souza (2007):
É importante percebermos que a legislação instituiu o conselho como “vinculado” e
não subordinado ao Ministério do Trabalho, essa observação é interessante para
percebermos o desenvolvimento no processo decisório no conselho, pois tal
terminologia se traduz numa autonomia decisória formal do Codefat no processo de
formulação de políticas direcionadas ao mercado de trabalho brasileiro. Sendo que, a
partir dessa Lei, as ações do Ministério passaram a estar vinculadas ao processo
decisório do Conselho. (SOUZA, 2007)

Sob outro enfoque analítico, o Codefat se enquadra na categoria dos conselhos gestores
tripartites, acumulando cinco das seis atribuições previstas no modelo proposto por Beghin,
Jaccoud e Barbosa (2005) para a análise das transformações das estruturas decisórias das
políticas sociais. Exceto pela atribuição de elaborar um plano nacional de políticas, o Conselho
propõe estratégias, diretrizes e normas; articula consensos políticos; gerencia um fundo
patrimonial; exerce o controle de políticas, programas e projetos; e delibera sobre outras
matérias.
Todas essas características combinadas conferem ao Codefat um status institucional
privilegiado, seja nos termos de Nancy Fraser (1990) – que denomina público forte os
colegiados que sediam tanto a formação de opinião como também a tomada de decisões – seja
nos termos de Joshua Cohen (2000), que reconhece um mérito adicional nos colegiados que
possuem capacidades complementares às capacidades estatais.
(...) organizações e arenas que não se localizam completamente no interior do Estado
podem funcionar como solucionadores de problemas, acrescentando,
consequentemente, competência de regulação de políticas, elemento particularmente
importante tendo em vista as limitações atuais colocadas às capacidades estatais.
Podemos ver [nisto], por exemplo, o papel desempenhado conjuntamente pelos
sindicatos e pelas associações de empregados no estabelecimento de padrões para
treinamento de trabalhadores (...) (COHEN apud SOUZA, 2007, p. 4).

Além de ser um conselho cuja existência é respaldada em lei e de possuir o suporte
operacional e administrativo do Ministério do Trabalho, outro dado que ajuda a evidenciar o
Codefat enquanto público forte é a estabilidade e o perfil de sua produção normativa. Para essa
etapa dos exames, com o apoio do software de análise qualitativa de dados Atlas.ti, realizou-se

6

A estrutura do Ministério do Trabalho tem passado por frequentes alterações desde 2014, com o agravamento da
crise política. Atualmente, de acordo com o Decreto n. 8.894, de 3 de novembro de 2016, a área que responde
pelas atribuições de secretaria-executiva do Codefat compõe o Departamento de Gestão de Benefícios, da
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego.
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a análise de conteúdo do total das 780 resoluções emitidas pelo Conselho entre 1990 e 2016,
utilizando-se a abordagem dedutiva, que partiu de códigos preestabelecidos para os objetos das
resoluções (política pública ou administração interna) e para o tema da política pública.
O Gráfico 1 mostra que, nos primeiros 27 anos de sua existência, foram emitidas 780
resoluções, distribuídas ao longo de todo o período, sem qualquer interrupção.

Gráfico 1: Resoluções emitidas por categoria e por ano (1990 a 2016)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Outro ponto a se destacar no gráfico acima diz respeito à predominância de assuntos
finalísticos nas resoluções. Conforme se vê na Tabela 1, das 780 normas emitidas no período,
682 trataram especificamente de políticas públicas custeadas pelo FAT (as demais cuidam de
assuntos administrativos, como organização interna e orçamento anual, por exemplo).
Tabela 1: Resoluções finalísticas emitidas, por tema (1990 – 2016)
Tema das resoluções
Fomento à geração de emprego
Seguro-desemprego
Rede Sine
Abono Salarial
Qualificação profissional
Outros
Total

Quantidade
343
139
96
48
36
20
682
Fonte: elaboração própria

Média anual

%

13,2
5,3
3,7
1,8
1,4
0,7
26,3

50,3
20,4
14,1
7,0
5,3
2,9
100
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Em números aproximados, das 682 resoluções finalísticas, 20% trataram do seguro
desemprego, 30% destinaram-se a cuidar das políticas de qualificação profissional, abono
salarial e da rede do Sistema Nacional de Emprego (Rede Sine), enquanto 50% delas foram
endereçadas aos programas de fomento à geração de emprego e renda.
A partir dos elementos descritos até aqui, já é possível constatar que o Codefat é um
espaço deliberativo privilegiado, com papel central no financiamento das políticas públicas e
emprego no país. Com tais atributos, fica evidente o potencial que possui para que suas ações
produzam efeitos significativos no mercado de trabalho brasileiro. Da mesma forma, suas
escolhas sobre o que não fazer também têm reflexos na realidade. Assim, o próximo tópico
inicia a investigação sobre uma dessas escolhas: a exclusão, ao longo da história do Codefat,
do tema da desigualdade de gênero, fato evidenciado pela baixa representação feminina no
Conselho, em seus debates e em suas decisões.

2.2 Sub-representação feminina no Codefat

O detalhamento das resoluções finalísticas contabilizadas na Tabela 1, no tópico
anterior, indica que o Codefat se manteve envolvido com os assuntos para os quais foi criado.
Porém, quando se buscou apurar o espaço que o tema da desigualdade de gênero ocupou no
Conselho desde sua instituição, constatou-se que a presença do tema foi irrisória, considerando
o fato de as mulheres, em relação aos homens, ainda conviverem com uma situação
desfavorável no mercado de trabalho brasileiro.
O conjunto de gráficos a seguir reúne visões sobre alguns aspectos marcantes da
desigualdade entre homens e mulheres no mundo laboral. Entre 1995 e 2015, o percentual da
população feminina com 16 anos ou mais que esteve ocupado ou à procura de emprego
manteve-se distante dos números registrados pelos homens e a tendência de convergência
iniciada em 1996 foi interrompida em 2004, a partir de quando as linhas se mantiveram
praticamente paralelas (Gráfico 2). Quanto à absorção da mão de obra, a distância entre os
percentuais também é elevada e mais uma vez favorável aos homens, visto que taxa de
desemprego masculina se manteve sempre abaixo da feminina ao longo do mesmo período
(Gráfico 3). Ainda em termos percentuais, quando se analisam os dados relativos ao trabalho
com carteira assinada, a diferença entre homens e mulheres também é grande e praticamente
constante (Gráfico 4), situação similar à observada quanto ao rendimento médio mensal no
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trabalho (Gráfico 5), que no caso das mulheres foi significativamente menor que o dos homens
ao longo de todo o período.
Gráfico 2: Taxa de participação das pessoas
de 16 anos ou mais de idade, por sexo Brasil, 1995 a 2015

Gráfico 3: Taxa de desocupação da
população de 10 anos ou mais de idade, por
sexo - Brasil, 1995 a 2015

Gráfico 4: Distribuição percentual da
população ocupada com carteira assinada,
com 16 anos ou mais de idade, por sexo Brasil, 1995 a 2015

Gráfico 5: Rendimento médio mensal no
trabalho principal da população ocupada de
16 anos ou mais de idade, por sexo - Brasil,
1995 a 2015

Fonte: Elaboração própria a partir de Pinheiro et al. (2008)

Além dos aspectos numéricos apresentados nos gráficos, a desigualdade também se
manifesta sob a ótica qualitativa. Uma evidência disso é que, apesar do aumento na proporção
de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada observada a partir de 1999, “as mulheres
seguem mais representadas no trabalho doméstico, na produção para próprio consumo e no
trabalho não remunerado, enquanto os homens ocupam mais postos com carteira de trabalho
assinada e de empregador” (PINHEIRO et al., 2008, p. 25).
Outro aspecto a ser considerado trata da divisão sexual do trabalho, uma vez que as
mulheres têm uma sobrecarga com as tarefas relativas ao trabalho doméstico, de cuidado com
a casa e com os filhos. Dados do IBGE revelam que entre 1995 e 2015, o percentual médio da
população masculina que declarou se ocupar de afazeres domésticos foi de 47,5%, enquanto
essa proporção entre as mulheres foi de 89,3%. Em relação ao número de horas destinadas a

25

essas atividades, fica mais evidente a sobrecarga suportada pelas mulheres. Enquanto os
homens dedicaram a média semanal de 10,4 horas aos afazeres domésticos no período de 2001
a 2015, as mulheres ocupam em média 25,3 horas de suas semanas com essas atividades, o que
indiscutivelmente representa uma barreira de acesso e um limitador da inserção e permanência
justas no mercado de trabalho.
Gráfico 6: Proporção da População de 10
anos ou mais de idade que cuida de Afazeres
Domésticos, por Sexo - Brasil, 1995 a 2015

Gráfico 7: Média de Horas Semanais
Dedicadas a Afazeres Domésticos pela
População de 10 anos ou mais de idade, por
Sexo - Brasil, 2001 a 2015

Fonte: Elaboração própria a partir de Pinheiro et al. (2008)

As proporções da separação entre homens e mulheres reveladas nesses indicadores,
aliadas à persistência com que ocorrem, fundamentam a necessidade de se implementarem
políticas públicas capazes de intervir nessa realidade, pois, apesar de alarmantes, esses dados
não chegam a fazer frente ao horror da violência contra as mulheres, realidade presente em
todas as sociedades, em todas as classes sociais e em todos os níveis educacionais. Entre 1980
e 2013, em um ritmo crescente ao longo desse período, foram registrados 106.093 homicídios
de mulheres, tendo o número de casos saltado de 1.353 crimes em 1980 para 4.762 em 2013.
Mesmo que o argumento de que os números iniciais eram menores devido à subnotificação seja
plausível, ele não diminui a gravidade do problema. Menos ainda, quando se observa que as
taxas desse tipo de crime voltaram a crescer após 2007.
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Figura 1: Evolução das taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil). Brasil. 1980 a 2013

Fonte: (WAISELFASZ, 2015)

O cenário se torna ainda mais dramático quando a ele se incorporam as diversas outras
formas de violência contra a mulher, como a violência física, sexual e emocional nos seus mais
variados níveis. Ainda hoje, em algumas sociedades, a violência sexual e o casamento de
homens com meninas, por exemplo, ainda não são vistos como forma de violência, nem mesmo
como problemas a serem enfrentados, sendo que, muitas vezes, nem as próprias vítimas
percebem essas violações como violência (Unicef, 2014).
O fim da violência contra a mulher está diretamente associado ao fim das
desigualdades de gênero. No percurso entre o ponto em que nos encontramos hoje até o objetivo
da igualdade plena, estão medidas como a redução das vulnerabilidades das mulheres, a
expansão de suas oportunidades e do acesso aos recursos sociais, políticos e econômicos. Nesse
sentido, promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho e nos espaços de participação
política é uma forma efetiva de transformar essa realidade. (Unicef, 2014)
Além disso, marcos internacionais pela promoção da igualdade de oportunidades no
trabalho – tais como as Convenções 100 e 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e as recomendações expressas no Objetivo 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável7 –
7

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Este objetivo desdobra-se
em nove tópicos com objetivos mais específicos, como por exemplo, os objetivos 5.4 Reconhecer e valorizar o
trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos,
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do
lar e da família, conforme os contextos nacionais; 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica
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dão respaldo à elaboração de políticas públicas voltadas a promover transformações nesse
quadro.
Apesar da gravidade desse problema, o tema teve presença irrelevante nos primeiros 27
anos de existência do Conselho. Após mais uma rodada de análise das resoluções, dessa vez
buscando aquelas que tivessem algum endereçamento às mulheres, constatou-se que do total de
780 resoluções analisadas, 12 fizeram alguma referência ao tema. Considerando a amplitude de
assuntos tratados pelo Conselho, o número poderia parecer razoável. Contudo, é o detalhamento
dessas 12 resoluções relacionadas no Quadro 1 que sustenta a afirmação de que o tema foi
tratado residualmente pelo Codefat. Foram sete resoluções tratando dos programas de
qualificação profissional e cinco no âmbito do Sine, mas que, dentro de cada tema, novas
resoluções revogaram as edições anteriores sem trazer mudanças significativas, resultando, na
prática, que ao longo do tempo houvesse apenas duas resoluções vigentes.

Quadro 2: Resoluções contendo referência ao público feminino, por tema e por situação no
período 1990 a 2016
Resolução
n. / Ano
126/1996
333/2003
318/2003
376/2003
385/2004
419/2005
518/2006
531/2007
667/2011
679/2011
696/2015
758/2016

Tema

Situação(*) (**)

Qualificação
Qualificação
Sine
Sine
Sine
Sine
Sine
Sine
Qualificação
Qualificação
Qualificação
Sine

Concluída
Revogada
Concluída
Revogada
Concluída
Concluída
Concluída
Revogada
Revogada
Revogada
Vigente
Vigente

* Concluída: os efeitos da resolução concluíram-se com o encerramento de seu prazo de vigência;
** Revogada: Substituída por outra resolução

Fonte: elaboração própria a partir das resoluções do Codefat

Outro ponto significativo percebido é que todas as resoluções que mencionaram as
mulheres como público prioritário foram genéricas e as incluíram de forma concorrente com

e pública; 5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso
a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos
naturais, de acordo com as leis nacionais; e o 5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis
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outros grupos considerados vulneráveis, resultando em efeitos mais alusivos do que práticos,
como se verá nas análises a seguir.
A Resolução n. 126, aprovada em 23 de outubro de 1996, foi a primeira norma que fez
menção à mulher, quase sete anos após a criação do Conselho. A referida resolução aprovou
critérios para a utilização de recursos do FAT nas ações de qualificação e requalificação
profissional no período de 1997 a 1999 e estabeleceu que os planos que viessem a ser
apresentados deveriam se orientar pelos seguintes critérios:
Art. 3o Os PEQ e demais planos que venham a ser apresentados, para os fins previstos
nesta Resolução, deverão se orientar pelos critérios e definições a seguir:
I - as ações planejadas deverão estar articuladas e de acordo com o objetivo global do
PLANFOR, integradas a uma politica pública de trabalho e geração de renda, com o
objetivo de garantir qualificação e requalificação profissional para o conjunto da PEA
- População Economicamente Ativa, urbana e rural, de modo a propiciar sua
permanência, inserção ou reinserção no mercado de trabalho, ampliando, também sua
oportunidade de geração de renda, contribuindo dessa forma para a melhoria da
qualidade do emprego e da vida do trabalhador, bem assim para um melhor
desempenho do setor produtivo;
II - no conjunto da PEA, considera-se clientela prioritária das ações de educação
profissional os integrantes dos seguintes grupos: beneficiários do seguro desemprego;
beneficiários de programas de geração de emprego e renda; trabalhadores sob risco de
perda do emprego; desempregados; trabalhadores autônomos e micro-produtores do
setor informal; e outros grupos social e economicamente vulneráveis, do meio urbano
e rural; com atenção especial para adolescentes, jovens, mulheres e idosos.
(RESOLUÇÃO, n. 126, de 23 de outubro de 1996)

Em que pese o mérito da resolução – pelo fato de ter rompido o silêncio do Conselho
quanto à condição desfavorável da mulher no mercado de trabalho –, o que se observa é que o
texto aprovado se limita a tentar priorizar alguns grupos, dentre os quais as mulheres.
Seja pelo anseio do Codefat em contemplar todos esses grupos, seja pelo cuidado em
garantir isonomia de acesso às suas políticas públicas, a extensão da lista de grupos
preferenciais acaba por dificultar a compreensão de quem é afinal prioridade, problema que a
Resolução n. 126 transfere para os entes executores. Contudo, não se pode deixar de reconhecer
o efeito simbólico da norma mencionar expressamente quem são os públicos prioritários.
O mesmo padrão é utilizado na Resolução n. 333, que, em 10 de julho de 2003, criou o
Programa Nacional de Qualificação (PNQ) e definiu seu público preferencial:
Art. 8 A população prioritária do PNQ, para fins de aplicação de recursos do FAT,
compreende os seguintes segmentos:
(...)
§ 1o Em quaisquer segmentos/categorias indicados no caput, terão preferência de
acesso aos programas do PNQ pessoas mais vulneráveis economicamente e
socialmente, particularmente os/as trabalhadores/as com baixa renda e baixa
escolaridade e populações mais sujeitas as diversas formas de discriminação social e,
consequentemente, com maiores dificuldades de acesso a um posto de trabalho
(desempregados de longa duração, afrodescendentes, indiodescendentes, mulheres,
jovens, portadores de deficiência, pessoas com mais de quarenta anos e outras), tendo
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como referência a proporção destas populações na PIA – População em Idade Ativa.
(RESOLUÇÃO, n. 333, de 10 de julho de 2003)

Neste caso a dificuldade para o executor é aumentada pela inclusão do termo “e outras”
ao final da lista de grupos prioritários. Entretanto, não pode passar desapercebido o fato de que,
dessa vez, o Conselho demonstrou um cuidado adicional com a questão de gênero ao adicionar
no parágrafo único do Art. 8 a flexão feminina ao lado da masculina na redação de “os/as
trabalhadores/as”, o que exerce uma importante função simbólica para que se reduza o
estereótipo cristalizado em torno da palavra trabalhador.8
As resoluções n. 667, n. 679 e n. 696 trouxeram atualizações ao PNQ nos anos de 2011
e 2012, mas preservaram a mesma redação quanto aos públicos prioritários.
Em relação às resoluções editadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, o
Conselho experimentou uma abordagem um pouco mais focalizada ao definir grupos de acordo
com o grau de dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A partir dessa classificação, o
desempenho dos postos seria medido e consequentemente remunerado e, dessa forma, um
emprego intermediado para uma mulher com baixa escolaridade teria o peso maior do que para
um homem jovem com escolaridade superior.
Art. 4 Para aplicação do que trata a alínea b do Art. 3o, os trabalhadores colocados
no exercício de 2002 serão divididos em 4 categorias, segundo as facilidades ou
dificuldades relativas de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, observadas
as variáveis gênero, idade e escolaridade:
a) “maior facilidade”: homens de escolaridade fundamental completa, media completa
ou superior e idade de 25 e a 39 anos; homens de escolaridade fundamental completa,
media completa ou superior e idade de 40 anos ou mais; homens com menos de 4 anos
de escolaridade ou escolaridade fundamental incompleta ou escolaridade media
incompleta e idade de 25 e a 39 anos.
b) “facilidade”: homens de escolaridade fundamental completa, media completa ou
superior e idade até 24 anos; homens com menos de 4 anos de escolaridade ou
escolaridade fundamental incompleta ou escolaridade media incompleta e idade de 40
anos ou mais.
c) “dificuldade”: homens com menos de 4 anos de escolaridade ou escolaridade
fundamental incompleta ou escolaridade média incompleta e idade até 24 anos;
mulheres de escolaridade fundamental completa, média completa ou superior e idade
até 24 anos; mulheres de escolaridade fundamental completa, média completa ou
superior e idade de 25 a 39 anos.
d) “maior dificuldade”: mulheres com menos de 4 anos de escolaridade ou
escolaridade fundamental incompleta ou escolaridade média incompleta, em todas as
faixas etárias; mulheres de escolaridade fundamental completa, média completa ou
superior e idade de 40 anos ou mais.
Art. 5 Fica estabelecido o seguinte fator de ponderação para as mencionadas
categorias de trabalhadores colocados: Maior facilidade de inserção 0,70; Facilidade
de inserção 0,85; Dificuldade de inserção 1,15; Maior dificuldade de inserção 1,30.
(RESOLUÇÃO, n. 318 de 29 de abril de 2003)

Experimente consultar a palavra “trabalhador” no Google, clique em “imagens” e observe a quantidade de
homens de capacete de construção civil.
8
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De forma similar ao que aconteceu nas políticas de qualificação, as resoluções
abordando o Sistema Nacional de Emprego entre 2003 e 2015 também mantiveram
praticamente inalterada a fórmula textual para “delimitar” seu público prioritário. Se até então
esses limites já eram considerados difusos, a Resolução n. 758, publicada em março de 2016
ampliou significativamente o rol de grupos preferenciais e, por consequência, a dificuldade para
se colocar em prática essas preferências:
§ 1o As ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda são de caráter
universal, tendo como publico prioritário os trabalhadores habilitados ao segurodesemprego; sem prejuízo de iniciativas dirigidas a públicos específicos, a exemplo
dos seguintes: I - pessoas desempregadas há mais de 12 meses;
II - jovens; III - jovens aprendizes; IV - trabalhadores internos e egressos do sistema
penal e jovens submetidos a medidas socioeducativas; V - trabalhadores autônomos,
por conta própria, cooperativados, em condição associativa ou autogestionada e
empreendedor individual; VI - trabalhadores rurais; VII - trabalhadores resgatados da
condição análoga à de escravo; VIII - pescadores; IX - pessoas com deficiência; X participantes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO;
XI – imigrantes e refugiados;
XII – mulheres; XIII – pessoas beneficiarias de outras politicas de inclusão social; e,
XIV – trabalhadores com mais de 40 anos de idade. (RESOLUÇÃO, n. 758 de 9 de
março de 2016)

Assim, o que se conclui a partir da análise das resoluções do Codefat é que a temática
de gênero ocupou pouco espaço na agenda do Conselho, que se limitou ao reconhecimento
simbólico que as mulheres devem ser priorizadas nas políticas públicas custeadas pelo FAT
(bem como o extenso rol de outros grupos considerados igualmente prioritários). Porém, como
a forma de concretizar essa deliberação não foi especificada pelo colegiado e como não foram
definidas nem metas, nem a forma de monitoramento, a decisão quanto à priorização das
mulheres foi, na prática, transferida aos agentes executores dessas políticas nos estados e
municípios.
Em complemento às informações e conclusões reunidas até este ponto, a próxima seção
trará novos elementos para compor a visão geral do problema, ao apresentar tanto uma
abordagem teórica sobre as dimensões da representação feminina, como também ao expor
dados empíricos sobre o Codefat processados sob essa perspectiva conceitual.

2.3 As dimensões da representação feminina no Codefat

Verba e Nie (1972), definem participação política como sendo aquelas atividades feitas
por cidadãos privados, que são orientadas de forma mais ou menos direta a influenciar agentes
públicos e/ou as suas ações. Outra definição também apresentada por Verba, mas agora com
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Scholzman e Brady (1995), estabelece que participação política é uma atividade que tem a
intenção ou o efeito de influenciar a ação pública, seja de forma direta, influenciando a
elaboração da política pública, seja indiretamente, influenciando a seleção dos legisladores.
Para Arnstein (1969) trata-se de um termo categórico para o poder do cidadão, enquanto van
Deth (2016), de forma mais aberta, define participação política como atividades de cidadãos
afetando a política.
Nota-se que participação a política tem nessas definições o sentido da atuação direta no
nível individual, seja participando de reuniões e atos cívicos, assinando petições, envolvendose em campanhas políticas ou votando nas eleições. Essa forma de participação é diferente da
que ocorre no âmbito das instituições participativas, como os parlamentos e colegiados. Nesse
caso, a participação se dá por meio de representantes, visto que nem sempre é viável reunir toda
a população de dada coletividade para deliberar sobre os assuntos de seu interesse. Assim,
quando se fala em participação feminina no Codefat, o que está em exame é, mais precisamente,
a representação feminina no Codefat.
Desde meados do Século XX, uma rica literatura tem sido produzida sobre
representação feminina nos parlamentos. Uma referência comum à maioria das autoras que
tratam do tema é a obra The Concept of Representation, de Hanah Pitkin (1967), que, a partir
de uma ampla revisão do conhecimento produzido sobre o tema até aquela data, propôs quatro
dimensões da representação: a formal, que se refere às regras para escolha dos representantes;
a descritiva, que se refere à similaridade da proporção entre os representantes e os
representados; a substantiva, que é a congruência entre as ações dos representantes e os
interesses dos representados; e, por fim, a simbólica, que se refere ao satisfação do representado
em relação à atuação de seu representante.
Baseando-se em maior ou menor grau na classificação de Pitkin, identificou-se um
número crescente de estudos buscando compreender as relações existentes entre essas quatro
dimensões (CELIS, 2009, 2013, DAHLERUP, 1988, 2006; WÄNGNERUD, 2009). Para evitar
que a discussão se distancie mais que o necessário do escopo desta dissertação, a análise sobre
a representação da mulher no Codefat se fixa sobre o Modelo Integrado da Representação
(SCHWINDT-BAYER e MISHLER, 2005), que relaciona as quatro dimensões de Pitkin,
conforme ilustrado na Figura 2.
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Figura 2: Modelo Integrado da Representação

Fonte: Elaboração própria a partir de Schwindt-Bayer e Mishler (2005)

De acordo com o modelo, a representação formal – ou seja, as regras de escolha dos
representantes – tem uma função essencial, visto que ela é tributária de todas as demais
dimensões. A relevância da representação formal como indutora da melhor qualidade da
representação feminina é a base dos debates acerca das políticas de quotas para mulheres nos
sistemas eleitorais (DAHLERUP, 2006). Outra relação importante é a que vincula as
representações descritiva e substantiva, que serve de insumo para pesquisas que versam sobre
a relação entre o número de mulheres nos colegiados e o número de atos aprovados em favor
das mulheres. Importantes estudos nesse campo específico tiveram início nos países nórdicos
nos anos 1980 e buscaram encontrar empiricamente qual seria o percentual de mulheres nos
parlamentos a partir do qual a produção legislativa passaria a incluir questões relevantes da
agenda feminina, o que algumas autoras optaram por denominar teoria da massa crítica.
Segundo essa teoria, seria necessário um percentual mínimo de mulheres a partir do qual a
produção legislativa favorável à causa feminina seria ativada (CELIS et al., 2008; CHILDS e
KROOK, 2008; DAHLERUP, 1988; WÄNGNERUD, 2009). Embora haja resultados distintos
entre os estudos, o número de 30% é mencionado com maior frequência como sendo o “número
mágico” da teoria da massa crítica. Nas décadas seguintes surgiram ressalvas à interpretação
que poderia ser dada a esses trabalhos iniciais. A preocupação desses comentaristas era de que
as mulheres, quando finalmente conseguiam um lugar no parlamento, estariam “forçadas” a
defender causas femininas. Além disso, essa abordagem não levaria em consideração a atuação
de homens em favor das questões de desigualdade de gênero.
Outra abordagem que também trata das relações entre representação descritiva e
substantiva é o debate sobre a política de ideias e a política de presença. Segundo essa
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abordagem, de um lado, há a percepção de que a chave da boa representação política está no
programa e nas ideias compartilhadas entre representantes e representados, sem qualquer
referência à identidade das(os) representantes. De outro, há a afirmação da necessidade da
presença física dos grupos excluídos nos locais de decisão, o que mobiliza as discussões sobre
cotas eleitorais. Para Anne Phillips, não se trata de escolher uma ou outra forma de
representação, mas de reconhecer os limites de cada abordagem e, com essa compreensão
integral, buscar um sistema mais justo que incorpore tanto ideias quanto presença. (PHILLIPS,
1995).
Diante dessas leituras do problema da representação, a posição mais segura seria dizer
que, embora existam resultados empíricos divergentes nesses estudos, a análise global de seus
resultados confirma que mulheres na política contribuem para fortalecer a posição dos
interesses femininos (WÄNGNERUD, 2009).
A partir dessa breve fundamentação teórica, as hipóteses que surgem sobre o baixo
número de resoluções em favor das mulheres aprovado no Codefat ao longo de seus primeiros
27 anos de história são: i) as regras de acesso ao Conselho não favorecem a composição
igualitária entre homens e mulheres; ii) o percentual de mulheres presente no Conselho não
atingiu a massa crítica.
A primeira hipótese é facilmente verificada, uma vez que nem a lei de criação do
Codefat nem as resoluções que tratam de sua organização interna preveem qualquer dispositivo
que pudesse fomentar uma maior representação feminina no Conselho.
Para testar a segunda hipótese, recorreu-se à análise de todas as 198 atas das reuniões
ordinárias e extraordinárias realizadas entre 1990 e 2016, computando-se os percentuais de
mulheres em cada reunião. A média anual desses percentuais e o número de resoluções
endereçadas à temática de gênero estão representadas no Gráfico 8 a seguir.
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Gráfico 8: Representação descritiva e substantiva da mulher no Codefat - Percentual médio
anual de mulheres no Conselho e o número de resoluções aprovadas contendo alguma
referência à temática de gênero (1990 – 2016).
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Fonte: Elaboração própria a partir das atas e resoluções do Codefat (1990 a 2016)

Em toda a história do Codefat, o percentual médio de mulheres presentes em reuniões
do Conselho foi de 5,9% e nunca ultrapassou os 20%, marca bem inferior aos 30% usualmente
aceitos como o ponto da massa crítica, dados que não permitem que a segunda hipótese seja
rejeitada. Interessante notar no gráfico que as poucas resoluções que mencionam alguma
questão de gênero foram aprovadas justamente em períodos em que a presença feminina foi
praticamente nula, fato que se alinha à argumentação dos críticos da teoria da massa crítica.
A sub-representação feminina no Codefat, seja na dimensão descritiva (quantidade de
mulheres no Conselho), seja na substantiva (conteúdo das deliberações), é um fato que por sua
gravidade e persistência provoca reflexões sobre suas causas. Como essa baixa representação
feminina pode persistir durante tantos anos exatamente no conselho que tem a atribuição de
intervir, por meio de políticas públicas de trabalho e emprego, em um mercado
reconhecidamente desigual e injusto para determinados grupos da sociedade, entre os quais o
das mulheres?
Some-se a isso outro fato contextual relevante: a Constituição Federal de 1988 e suas
diretrizes pela democratização dos assuntos públicos deu outro status à participação social no
controle do Estado e no processo de decisão e implementação das políticas públicas. Com isso,
a participação social passou a ser valorizada pela contribuição que oferece ao processo de
decisão das políticas sociais, de sua implementação e de seu controle, em caráter complementar
à ação do Estado.
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A participação social teria, pois, papel relevante tanto no que diz a respeito à expressão
de demandas como em relação à democratização da gestão e da execução das politicas
sociais. A consolidação desta participação, na ultima década, efetuou-se
principalmente por meio dos diversos formatos de conselhos e dos diferentes
mecanismos de parceria colocados em prática nas políticas sociais. A constituição de
conselhos e parcerias no interior destas politicas responde a impulsos diversos que
atuaram sobre sua criação e desenvolvimento. Os conselhos emergem, sobretudo, das
demandas de democratização da sociedade em face do processo decisório que permeia
as politicas sociais. As parcerias, por sua vez, inspiram-se em uma demanda de
reorganização da intervenção do Estado no campo social, em busca de maior
igualdade, equidade ou eficiência. (BEGHIN, JACCOUD e BARBOSA, 2005)

A partir desse ponto, outras questões se apresentam. Se o problema da desigualdade
existe (e é grave) e se o contexto proporcionado pela Constituição Federal de 1988 é favorável
ao seu enfrentamento – afinal, o Codefat é um dos espaços de participação alavancados pela
Carta –, por que, ainda assim, a representação feminina é baixa no Conselho? Se não há regras
limitando o acesso de mais mulheres no Conselho, por que elas não acessam? Se não há regras
impedindo a proposição de iniciativas para a redução das desigualdades, porque não são
propostas?
Ainda na fase de reflexões iniciais e de entrevistas preliminares em busca de respostas
a essas questões, percebeu-se entre os interlocutores uma linha de argumentação que atribui
essa realidade ao fato de que os temas tratados pelo Codefat (por envolverem discussões sobre
economia, finanças etc.) têm sido historicamente dominados por homens, em detrimento das
mulheres. Por outro lado, espaços que tratam de assuntos da área da saúde, assistência social,
direitos das crianças e dos adolescentes, por exemplo, contam com maior presença feminina.
Embora essa linha de argumentação tenha provocado algum incômodo pelo fatalismo e
naturalidade com que foi verbalizada pelos interlocutores, ela é corroborada por Lena
Wangnerud (2009), ao apontar que, em espaços legislativos, as mulheres são mais propensas
do que os homens a serem nomeadas para comitês de saúde e assistência social, ao passo que
eram menos propensas do que os homens a terem assento em comitês que lidam com negócios
e assuntos econômicos (WANGNERUD, 2009).
No Brasil, essa tendência é confirmada pelo Relatório de Pesquisa Conselhos
Nacionais: perfil e atuação dos conselheiros, editado pelo Ipea em 2013, do qual se extraiu o
gráfico reproduzido abaixo, que mostra que o percentual de mulheres nos conselhos que lidam
com a temática de políticas sociais e de garantia de direitos é aproximadamente duas vezes
maior do que nos colegiados que tratam de desenvolvimento econômico, e de infraestrutura e
recursos naturais.
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Figura 3: Distribuição dos conselheiros por sexo, segundo a área temática do conselho

Fonte: (IPEA, 2013)

A segregação de assuntos entre homens e mulheres, aceita com naturalidade no âmbito
de um Estado que se pretende neutro, evidencia a existência de normas não escritas – regulando
o acesso aos espaços estatais, à participação política e, em última instância, às políticas públicas
– cuja força não se pode desconsiderar. Fenômenos dessa natureza são objeto de estudo do
feminismo, cujas teorias oferecem contribuições relevantes para a percepção do mundo sob
outra perspectiva e, no caso específico do que foi observado no Codefat, proporcionam
fundamentos para o avanço desta pesquisa sob alicerces mais sólidos.

2.4 Aporte conceitual do Feminismo

As diferenças entre os dois sexos, em especial as relativas à reprodução, serviram de
pretexto para a definição de outros papeis a serem desempenhados de forma exclusiva ou por
mulheres ou por homens. Como consequência, até hoje persistem fortes convenções que
submetem a mulher na esfera privada e a excluem da esfera pública. A crítica a essa realidade
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e as formas de supera-la são o objeto do feminismo como movimento político e intelectual
(MIGUEL e BIROLI, 2014).
Desde seu surgimento e estruturação, a partir do século XVIII, o movimento feminista
tem contribuído com as transformações observadas ao longo dos últimos dois séculos. O mundo
atual já não aceita com tanta naturalidade, por exemplo, que mulheres não tenham direito a
voto, ou que não possam firmar contratos sem a autorização do marido.9 Entretanto, a própria
superação dessas desigualdades mais evidentes pode provocar atrasos no processo de obtenção
da igualdade plena entre homens e mulheres.
Embora um certo senso comum, muito vivo no discurso jornalístico, apresente a
plataforma feminista como “superada”, uma vez que as mulheres obtiveram acesso a
educação, direitos políticos, igualdade formal no casamento e uma presença maior e
mais diversificada no mercado de trabalho, as evidências da permanência da
dominação masculina são abundantes. Em cada uma destas esferas – educação,
política, lar e trabalho – foram obtidos avanços, decerto, mas permanecem em ação
mecanismos que produzem desigualdades que sempre operam para a desvantagem das
mulheres. Formas mais complexas de dominação exigem ferramentas mais
sofisticadas para entendê-las; nesse processo, o pensamento feminista tornou-se o que
é hoje: um corpo altamente elaborado de teorias e reflexões sobre o mundo social.
(MIGUEL e BIROLI, 2014, KINDLE 2085-2090)

2.4.1 Dominação masculina, patriarcado e segregação de gênero

Entre as teorias feministas, as correntes que abordam a dominação masculina e o
patriarcado proporcionam subsídios consistentes para identificar variáveis que influenciam a
participação feminina na política. Esses dois termos buscam explicar fenômenos que ocupam o
mesmo campo fenomenológico e por vezes se confundem.
Dominação masculina diz respeito à reprodução de estereótipos do papel secundário e
marginal da mulher na sociedade, como ser frágil e submisso, em contraposição à idealização
do homem como naturalmente forte e dominador. Segundo Bourdieu (2017), a dominação não
é o efeito direto e simples da ação exercida por um conjunto de atores sobre outros (dominantes
versus dominados), mas o efeito indireto de um conjunto complexo de ações que se perpetuam
tanto em lugares mais visíveis de seu exercício, como a unidade doméstica, como também em
instâncias como a escola ou o Estado.

9

No Brasil, até 1890, a violência física contra a mulher dentro da família era permitida por lei. Até o inicio da
década de 1960, as mulheres perdiam a capacidade civil quando se casavam, de forma que não poderiam
estabelecer contratos ou ter bens sem a permissão de seus maridos e, caso se separassem, perdiam o poder sobre
os filhos. Até 1977, as mulheres que se casavam tinham que somar o nome do marido ao seu, obrigatoriamente
(PEREIRA, 2011).
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Patriarcado, por sua vez, é considerado uma das manifestações históricas da dominação
masculina. Segundo Miguel e Biroli (2016), ele corresponde a uma forma específica de
organização política, vinculada ao absolutismo, bem diferente das sociedades democráticas
concorrenciais atuais, ou ainda, como um sistema psicológico e político que valoriza mais o
homem que a mulher. Esse sistema se vale da lei, da tradição, da força, dos rituais, dos
costumes, da educação, da linguagem, do trabalho etc., para manter as mulheres governadas
por homens tanto na vida pública como na vida privada (SALAMI, 2017).
Nesse sentido, o patriarcado representa as manifestações mais grosseiras da
desigualdade, enraizadas no modelo de família que tem o homem como chefe da família
subjugando a mulher e os mais jovens.
Como consequência da evolução da sociedade, principalmente após a segunda metade
do século XX, as instituições patriarcais vêm sendo transformadas e parte importante dessa
transformação é a substituição de relações de subordinação direta de uma mulher a um homem,
próprias do patriarcado histórico, por estruturas impessoais de atribuição de vantagens e
oportunidades (FRASER, 1997 apud MIGUEL e BIROLI, 2016). Por esse motivo, Miguel e
Biroli consideram o termo dominação masculina mais apropriado e abrangente do que
patriarcado.
Segundo Firmino e Silva (2015), esse sistema, ao longo da história, ordenou as esferas
sociais, criando uma situação de dependência das mulheres em relação aos homens, o que ainda
nos dias atuais intervém negativamente na qualidade de vida da mulher. Desde muito pequenos,
meninos e meninas recebem uma educação que produz aptidões diferenciadas: enquanto as
meninas são estimuladas a se envolverem em atividades relacionadas ao cuidado e ao ambiente
doméstico, os meninos são incentivados ao desenvolvimento da força física, dos jogos
competitivos e das aptidões relacionadas à vivência nos espaços públicos. Ainda sobre este
ponto, Santos (2009) acrescenta:
O modelo tradicional masculino requer do homem frieza, insensibilidade, altivez,
opressão, poder, força, virilidade, enfim, o que representa superioridade física e
intelectual. Desde cedo são educados, inclusive pelas mulheres, para se tornarem
agressivos, competitivos, provedores e intolerantes com a manifestação de
sentimentos e emoções. Há certo temor de serem rotulados como “fracos”, caso
manifestem algum comportamento que lembre o campo emotivo feminino. (SANTOS
2009)

Os efeitos disso são os estereótipos de gênero presentes de forma difusa em todo o
tecido social e, consequentemente, no mercado de trabalho, gerando neste uma espécie de
segregação ocupacional, cujo efeito ainda hoje é visto com naturalidade.
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"[O]s homens são mais propensos a serem ministros ou parlamentares, executivos ou
magnatas, cientistas ganhadores do Prêmio Nobel, médicos ou pilotos de avião.
[Enquanto] as mulheres são mais propensas a serem secretárias, técnicas de
laboratório, faxineiras, enfermeiras, aeromoças, professoras primárias ou assistentes
sociais." (LEWONTIN, ROSE e KAMIN, 1984)

As análises de Hegewisch et al (2010) sobre a segregação ocupacional no mercado de
trabalho dos Estados Unidos entre 1972 e 2009 corroboram os efeitos dos estereótipos de gênero
ao verificarem uma grande concentração (acima de 80%) de mulheres em profissões como
assistentes de dentistas, cabeleireiras, professoras primárias, enfermeiras e bibliotecárias e, por
outro, poucas mulheres (abaixo de 20%) atuando como eletricistas, carpinteiras, engenheiras e
cirurgiãs (HEGEWISCH et al., 2010).
Chies (2010) afirma que essa situação diferencial de homens e mulheres na sociedade e
no campo do trabalho é em parte justificada pelo fato de o próprio sistema ter sido construído
em torno do modelo masculino de trabalhador. Nesse sistema, o homem pode se dedicar mais
ao trabalho, porque conta com uma mulher (esposa, companheira, mãe, irmã, filha) para cuidar
dele; enquanto a mulher, historicamente incumbida desse papel, não possui o mesmo estímulo
social a desenvolver uma carreira. Como resultado, a força de trabalho feminina se fragiliza,
primeiro porque a mentalidade social predominante ainda enxerga a mulher como a responsável
pelas atividades cuidadoras (enfermeira, babá, faxineira etc.) e, segundo, porque ainda persiste
a interpretação que a mulher busca a inserção no trabalho principalmente em fases de crise
econômica na família, quando o provedor (marido, pai, irmão etc.) está doente ou
desempregado e, por isso, ela se submeteria a um salário menor (CHIES, 2010). Além disso,
nas sociedades industriais capitalistas, a produção é privilegiada sobre a reprodução, pois a
indústria e o comércio são vistos como essenciais e fonte de bem-estar e riqueza, enquanto
cuidar das crianças e dos idosos é visto como secundário e oneroso (ACKER, 1992).
Também é Joan Acker que pontua gênero como sendo um símbolo pervasivo de poder,
na medida em que é um processo (e não uma característica das pessoas, embora a associação
das pessoas a categorias de gênero seja-lhe um aspecto central) que não existe isoladamente,
mas simultaneamente como parte de outros processos de demarcação e dominação, como classe
e raça.
A mesma autora discute a influência da dominação masculina nas estruturas
institucionais, como as leis, a política, a religião, a academia, o estado, a economia (incluindo
aqui o mercado de trabalho), “por terem sido historicamente desenvolvidas por homens,
atualmente dominadas por homens e simbolicamente interpretadas a partir do ponto de vista de
homens em posições de liderança” (ACKER, 1992). Três mecanismos oferecem suporte a essas
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afirmações. Primeiro, as instituições passam a ser teorizadas e conceituadas em termos
supostamente neutros quanto aos aspectos de gênero, porém essa neutralidade é a representação
dos modelos masculinos, fato ainda aceito com naturalidade.10 Segundo, os processos
institucionais se consolidam conforme essa neutralidade enviesada, o que retroalimenta o
sistema e reforça o modelo.11 Terceiro, a retroalimentação também ocorre nas interações
cotidianas que dão vida a esses processos, quando as pessoas interagem, replicando personagens
que perpetuam estereótipos de gênero.
Com base nessas contribuições vê-se que as instituições (o Codefat, inclusive) estão
permeadas por esses mecanismos, afirmação que, no nível abstrato, faz sentido e ajuda a
explicar a naturalidade com que são aceitos fenômenos como a segregação de gênero, a
desvalorização do trabalho da mulher e a sub-representação feminina nos espaços de decisão
política. O aporte conceitual do feminismo também permitiu identificar a dominação masculina
como substrato das “normas ocultas” que limitaram a representação feminina e o avanço da
agenda de gênero no Codefat.
Contudo, resta ainda compreender como esses mecanismos teóricos se manifestam no
plano concreto, reflexão que impulsiona a pergunta central da pesquisa: como a dominação
masculina se manifesta no Codefat restringindo a representação feminina?
Para a investigação de questões dessa natureza, a abordagem qualitativa se revela mais
adequada, uma vez que serão necessários exames mais profundos sobre aspectos sutis do
fenômeno que se quer observar. A abordagem qualitativa também é apropriada levando-se em
consideração os principais insumos disponíveis: atas e resoluções produzidas pelo Conselho,
como também entrevistas e observações participantes em reuniões do colegiado.

10

Para se ter uma ideia sobre esse fato, basta comparar as imagens que retornam de uma consulta no Google às
palavras boss, chief, leader, manager etc. com as que retornam a partir dos termos operator, assistant.
11
A própria Língua Portuguesa idioma é um exemplo: o artigo Violência simbólica e inclusão pela língua: uma
introdução, de Roberta Gregoli (2017) trata do assunto de forma esclarecedora.
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3 PROPOSTA TEÓRICA

A partir do interesse em se investigar a natureza das relações entre a dominação
masculina e o Codefat que possam explicar a sub-representação feminina no Conselho, o aporte
teórico aqui proposto pretende estabelecer uma interface analítica que acolha as principais
dimensões e variáveis do problema. Com essa finalidade, a teoria institucionalista, sobretudo a
vertente neoinstitucionalista, traz fundamentos suficientes para caracterizar o Codefat como
instituição formal, a dominação masculina como instituição informal e, a partir da estrutura
proposta por Helmke e Levitsky (2004), examinar as relações entre ambas.

3.1 Aporte conceitual do Institucionalismo

No campo das ciências sociais, as explicações sobre os fenômenos têm se baseado, por
um lado, pelas abordagens que consideram a estrutura como fator central, e, por outro, pelas
teorias que consideram o papel dos agentes como fator de maior influência. Contudo, se se levar
em consideração que os indivíduos (os agentes) interagem com as estruturas (organizações e
instituições) e que essas interações ocorrem de acordo com regras que por sua vez foram criadas
por indivíduos, fica evidente que essas duas dimensões são bastante interligadas.
Uma das principais características da teoria institucionalista é sua substancial variedade
de abordagens, o que gera a necessidade de que o termo venha acompanhado da denominação
de sua vertente específica. Assim, o primeiro recorte que se faz necessário é o que delimita o
institucionalismo do neoinstitucionalismo e o segundo recorte é o que apresenta as principais
correntes do neoinstitucionalismo.

3.1.1 Institucionalismo: múltiplas abordagens

A primeira versão do institucionalismo, delineada entre a segunda metade do século
XIX e a primeira metade do século XX, caracteriza-se por sua centralidade no estado como
“entidade virtualmente metafísica” (PETERS, 1999), que engloba a lei e as organizações
governamentais, influenciando o comportamento da sociedade. Segundo esse modelo, as
estruturas sociais recebem sua legitimidade somente quando são reconhecidas pelo estado, ao
invés de serem manifestações naturais da vontade popular ou das forças do mercado e, por isso,
o agente público nessa abordagem se assemelha mais à figura do juiz (ou do tabelião) do que a
do gerente.
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Também são características marcantes desse institucionalismo: o legalismo, ou papel
central da lei no governo; o estruturalismo, ou a presunção de que a estrutura por si só determina
o comportamento (dada uma estrutura seria possível prever o comportamento de dado sistema,
deixando pouco espaço para o indivíduo); o holismo, ou a tendência a analisar estruturas e
sistemas como um todo, sem levar em consideração variações internas (por exemplo, analisase um parlamento, sem considerar as distintas legislaturas); o historicismo, ou a tendência a
atrelar a interpretação dos sistemas políticos e o do contexto socioeconômico e cultural ao
desenvolvimento histórico; e, por fim, a análise normativa, ou a tendência à introdução a
elementos pré-concebidos em suas análises (adotando parâmetros normativos sobre o que seria,
por exemplo, um “bom governo”) (PETERS, 1999).
Após receber as contribuições provenientes das teorias behavioristas e da escolha
racional, a partir de meados da década de 1980, o institucionalismo passa a incorporar
concepções que dirigem o foco das análises para a ação coletiva, resultando em novas
abordagens sobre os fenômenos da vida política, as quais recebem a denominação de
neoinstitucionalismos.
Um registro que se faz necessário sobre o neoinstitucionalismo é que não se trata de
uma corrente de pensamento unificada. Hall e Taylor afirmam que há pelo menos três métodos
de análise diferentes, todos reivindicando o título de neoinstitucionalismo: o institucionalismo
histórico, o institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo sociológico (HALL e
TAYLOR, 2003). Já Guy Peters descreveu em 1999, cinco escolas: o institucionalismo
normativo, o institucionalismo da escolha racional, o histórico, o empírico e o sociológico
(PETERS, 1999). O próprio Peters, mais recentemente, apresentou uma nova classificação que
considera quatro tipos de institucionalismo: o normativo, o da escolha racional, o histórico e o
discursivo (PETERS, 2016).12
Embora as abordagens neoinstitucionalistas sejam distintas, Peters ressalta cinco pontos
em comum entre as escolas, os quais propiciam reflexões úteis para o campo das políticas
públicas. O primeiro é a concordância quanto à capacidade que as instituições possuem de criar
previsibilidade. Ou seja, se as instituições estão funcionando bem, então seus membros tendem
a se comportar de maneira previsível, pois elas geralmente ativam pensamentos, expectativas e
ações ordenados, impondo forma e consistência às atividades humanas (HODGSON, 2006).
Outro ponto comum é que, se os padrões de comportamento de seus membros tendem a
se reproduzir no tempo, as instituições tendem à estabilidade e até mesmo a resistirem a
12

Por uma questão de aderência ao escopo da pesquisa, optou-se por não trazer o detalhamento das características de cada uma
dessas escolas nesta versão final.
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mudanças. Assim, decisões atuais são tomadas com base em decisões anteriores, políticas
públicas são formuladas e executadas a partir de políticas anteriores e assim por diante.
O terceiro é que instituições possuem ideias, ou pelo menos propagam ideias (PETERS,
2016), na medida em que indivíduos se tornam membros de uma instituição por concordar com
essas ideias (ou aderem a essas ideias ao se tornarem membros). Essas ideias podem ser valores
intrínsecos, que nascem e se fortaleceram naturalmente ao longo da trajetória da organização,
mas podem ser também criadas “artificialmente”, por exemplo, nos processos de elaboração da
identidade institucional e comumente expressos na forma de missão-visão-valores.
O quarto ponto afirma que as instituições canalizam pressões políticas. Por mais que
uma instituição pretenda ser exclusivamente técnica e apolítica, é impossível que ela funcione
isenta das pressões políticas da sociedade, e, como resultado as instituições terminam por
privilegiar alguns grupos em detrimento de outros.
Por fim, as escolas também concordam com o fato que as instituições informais são tão
relevantes quanto as formais, possuindo inclusive características muito semelhantes com as
descritas acima e que, por isso, as instituições informais podem contribuir consideravelmente
para o sucesso ou fracasso da ação governamental. Por esse motivo, é importante que elas sejam
levadas em conta nos processos de elaboração, implementação, ou análise de políticas públicas.

3.1.2 Instituições: delineamentos necessários

Embora as escolas institucionalistas sejam contemporâneas, elas se mantiveram
distantes entre si, como escolas de pensamento fechadas em que “cada uma passou o tempo
afinando seu próprio paradigma” (HALL e TAYLOR, 2003). Somando-se a esse isolamento o
fato que das escolas mantêm enfoques distintos sobre seu o objeto de estudo, é natural que elas
tenham elaborado proposições diferentes para definir instituição.
Para a escola normativa, por exemplo, instituições são grupos inter-relacionados de
regras e rotinas que definem a ação apropriada em termos de relações entre regras e situações
(MARCH e OLSEN, 1989 apud PETERS, 1999) e que se caracterizam também por sua
durabilidade e sua capacidade de influenciar o comportamento dos indivíduos, mesmo quando
esse comportamento seja contrário aos interesses individuais. Já para a escola da escolha
racional, instituições podem ser definidas como regras comumente conhecidas, usadas para
estruturar situações de interação recorrente que são dotadas de mecanismos de sanção (VOIGT,
2016). Hall e Taylor (2004) identificaram teóricos do institucionalismo histórico que definem
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instituição como os procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas
inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política. Contudo,
Peters (1999) complementa afirmando que dentro do próprio institucionalismo histórico há
proposições que “tendem a ser mais vagas e a valerem-se de exemplos que vão desde estruturas
governamentais (legislaturas), instituições legais (leis eleitorais) até instituições sociais mais
amorfas (classe social)”.
A partir de uma revisão da literatura mais relevante sobre o tema, Hodgson (2006)
assegura que definições consensuais são possíveis e propõe que instituições são sistemas de
regras sociais estabelecidas e prevalentes que estruturam as interações sociais. Sem
desconsiderar a grande contribuição que a diversidade de nuances e enfoques das escolas
institucionalistas proporcionam à reflexão sobre o tema, identificou-se na definição de Hodgson
um núcleo conceitual suficientemente amplo e consistente para lançar os conceitos que serão
abordados na sequência e também para sustentar as análises que serão trabalhadas na parte
empírica da pesquisa.
O segundo aspecto que merece ser discutido origina-se nas ocorrências encontradas na
literatura buscando encontrar os limites entre instituições e organizações. De acordo com
Douglass North, instituições são as regras do jogo, enquanto as organizações são os jogadores;
as instituições são criadas e alteradas pelos seres humanos e as organizações podem ser
entendidas como agentes de mudanças institucionais (NORTH, 1990).
Peters (1999), entretanto, reconhece que fazer essa diferenciação não é simples.
Quais seriam as diferenças relevantes entre instituições e organizações? Novamente
parece que não há resposta definitiva, então a divisão entre os dois tipos de estruturas
permanece fluida. A distinção pode ser de alguma forma facilitada se nós
adicionarmos o adjetivo ‘formal’ e assim aplicar uma definição mais estrita para
organização e uma um pouco mais solta, mais baseada em aspectos culturais, para
instituições. Mesmo assim, a linha entre os dois conceitos permanecerá indistinta”.
(PETERS, 1999, p. 31)

Sobre esse assunto, Hodgson (2006) alerta que há quem interprete North como se ele
tivesse escrito que organizações não são instituições, quando na verdade ele apenas optou por
não levar em consideração as regras sociais internas às organizações por conveniência de seu
objeto de estudo, tratando-as como agentes unitários e focalizando nas interações no nível
nacional ou transnacional. Assim, nota-se que mesmo North reconhece a interseção entre os
dois conceitos ao afirmar que organizações envolvem estruturas, ou redes, e essas não podem
funcionar sem regras de comunicação, afiliações ou soberania. A existência de regras no âmbito
da organizações significa que as organizações, mesmo pela própria definição de North, devem
ser consideradas como um tipo de instituição (HODGSON, 2006).
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Assim, ao se optar pelos termos organização e instituição não se cogitou aqui
representar grupos de objetos completamente distintos. Por se levar em consideração o conjunto
das contribuições trazidas pelas escolas institucionalistas, em toda sua diversidade, houve uma
aproximação da proposição de Hodgson, que considera que organizações são um tipo especial
de instituição com características adicionais.
Organizações são instituições especiais que envolvem (a) critério para estabelecer
seus limites e para distinguir seus membros dos não-membros, (b) princípios de
soberania considerando quem está no comando, e (c) cadeias de comando delineando
responsabilidades dentro da organização. (HODGSON, 2006, p. 18)

Por fim, para estabelecer os limites entre instituições formais e instituições informais,
não é totalmente incorreto afirmar que o ponto de partida da literatura relevante que aborda esse
tema tem sido – novamente – as ideias de Douglass North (ESTRIN e PREVEZER, 2011;
HELMKE e LEVITSKY, 2004; HODGSON, 2006; LAUTH, 2000). Como já discutido, North
(1990) define instituições como sendo as regras dotadas de mecanismos de sanção usadas para
estruturar interações recorrentes. Ele distingue as instituições entre formais e informais
utilizando a natureza das regras como critério, uma vez que essas regras podem ser
determinadas formal ou informalmente. Hodgson (2006) oferece novamente um complemento
ao debate resgatando que em um primeiro momento North de fato confinou sua definição de
instituições às regras codificadas em lei, mas que mais tarde ele enfatiza o papel da ideologia e
dos costumes como limitações informais e redefine instituições como sendo “limitações que
seres humanos impõem às interações humanas” (NORTH, 1995 apud HODGSON, 2006).
Gretchen Helmke e Steven Levitsky (2004), engajados com esse entendimento mais
amplo e atual de North, diagnosticaram que as instituições informais têm sido objeto de
interesse, embora não tenham sido rigorosamente conceituadas ou teorizadas. O termo tem sido
utilizado para caracterizar “aspectos da cultura tradicional, redes de indivíduos, clientelismo,
corrupção, clãs, grupos mafiosos, sociedade civil e uma variedade de normas legislativas,
judiciais e burocráticas” e que essa amplitude conceitual limita a capacidade de elaborar e testar
teorias.
Diante dessa constatação, Helmke e Levitsky buscaram aliar o sentido intuitivo desses
termos com as definições empregadas pelos principais estudiosos sobre o tema e propuseram
instituições formais como sendo “regras que são abertamente codificadas, no sentido de que
elas são estabelecidas e comunicadas por meio de canais que são amplamente aceitos como
oficiais”. Instituições informais, por seu turno, foram definidas como “regras socialmente
compartilhadas, usualmente não escritas, que são criadas, comunicadas e executadas fora dos
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canais oficialmente sancionados”. Assim, o termo instituições formais refere-se, por exemplo a
“órgãos estatais (tribunais, legislaturas, burocracias) e normas estatais compulsórias
(constituições, leis, regulações), enquanto instituições informais englobam organizações
cívicas, religiosas, familiares e outras organizações sociais”. (HELMKE e LEVITSKY, 2004)
Após definir os dois tipos de instituição, a dupla aprofunda a discussão sobre instituições
informais apresentando o que elas não são. Primeiro, instituições informais não são instituições
necessariamente fracas. O fato de não estarem registradas em forma de uma lei, por exemplo,
não significa que não sejam fortes. Basta observar, por exemplo, a força que o clientelismo
ainda exerce em grande parte da sociedade atual. Segundo, nem todos os comportamentos
regulares (repetitivos) são instituições informais. A corrupção, por exemplo, é sem dúvida um
comportamento informal, mas somente seria considerada uma instituição, quando fosse
amplamente conhecida e esperada dos agentes públicos. Terceiro, instituições informais devem
ser diferenciadas de cultura. Mesmo que a fronteira entre elas seja imprecisa e que a cultura
tenha um papel relevante na formação das instituições, o que define o limite das instituições
informais são as expectativas compartilhadas, enquanto os valores compartilhados estariam no
domínio da cultura. Por fim, instituições informais devem ser diferenciadas de organizações
informais. Nesse aspecto, é útil recorrer à primeira proposição de North, que separa as regras
dos jogadores, e, da mesma forma, separar organizações informais (como famílias e grupos
mafiosos por exemplo), de instituições informais (como o clientelismo), não obstante as
organizações terem regras informais embutidas.

3.2 Proposta teórica para o estudo das interações entre instituições formais e informais:
o modelo de Helmke e Levitsky

Helmke e Levitsky observaram que a literatura ora apontava as instituições informais
como agentes que ajudam a resolver problemas, facilitando as interações sociais, promovendo
coordenação etc., ora as apontava como disfuncionais e causadoras de problemas, gerando
ineficiência em mercados, estados e regimes democráticos.
Diante dessa constatação, propuseram uma tipologia baseada em duas dimensões. A
primeira dimensão leva em conta a efetividade das instituições formais, uma vez que algumas
instituições informais operam em um contexto de instituições formais efetivas, em que as regras
são rotineiramente cumpridas, enquanto outras existem em um contexto de instituições pouco
efetivas, nas quais as regras não são cumpridas e o descumprimento não é punido. A segunda
dimensão é o grau de compatibilidade entre os objetivos das instituições informais e suas
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expectativas sobre os prováveis resultados gerados pelas instituições formais. Isso faz com que,
em determinados contextos, os objetivos das instituições informais sejam compatíveis com os
resultados esperados das instituições formais, enquanto em outros os agentes das instituições
informais perseguem objetivos contrários aos resultados formalmente definidos. Do encontro
dessas duas dimensões, resultam os quatro tipos de estratégias adotadas pelas instituições
informais. As combinações localizadas no quadrante superior esquerdo e no inferior direito da
Figura 4 correspondem, respectivamente aos tipos complementar (de natureza funcional) e
competidor (de natureza disfuncional), e nos outros dois quadrantes estão os tipos substitutivo
e acomodador (HELMKE e LEVITSKY, 2004).
Figura 4: Tipologia das instituições informais
Resultados esperados

Instituições Formais
Efetivas

Instituições Formais
Inefetivas

Compatíveis

Complementar

Substitutivo

Conflitantes

Acomodador

Competidor

Fonte: Helmke e Levitsky (2004)

As instituições informais complementares coexistem com instituições formais efetivas
e, geralmente completam as lacunas deixadas pelas instituições formais, pautando problemas
ou contingências que não foram tratados pelas regras formais, sem, contudo, confrontar o status
quo.
As instituições informais acomodadoras também coexistem com instituições formais
efetivas, porém, como seus objetivos são conflitantes, a estratégia das instituições informais
acomodadoras consiste em violar o espírito, mas não a letra da regra, geralmente influenciando
nos efeitos dessas regras e principalmente amortecendo as demandas por mudanças contrárias
aos seus interesses.
As instituições informais substitutivas se manifestam em um ambiente institucional
formal inefetivo e são criadas ou utilizadas por atores buscando obter resultados que as
instituições formais foram incapazes de produzir, uma vez que seus objetivos são compatíveis.
As instituições informais competidoras coexistem com instituições formais inefetivas e,
por terem objetivos antagônicos, sua estratégia consiste em estruturar incentivos aos atores,
reforçando suas próprias regras de forma a aumentar a tensão com as regras vigentes.
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Embora estudos mais robustos sobre instituições informais ainda sejam escassos, as
pesquisas disponíveis até então permitiram aos autores esboçar pelo menos duas linhas de
tendência. A primeira é que nos países de industrialização avançada as pesquisas se
concentraram nas instituições informais do tipo complementar e acomodador, enquanto nos
países em desenvolvimento a concentração se deu mais sobre as do tipo substitutivo e
competidor. Esse achado não deixa de ser um sinal no caminho da validação do modelo, uma
vez que a efetividade das instituições formais tende a ser maior em países desenvolvidos. A
segunda linha é que instituições informais não se demonstraram estáticas, pois a interação entre
instituições formais e informais frequentemente tem produzido um efeito transformativo mútuo,
tornando-as mais compatíveis entre si.
Os autores também pontuaram os desafios às pesquisas que se lançam no campo da
análise institucional, principalmente aquelas envolvendo instituições informais. O primeiro
desafio é inerente à própria natureza dessas instituições, devido à dificuldade de serem
caracterizadas. Ao contrário do que acontece com instituições formais, cuja identificação e
métrica frequentemente não requerem muito conhecimento sobre casos particulares, nas
instituições informais esse processo é mais complexo. Helmke e Levitsky sugerem que se
busquem instituições formais similares que produzem resultados diferentes e se atribua essa
diferença às instituições informais. Porém eles alertam que o risco dessa abordagem é reduzir
as instituições informais a uma categoria residual. Uma alternativa proposta pela dupla é
identificar padrões estáveis no comportamento dos indivíduos que não correspondem às regras
formais. O risco dessa abordagem é tratar todas as regularidades comportamentais como
instituições informais.
Além desses alertas, são oferecidas três recomendações para se trabalhar sobre o tema.
A primeira é examinar a compreensão dos atores sobre as regras, o que permitirá distinguir
instituições informais de padrões de comportamento. A segunda é especificar com nitidez a
comunidade em que as regras informais se aplicam, podendo ser um povoado, uma nação, um
grupo religioso, uma organização etc. A terceira é identificar os mecanismos pelos quais as
regras formais e informais são aplicadas. 13 Diferente do que ocorre com as regras produzidas
por instituições formais, cuja aplicação é garantida pela atuação da polícia, dos tribunais, das
instâncias internas de controle etc., nas instituições informais, esses mecanismos são
geralmente sutis, ocultos, ou mesmo ilegais em sua essência, e assumem uma variedade de

Aliás, a variável “quem aplica as normas” é o critério utilizado por Stefan Voigt para criar outra tipologia para
instituições em How to measure informal institutions (VOIGT, 2016).
13
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formas, desde comentários hostis, isolamento, ostracismo e outras formas de desaprovação
social.
A partir do aporte conceitual tratado até este ponto, e também levando em consideração
as recomendações apresentadas por Helmke e Levitsky, o próximo capítulo buscará caracterizar
o Codefat como instituição formal, a dominação masculina como instituição informal e, a partir
daí, com base nas evidências empíricas reunidas, buscará identificar os fatores que expliquem
a persistência da sub-representação feminina no Conselho.
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4 SUB-REPRESENTAÇÃO FEMININA NO CODEFAT: PERCEPÇÕES A PARTIR
DOS DADOS EMPÍRICOS

Conforme mencionado na seção anterior, tipificar instituições formais é uma tarefa
simples quando comparada ao desafio de se delimitar uma instituição informal. E isso se
confirma nesta pesquisa: enquanto o Codefat oferece subsídios concretos e facilmente
acessíveis para sua caracterização como instituição essencialmente formal, a tarefa de
caracterizar a dominação masculina como instituição informal exigiu outros recursos analíticos,
visto que seus elementos são mais sutis, como se verificará neste capítulo, que está estruturado
em duas seções.
A primeira seção destina-se exatamente a qualificar o Codefat como instituição formal
e a dominação masculina como instituição informal. As balizas utilizadas foram as apresentadas
na seção Instituições: delineamentos necessários, e também as recomendações de Helmke e
Levitsky discutidas ao final da seção Proposta teórica para o estudo das interações entre
Instituições Formais e Informais. Assim, a caracterização do Codefat e da dominação masculina
se baseará: a) nas próprias definições de instituição formal e informal; b) na conceituação de
organizações versus instituições; c) na identificação de seus objetivos; d) na identificação de
suas regras.
A segunda seção, por sua vez, destina-se à análise das interações entre Codefat e
dominação masculina com o objetivo de identificar fatores que ajudem a explicar a persistência
da sub-representação feminina no Conselho. O referencial utilizado será o modelo analítico de
Helmke e Levitsky, apresentado na seção anterior, e as evidências serão os dados empíricos
coletados nas atas e resoluções do Conselho, nas entrevistas com conselheiros e servidores do
Ministério do Trabalho, bem como nas anotações sobre as reuniões que tivemos a oportunidade
de observar.

4.1 Caracterizando Codefat e dominação masculina sob a perspectiva institucional
Retomando as definições de Helmke e Levitsky – que instituições formais são regras
abertamente codificadas, no sentido que elas são estabelecidas e comunicadas por meio de
canais que são amplamente aceitos como oficiais, e que instituições informais são regras
socialmente compartilhadas, usualmente não escritas, que são criadas, comunicadas e
executadas fora dos canais oficialmente sancionados – esta seção trata da caracterização do
Codefat como instituição formal e da dominação masculina como instituição informal.
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4.1.1 Codefat: instituição formal

Quanto ao Codefat, o exame é bastante simplificado, pois é uma instituição que já nasce
formalizada por meio de uma lei ordinária que definiu suas características institucionais
essenciais. A Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a mesma que criou o Programa do Seguro
Desemprego e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, instituiu o Codefat como colegiado
deliberativo, paritário e tripartite, vinculado ao Ministério do Trabalho.
A redação original da Lei n. 7.998 estabeleceu, à época, a composição do Conselho com
nove membros e respectivos suplentes, sendo três representantes dos trabalhadores, três dos
empregadores, um do Ministério do Trabalho, um do Ministério da Previdência e um do
BNDES. Os representantes dos trabalhadores são indicados pelas centrais sindicais, enquanto
os representantes dos empregadores são indicados pelas respectivas confederações. Mais tarde,
em 2001, essa regra foi alterada e a representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e
entidades governamentais passou a se dar “na forma estabelecida pelo Poder Executivo”.14
Desde então, a composição do Conselho é regulada por atos normativos presidenciais que
definem o número de assentos do colegiado, bem como as entidades que o integram. O Decreto
nº 9.116, de agosto de 2017, estabeleceu a configuração mais recente do colegiado, apresentada
no quadro a seguir.
Quadro 3: Composição do Codefat
Bancada dos Trabalhadores

Bancada dos Empregadores

Central
Única
Trabalhadores (CUT)
Força Sindical

Confederação Nacional da Indústria Ministério do Trabalho
(CNI)
Confederação Nacional do Sistema Ministério da Fazenda
Financeiro (Consif)
Confederação
Nacional
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Comércio de Bens, Serviços e Abastecimento
Turismo (CNC)
Confederação da Agricultura e Ministério da Indústria Comércio
Pecuária do Brasil (CNA)
Exterior e Serviços
Confederação Nacional do Turismo Ministério
do
Planejamento,
(CNTur)
Desenvolvimento e Gestão
Confederação
Nacional
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Transporte (CNT)
Econômico e Social
Fonte: Decreto nº 9.116, de agosto de 2017

dos

União Geral dos Trabalhadores
(UGT)
Nova Central Sindical de
Trabalhadores (NCST)
Central dos trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Central
dos
Sindicatos
Brasileiros (CSB)

Bancada do Governo

As atribuições do Codefat também foram definidas pela mesma lei, da qual se extraem,
a título de exemplo, algumas das atuais competências do Conselho: aprovar e acompanhar a
execução do Plano de Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do abono salarial
14

Medida Provisória n 2.216-37, de 31 de agosto de 2001.
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e os respectivos orçamentos; deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução
orçamentária e financeira do FAT; elaborar a proposta orçamentária do FAT; propor o
aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial; fiscalizar a
administração do fundo; e decidir sobre sua própria organização, elaborando seu regimento
interno.15
Como indicado no parágrafo anterior, o Codefat foi autorizado a decidir sobre sua
própria organização e elaborar seu regimento interno, o qual se apresenta como uma segunda
camada normativa dessa instituição. Além de transcrever alguns elementos essenciais da Lei n.
7.998, o Regimento Interno do Codefat16 cuida de assuntos mais específicos de seu
funcionamento, como a regularidade das reuniões, o fluxo das deliberações, as atribuições do
presidente do Conselho e as comuns a todos os membros, e, por fim, as competências de sua
secretaria-executiva e do Grupo Apoio Técnico17.
Os atributos legais e regimentais do Codefat além de o caracterizarem como uma
instituição formal, também dão conta de o Conselho ser uma organização nos termos de
Hodgson (2016), “um tipo especial de instituição formal”, pois envolve critérios para
estabelecer seus limites e para distinguir seus membros dos não-membros, princípios de
soberania considerando quem está no comando e cadeias de comando definindo
responsabilidades dentro da organização (HODGSON, 2006).
Outra marca do Codefat que se pode extrair de seu arcabouço normativo e
organizacional é que ele é uma instituição formal efetiva, nos termos de Helmke e Levitsky
(2004), visto que ele detém meios para garantir a aplicação de suas regras. No âmbito interno,
elas são cumpridas com o apoio de sua secretaria-executiva, enquanto no âmbito externo, o
próprio aparato estatal está a serviço do Conselho para garantir que suas deliberações produzam
o resultado esperado.

4.2.3 Dominação masculina: instituição informal

Enquanto a caracterização do Codefat como instituição formal foi imediata, pelos
elementos já tratados na subseção anterior, a qualificação da dominação masculina requer que
se responda a uma questão preliminar: dominação masculina é uma instituição? Partindo da
15

Art. 19 da Lei n 7.998, de 11 de janeiro de 1990
A versão atual do Regimento Interno do Codefat entrou em vigor com a aprovação da Resolução Codefat n
596, de 27 de maio de 2009.
17
O Grupo Técnico do FAT é formado por técnicos indicados pelas entidades com assento do Conselho e tem o
objetivo de acompanhar a execução físico-financeira do FAT e assessorar os conselheiros.
16
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definição de Hodgson (2016), que estabelece que instituições são sistemas de regras sociais
estabelecidas e prevalentes que estruturam as interações sociais, e recorrendo tanto ao aporte
conceitual das teorias feministas e institucionalistas apresentados na proposta teórica, como
também aos fatos trazidos na problematização apresentada na primeira parte deste trabalho, a
resposta afirmativa surge sem margem para maiores dúvidas. Afinal, a naturalidade com que
determinados padrões são aceitos – como por exemplo, a segregação do trabalho baseado no
gênero, a desvalorização da mulher no mercado de trabalho, a maior valorização do trabalho
produtivo sobre o reprodutivo, a baixa representação feminina na política, o baixo percentual
de mulheres em cargos de liderança, e ainda os números da violência contra a mulher, conforme
brevemente discutido anteriormente e amplamente abordado na literatura, no noticiário e
observado no cotidiano – evidencia a prevalência dessas regras e sua força na estruturação das
interações sociais.
O passo seguinte consiste em responder à segunda questão: a dominação masculina é
uma instituição informal? Retomando a definição de Helmke e Levitsky – instituições informais
são regras socialmente compartilhadas, usualmente não escritas, que são criadas,
comunicadas e executadas fora dos canais oficialmente sancionados – e isolando cada um de
seus componentes, temos parâmetros úteis para o delineamento da resposta.
As regras (segregação do trabalho baseado em gênero, desvalorização da mulher no
mercado de trabalho etc.) já foram identificadas neste mesmo tópico, enquanto que o alcance
global dessas regras e a naturalidade com que são vistas, conforme já visto na seção que tratou
do aporte conceitual do feminismo, evidenciam que elas são socialmente aceitas. O termo
usualmente não escritas também se aplica à dominação masculina, visto que as regras
desfavoráveis às mulheres não costumam estar expressas na legislação. Ou seja, não há uma lei
que determine que o salário das mulheres deve ser menor que o salário dos homens, ou uma
resolução do Codefat que ofereça mais vagas para homens nos cursos de carpintaria e mais
vagas para mulheres nos cursos de enfermagem, embora essas tendências sejam tidas como
regras socialmente aceitas. Por fim, quanto à criação, comunicação e execução dessas regras e
a sua ocorrência fora dos canais oficialmente sancionados, as teorias feministas são bastante
convergentes ao apontar que as regras que naturalizaram a posição desfavorável das mulheres
remonta a um passado muito distante, em que o contexto econômico e social era bastante
diferente do atual. Apontam também que mesmo tendo sido criadas há tanto tempo, essas regras
são comunicadas e executadas pelas pessoas que vivem hoje e que dão longevidade a essa
instituição por meio de canais como por exemplo a família e certas tradições religiosas e
culturais.
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Com base nesses elementos é possível caracterizar a dominação masculina como
instituição informal de acordo com a proposta teórica adotada nesta pesquisa e, pela forma
amalgamada na sociedade como ele se apresenta, considera-la como um fator explicativo
relevante para a sub-representação feminina no Codefat.
Assim, com o objetivo de se encontrar explicações mais concretas para o problema já
identificado e de se discutirem caminhos possíveis para seu enfrentamento, na próxima seção
será utilizado o modelo analítico de Helmke e Levitsky para observar como a dominação
masculina se manifesta em um caso específico, ao examinarmos sua interação com o Codefat.

4.2 Análise das interações entre Codefat e Dominação Masculina

Como exposto anteriormente, o modelo de Helmke e Levitsky é baseado nas diferentes
estratégias que as instituições informais utilizam em sua relação com as instituições formais.
Essas estratégias, por sua vez, derivam dos objetivos das instituições em interação e, por esse
motivo, é necessário inicialmente marcar quais são os objetivos do Codefat e da dominação
masculina.
Quanto ao Codefat, eles estão expressos em sua lei de criação e consistem
essencialmente em gerir o Fundo de Amparo ao Trabalhador, destinado ao “custeio do
Programa de Seguro-desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de
programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico”.18 Já em
relação à dominação masculina, por se tratar de uma instituição informal, seus objetivos são
detectados a partir da observação de seu percurso ao longo da história, e giram em torno da
reprodução de estereótipos do papel secundário e marginal da mulher na sociedade, como ser
frágil e submisso, em contraposição à idealização do homem como naturalmente forte e
dominador (MIGUEL e BIROLI, 2016) e presunção que “os homens são inerentemente
superiores às mulheres e que por isso eles devem estar no poder” (SALAMI, 2014).
Nesse nível, o que poderia aparentar é que os objetivos do Codefat são seriam neutros
em relação aos objetivos da dominação masculina – mais especificamente, da redução da
desigualdade de gênero –, ou seja, não há uma indicação expressa nem em seus objetivos nem
em suas atribuições de que ele deva institucionalmente se ocupar dessa matéria. Contudo, ser
neutro em um contexto marcado pela desigualdade, significa reforçar as diferenças ou, no
mínimo, reforçar o status quo. Porém, quando os exames são feitos em um nível mais próximo

18

Art. 10 da Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
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das interações cotidianas, ou seja, no nível de cada item de pauta, percebe-se que as estratégias
podem variar, a depender do que está sendo deliberado e, dessa forma, a aplicação do modelo
pode ser experimentada.
Para acessarmos esse nível mais próximo das interações cotidianas, foi adotada uma
abordagem essencialmente qualitativa, baseada na análise de conteúdo das atas das reuniões do
Conselho ocorridas entre 1990 e 2016, em entrevistas com conselheiros e servidores do
Ministério do Trabalho, além de observação participante em reuniões do colegiado ocorridas
entre junho e outubro de 2017. A partir dessas três fontes, seguindo procedimentos
metodológicos que serão detalhados oportunamente, pretende-se reunir evidências que
auxiliem a compreender como se dão as interações entre as duas instituições examinadas.

4.2.1 Táticas da estratégia acomodadora

As

reuniões

do

Codefat

acontecem

ordinariamente

a

cada

bimestre

e

extraordinariamente a qualquer tempo19 e, embora não haja definição regimental quanto ao seu
formato, elas são compostas por três seções: abertura, apresentações e deliberações.
Na abertura, geralmente ocorrem falas protocolares do presidente do Conselho, seguidas
por alguma mensagem geral, e por vezes pelo pronunciamento de algum convidado ou visitante
distinto. É na abertura que o presidente do Conselho propõe a dinâmica dos trabalhos (por
exemplo, sugere agilizar determinados assuntos para concentrar o debate em algum tópico
especial), também é o momento em que, por vezes, o Ministro do Trabalho, ao visitar o
Conselho, se dirige ao colegiado, transmitindo as necessidades e expectativas do governo sobre
os assuntos que serão discutidos.
Na seção de apresentações, o colegiado recebe pessoas convidadas para discorrerem
sobre assuntos de interesse do Conselho, como avaliações externas de programas, estudos sobre
mercado de trabalho, cenário macroeconômico, demandas sociais etc. As apresentações são
importantes pois oferecem subsídios técnicos aos conselheiros e revelam perspectivas,
tendências, demandas etc.
Na seção reservada às deliberações, são debatidos os assuntos que se converterão em
resoluções do Codefat, como propostas orçamentárias, alterações em políticas públicas
custeadas pelo FAT, apreciação das prestações de contas do fundo etc. Pode ser considerada o
ponto alto das reuniões, pois é o momento em que o colegiado materializa o resultado de suas
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Art. 6 do Regimento Interno do Codefat
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discussões ao votar as propostas de resolução que, por sua vez, produzem efeitos concretos na
sociedade.
Cada uma dessas seções é composta por itens de pauta, ou seja, blocos de conteúdo
formados pela proposição (um título resumido do assunto em pauta), pelas discussões (falas
dos conselheiros e convidados sobre o assunto) e, quando é o caso, pela deliberação (o resultado
da votação e eventuais encaminhamentos). Como esse formato de registro das reuniões se
manteve praticamente constante no universo das atas, que eles puderam ser considerados uma
unidade de análise aplicável para esta etapa da pesquisa. Assim, esta fase consistiu em
identificar itens de pauta que tivessem tratado de temas ensejadores de contato da dominação
masculina com o Codefat a fim de verificar as características dessa interação segundo o modelo
de Helmke e Levitsky.
Considerando que os objetivos da instituição informal em questão (a dominação
masculina) compõem uma das dimensões do modelo, a seleção dos itens para exame se baseou
na análise de conteúdo dos itens de pauta para captar o alinhamento com seus objetivos (garantir
o domínio do homem sobre a mulher). Dessa forma, os temas discutidos no Conselho com
potencial de resultar em avanços na representação feminina (formal, descritiva, substantiva ou
simbólica), foram classificados como objetivos conflitantes com os da dominação masculina,
enquanto temas que signifiquem retrocesso nessa agenda, foram classificados como objetivos
compatíveis.
Mesmo que todos os itens de pauta em alguma medida pudessem ser interpretados sob
a ótica dos objetivos da dominação masculina, optou-se por um recorte mais objetivo na seleção
dos casos utilizados em nossa análise. Sendo assim, o processo de seleção consistiu em carregar
todas as 198 atas das reuniões realizadas de 1990 a 2016 no software de análise qualitativa
Atlas.ti para localizar os itens de pauta que contivessem qualquer ocorrência (no singular ou no
plural) das palavras mulher, feminina, feminino e gênero.20
A aplicação do filtro resultou que as palavras-chave foram mencionadas em 26 dos cerca
de 2.000 itens de pauta registrados ao longo das 198 reuniões ocorridas no período examinado.
Essas 26 ocorrências foram submetidas a uma primeira validação, sendo excluídos quatro casos
em que as palavras foram empregadas com outro sentido ou com função meramente
descritiva.21

20

A consulta também buscou as palavras como mãe e creche, mas o resultado foi nulo.
Foram excluídas ocorrências em que as palavras foram empregadas com outro sentido, ou com a função
meramente descritiva, como por exemplo: “os resultados foram consolidados por idade, gênero, região etc.”
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O conteúdo dos 22 itens que passaram a compor a base para análise foi primeiramente
examinado com o propósito de se identificarem os aspectos contextuais da discussão (em qual
seção ocorreram, a qual política pública eles estavam associados e quem foram os protagonistas
dos debates). A segunda etapa do processo consistiu em uma rodada de análise dedutiva, na
qual os itens de pauta foram classificados de acordo com a categorias já estabelecidas no modelo
de Helmke e Levitsky quanto aos objetivos sob a perspectiva da dominação masculina
(compatíveis x conflitantes) e também quanto às estratégias previstas no modelo
(Complementar, Acomodador, Substitutivo e Competidor) já apresentado anteriormente na
Figura 4, ao final do capítulo dedicado à fundamentação teórica.
Como resultado dessa fase, constatou-se que, das 22 ocorrências, 20 tiveram objetivos
conflitantes em relação aos objetivos da dominação masculina e duas ocorrências tiveram seus
objetivos classificados como complementares. Diante desse fato, decidiu-se desconsiderar os
itens de pauta classificados como complementares para concentrar a análise exclusivamente
nos casos classificados como conflitantes.
A Tabela 2 informa a distribuição desses 20 itens de acordo com o assunto tratado e a
seção da reunião em que foram discutidos. A partir dela, observa-se que 12 dos 20 itens foram
tratados em seções de menor efetividade (abertura e apresentações) e 8 ocuparam a pauta na
seção destinada às deliberações. Quanto aos assuntos, há uma maior frequência de itens
englobando os temas de qualificação e Sine (6 e 4 ocorrências, respectivamente), enquanto os
programas de fomento à geração de emprego e renda, embora representem o tipo de resolução
mais frequente no histórico do Codefat, conforme informação já apresentada anteriormente na
Tabela 1, ocorreram apenas duas vezes com alguma menção às mulheres e foram tratados na
seção destinada às apresentações.
Tabela 2: Distribuição dos itens de pauta selecionados, por assunto e seção
Assunto
Qualificação
Sine
Seguro-Desemprego
Proger
Outros(*)
Total

Abertura
1
1

Seção
Apresentações
3
2
2
2
2
11

Deliberações
3
2
1
2
8

(*) Assuntos gerais, sem vínculo com alguma política pública específica

Fonte: elaboração própria a partir das atas

Total
6
4
3
2
5
20
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Assim, com o escopo fixado nos 20 casos conflitantes22, foi feita a análise de cada um
dos itens quanto ao teor dos debates, aos encaminhamentos propostos e, principalmente, quanto
às deliberações, para assim subsidiar a classificação quanto ao tipo de estratégia adotada. Ao
final desse processo, constatou-se que em todos casos ocorreu a estratégia acomodadora. Esse
fato é relevante pois confirma que a interação da dominação masculina com o Codefat é
aderente ao modelo de Helmke e Levitsky.
Essa constatação provocou a curiosidade de se conhecer um pouco mais sobre as
nuances da estratégia acomodadora e, para tanto, foi feita uma nova rodada de análises, dessa
vez de natureza indutiva, que consistiu em criar códigos de acordo com as ideias e ações
implícitas em cada trecho de texto contido em cada um dos itens de pauta. Ao final, os códigos
foram submetidos a mais uma rodada de exames, agrupamentos e reclassificações resultando
finalmente na identificação de subcategorias da estratégia acomodadora, as quais receberam a
denominação de táticas da estratégia acomodadora. As ocorrências que subsidiaram a proposta
de tipificação das táticas acomodadoras são apresentadas na sequência.

4.2.1.1 Não falar
Em termos numéricos, a tática predominante foi o silêncio. Essa variação da estratégia
acomodadora se caracteriza pela ausência absoluta de reação por parte do Conselho diante de
temas que continham o potencial de resultar em avanço na agenda de gênero. Nos casos
observados, essa subcategoria foi percebida em 11 ocorrências, sendo uma vez na seção de
abertura da reunião, três vezes na seção destinada às deliberações e sete vezes na seção de
apresentações.
O caso ocorrido na seção de abertura aconteceu na Reunião Extraordinária n. 46,
realizada em 06 de junho de 2007, quando o Ministro do Trabalho proferiu uma fala cobrindo
diversos assuntos de interesse do Conselho e, entre os tópicos de seu pronunciamento, o
ministro reconhece o papel que o Codefat pode desempenhar no enfrentamento da desigualdade
de gênero no mercado de trabalho.
O Ministro (...) destacou, também, a questão da qualificação das mulheres, lembrando
estarmos diante de uma sociedade machista, sendo obrigação do Codefat avançar
nesse tema, já que hoje a mulher era maioria em nossa sociedade. O Ministro destacou
que a discussão desses temas seria um compromisso com uma sociedade que tem a
marca da discriminação. (20070606RE46)

22

As 20 ocorrências estão listadas no Anexo 1
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Apesar da ênfase dada pelo ministro sobre o assunto, os comentários dos conselheiros
sobre sua fala se concentraram sobre a importância de se priorizarem os programas de
qualificação profissional, provendo-lhes maiores investimentos e direcionando suas ações para
os setores mais aquecidos da economia. Contudo, a fala do ministro sobre o machismo e a
qualificação das mulheres não encontrou qualquer ressonância no Conselho.
Na fase deliberativa das reuniões, três itens de pauta abordaram, mesmo que de forma
residual, conteúdo relacionado à temática de gênero no mercado de trabalho. Nos dois primeiros
casos, o Conselho deliberava sobre programas de qualificação profissional e houve menção a
alguns números gerais sobre a participação feminina nos programas de qualificação, sendo o
Conselho informado que o atendimento às mulheres nos programas de qualificação profissional
custeados pelo FAT havia superado as metas previstas pelo programa. Nessas duas
ocorrências23 não houve registro de manifestação por parte de nenhum membro do Conselho
sobre o assunto. O terceiro caso ocorreu na Reunião Extraordinária n. 59, realizada no dia 14
de abril de 2011, quando foram discutidas diretrizes para a distribuição dos recursos do FAT
para o exercício de 2012 com vistas à execução dos programas de qualificação. Na ocasião, os
debates concentravam-se principalmente sobre a alocação dos recursos sob o aspecto territorial
e setorial, quando o representante da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais,
Estabelecimentos e Serviços (CNS/Saúde) lamentou o setor que ele representa não ter sido
contemplado na proposta.
O Conselheiro Titular Representante da CNS/Saúde (...) [m]anifestou desalento por
não ter visto nada que contemplasse o setor de saúde, que contava atualmente com
215 mil empresas e gerava 3 milhões de empregos e ocupações diretas, tendo como
característica a ocupação de dois terços dos seus postos por trabalhadores do gênero
feminino, e tempo de serviço médio de 96 meses (8 anos), enquanto outros setores
eram reconhecidos por apresentarem grande rotatividade de mão-de-obra. Informou
que a CNS/Saúde havia desenvolvido com recursos próprios, e de alguns parceiros,
um projeto piloto de capacitação à distância para portadores de necessidades especiais
com encaminhamento imediato para posto de trabalho, ressaltando que o projeto
contemplava pelo menos duas dimensões colocadas como prioritárias do PNQ: a área
social, por ser direcionado a uma população altamente vulnerável, e a
empregabilidade. (ATA Reunião Extraordinária n. 59, de 14 de abril de 2011)

Mesmo diante da oportunidade oferecida ao Conselho pelo representante da
CNS/Saúde, ao apresentar um foco de atuação promissor para que as políticas públicas de
emprego pudessem se dirigir a um segmento do mercado que naturalmente prioriza as mulheres,
as falas subsequentes registradas na ata trataram de pontuar interesses de seus respectivos
setores, sem qualquer menção ao fato trazido pelo representante daquela confederação patronal.
23

Reunião Ordinária n.82, realizada em 28 de outubro de 2004 e Reunião Extraordinária n.51, ocorrida em 28 de
abril de 2008
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Nesse caso, as falas consistiram na argumentação das Centrais Sindicais em favor de as
entidades sindicais poderem continuar conveniando com o Ministério do Trabalho a fim de
executarem as políticas públicas custadas pelo FAT.24
Por fim, na fase da reunião destinada às apresentações, em nenhuma das sete
ocorrências as questões relacionadas à mulher foram o principal assunto. Embora todas elas
tivessem oferecido boas oportunidades para aprofundamento sobre essa temática, não houve
registro de que alguém tenha tentado valer-se da situação para fazê-lo.
A primeira ocorrência dessa subcategoria aconteceu na Reunião Ordinária n. 74,
realizada no dia 21 de março de 2003, e consistiu na apresentação feita por técnicos do IBGE
sobre o resultado do Censo Sindical. Especificamente sobre as mulheres, o estudo mostrou que
o percentual de sindicalizadas era menor do que a proporção de mulheres no mercado, mas que
a participação feminina na direção dos sindicatos havia aumentado.25 Quatro outras ocorrências
trouxeram estudos sobre programas de qualificação profissional, mas limitaram-se a fazer
breves referências às mulheres na descrição dos dados observados ou a trazer algum fato
relevante sobre a participação feminina. A primeira das quatro, tratou de um balanço sobre os
programas de qualificação custeados pelo FAT e fez menção a que o atendimento à população
vulnerável (mulheres, população negra, indígena e parda) em programas de qualificação
profissional havia aumentado no período observado.26 O segundo caso tratou de outro balanço
de ações, desta vez feito pelo próprio Ministério do Trabalho, e, entre as conclusões, apontouse que a estratégia de focalizar em públicos vulneráveis teve efeito positivo entre 2003 e 2005.27
O terceiro caso consiste em uma referência feita pelo próprio Ministério do Trabalho ao estudo
anterior, e introduziu um breve comentário de que os resultados dos programas de qualificação
os configuram como políticas afirmativas, pois o percentual de mulheres e negros atendidos no
período superava o percentual desses grupos na população economicamente ativa. 28 Por fim, a
quarta ocorrência relativa a programas de qualificação foi marcada pela apresentação de uma
avaliação externa do Programa Nacional de Qualificação referente ao período de 2003 a 2006
realizada pela Rede Universitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (Unitrabalho).
Dentre os tópicos tratados na apresentação, mencionou-se que as populações mais vulneráveis
foram atendidas em maior proporção, em conformidade com o princípio de focalização do
24

Essa questão de entidades que compõem o conselho deliberarem sobre alocação de recursos para que elas
mesmas executem foi observada e analisada por Mário Theodoro, que a denominou dialética arena-ator.
(Theodoro, 2001)
25
ATA, Reunião Ordinária n. 75, de 29 de abril de 2003
26
ATA, Reunião Ordinária n. 83, de 8 de janeiro de 2005
27
ATA, Reunião Ordinária n. 90, de 18 de dezembro de 2006
28
ATA, Reunião Extraordinária n. 46, de 6 de junho de 2007
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programa.29 Das duas ocorrências restantes que ocuparam a fase de apresentações das reuniões
do Codefat, a primeira tratou de uma apresentação feita pela Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), em que se mencionou brevemente que 17% das empresas beneficiadas pelos recursos
do FAT nos programas conduzidos pela Finep mantêm creches para seus funcionários30,
enquanto a segunda ocorrência trouxe números apurados pelo Ministério do Trabalho sobre a
Rede Sine, entre os quais a informação de que a faixa etária entre 15 e 17 anos era a que tinha
maior representação feminina entre o público atendido.31
Em todos os onze casos analisados em que a tática empregada foi não falar, observouse que elas traziam informações positivas – mesmo que incidentais – para a agenda da
desigualdade de gênero no mercado de trabalho. O curioso é que esses casos não foram
explorados nem sequer de forma situacionista, em que algum conselheiro, ou mesmo o
colegiado como um todo, tirasse proveito da oportunidade para capitalizar sobre os resultados
positivos que já estavam dados. Essa observação pode abrir campo para investigações futuras
que busquem identificar o significado desse comportamento. As hipóteses iniciais variam desde
a mera indiferença até a possibilidade de que a ausência de comentários e elogios seja
intencional e objetive conter a promoção do assunto.

4.2.1.2 Não resolver, adiar
A tática do adiamento foi a segunda em número de ocorrências e se caracteriza quando
o colegiado destaca alguma questão em debate e, abstendo-se de decidir sobre ela no momento,
posterga a discussão para algum momento no futuro. Nos casos observados, essa subcategoria
foi percebida em cinco ocorrências, sendo duas na seção destinada às deliberações e três na
seção de apresentações.
Na reunião extraordinária n. 37, realizada no dia 9 de agosto de 2002 para discutir a
proposta orçamentária do FAT para o exercício de 2003, durante os debates sobre alocação de
recursos para os programas custeados pelo Fundo, o representante da Central Única dos
Trabalhadores sugeriu que dentro dos programas de qualificação para trabalhadores em risco
de desocupação, fosse estabelecida uma parcela destinada às mulheres. Em resposta, o Gerente
de Programas do Departamento de Qualificação Profissional do Ministério do Trabalho afirmou
que as diretrizes do programa de qualificação já previam a preferência do acesso às mulheres,
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ATA, Reunião Ordinária n. 116, de 30 de agosto de 2012
ATA, Reunião Ordinária n. 97, de 11 de junho de 2008
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ATA, Reunião Ordinária n. 136, de 29 de junho de 2012
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e sugeriu que o colegiado editasse uma resolução a fim de tornar a questão mais clara. O
representante da CUT considerou importante que a sugestão fosse discutida em uma próxima
reunião e, a partir dessas colocações, o presidente do Conselho acatou a sugestão e solicitou
que a Secretaria-Executiva do Codefat trouxesse um exame da questão para discussão do
Conselho em uma reunião futura.32
Quatro outros casos, registrados em 2010, 2012 e 2015, além de um caso emblemático
ocorrido em 2003, também se valeram da tática do adiamento.
Na Reunião Ordinária n. 104, realizada no dia 27 de maio de 2010, na seção de
apresentações, uma equipe da Universidade de Brasília expôs os resultados da avaliação externa
do Programa Seguro-Desemprego, contratada pelo Codefat em virtude dos vinte anos de
instituição do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Um dos apontamentos revelados pelo estudo
foi que os menos satisfeitos com o sistema de intermediação de mão-de-obra do programa eram
as mulheres, os negros, os desempregados e os indivíduos com maior escolaridade. Finalizada
a apresentação, as falas dos conselheiros giraram em torno de elogios ao trabalho e à
necessidade de que as discussões fossem aprofundadas posteriormente, de preferência em um
seminário específico sobre o tema.33
No dia 30 de agosto de 2012, durante a Reunião Ordinária n. 116, o Codefat recebeu a
visita do presidente do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir), que
solicitou espaço na agenda do Conselho para discutir o Art. 40 da Lei n.12.228, de 20 de julho
de 2010, que estabelece que o Codefat “formulará políticas, programas e projetos voltados para
a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para
seu financiamento”. Entre as sugestões apresentadas pelo Inspir para que o Codefat consiga
atender a essa legislação, foi proposta a retomada das atividades da Comissão Tripartite de
Igualdade de Oportunidades e Tratamento de Gênero e de Raça no Trabalho instituída por
decreto ainda em 2004 no âmbito do Ministério do Trabalho e que se encontrava inativa.
Sugeriu também a abertura de edital para contratar elaboração de cursos de formação e
qualificação profissional tendo como público-alvo adolescentes e jovens negros e negras. Como
no caso anterior, o teor dos pronunciamentos foi de apoio à ideia e o encaminhamento foi de
que o Conselho viesse a retomar o tema em oportunidade futura.
“O Presidente informou que o MTE buscaria reativar a Comissão Tripartite de
Igualdade de Oportunidades e Tratamento de Gênero e de Raça no Trabalho, a partir
da convocação de uma nova reunião (...) visando debater as propostas apresentadas
pelo INSPIR”. (ATA, Reunião Ordinária n. 116, de 30 de agosto de 2011)
32
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Por fim, a próxima ocorrência em que a estratégia acomodadora se manifestou por meio
do adiamento foi também após a apresentação de uma avaliação externa realizada pela
Universidade de Brasília, desta vez sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo
Orientado (PNMPO). O item foi registrado na Reunião Ordinária n. 131, realizada no dia 02 de
julho de 2015, na seção destinada às apresentações. O estudo valeu-se de métodos qualitativos
e quantitativos e traçou um amplo diagnóstico sobre o programa visando proporcionar subsídios
para que o Codefat possa aperfeiçoa-lo. A pesquisa recomendou, entre outras medidas, que o
FAT atendesse públicos prioritários (população vulnerável, jovens e mulheres). Ao final da
exposição foi apresentado como um caso de sucesso o depoimento de uma beneficiária do
programa que, com 22 anos e ensino médio completo, era proprietária de uma loja de
cosméticos em Belém do Pará. Durante as discussões houve esclarecimento de dúvidas gerais
sobre o programa, mas não houve encaminhamentos práticos, além da menção feita pela área
técnica do Ministério do Trabalho sobre a existência de um comitê interministerial do programa
e que o estudo seria futuramente analisado naquele foro.34
O item 8 da Reunião Ordinária n. 75, realizada no dia 29 de abril de 2003, tratou de
proposta para disciplinar a execução descentralizada das ações integradas de emprego no
âmbito do Sine. Entre os tópicos discutidos, havia a proposta de que o cálculo da remuneração
dos agentes do Sistema levasse em consideração o grau de atendimento a grupos sociais mais
vulneráveis, com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, entre os quais, as
mulheres.
Quanto a esse aspecto, a tônica dos debates foi marcada pela fala do representante da
Força Sindical, cuja fala, por ter sido transcrita na íntegra na ata a pedido do próprio conselheiro,
fornece alguns elementos adicionais relevantes, geralmente não disponíveis nas atas, as quais
são regidas por técnicas próprias de registro dos fatos e decisões ocorridos nas reuniões. Mesmo
que o assunto por vezes possa se desviar levemente do nosso foco de análise, a transcrição da
fala em sua íntegra é pertinente por proporcionar uma pequena amostra das manifestações em
seu estado natural e também da influência que visões e crenças individuais podem exercer nas
escolhas feitas pelo colegiado.
Primeiro, percebe-se em sua fala uma premissa de que o Sine é uma agência de
empregos e, como tal, sua atuação deve ser pautada pelas exigências do mercado. Nota-se
também que as agências de emprego privadas são vistas como concorrentes e não como
complementares ao sistema público de emprego.35
34
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ATA, Reunião Ordinária n. 131, de 2 de julho de 2015
Uma das explicações para essa visão seja porque os postos do Sine sejam remunerados por transação.
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Na questão da focalização, que é uma grande discussão que envolve, inclusive,
correntes divergentes do próprio governo, não nos parece correta, pelo menos no que
se refere ao SINE, ao Sistema Nacional de Emprego. O SINE é uma agência de
empregos na qual as empresas privadas, a sua empresa, quando vai ao SINE, se ela
vai, e pede um trabalhador, ela pede um trabalhador com determinado perfil. Pede um
trabalhador com a qualificação, com o perfil da vaga que o senhor tem na sua empresa.
Ora, se o senhor vai ao SINE e pede um trabalhador com aquele perfil, que direito
tenho eu de te encaminhar um fora do perfil só porque eu tenho que ser generoso,
porque eu tenho que trabalhar com mais intensidade.
(...)
Se chegar uma pessoa qualificada, que não é deficiente físico, o que faz o atendente
na prática? Não vai fazer nada, porque na prática, essa boa intenção vai ficar apenas
no papel, porque nós, que somos executores, já fomos lá. Está o atendente aqui, chega
a pessoa, o senhor foi lá e colocou uma vaga, eu vou atende-lo, porque se eu não
atendê-lo, o senhor não vai me colocar mais vaga, vai dizer ‘Eu peço gente no posto
da Força, no posto do Mato Grosso, no posto do DF, eu peço gente em um perfil e me
mandam em outro. Eu peço gente assim e me mandam gente assado. O senhor não vai
me atender mais’. E eu não conseguirei captar vaga, porque nós estamos concorrendo
com as agências de emprego privadas. (ATA, Reunião Ordinária n. 75, de 29 de abril
de 2003)

Segundo, não há evidência de que, diante desse fato, as discussões no Conselho
evoluíram para abordar a geração de incentivos para que o mercado passasse a demandar
candidatos com o perfil prioritário. Ao contrário, a fala reconhece, com alegado bom humor,
incentivos que a focalização poderia gerar nos candidatos em melhor situação, os quais
supostamente buscariam adquirir atributos dos públicos mais vulneráveis.
Não é o caso do deficiente físico. Eu tenho uma prima deficiente física, tenho o maior
respeito pelo deficiente físico, mas eu sou também uma pessoa bem-humorada. Se
chega lá uma pessoa no SINE, nós temos que atender prioritariamente mulher,
deficiente físico, com uma qualificação inferior, corremos o risco de ter pessoas que
vão se automutilar, fazer operação de transexualidade para ser mulher e mentir a
respeito da sua qualificação. Dizer assim ‘Sou mulher, sou deficiente física, estou
desempregada, lascada, e não tenho qualificação. Por favor, me ajude’. (ATA,
Reunião Ordinária n. 75, de 29 de abril de 2003)

Terceiro, nota-se que a focalização é tratada como uma forma de generosidade e
aplicável no âmbito das políticas de qualificação profissional e não como uma estratégia de
desenvolvimento baseada geração de incentivos para a ocupação da mão de obra disponível.
Então, a ideia foi generosa, a focalização faz sentido na qualificação profissional,
porque nós temos que qualificar pessoas sem qualificação, para que elas possam ir ao
SINE e disputar vagas qualificadas que o senhor pede lá. Então, eu queria que,
principalmente os Conselheiros da Bancada dos Empregadores, pensassem, na
pratica, se o senhor vai usar o nosso serviço, o senhor vai usar se eu lhe mandar gente
que não está no seu perfil? E se eu mandar, vamos supor que eu obedeça, eu tenho
que mandar três ou quatro pessoas. Eu mando dois aqui, no critério da focalização e
mando um bem qualificado. É o senhor que vai escolher. O senhor vai escolher o
qualificado. Eu duvido que diante de um bem qualificado e outro fora da qualificação,
o senhor vá contratar o menos qualificado. Não vai. Eu vou mandar três, eu vou
cumprir isso aqui, mas não vou ter resultado. Pensem! (ATA, Reunião Ordinária n.
75, de 29 de abril de 2003)
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Por fim, e chegando ao ponto que enquadra essa ocorrência na tática da estratégia
acomodadora em questão, o encaminhamento para votação condicionada à exclusão de todo o
critério da focalização, adiando os debates sobre o assunto para que ele possa ser estudado
tecnicamente e em conjunto com os executores da política pública.
Nós só temos condição de votar favoravelmente essa Resolução se for retirado todo o
critério da focalização, não definitivamente, mas para que possamos estuda-lo
tecnicamente, com os SINE estaduais, com os Secretários Estaduais, com quem
executa, para ver se isso aqui não é mais uma determinação que vai ficar no papel,
porque nós achamos que vai ficar no papel, se vai ficar no papel para que serve? Para
mostrar serviço? Que alguém aqui trabalhou em uma ideia original? É a coisa da
humildade. Então, o que eu proponho é o seguinte, até o Art. 3o, até o item a, que fica
sem número nenhum, até 2002, aprovado, se os senhores concordarem, adiar o
critério da focalização para uma reflexão maior junto com os executores, para ver se
vai funcionar na prática, o resto tudo ok. (ATA, Reunião Ordinária n. 75, de 29 de
abril de 2003, p.13, grifo nosso)

Nos casos observados, a tática de não resolver, adiar foi utilizada em situações de maior
complexidade cuja solução de fato demandaria debates mais aprofundados que poderiam não
caber naquele exato momento. Porém, ao se executar a varredura em todas as atas até o final do
ano de 2016, o que se observou também é que, uma vez adiados, nenhum dos cinco casos foi
retomado pelo Conselho.

4.2.1.3 Não especificar
A tática de não especificar, observada na estratégia acomodadora, consiste em permitir
certos avanços, sem, contudo, prover parâmetros práticos para sua implementação efetiva –
regras, critérios, procedimentos, metas –, o que tende a resultar em sua não implementação ou
na transferência de parte significativa das decisões de responsabilidade do Conselho para os
executores das políticas públicas custadas pelo FAT.
A primeira ocorrência desse tipo foi observada na Reunião Ordinária n. 76, realizada no
dia 10 de julho de 2003, quando, na seção de apresentações, o conselheiro representante do
Ministério do Trabalho fez uma explanação sobre o Programa Primeiro Emprego, lançado pelo
Presidente da República dez dias antes daquela reunião, reforçando que ele seria uma prioridade
do governo. O programa resultava de mais de 80 reuniões envolvendo dezenas de entidades e
visava reduzir o número de desempregados na faixa de 16 a 24 anos, priorizando o acesso para
populações vulneráveis, com destaque para gênero e raça. Durante as discussões, o foco se
manteve sobre questões do financiamento do programa e da forma de repasse do subsídio às
empresas participantes e o relato sobre projeto-piloto realizado no estado do Rio Grande do Sul.
Não houve questionamentos sobre como se operacionalizaria o atendimento aos públicos
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prioritários, ou seja, não foram levantadas questões que abordassem, por exemplo, se haveria
indicadores e metas específicas para o público prioritário ou seriam estabelecidas diretrizes
operacionais para a rede de atendimento do Sine e para as empresas sobre como garantir que a
priorização fosse efetivada.
Na Reunião Ordinária n. 87, realizada no dia 13 de fevereiro de 2006, na seção
deliberativa, o Conselho tratou do termo de referência do plano plurianual nacional e estadual
do Sistema Público de Trabalho e Renda. A proposta representava o esforço para consolidação
das políticas públicas de emprego em um sistema nacional e uma das estratégias adotadas foi a
celebração de convênios únicos36 com os estados, grandes municípios e organizações da
sociedade civil para dar suporte à operacionalização das políticas de emprego. Ainda na fase
expositiva, a Coordenadora do Sine esclareceu que o público prioritário era composto por
jovens de 16 a 24 anos, com foco em mulheres com escolaridade até o ensino médio e
trabalhadores com mais de 40 anos e ensino fundamental incompleto. Os debates se ocuparam
principalmente das questões relativas à estrutura do Sistema Público de Trabalho e Renda,
associadas aos aspectos financeiros, cobertura da rede, repartição do custeio e de
responsabilidades, e também questões específicas sobre a execução financeira dos convênios
únicos. Com isso, as discussões não mencionaram como se daria o atendimento ao público
prioritário dessa política pública.
Por fim, o terceiro caso em que itens de pauta com potencial de redução da desigualdade
de gênero é aprovado, mas sem se detalhar como essa evolução seria implementada na prática,
foi registrado na Reunião Ordinária n. 131, realizada no dia 02 de julho de 2015. Na ocasião, o
Codefat recebeu a visita do Secretário de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) que apresentou informações sobre a desigualdade no
mercado de trabalho brasileiro. Entre suas colocações, destacou que as mulheres pretas e pardas
são recorrentemente desfavorecidas, pois recebem salários menores, têm mais dificuldade para
obter emprego e também são minoria entre as pessoas que possuem seu próprio negócio,
propondo, então, que os programas do FAT priorizassem esses públicos e que fosse criado um
campo nos cadastros dos programas já existentes para identificar com maior precisão esses
grupos. As falas dos conselheiros foram de reconhecimento da necessidade de enfrentar o
36

O Convênio Plurianual Único (CPU) foi instituído pela Resolução Codefat n. 466, de 21/12/2005, e consiste em
um instrumento para a execução das ações do Sine e têm como objeto “o estabelecimento de cooperação técnica e
financeira mútua, para a integração, operacionalização e manutenção das funções e ações do Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda (intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, qualificação social e
profissional, certificação profissional, fomento a atividades empreendedoras e informações sobre o mercado de
trabalho), por intermédio dos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda, conforme detalhamento em Plano
de Trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego, 2014)

67

problema, mas não consta na ata qualquer sinalização sobre medidas concretas para a redução
das desigualdades apontadas. A aprovação pelo Conselho da alteração dos formulários também
se configura como uma estratégia acomodadora, na medida em que pode passar a ideia de que
das duas medidas apresentadas pela SEPPIR, o Codefat aprovou uma. Porém, o potencial de
impacto na redução da desigualdade da inclusão do campo em um formulário administrativo é
bastante limitado, frente ao potencial de impacto da priorização, caso efetivamente implantada
nos programas do FAT.

4.2.1.4 Não aprofundar
A tática de não aprofundar revelou-se apenas uma vez entre os 20 casos analisados,
indicando que seria necessária uma base com um número maior de ocorrências para que um
número maior de ocorrências semelhantes pudesse confirmar a tática de não aprofundar como
um subtipo da estratégia acomodadora. Mesmo com essa ressalva, optou-se por manter seu
registro, uma vez que suas peculiaridades não permitiram que ela fosse absorvida por qualquer
uma das três táticas identificadas anteriormente. Se ela fosse caracterizada como uma variação
da tática de não falar, com a qual mantém alguma similaridade, seria perdida uma categoria
com potencial para aprofundamento em estudos futuros.
A tática de não aprofundar ocorre quando, diante de uma situação em que se aponta
algum obstáculo à aprovação de um item de pauta favorável às mulheres, não há o esforço para
se buscarem informações complementares ou alternativas que permitam a aprovação do item.
Esse único registro ocorreu no dia 12 de agosto de 1998, que também marca a primeira
vez que a palavra mulher aparece em uma ata do Conselho – oito anos após a criação do Codefat
–, na 53a reunião ordinária (75a reunião, se consideradas também as reuniões extraordinárias).
O item 8 da seção deliberativa dessa reunião consistiu em um proposta do Ministério do
Trabalho para o repasse de recursos a instituições privadas, entre as quais a Associação
Brasileira de Indústria Têxtil, a Fundação Roquete Pinto, a Confederação Nacional dos
Metalúrgicos, a Fundação Roberto Marinho, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a
Federação Nacional do Fisco Estadual, a Fundação Mudes/Organização Brasileira de
Juventude, a Fundação Coppetec/UFRJ, a Organização das Cooperativas do Brasil e a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Na mesma lista de beneficiários constava
também a Confederação das Mulheres do Brasil, que receberia recursos do FAT para
implementação de um projeto para qualificação de mulheres chefes de família em regiões
metropolitanas e de pobreza. Iniciado o debate, o representante da Força Sindical manifestou-
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se contrário à liberação de recursos para a Confederação das Mulheres do Brasil (CMB),
alegando que a entidade estaria com algum impedimento legal. De acordo com o texto
registrado na ata, “após breve debate [sem qualquer referência à alegação contra o repasse à
CMB], a proposta foi considerada aprovada, com a retirada da proposta de convênio com a
Confederação Nacional das Mulheres do Brasil”.37
Devido ao fato da proposta possuir características bastante favoráveis do ponto de vista
da agenda de redução da desigualdade de gênero – pois localiza-se na seção deliberativa da
reunião, vincula-se a uma política pública já estabelecida e a uma proposta com efeitos
concretos, ou seja, repasse de recursos a serem aplicados em um projeto expressamente
destinado à qualificação profissional de mulheres em situação vulnerável – o objetivo deste
item se configura indiscutivelmente como conflitante do ponto de vista da dominação
masculina. Como resposta, a tática de não aprofundar foi utilizada, uma vez que não há
qualquer registro de que tenha havido esforço por parte do colegiado em averiguar a informação
ou questionar se haveria alguma alternativa para viabilizar a execução do projeto.
A Tabela 3 totaliza a distribuição das ocorrências da estratégia acomodadora por tipo de
tática empregada. As análises revelaram que a variação predominante da estratégia
acomodadora é não falar, ou seja, quando algum item tratando do interesse das mulheres é
mencionado durante a reunião, o Conselho simplesmente não emite qualquer comentário.
Verificou-se, por outro lado, que nas nove situações em que a barreira do silêncio foi rompida,
ocorreram três táticas: não resolver, adiando o assunto para ocasiões no futuro; não especificar,
ou seja, aprovar itens favoráveis à representação feminina, mas desprovidos de parâmetros
práticos para a sua implementação; e, por fim, não aprofundar, o que ocorreu em um único
caso quando, diante de um item de pauta favorável às mulheres (e portanto conflitante com os
interesses da dominação masculina), uma decisão desfavorável aos interesses das mulheres foi
tomada de forma sumária, sem o aprofundamento do debate para verificar alternativas.
Tabela 3: Táticas da estratégia acomodadora – quantidade de ocorrências por tipo
Tática
Não falar

Quantidade
11

Não resolver, adiar

5

Não especificar

3

Não aprofundar

1

Total

20
Fonte: Elaboração própria

37

ATA, Reunião Ordinária n. 53, de 12 de agosto de 1998
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Identificadas as táticas da estratégia acomodadora que deram suporte aos objetivos
alinhados com a dominação masculina nos primeiros 27 anos de existência do Codefat, a última
parte da pesquisa consistiu em buscar identificar fatores que possam trazer explicações
adicionais sobre a estratégia acomodadora e suas táticas, pois, em última instância esses fatores
funcionam como barreiras à representação feminina no Conselho e, consequentemente ao
avanço de uma agenda pela igualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro.

4.2.2 Fatores que favorecem as táticas acomodadoras

Para a realização desta etapa, foram feitas entrevistas com membros do Codefat
representantes das três bancadas (trabalhadores, empregadores e governo). Contudo, como os
fatos observados nas atas ocorreram ao longo de 27 anos e como naturalmente houve
rotatividade dos membros do Conselho ao longo desse tempo, foi necessário ponderar que as
contribuições obtidas por meio dessas entrevistas não poderiam ser tomadas como explicações
diretas sobre cada evento tratado na seção anterior.
Em função disso, e também buscando obter contribuições que trouxessem perspectivas
complementares sobre o objeto de estudo, foram feitas entrevistas com servidores e servidoras
do Ministério do Trabalho que atuaram (ou ainda atuam) nas áreas que dão suporte ao Conselho.
A seleção dessas pessoas foi feita com base na extensão do tempo em que estiveram dedicadas
a atividades vinculadas ao Codefat e, consequentemente, no conhecimento acumulado sobre o
colegiado, sua história, sua dinâmica, seus temas e seus atores.
Mesmo que eventualmente os conselheiros e os servidores entrevistados tenham
acompanhado alguns dos episódios selecionados, suas manifestações não puderam ser tomadas
como explicações diretas sobre cada caso. Para isso, seria necessário ao menos selecionar
aqueles conselheiros e servidores que estiveram de fato presentes em cada uma das reuniões e
tratar especificamente de cada evento. Porém, limitações de tempo e outras questões de ordem
operacional inviabilizaram a utilização dessa abordagem.
Ainda assim, as entrevistas trouxeram contribuições significativas sobre as questões em
discussão e seu conteúdo foi utilizado como insumo para a realização de uma análise voltada a
detectar aspectos mais amplos e sutis, mas ainda não revelados, que pudessem ser associados à
estratégia acomodadora e às suas táticas. Para atingir esse propósito, foram utilizados os
métodos oferecidos pela Teoria Fundamentada.
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Os métodos da teoria fundamentada favorecem a percepção dos dados sob uma nova
perspectiva e a exploração das ideias sobre os dados por meio de uma redação analítica
já na fase inicial. Ao adotar os métodos da teoria fundamentada, você poderá conduzir,
controlar e organizar a sua coleta de dados e, além disso, construir uma análise original
dos seus dados. (CHARMAZ, 2009)

As entrevistas transcritas e carregadas no Atlas.ti foram submetidas à codificação inicial
que, nessa primeira etapa, foi realizada utilizando a técnica linha a linha, que consiste em
denominar cada uma das linhas das transcrições utilizando palavras que reflitam a ação
envolvida em cada trecho. Ainda conforme Kathy Charmaz (2009, p. 74), “esse método refreia
as nossas tendências de fazer saltos conceituais e adotar teorias existentes antes que tenhamos
realizado o trabalho analítico necessário”. Especificamente nessa fase optou-se também por
seguir a orientação de Barney Glaser, que recomenda a utilização de gerúndios na criação dos
códigos, pois eles conseguem “transmitir uma forte sensação de sequência e, assim, as ações
contidas em cada linha codificada se tornam o ponto de partida para a análise e preservam a
fluidez daquela experiência e fornecem ao pesquisador novas maneiras de observa-lo”
(GLASER, 1978 apud CHARMAZ, 2009, p. 76).
Ao final da codificação linha a linha, realizou-se a codificação focalizada, que se traduz
em utilizar os códigos anteriores mais significativos e/ou frequentes para a “tomada de decisão
sobre quais os códigos iniciais permitem uma compreensão analítica melhor para categorizar
seus dados de forma incisiva e completa” (CHARMAZ, 2009, p. 87).
Com o apoio de uma funcionalidade nativa no sistema Atlas.ti, que permite a construção
de redes de códigos em uma interface gráfica, procedeu-se à identificação das relações entre os
códigos criados nas duas etapas e, após sucessivas rodadas de análise e recodificação
(agrupamentos, alteração nos títulos etc.) e redesenho das redes, emergiram categorias
conceituais consistentes o bastante para subsidiar reflexões mais conclusivas.
Assim, os tópicos discutidos a seguir resultam de todo esse processo e estão organizados
a partir das categorias consideradas mais plausíveis, parte das quais foram capazes de oferecer
contribuições para se compreender melhor as barreiras que protegeram a estratégia
acomodadora nas 20 ocasiões examinadas em que assuntos de interesse conflitante com os
interesses da dominação masculina foram inseridos na pauta do Codefat no período de 1990 a
2016. Para assegurar o anonimato das pessoas entrevistadas, os trechos das entrevistas são
referenciados por números atribuídos aleatoriamente a cada uma dessas pessoas.
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4.2.2.1 Barreiras sociais
Essa categoria resultou da frequência e intensidade com que afirmações de caráter
essencialmente normativo sobre questões fundamentais do Codefat ocorreram nas entrevistas.
Por meio do processo de análise descrito na etapa anterior foi possível perceber que visões de
mundo, ideologias, valores, crenças, convicções etc. que cada ator envolvido traz consigo ao
colegiado, quando alinhados com os objetivos da dominação masculina, subsidiam as táticas
acomodadoras.
Embora esses elementos tenham sido verbalizados pelas pessoas entrevistadas, poderia
haver uma tendência natural de denomina-los fatores individuais. Porém, é pertinente
considerar que são pré-interpretações as quais não foram criadas por essas pessoas, não
pertencem a essas pessoas e que estão longes de serem idiossincráticas. Na verdade, tais
elementos têm origem no agregado de valores, crenças, símbolos etc. que os indivíduos
assumem/aderem ao longo de sua trajetória. Portanto, chama-los de individuais representaria
uma redução do que eles representam e desencorajaria a reflexão sobre ações que possam ser
adotadas para desarticular tais (pré)conceitos.
Como solução, quando se move o enquadramento desses fatores do âmbito individual
para a esfera do sistemático e do social, eles reaparecem como objetos de intervenção pública.
Foi com essa motivação que se optou por denomina-los barreiras sociais, por limitarem o
avanço da agenda pela igualdade de gênero no Codefat.

i)

Rigidez das políticas passivas do FAT
Como já exposto na seção sobre o Codefat e a temática de gênero, a Lei n. 7.998 de 10

de janeiro de 1990 instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador destinando-o ao custeio do
Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de
programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico.38 A mesma
lei também instituiu o Codefat atribuindo-lhe a responsabilidade pela gestão do fundo e a
competência para deliberar sobre uma ampla gama de matérias, desde as mais específicas, como
deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios de execução orçamentárias do FAT 39, até
aquelas mais abertas, como deliberar sobre outros assuntos de interesse do FAT.40

38

Lei n7.998, de 10 de janeiro de 1990, Art. 10.
Lei n7.998, de 10 de janeiro de 1990, Art. 19, III.
40
Lei n7.998, de 10 de janeiro de 1990, Art. 19, XVII
39
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Apesar dessa amplitude de temas que podem ser tratados no Conselho, detectou-se nas
entrevistas a existência de uma visão que considera a agenda do Programa Seguro-Desemprego
rígida a ponto de limitar a atuação do Codefat aos aspectos de sustentabilidade do fundo e de
ajustes quantitativos nos parâmetros do pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial.
As transcrições abaixo trazem segmentos que expõem de forma direta essa convicção de que as
políticas passivas (seguro e abono) são praticamente imutáveis.
Eu penso que as políticas de âmbito geral do Codefat, [são] focadas principalmente
na questão da geração de trabalho e renda e as políticas passivas, que são pagar o
seguro desemprego e pagar o abono salarial. O caso do abono e do seguro desemprego
são políticas que não têm muito como direcionar a questão de gênero ou raça ou idade,
né? São políticas basicamente definidas pelo próprio mercado de trabalho e pelas
condições de quem acessa o mercado de trabalho, então não há como ter uma política
mais direcionada, porque já́ é predefinido pelas características de quem acessa. Não
há como o Codefat intervir e mudar essa rota. É difícil. (Entrevista 1)
(...) mas basicamente pensando como estímulo, porque por exemplo pagamento de
benefício a lei já define quem são os beneficiários, os recursos não são
contingenciados, então assim... os que se habilitaram de acordo com a regra do jogo,
pouco o Codefat pode fazer em relação a essa questão, quanto ao seu próprio
orçamento. (Entrevista 6)

No trecho a seguir, a visão de que os programas de pagamento de benefícios não seriam
passíveis de evolução para o atendimento a públicos específicos é evidenciada de forma indireta
pela afirmação de que somente as políticas de qualificação ofereceriam espaço para esse tipo
de debate.
A única política que não está definida em lei é exatamente a política da qualificação.
A lei não diz quem tem que ser atendido. Qualificação e intermediação. Então, afora
os benefícios, essa área é que você define um pouco mais público, então é nesses
temas que ainda se envolvem as mulheres, mas como isso é praticamente uma
resolução por ano... você não mexe... às vezes fica quatro anos sem mexer... acaba
que você fica analisando contas, relatórios de execução... analisando o desempenho.
Tem de fato uma ótica muito financeira a atuação do conselho. Tem uma ótica muito
do controle, desse controle social... estou avaliando as contas, mais do que definindo
políticas. (Entrevista 6)

Percebe-se, portanto, que a prenoção de que as políticas passivas não estão sujeitas a
aprimoramentos que as levem a atender de forma diferenciada públicos específicos (como as
mulheres) tem relação com a estratégia acomodadora, mais especificamente com a tática de não
falar, pois impede que ideias inovadoras naquela direção sequer surjam e, por consequência,
inviabilizam a ocorrência de discussões sobre o assunto.
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ii) Restrição temática de parte da bancada do governo
Esta categoria explica de forma complementar a tática de não falar. Ela foi cogitada por
uma das pessoas entrevistadas que percebeu que em especial os conselheiros representantes da
bancada do governo tendem a não entrar em discussões que não tenham ligação direta com a
temática de seu órgão de origem.
Talvez possa ser até mesmo a temática do assunto, né? Talvez seja um assunto que...
você vem representando um órgão. Talvez a temática abordada não tem muito a ver
com o ramo de atuação do órgão. Talvez a participação tenha muito a ver com isso...
a pessoa vem, mas ah, esse assunto não tem muito a ver com a temática do órgão que
estou representando... isso por dedução, [eu] não saberia dizer se tem alguma relação.
Normalmente os assuntos do conselho têm a ver com Seguro-desemprego, Abono e
Crédito, IMO [intermediação de mão de obra] e Qualificação... talvez a temática de
atuação de alguns órgãos, área de atuação tem muito a ver com os assuntos. Se você
percebe a concentração dos debates geralmente fica na bancada dos trabalhadores,
alguns participantes de governo – a fazenda tem atuado bastante por questões
financeiras, por questões de sustentabilidade do fundo – e alguns representantes de
empregadores. (Entrevista 3)

Um trecho da entrevista com uma pessoa representante de um órgão governamental
indica que os temas estratégicos para o governo ou para seu órgão de origem são levados para
alinhamento interno antes das reuniões do Codefat.
Nós temos autonomia, mas é claro que existem pautas de alta relevância que o [órgão
de origem] está envolvido. Então tem temas que são estratégicos, que vão impactar
positiva ou negativamente o governo, que normalmente eu levo para uma discussão
com o secretário-executivo. Até para fazer o alinhamento... para ver se a minha visão
enquanto representante, a visão de governo ela está alinhada com o que o [órgão de
origem] entende sobre o tema. (Entrevista 4)

Essa fala pode indicar que ao menos os temas que passaram por discussões prévias
podem ser objeto de manifestação durante a reunião. Quanto aos demais assuntos, a percepção
registrada na transcrição anterior indica que o comportamento predominante dos representantes
do governo seria de não falar sobre temas a outras áreas. Embora esse padrão também tenha
sido notado nas reuniões que tivemos a oportunidade de observar presencialmente,
consideramos prudente buscar outras evidências que pudessem confirmar (ou rejeitar) essa
categoria. Com essa finalidade, a partir das atas do período de 199641, foi feita a contagem do
número de itens de pauta em que cada uma das entidades que compuseram o Conselho nesse
período se manifestou. A tabela completa está reproduzida no Anexo 2. Levando-se em conta
exclusivamente a contagem manifestações, nota-se o protagonismo da CUT e da Força Sindical,

41

Para este exame, utilizamos o ano de 1996 como inicial (e não 1990 como utilizamos ao longo de todo o trabalho)
pois foi a partir de 1996 que a forma de registro das atas se estabilizou, permitindo a extração segura das
informações sobre quem falou o que.
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pela bancada dos trabalhadores; do Ministério do Trabalho e do BNDES, pela bancada do
Governo; e da CNS, da CNI e da CNC, pela bancada dos empregadores.
Consultando-se os assuntos dos itens que foram objeto de manifestação por parte dos
representantes do Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda e
BNDES, observamos que sua atuação foi bastante diversificada, contrariando a hipótese acerca
da participação monotemática dos representantes do governo. Contudo, esse fato que pode ser
relacionado à natureza abrangente da área de atuação desses quatro órgãos, bastante entrelaçada
com praticamente todos os assuntos discutidos no colegiado. Já os representantes dos
ministérios que respondem por temas mais específicos tiveram, de fato, uma participação mais
discreta e bastante ancorada nos assuntos de seu setor. Verificou-se, por exemplo, que das 32
vezes que os representantes do Ministério da Agricultura se pronunciaram, 23 foram para tratar
de assuntos específicos daquela pasta. Uma proporção semelhante foi verificada na participação
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visto que, das 15 vezes que os representantes do
MDA se pronunciaram ao longo do período examinado, dez foram para tratar de assuntos
diretamente vinculados ao seu ministério de origem.
Mesmo que outros exames mais abrangentes possam revelar aspectos não detectados na
abordagem aqui utilizada, conclui-se que essa categoria teve um potencial explicativo limitado,
pois restringiu-se a um grupo muito específico de atores – os representantes do Ministério da
Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apesar disso, ela não pode ser
totalmente desconsiderada como categoria explicativa, pois, mesmo que parcialmente, sinaliza
questões interessantes para pesquisas envolvendo outros colegiados similares, no sentido de
verificar se representações de entidades ligadas a temas mais específicos estariam associadas a
menos debates e, consequentemente, um reforço mesmo que involuntário à tática de não falar.

iii) Focalização versus universalização nas políticas do Codefat
Outra categoria conceitual que emergiu da análise das entrevistas é a que agrupa as
ideias dos entrevistados acerca da focalização das políticas do FAT. Embora haja definições
específicas tanto para focalização como para políticas afirmativas (DELGADO e
THEODORO, 2003; GOMES, 2001; JUNQUEIRA e MELLO, 2004; KERSTENETZKY,
2005), os exames feitos nesta subseção indicaram não haver a necessidade de fazer essa
distinção, uma vez que o sentido com que esses termos ocorreram nas entrevistas giraram em
torno de uma ideia mais ampla, qual seja, a de políticas públicas feitas com o objetivo de
corrigir desigualdades presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos.
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As entrevistas revelaram também a pertinência dos apontamentos de Celia Kerstenetzky
(2005), para quem o debate sobre políticas sociais no Brasil se apresenta polarizado entre
políticas focalizadas e universais e que concepções divergentes do caráter social e de justiça
social estão na raiz desse dilema brasileiro. No caso do Codefat foi possível perceber essa
polarização, porém os dados coletados revelaram que o polo universalista é predominante e, em
certos trechos, essa convicção é forte a ponto de soar dogmática.
Não, eu tenho certeza que o Codefat não trabalha sobre políticas específicas. O que
nós queremos é a geração de empresas e emprego e renda para todos. Para negros,
para brancos, para homens, mulheres, sem nenhum preconceito. O princípio é esse do
Codefat. Como é que ele pode ajudar? É... O Papa já disse uma vez que
desenvolvimento social é emprego. Então se nós gerarmos emprego nenhum tipo de
seleção de gênero, de cor, de religião vai acontecer. (Entrevista 5)
Não quero gerar emprego para um determinado sexo, uma determinada cor ou uma
determinada religião e outras diferenças que possam haver. Nós queremos gerar para
todos e, gerando para todos, todos terão oportunidade. Eu costumo dar um exemplo
(...): se um dia, numa festa em geral... se um dia todos puderem estar na festa, você
não precisa deixar lá fora ninguém tomando conta do estacionamento. Então o
conceito do FAT, dos trabalhadores, do governo, dos empresários, é que isso possa
acontecer para o bem. Não respondi exatamente o que você me perguntou, mas esse
é o sentido do FAT. O FAT não terá, ele não deve pensar, inclusive em cotas... não,
ele tem que gerar o suficiente para que todos tenham oportunidade e aí cada um com
a suas capacidades, com o seu conhecimento, com o seu diferencial pessoal, vai poder
ocupar uma vaga melhor ou pior que aquela que foi oferecida. (Entrevista 5)

O termo focalização já havia sido relacionado com o termo generosidade, conforme
tratado no tópico sobre as táticas da estratégia acomodadora. Aqui, além da relação dos termos
focalização e preconceito, notado no primeiro dos dois fragmentos acima, vê-se alguns trechos
também fundados nas visões das pessoas entrevistadas, que associaram focalização a
assistencialismo, desconsiderando o fato de que um conjunto de características não podem ser
ditas de responsabilidade individual, tais como classe, família, cor, gênero etc. e que
“influenciam fortemente os resultados finais determinando em ampla medida os recursos que
os indivíduos levam ao mercado e restringindo desigualmente o espectro de sua liberdade de
escolha” (KERSTENETZKY, 2005, p. 4). Esses mesmos trechos também reforçam as
evidências de que a visão predominante entre os entrevistados é a de que o Conselho e,
consequentemente as políticas custeadas pelo FAT, tendem a seguir as exigências pelo lado da
demanda por mão de obra, sem levar em consideração as necessidades manifestas pelo lado da
oferta da força de trabalho.
Eu acho que é um grande desafio [a focalização para redução da desigualdade de
gênero]. Eu acho que hoje é um grande desafio [para o] governo repensar as políticas.
Eu sou contra essa política assistencialista. Eu acho que a gente tem que investir cada
dia mais na educação para que a gente possa ter pessoas qualificadas suficientes para
acessar o mercado de trabalho... investir para que a gente possa ampliar o número de
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empresas privadas que possam vir e atuar no Brasil gerando emprego e renda.
(Entrevista 4)
O que eu acho é que a discussão é larga, porque nós não temos que fazer política
assistencialista. Nós temos que fazer políticas que servem para todos e que tenham
efetividade. Já é um avanço um programa como esse (qualificação profissional),
porque nós estamos escutando o mercado, nós temos um Sine que tem um banco de
vagas... eu acho que isso fortalece, inclusive, o próprio Sine para que ele possa
trabalhar mais a sua política dentro de cada estado, ouvir mais, trazer não só os
sindicatos, mas as empresas também para discutir a realidade e a necessidade e, com
base nisso, usar os recursos para fazer uma boa qualificação. Eu tenho impressão que
a gente está avançando. Ao contrário de coisas engessadas e de cima para baixo, a
gente está justamente mudando. É ouvir a base para saber o que realmente precisa e
fazer uma qualificação em cima da necessidade. (Entrevista 4)

Além dos trechos acima, há outras opiniões contrárias à focalização, com a diferença de
não parecerem resultantes de uma escolha fundada em convicções individuais, mas baseadas
em uma espécie de obediência inata, condicionada pelo status quo. Durante uma das entrevistas,
somente ao iniciar uma pergunta sobre focalização, a pessoa entrevistada interrompeu a
pergunta com a atitude de quem estivesse tentando impedir que se cometesse uma gafe,
chamando a atenção sobre algo que o entrevistador já deveria saber.
– Mas a focalização para mulheres não seria menos complicada, uma vez que...
– Só um parêntese? Não se pode distinguir sexo na escolha para o trabalho, então nós
não temos como distinguir, tá? Não é um critério de seleção. Além disso, a gente sabe
muito bem que empresário, na maioria das vezes prefere homem por conta da questão
limitante das mulheres que é a questão da gravidez e da licença maternidade.
(Entrevista 6)

E em outros trechos, a força dessas convicções é marcada pela naturalidade (inclusive
do tom de voz) com que a focalização é rejeitada.
Nosso atendimento de balcão na rede Sine é universal, você não tem como segregar
"sai da fila para a esquerda tal tipo de público, sai da fila pra direita... (...) a sua rede
de atendimento, ela vai atender todo mundo que vem ao balcão. (Entrevista 6)

O contraponto à visão predominante do universalismo ocorreu na forma de
reconhecimento de que o Conselho não focalizou a questão de gênero de maneira objetiva e
também da confirmação positiva em prol da focalização, embora manifesta em forma de uma
intenção, uma possibilidade para o futuro.
Agora por outro lado nas políticas ativas, que é naquilo que a gente tem de política
por exemplo que a gente tem nas políticas de geração de trabalho e renda... nós temos
o programa, a PDE, Programa de Depósitos Especiais, que nós definimos linhas de
financiamento, de fato, eu acho que o conselho não tratou dessa questão... com
especificidade e nem mesmo... nem um momento o conselho tratou essa questão mais
de gênero, e que acredito que nós poderíamos ter tratado... aliás, há tempo ainda de
tratar. De fato, todas as linhas de crédito que nós criamos, todos os programas que nós
criamos, são programas gerais, não buscam público de gênero especificado. É claro
que nós buscamos um público específico que é o das micro e pequenas empresas, isso
é uma prioridade para nós do conselho. As linhas de crédito, os programas... Mas

77

nesse aspecto de gênero nós não temos nem uma política mais específica. Creio que
isso é uma boa provocação inclusive para o próprio conselho pensar em trabalhar
nessa perspectiva. (Entrevista 1)

Essas evidências são tributárias da estratégia acomodadora, em especial das táticas de
não falar e de não resolver, adiar. A primeira, porque a predominância da visão universalista
não suscitará propostas ou debates sobre políticas focalizadas no público feminino. A segunda,
porque uma vez introduzida essa pauta, seja por pressão social, seja por orientação
governamental (quando, por exemplo, o país se torna signatário de alguma convenção
internacional que trate do tema), ela não conta com atores aptos ou dispostos a patrocina-las,
seja nos debates no plenário, seja na elaboração de regras dotadas de especificações
operacionais suficientes para que as políticas focalizadas sejam exequíveis. Com isso, conforme
observado em cinco das vinte ocorrências examinadas nas atas, a discussão foi adiada para um
momento oportuno que, diga-se, ainda não chegou.

4.2.2.2 Barreiras institucionais
Se as categorias anteriores abordaram como barreiras sociais, as quais se manifestam
por meio de convicções individuais, tais como visões de mundo, valores, crenças etc., podem
ajudar a explicar as táticas da estratégia acomodadora (em especial as táticas de não falar e de
não resolver, adiar), as categorias desta seção têm potencial para trazer melhor compreensão
sobre obstáculos no nível institucional. Elas ajudam a desvelar questões ligadas à formulação
da agenda que é levada para debate no Conselho e quais dessas questões têm potencial de
minimizar a influência da dominação masculina sobre o Codefat.
Como se viu anteriormente, nesses primeiros 27 anos de existência do Codefat, a
focalização em suas políticas visando reduzir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho
brasileiro limitou-se à inclusão da palavra mulheres em uma lista de outros públicos igualmente
prioritários dos programas de qualificação profissional e intermediação de mão de obra, sem
orientações objetivas de como essa priorização se daria no nível operacional e sem maiores
discussões sobre outras maneiras de se enfrentar esse problema estrutural de nossa sociedade.
Algumas explicações sobre a formulação da agenda do Conselho emergiram das entrevistas e
orientaram a organização dos tópicos a seguir.
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iv) Controle do Ministério do Trabalho sobre a agenda do Codefat
De acordo com Helmke e Levitsky (2004), uma das características de uma instituição
formal efetiva é a existência de uma estrutura organizacional estável que lhe dê suporte. No
caso do Codefat, essa estrutura é o próprio Ministério do Trabalho, mais especificamente a
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), unidade administrativa que engloba tanto
a área que se dedica exclusivamente a desempenhar o papel de secretaria executiva do
Conselho, como as outras áreas do ministério que servem ao Conselho provendo-lhe o suporte
técnico e operacional necessário para que o colegiado cumpra suas atribuições.
A Secretaria Executiva do Codefat é a área responsável por elaborar a pauta das reuniões
e, embora o regimento preveja que qualquer conselheiro possa apresentar propostas de pauta, a
prática tem sido centralizar as propostas e sugestões de pauta na estrutura do Ministério, que se
encarrega de dar o tratamento a essas demandas e leva-las ao colegiado. Evidência disso é que
foram muito raros os itens de pauta apresentados diretamente por algum conselheiro ou bancada
sem passar pelo tratamento do Ministério.
As entrevistas indicam que essa prática é vista com naturalidade, reconhecendo-se o
papel do Ministério de ser o portal para as demandas a serem levadas ao Conselho, como no
trecho a seguir.
É, em geral é o Estado que propõe, né? O Ministério do Trabalho. É claro que ele
propõe porque chega no ministério por várias fontes, a demanda. Chega dos
trabalhadores, chega muito dos empregadores... as demandas chegam na secretaria
executiva que é a antessala, digamos assim, do conselho, as demandas chegam ali. A
SPPE que recebe as demandas... ela processa e leva para o conselho. Por isso que na
verdade não aparece uma iniciativa direta no conselho na reunião. Então é muito raro
uma bancada ou um conselheiro levantar uma proposta, digamos, estruturante no
conselho. Ela vem pela porta de entrada que é a secretaria executiva. (Entrevista 1)

Esse fato oferece vantagens, sejam de ordem formal, como a padronização das
propostas, sejam de conteúdo, como, por exemplo, ao se recepcionar uma demanda, ter a
possibilidade de se verificar nos registros administrativos do Codefat casos anteriores de
sucesso ou de insucesso e aperfeiçoar a proposta. Porém, a utilização exclusiva do Ministério
para tratar as demandas e fazer a agenda do Conselho oferece riscos. Um deles é que o colegiado
pode estar se privando de participar da construção dos objetos a serem debatidos, limitando
assim as possibilidades de exercitar e expandir sua imaginação democrática42 e,
42

Imaginação democrática é o conjunto dos pensamentos, falas e ações de cada indivíduo sobre temas coletivos.
Esse agregado tende a se expandir com as interações entre indivíduos e mais ainda em grupos estruturados tais
como o Codefat. Para mais informações sobre o conceito de imaginação democrática, ver Perrin, Andrew. 2006.
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consequentemente, seu potencial enquanto instância participativa, uma vez que sua atuação
pode ficar condicionada ao que o Ministério do Trabalho decide levar para as reuniões.
É um fato, e se você estudar as atas você vai perceber [que] nesses 27 anos, raríssimas
foram as vezes que uma entidade fez uma proposta de resolução que não o próprio
ministério. O conselho pensa muito o que o ministério pensa, então ele acaba ficando
condicionado. A gente não sabe como seria esse modelo se ele fosse descolado dessa
realidade. Eu acho que um estudo mais profundo de um certo grau de autonomia de
um conselho vai passar pela avaliação sobre o quanto se quer que ele seja autônomo.
Já que ele é um gestor de fundo. Então, se ele é um conselho consultivo, como um
conselho de economia solidária, ele pode propor o que eles quiserem... o órgão vai
acatar ou não vai acatar. Mas quando a Lei 7998 cria o conselho e diz "o conselho vai
regulamentar", o quão independente do ministério se quer esse conselho, o quão
autônomo se quer esse pensar dele. Então o que a gente pensa, o que eu imagino
particularmente, é que o conselho é muito refém do pensar do gestor. Quando a gente
diz "o conselho decidiu certas coisas...", mas é por proposta do ministério,
logicamente. Não é que o conselho, personificando a instituição não tenha cérebro, é
claro que tem... ele pode até fazer aprimoramentos, mas o pensar do gestor é
contaminante, vamos dizer assim. (Entrevista 6)

A posição dominante exercida pelo Ministério do Trabalho sobre o colegiado por vezes
pode se manifestar inclusive por meio de argumentos de autoridade, como indica o trecho a
seguir.
Então eu entendo que acaba que a visão do órgão que é a secretaria executiva do
conselho, que pela lei é o Ministério do Trabalho, acaba contaminando esse potencial
de liberdade do conselho. Então o conselho diz: “mas eu queria que fizesse isso” e a
gente diz: “não pode, não pode fazer assim, senão o seu CPF vai ser assim... você
sabe, não é?”, então isso faz com que ele avance pouco, ou ouse menos. Talvez a
palavra ousadia seja melhor nesse sentido de pensar alternativas, então ele fica muito
refém. (Entrevista 6)

Outro segmento reforça as evidências de que o Conselho pode estar perdendo
oportunidades de exercer um papel mais dominante sobre sua própria agenda e indica até
mesmo uma ideia de que ele não precisaria se aprofundar sobre os assuntos que delibera. Este
trecho também introduz outro aspecto relevante para nosso objeto de estudo, pois quando a
pergunta sobre políticas para enfrentamento da desigualdade de gênero foi introduzida, a
resposta sinalizou que não seria necessário (ou ao menos não seria imprescindível) que o
colegiado conhecesse sobre o assunto a ser discutido, pois cabe ao Ministério do Trabalho levar
informações qualificadas para viabilizar o debate.
Não digo que tem que ser o colegiado que tenha que entender. A gente que tem que
levar essa informação qualificada para o debate. Por ser um conselho de discussão,
favorece o diálogo. A dificuldade é você talvez... vamos dizer que o colegiado seja de
homens brancos. Mesmo se não fosse assim, ficaria comprometido o debate. Ele
vivencia a dificuldade, se fosse um negro ou uma mulher pobre? Se fosse ele que
tivesse lá resolveria? Se for um negro de classe alta também não resolveria, porque
ele não vivencia a realidade de quem precisa também. É a carência de informações
que a gente tem para suscitar o debate. Qual a defesa que eu vou fazer para criar a
política, para convencer um conselho de homens de classe média alta? Eu não tenho
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informação para conseguir defender a ideia. Eu não tenho informação qualificada para
construir minha ideia... é no achismo! Eu acho que se eu fizer isso, talvez melhore...
mas será que vai melhorar? A gente não tem ainda informação. (Entrevista 3)

Corroborando o reconhecimento no trecho acima que o próprio Ministério enfrenta
dificuldades para obter informações qualificadas para embasar a elaboração de suas políticas
públicas, outros fragmentos indicam que limitações de tempo e de recursos humanos, aliados à
rotina de trabalho sobrecarregada estão entre as causas dessas dificuldades.
Então o nosso grande obstáculo no momento tem sido as limitações de recursos, e
falta de gente para pensar nessa norma [no caso, a pessoa entrevistada falava sobre
como garantir efetividade nas regras de focalização das políticas de qualificação] e
estudar isso mais a fundo. (Entrevista 6)
Uma das explicações, [pelo não aperfeiçoamento das políticas de gênero] é que o
trabalho sempre foi muito intenso, pois fazemos a gestão de convênios, temos poucos
recursos, enfrentamos problemas na execução etc. Isso consome nossa energia e não
libera tempo para pensar as políticas públicas. (Entrevista 2)

O controle exercido pelo Ministério do Trabalho, por si só, não poderia ser considerado
como um fator determinante para o tipo de análise que está sendo feita. Porém, as evidências
indicam limitações de tempo e de recursos humanos para que as áreas técnicas da pasta possam
elaborar propostas mais evoluídas para o enfrentamento da desigualdade de gênero. Com isso,
conclui-se que o controle do Ministério sobre a agenda do conselho contribui com a tática de
não especificar, uma vez que, nas ocasiões em que o ministério inclui itens de pauta que
abordem a questão de gênero, as propostas são levadas ao colegiado em um estágio incipiente
e genérico.

v) Atores sociais que conduzem a agenda de gênero não acessaram o Codefat
Uma alternativa às limitações do Ministério para elaborar propostas qualificadas para a
redução da desigualdade de gênero seria o trabalho em conjunto com especialistas e com os
grupos que protagonizam a condução dessa agenda. Um exemplo de sucesso nessa prática
colaborativa foi identificado em uma das entrevistas que revelou casos envolvendo outras
temáticas, que não a de gênero, em que as áreas técnicas do ministério conseguiram transpor
dificuldades similares e se engajar nos estudos necessários para elaborar as políticas e
apresenta-las ao colegiado.
Com as linhas de crédito, a gente sempre procura trabalhar a parte de demandas.
Existem vários tipos de demandas. Existem demandas que são apresentadas pela
sociedade civil. Um exemplo disso foi o FAT Taxista... foi uma demanda que nos foi
apresentada por um segmento que manifestou essa necessidade em função dos eventos
esportivos que a gente estava na época. [O que ] nós fizemos quando essa demanda
nos foi posta... nós conversamos com os bancos, a gente costuma conversar com
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vários atores, bancos, que a gente percebe que têm perfil para atender aquele público,
vamos supor, taxista, é uma linha mais de varejo, de agência... então não é uma linha
que se enquadre no perfil de BNDES ou de Finep. Então seria Banco do Brasil, Caixa
e Banco do Nordeste. (...) Então o FAT Taxista em termos de linha de crédito do FAT,
eu cito como um case de exitoso, porque de fato ela seguiu alguns ritos, em que
sentido: teve uma demanda, que foi posta para nossos chefes, mas foi uma demanda
posta, nós analisamos a demanda, fizemos todo esse trabalho, chamamos o banco para
conversar, o banco disse que é viável, a linha foi posta e a linha teve êxito, ela cumpriu
o seu objetivo, ela ajudou os taxistas na compra de veículos novos, na renovação da
frota em virtude dos eventos esportivos que tinham no país naquele período. Foi uma
linha que teve um bom êxito, tanto que ela foi prorrogada várias vezes (...)
[Já o] FAT Turismo nasceu assim: o Banco do Brasil apresentou a proposta, a gente
viu que de fato estava enquadrada nas diretrizes do Proger e foi criada para atender de
fato aquela necessidade especial que foi posta. Então a gente preferiu atuar dessa
forma... eu posso falar até porque eu estava na época... foi uma decisão técnica "não
vamos mexer nas bases, porque depois para voltar essa linha de crédito à situação
anterior é mais difícil. Vamos criar uma linha de crédito especial para atender uma
demanda dos eventos esportivos... vamos criar... depois a gente avalia se a gente mexe
na... no Proger urbano para incluir alguns itens ou para alterar alguma coisa. Então foi
criado isso por uma demanda do agente financeiro. (Entrevista 3)

Contudo, nas ocasiões em que as áreas técnicas do Ministério foram procuradas por
segmentos da sociedade que buscavam avanços em políticas com recorte de gênero e de raça,
o resultado não foi positivo como nos casos mencionados no trecho acima. Um dos fatores que
limitaram o desenvolvimento dessa agenda foi a alegada ausência de informações qualificadas
por parte dos demandantes.
Já tivemos demanda... na época da SEPPIR, para a criação de uma linha para melhorar
a concessão de financiamento para população negra... tivemos algumas demandas de
crédito para as mulheres. As conversas não evoluíram por falta de informação. Como
é uma informação que o banco não tem na ponta, é difícil você personalizar. O que eu
sempre falo é que às vezes a gente foca muito em ter um produto específico para o
público, mas de fato o que a gente tem que melhorar é a condição de acesso. É criar
condições para que a população negra, as mulheres, no caso, consigam acessar a linha
de crédito. Talvez uma assistência técnica adequada... a gente foca muito na solução,
tipo "olha, vou criar uma linha de crédito!" Mas eu criar a linha de crédito não vai
garantir que meu público consiga porque vai ter que passar pelo crivo do banco.
Crédito você tem que passar pelo crivo do banco. Banco olha capacidade de
pagamento. (Entrevista 3)
Eu conversei muito com eles, mas não consegui evoluir... até sugeri de conversarmos
com o Sebrae... para ver qual o nicho: população negra?... Mulheres? Porque não
adianta você criar uma linha para população negra no geral... é para os quilombolas?...
Que tipo de população você quer atender? Os negros? Em que situação? As mulheres?
Em que situação? Para que eles tenham condições para acessar o crédito... porque
somente você disponibilizar a linha não garante... eu tenho exemplos disso. Então a
gente é tido como "ah... não quer fazer..." mas, gente, não é isso. Eu quero que o
público seja atendido. Só que a gente precisa dar condições para aquele público.
(Entrevista 3)

Outras falas tendem a atribuir aos demandantes a responsabilidade por trazer a as
informações necessárias para a construção das propostas a serem levadas ao Conselho. Aos
demandantes também foi também debitada a responsabilidade por essas agendas ainda não
terem sido recepcionadas adequadamente no Codefat.
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Então essa questão dos direitos das mulheres, eu não saberia muito avaliar por que
sim, por que não, mas nesse contexto que eu te coloquei. Talvez falte muito mais ele
ser provocado. Pensando assim... a grosso modo, em relação a demandas do Sine,
demandas do Codefat, a agenda da mulher está bem mais adormecida, a meu ver, do
que eu conheço aqui dentro, em relação a outros. E aí eu realmente defendo um pouco
essa questão, parece que eu defendo o conselho, no sentido de que, em geral tudo o
que a gente propõe de política pública que é para o bem do trabalhador, para o bem
do Sine e tal, costuma passar. (...) Também nunca vi um grupo de mulheres, mesmo
essas que são responsáveis pelas agendas, digamos, bater aqui na porta, ou mandar
um oficiozinho com o que gostaria de propor ao conselho de forma estruturada.
(Entrevista 7)
Voltando um pouco... Essas reuniões de grupo, de agenda da mulher, essa SEPPIR,
que ora é da mulher, não sei o quê... nunca vi objetividade nisso aqui. Já participei,
como te disse de reuniões... entre eles mesmos uma hora vinha um, na reunião seguinte
já vinha outra... nunca eu sentei em reuniões deles que tivesse um GT que fosse
efetivamente... por exemplo, já participei do GT do BPC [Benefício de Prestação
Continuada] e você consegue chegar a alguma coisa. Do papel do Sine e tal... O Dia
D43 foi assim. Foi de uma demanda externa. Não foi só o ministério com a auto
cobrança de que "ah, eu tenho que fazer pela pessoa com deficiência"... não, foi
também uma portaria multiministerial com a educação, com a área social... mas a área
social foi a primeira que veio bater aqui: "vamos fazer!"... e fizemos! Esse da mulher,
nos que eu tive a oportunidade de participar, nunca vi objetividade. (Entrevista 7)

Essa crítica mais incisiva sobre a falta de objetividade nas demandas da agenda de
gênero provocou reflexões quanto à sua fundamentação e, por esse motivo, buscou-se validar
essa afirmativa. A forma encontrada para fazer um teste razoável (embora reconhecidamente
limitado) foi recorrer novamente às atas, só que dessa vez, as do Comitê de Monitoramento do
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM).
O PNPM foi criado em 2003, a partir das diretrizes propostas pela I Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres. O Plano foi estruturado em torno de quatro áreas
estratégicas de atuação: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação
inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e,
enfrentamento à violência contra as mulheres (BRASIL, 2004).
Para viabilizar a área estratégica autonomia, igualdade no mundo do trabalho e
cidadania, foram definidos objetivos que, conforme se observa, são bastante compatíveis com
a agenda do Codefat, tais como: I. Promover a autonomia econômica e financeira das
mulheres; II. Promover a equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho; III.
Promover políticas de ações afirmativas que reafirmem a condição das mulheres como sujeitos
sociais e políticos. Para cada um desses objetivos foram estabelecidas ações, metas e
respectivos responsáveis na Administração Pública Federal e, para realizar o monitoramento

43

O Dia D da Pessoa com Deficiência é uma ação do Ministério do Trabalho com o objetivo de promover a
inserção dessa parcela da população no mercado de trabalho.
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desses objetivos e metas, foi criado o Comitê de Monitoramento do PNPM, composto por
representantes de diversos órgãos e entidades do Governo Federal.
Apesar da compatibilidade das agendas do PNPM e do Codefat, ao analisarmos as atas
das 43 reuniões do Comitê realizadas entre 2005 e 2014, constatamos que não houve uma única
menção ao Codefat ou aos programas custeados pelo FAT, o que pode indicar uma
oportunidade não identificada pelas pessoas envolvidas com o PNMP. Porém alguns trechos
dessas atas oferecem sinais que a tentativa de acesso pode ter sido feita, mas não foi bemsucedida, em parte por dificuldade de se transitar pela estrutura administrativa do Ministério do
Trabalho.
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): a representante destacou que encontrou as
mesmas dificuldades levantadas pelos outros ministérios durante o processo de
definição dos recursos, embora haja um respaldo das Convenções Internacionais e
uma prioridade política do MTE em relação ao Plano. Ressaltou que cada Secretaria
tem quase que uma estrutura de Ministério, o que dificulta a articulação interna, mas
a definição de um valor global por ministério facilitou. (ATA, Reunião Comitê de
Monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, de 05 de junho de
2008)
Já em relação ao orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego, informou-se que
o mesmo não pôde ser desagregado apenas para contemplar as políticas de gênero ou
voltadas para as mulheres. (ATA, Reunião Comitê de Monitoramento do Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres, de 31 de agosto de 2008)
[A representante do MTE] informou que tem monitorado as sete ações prioritárias que
o MTE possui no PNPM, entrando em contato com as várias áreas do MTE para que
passem o que têm feito. Relatou que encontram dificuldades para contatar essas
pessoas e que entraram em contato com o Ministério do Planejamento para ver como
fazer o monitoramento do PNPM da melhor forma possível. (ATA, Reunião Comitê
de Monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, de 15 de abril de
2015)

O lapso temporal de seis anos entre essas três ocorrências – relatando essencialmente o
mesmo problema – e a rotatividade das pessoas que representaram o Ministério do Trabalho no
Comitê corrobora a fala registrada em uma das entrevistas quando respondia sobre a existência
de uma agenda com recorte de gênero no âmbito do Ministério do Trabalho:
A da mulher eu realmente desconheço. Ocorria muito aqui a gente receber alguma
demanda, ou chamado para reunião, como eu comentei. Mas ora é no nível do gabinete
do ministro, ora no nível de secretaria executiva. Pega aí um assessor DAS4
“iluminado” para dar essa agenda para ele e efetivamente... bom, já estou falando
muito, mas efetivamente nunca soube de nada assim que viesse a ser proposto de fato.
(Entrevista 7)

Diante desses elementos, não se pode desconsiderar a afirmação de que os grupos que
militam em prol da desigualdade de gênero não identificaram o Codefat como uma arena
promissora para tratar de questões relativas à desvalorização da mulher no mercado de trabalho
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e, ou, se identificaram, não conseguiram até o momento encaminhar suas demandas com
efetividade.
Amenizada a dúvida sobre a pertinência da crítica sobre a forma com que as questões
de gênero chegam ao Ministério do Trabalho e retomando a discussão sobre a influência do
órgão na elaboração da agenda do Codefat, os elementos reunidos sobre esse tópico ajudam a
perceber que um obstáculo relevante para o avanço da agenda de gênero no Conselho é que ela
ainda não foi assimilada institucionalmente pelo Codefat (e também pelo Ministério do
Trabalho). Assim, a trajetória observada tem sido de longos períodos de estagnação
eventualmente interrompidos por breves movimentos patrocinados de forma precária do ponto
de vista institucional, visto terem sido conduzidos por gabinetes e não por áreas operacionais
do Ministério. Outro ponto percebido nos trechos a seguir indica que as pessoas que trabalham
nessas áreas técnicas têm a prerrogativa (mesmo que informal) de eleger temas e patrocina-los.
Então essa questão dos direitos das mulheres, eu não saberia muito avaliar por que
sim, por que não, mas nesse contexto que eu te coloquei. Talvez falte muito mais ele
ser provocado. E aí, não só os principais atores que lutam por esse público provoquem
o ministério, para então se apresentar ações, políticas e tal, ao Codefat, no tema
trabalho, não só isso, mas também, independente disso, nós que aqui estamos, eu na
condição de mulher, servidora pública, que trabalha no Ministério, já poderia ter pego
essa causa para mim! Mas aí... assim... eu acho que quando é assim, esse tipo, "eu
poderia ter pego para mim", vai muito de você se identificar com o lema, a bandeira
que a política tem... ou também você ter tempo e disposição para isso. (Entrevista 7)
De fato, o Codefat não utiliza recortes de gênero ou de qualquer tipo em suas políticas,
mas eu mesma e as mulheres que ocuparam e ocupam posições estratégicas no âmbito
do Codefat não tivemos uma iniciativa mais concreta nessa direção. (Entrevista 2)

Relacionando-se os tópicos aqui discutidos com as táticas da estratégia acomodadora,
conclui-se que a dificuldade de acesso dos patrocinadores da agenda de gênero ao Codefat,
aliada ao insucesso no trabalho colaborativo entre esses patrocinadores e as áreas técnicas
Ministério do Trabalho para produzir subsídios qualificados para o colegiado, contribuem
principalmente com a tática de não especificar. A carência de informações objetivas e
fundamentadas sobre as questões favoráveis às mulheres inibe tanto o debate quanto a solução
prática de problemas operacionais na implementação de políticas que visem à redução da
desigualdade de gênero.

vi) Distância entre o Conselho e a sociedade
As entrevistas trouxeram ainda um outro fator que merece ser considerado no contexto
das táticas da estratégia acomodadora. Em que pese a essência institucional do Codefat ser de
uma instância participativa voltada a garantir que os interesses da sociedade estejam
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representados e que se suponha que cada conselheiro seja capaz de mobilizar suas respectivas
entidades e intermediar as expectativas dos representados, percebeu-se que o ambiente do
Conselho possui atributos que permitem classifica-lo como um ambiente não muito aberto às
contribuições e demandas da sociedade.
Esse fato foi percebido e mencionado por uma das pessoas entrevistadas, quando se
falava sobre a representatividade do Conselho diante da evolução e diversificação da sociedade.
Sobre esse aspecto, foi identificado que a não realização de conferências nacionais, a exemplo
de outros setores como saúde, educação, assistência social, meio ambiente etc., constitui uma
barreira de acesso da agenda de gênero ao Codefat.
A gente não tem uma estrutura de conselho que está bem sedimentada nas unidades
federativas, por exemplo, a gente não faz conferências para o FAT. O que a gente
imagina que é onde que há um chamamento, para participação mais local, que as
mulheres acabam tendo uma ascendência maior, são as conferências, então, a gente
teve aquelas conferências únicas do trabalho decente, mas aquilo ficou completamente
descolado, foi uma agenda capitaneada pela área internacional do ministério, para
cumprir uma diretriz da OIT, e aquilo ficou descolado e não teve essa estrutura de
conselho. (...) A gente entende que a capacidade e a mobilização para os temas e o
potencial de interferência no resultado, para certas estruturas que são montadas a partir
dessas conferências, acabam atraindo um pouco mais essa participação mais ampla.
Então participar de um Codefat é quase que uma caixa preta, o que será que vão
discutir naquele conselho? Nem sei, ninguém sabe aí na ponta. (Entrevista 6)

Embora o Codefat não tenha promovido conferências nos moldes praticados pelos
setores de saúde, educação etc., foram realizadas duas edições do Congresso Nacional Sistema
Público de Emprego Trabalho e Renda, em 2004 e 2005. Mesmo que se alegue que os
congressos não tenham oferecido a mesma abertura proporcionada pelas conferências, o teor
das discussões e a diversidade dos participantes registrados em seus relatórios revelam que
foram ocasiões em que o Codefat esteve mais próximo dos segmentos da sociedade que ele se
propõe a representar. Apesar de não ter havido outras edições após 2005, identificam-se
evidências de que os dois congressos produziram bons frutos, pois suas contribuições foram
mencionadas em 26 ocasiões em propostas de resoluções e debates ocorridos no Conselho por
mais de seis anos após a realização do primeiro Congresso.44
Embora os congressos não tenham produzido contribuições específicas para enfrentar a
desigualdade de gênero, há de se reconhecer que a existência de fóruns mais amplos
potencializa as oportunidades de que segmentos sub-representados da sociedade tenham
condição de endereçar suas demandas diretamente ao Conselho e ao aparato estatal mobilizado
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Foram computados 26 itens de pauta que fizeram referência aos Congressos, sendo que a penúltima e a última
ocorreram, respectivamente, na Reunião Extraordinária n. 51, em 28/04/2008, e na Reunião Ordinária n. 106,
realizada em 27/02/2010.
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nesses eventos. Com isso, também seriam ampliadas as oportunidades para que o Conselho
receba insumos que as entidades que o compõem, especialmente o Ministério do Trabalho, não
têm conseguido produzir.
Outro aspecto que complementa as discussões sobre a distância entre o Codefat e a
sociedade pode ser percebido no cotidiano do colegiado. As reuniões são realizadas na sede do
Ministério do Trabalho e são fechadas ao público e, sendo necessária uma autorização expressa
do Ministério do Trabalho ou de algum conselheiro. Ademais, o acesso às reuniões não é obtido
com facilidade, como o trecho a seguir, extraído de uma tese de doutorado sobre o Conselho:
[S]olicitamos ao Secretário de Políticas Públicas, por meio do Secretário Executivo
do Conselho, se, enquanto pesquisadora, eu poderia participar de reuniões do Codefat
para conhecer o processual, bem como entrevistar alguns conselheiros e aprofundar
aspectos do funcionamento do Conselho, mas infelizmente o pedido não foi atendido,
pois não são permitidas presenças que não passem por convite de algum dos membros
do Conselho ou de membros do Ministério do Trabalho. (SOUZA, 2007, p. 7)

E, mais adiante, em uma nota de rodapé da mesma fonte:
No fechamento deste trabalho, em julho de 2007, após muita insistência, recebi uma
autorização para participar de uma reunião, no entanto, pelo adiantado do trabalho,
declinamos da autorização tardiamente concedida. (SOUZA, 2007, p. 7)

No âmbito desta pesquisa, foi possível realizar participação observante em três reuniões
que ocorreram entre junho e outubro de 2017.45 Nessas ocasiões, além dos membros do
Conselho e equipe técnica do Ministério, a presença na sala de reuniões variou entre cinco a
dez pessoas, a maior parte delas acompanhando algum conselheiro, além de pessoas convidadas
para apresentar algum tema, no caso, dois funcionários do Banco do Brasil e um representante
do Dieese. Além desses, havia também um pesquisador do Ipea que esteve presente em todas
as ocasiões.
As reflexões provocadas pela pessoa entrevistada permitiram fazer a conexão entre o
grau de abertura do Conselho à sociedade e a tática de não especificar, pois maior proximidade
com atores sociais tenderia a prover o MTb e consequentemente o Codefat de mais e melhores
insumos para a elaboração de propostas mais qualificadas. Quanto às anotações sobre a
dificuldade de acesso às reuniões, permitiram identificar que a pouca abertura do Codefat a
debates diretos com a sociedade pode ter relação com a tática de não aprofundar, pois em
situações como a exclusão sumária da proposta de repasse à Confederação das Mulheres
Brasileiras, tenderia a gerar no mínimo algum constrangimento ao colegiado, caso houvesse na
audiência pessoas interessadas na questão. Certamente a confirmação dessa conexão precisaria

45

No meu caso, obtive acesso devido a uma prerrogativa de minha atividade profissional, mesmo assim, sujeita a
confirmação por parte do Ministério a cada reunião.
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de exames mais profundos, mas, ao menos por ora não se pode descartar que, do ponto de vista
da dominação masculina é conveniente evitar o contato direto do Conselho com a sociedade,
por consistirem em oportunidades de aprofundamento do debate e a manifestação de grupos
que têm sido sub-representados, como as mulheres foram ao longo dos primeiros 27 anos de
existência do Codefat.

4.2.2.3 Considerações sobre os fatores
O objetivo desta seção foi identificar fatores que possam trazer explicações adicionais
sobre a estratégia acomodadora e suas táticas. Nesse sentido, as contribuições obtidas nas
entrevistas e as análises complementares feitas na seção anterior indicam a que a estratégia
acomodadora e suas táticas são influenciadas por fatores individuais e institucionais.
O primeiro grupo foi denominado barreiras sociais pois estas são fundadas em visões
de mundo, ideologias, valores, crenças, convicções etc. que cada ator envolvido traz consigo ao
colegiado. Percebe-se que os fatores desse grupo são neutros em relação aos objetivos da
dominação masculina (ou da igualdade de gênero), mas quando se submetem à visão de mundo,
às ideologias, aos valores etc., eles se movimentam e assumem um sentido e uma direção a
favor da dominação masculina, subsidiando as táticas da estratégia acomodadora. Nessa
categoria, as barreiras reveladas pelas análises foram i) a visão de que agenda do Programa
Seguro-Desemprego é rígida e, por conseguinte, não adaptável às políticas de gênero; ii)
atuação limitada de parte da representação do governo, que restringe sua participação aos
debates que digam respeito à entidade que representa; e, iii) a visão que as políticas do Codefat
não devem ser focalizadas. A esses fatores associaram-se predominantemente as táticas de não
falar e não resolver, adiar.
O grupo denominado barreiras institucionais, por sua vez, engloba elementos situados
no nível organizacional, relativos à relação do Ministério do Trabalho com o Codefat, além de
questões específicas de cada um dos dois. Foram identificados nesse grupo os seguintes fatores:
i) o Ministério do Trabalho faz a agenda do Codefat, mas não consegue prover ao Conselho
insumos que proporcionariam avanços na agenda de gênero; ii) os atores sociais envolvidos
com essa causa não identificaram o potencial do Codefat para promover a redução da
desigualdade de gênero ou, se identificaram, não conseguiram acessar o Conselho de maneira
efetiva; iii) o Codefat pode ser considerado um ambiente fechado para a recepção de demandas
pela redução da desigualdade de gênero. A esses fatores, associou-se a tática de não especificar
e de não aprofundar. O Quadro 4 proporciona uma visão consolidada dos achados desta seção.
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Quadro 4: Fatores que influenciam as Táticas da estratégia acomodadora
Tipo do fator

Fatores observados

Barreiras
Sociais

As políticas passivas do FAT são
consideradas rígidas
Agenda monotemática de algumas
representações
Codefat não deve focalizar suas políticas

Barreiras
Institucionais

MTb faz a agenda, mas tem limitações para
elaborar políticas de gênero
Atores sociais que conduzem a agenda de
gênero não acessaram o Codefat
Codefat é um ambiente fechado

Táticas afetadas pelos
fatores
Não falar
Não falar
Não falar
Não resolver, adiar
Não especificar
Não especificar
Não especificar
Não aprofundar

Fonte: Elaboração própria

Retomando os números apresentados anteriormente na Tabela 1 3, observa-se que em
termos quantitativos as táticas que ocorreram com maior frequência nos 20 casos examinados
foram não falar (11 vezes) e não resolver, adiar (5 vezes). Essa tendência para o silêncio e para
o adiamento certamente possui múltiplas causas, porém, um aspecto percebido nas análises
indica que essas táticas se favoreceram da qualidade insuficiente com que os itens abordando
desigualdade de gênero foram levados ao colegiado. Nos casos observados, os itens mais
incipientes foram tratados com o silêncio e, quando se apresentaram com um pouco mais de
consistência (embora ainda insuficiente), as discussões resultaram no adiamento para que as
propostas fossem aperfeiçoadas no futuro (embora em nenhum dos cinco casos o assunto voltou
à pauta).
Essas observações viabilizam a conclusão que propostas bem elaboradas vão dificultar
o uso da estratégia acomodadora, pois estarão menos suscetíveis a serem simplesmente
ignoradas ou adiadas e, para rejeita-las, será necessário um debate mais qualificado, no mínimo.
Daí também decorre que a tática não especificar exerce influência direta sobre o silêncio e o
adiamento. Dessa forma, se não falar e não resolver, adiar ocorrem com mais frequência e se
configuram na manifestação mais evidente da estratégia acomodadora, a tática não especificar,
embora mais discreta, gera resultados mais efetivos à dominação masculina, pois não só
influencia a qualidade dos debates, como dificulta que o tema chegue a ser levado para o
Conselho.
Já o Quadro 4, acima, permite visualizar com mais facilidade que a tática não especificar
está ligada às barreiras institucionais, enquanto as demais vinculam-se às barreiras sociais. Com
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isso, considerando a função central que a elaboração de propostas consistentes pode
desencadear em favor das políticas de gênero, as barreiras institucionais merecem a atenção
daqueles que tenham interesse em transformar essa realidade mais rapidamente – seja
promovendo maior envolvimento do Conselho na elaboração das propostas, seja fortalecendo
a colaboração entre o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Política para Mulheres (além de
outros atores sociais qualificados para tanto), seja fomentando a aproximação do Codefat com
a sociedade, seja por meio da realização de conferências nacionais (ou mesmo facilitando o
acesso ao público a suas reuniões). Por outro lado, as barreiras sociais revelam a necessidade
de ações mais estruturantes e difusas que podem ser, por exemplo, a expansão da oferta de
qualificação em políticas públicas e direitos humanos, ou até mesmo a implantação de regras
de acesso a colegiados como o Codefat.46
Sem prejuízo de outras conclusões e sugestões que venham a ser trazidas por outros
estudos, o que foi discutido aqui indica que atuar sobre ambas as barreiras, sociais e
institucionais, pode ser um meio de minimizar os efeitos da dominação masculina sobre o
Codefat, pois são dois processos diferentes que contribuem para reprodução das desigualdades
no Conselho. O primeiro é o que dialoga com a construção social do desinteresse sobre o tema,
sobre a invisibilização da situação da mulher, e o outro é o da construção institucional desse
desinteresse. Esses dois processos têm natureza distinta, mas eles se somam e se fortalecem na
medida em que complementam interesses e consolidam a estratégia acomodador da dominação
masculina no interior do Codefat.

46

Esta opção respaldada pelo aporte teórico sobre representação formal, quotas, teoria da massa crítica, política de ideias
versos política de presença, já visto nesta dissertação.
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5 CONCLUSÃO

Neste trabalho procurou-se averiguar como a dominação masculina se manifesta no
Codefat restringindo a representação feminina. Essa indagação surgiu ao se constatar que nos
primeiros 27 anos de existência do Conselho as mulheres estiveram sub-representadas tanto no
percentual de assentos ocupados no colegiado, quanto na quantidade e qualidade das resoluções
do Codefat abordando alguma questão de gênero.
As explorações iniciais revelaram ainda a naturalidade com que esse fato é aceito, sob
a justificativa de que os assuntos tratados pelo Codefat, por envolverem temas do campo do
desenvolvimento econômico, têm sido ocupados predominantemente por homens em
detrimento das mulheres, as quais estão mais presentes em assuntos da área de políticas sociais
e de garantias de direitos. Essa observação, por incômoda que seja, encontrou respaldo na
literatura (WANGNERUD, 2009; HEGEWISCH, 2010) e em dados empíricos da realidade
brasileira (IPEA, 2012).
As teorias feministas atribuem essa realidade (sub-representação feminina nos espaços
de poder, desvalorização no mercado de trabalho, segregação de gênero etc.) a processos
seculares de organização da sociedade que valorizam mais o homem que a mulher, tanto na
vida pública como na vida privada, fenômenos associados aos conceitos em torno da dominação
masculina.
A partir dessa fundamentação, e com o suporte dos recursos oferecidos pela abordagem
qualitativa, em especial a análise de conteúdo e teoria fundamentada, buscou-se compreender
como os processos teóricos que descrevem a dominação masculina se manifestam no ambiente
concreto do Codefat. Também buscou-se apurar quais são os mecanismos que favorecem à
perpetuação de seus objetivos, os quais giram em torno da manutenção das desigualdades
decorrentes da presunção que os homens são inerentemente superiores às mulheres e que por
isso eles devem estar no poder.
As teorias neoinstitucionalistas deram os subsídios para caracterizar o Codefat como
instituição formal e a dominação masculina como instituição informal, enquanto o modelo
proposto por Helmke e Levitsky (2004) proporcionou a interface analítica que possibilitou o
exame das interações entre a dominação masculina e Codefat.
Assim, o presente estudo permitiu concluir, em primeiro lugar, que a dominação
masculina se valeu de uma estratégia acomodadora em todas as ocasiões em que o Conselho
tratou de algum tema que pudesse representar avanço na agenda de gênero.
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Segundo, que a estratégia acomodadora foi viabilizada por táticas acomodadoras
eficazes para limitar os efeitos dos itens favoráveis às mulheres que foram debatidos no Codefat
ao longo de seus primeiros 27 anos. Essas táticas são não falar, ou seja, usar o silêncio como
forma de não alimentar o debate; não resolver, adiar, que consiste em retirar os itens da pauta
sob o pretexto de aprofundar os estudos e viabilizar debates em momento mais oportuno
(embora nos casos observados, o debate nunca foi retomado); não especificar, tática que se
caracteriza por aprovar medidas vagas ou genéricas, inviabilizando sua operacionalização e,
consequentemente, sua efetividade; e, por fim, não aprofundar, que consistiu em não se buscar
alternativas que pudessem evitar a rejeição de proposta favorável às mulheres.
Terceiro, que dois grupos de fatores dão tração à estratégia acomodadora e suas táticas,
restringindo a representação feminina no Conselho. As barreiras sociais são fundadas
essencialmente nos valores, crenças, ideologias e convicções que as pessoas trazem para o
ambiente do Conselho e, por esse motivo, dão sentido e direção a questões centrais das políticas
do FAT. As visões sobre a alegada rigidez das políticas passivas, o comportamento adequado
dos representantes do governo no colegiado, bem como a convicção predominante de que as
políticas do FAT não devem ser focalizadas foram identificados como fatores que ajudam a
explicar o distanciamento do Codefat de seu potencial de promover a igualdade de gênero.
As barreiras institucionais, por sua vez, englobam elementos situados no nível
organizacional, relativos à relação do Ministério do Trabalho com o Codefat, além de questões
específicas de cada um dos dois. O mais relevante desses fatores consiste no fato de que o
Ministério do Trabalho faz a agenda do Codefat, mas não consegue proporcionar ao Conselho
insumos suficientes para produzir avanços na temática de gênero. Outra barreira institucional
importante é que os atores sociais que militam em prol das mulheres não identificaram o
potencial do Codefat para promover a redução da desigualdade de gênero ou, se identificaram,
não conseguiram acessar o Conselho de maneira efetiva. E, por fim, que o Codefat é um
ambiente bastante fechado para a recepção de demandas sociais pela redução da desigualdade
de gênero.
A análise combinada das táticas e das barreiras viabilizou a conclusão que propostas
bem elaboradas vão dificultar o uso da estratégia acomodadora, pois estarão menos suscetíveis
a serem simplesmente ignoradas ou adiadas e que, para rejeita-las, será necessário um debate
mais qualificado, no mínimo. Daí também decorre que a tática não especificar é um fator que
exerce influência direta sobre os outros dois, ajudando, assim, a explicar a ocorrência do
silêncio e do adiamento. Dessa forma, se não falar e não resolver, adiar ocorrem com mais
frequência e se configuram como a manifestação mais evidente da estratégia acomodadora, a
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tática de não especificar, embora mais discreta, gera resultados mais efetivos aos interesses da
dominação masculina, pois não só influencia a qualidade dos debates, como dificulta que o
tema chegue a ser levado para o Conselho.
Sem prejuízo de outras conclusões e sugestões que venham a ser trazidas por futuros
estudos, o que foi discutido aqui indica que atuar sobre cada um dos grupos de fatores
identificados, em especial as barreiras institucionais, pode ser um meio de minimizar os efeitos
da dominação masculina sobre o Codefat e permitir a chegada de uma nova geração de políticas
públicas mais inovadoras, inteligentes e igualitárias.
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ANEXO 1 – OCORRÊNCIAS ANALISADAS

Ocorrências analisadas e as táticas da estratégia acomodadora identificadas nos itens de
pauta cujos objetivos foram conflitantes com os interesses do patriarcado
Data /
Reunião
12/08/1998

Seção / Política
Pública
Deliberação

Reunião
Ordinária n.53
09/08/2002

Qualificação
Profissional
Deliberação

Reunião
extraordinária
n. 37
19/02/2003
Reunião
ordinária n. 74
29/04/2003
Reunião
ordinária n. 75
10/07/2003
Reunião
ordinária n. 76
28/10/2004
Reunião
ordinária n. 82
08/10/2005
Reunião
ordinária n. 83
13/02/2006
Reunião
ordinária n. 87
18/12/2006
Reunião
ordinária n. 90
06/06/2007

Orçamento FAT
Apresentação
Estudos
Deliberação
Sine

Programa
Primeiro
Emprego
Deliberação
Qualificação
Apresentação
Qualificação
Deliberação
Sine
Apresentação
Sine e Proger

Outros

Apresentações
Reunião
extraordinária
n. 46

Tática
identificada

Repasse de recursos para instituições privadas; veto ao
repasse a ONG que realizaria projeto de formação para
mulheres chefes de família em regiões metropolitanas
pobres.

Não
aprofundar

Sugestão que os programas de qualificação destinem uma
parcela às mulheres; o assunto ficou para uma próxima
reunião (obs.: não voltou a ser debatido nas reuniões
seguintes)

Não
resolver,
adiar

Apresentação sobre o resultado censo sindical realizado
pelo IBGE, revelando que o percentual de mulheres
sindicalizadas é menor que o percentual de mulheres no
mercado de trabalho.
Novos critérios para remuneração pelos serviços
prestados pelos componentes da rede Sine. Entre os
tópicos da proposta, a iniciativa de buscar tratamento
diferenciado para grupos sociais mais vulneráveis

Não falar

Não
resolver,
adiar

Apresentação

Abertura
Reunião
extraordinária
n. 46
06/06/2007

Síntese do item

Qualificação

Menção que o novo programa priorizaria questões de
gênero, raça, cor e deficientes físicos.

Não
especificar

Menção que o atendimento às mulheres no Programa
Nacional de Qualificação superou a meta em 20%

Não falar

Menção que o atendimento à população vulnerável
(mulheres, negros, indígenas), mas não alcançaram a
meta para pessoas com baixa escolaridade

Não falar

Termo de referência para os convênios Sine. Entre os
pontos apresentados, mencionou-se que um dos
princípios era o atendimento aos públicos vulneráveis,
dentre os quais, as mulheres com escolaridade até
segundo grau.

Não
especificar

Entre outras conclusões, o balanço traz indicativos que a
estratégia de focalizar em públicos vulneráveis teve efeito
positivo entre 2003 e 2005.

Não falar

O Ministro do Trabalho destacou a importância do
Codefat para o país e para o MTb e, dentre outros pontos,
abordou a necessidade de o Codefat avançar sobre o tema
da desigualdade de gênero, pois vivemos em um país
machista, que tem como marca a discriminação.

Não falar

Menção de que os resultados do PNQ o qualificam como
uma política afirmativa, pois o percentual de mulheres,
negros etc atendidos supera o percentual desses grupos na
PEA.

Não falar
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11/07/2007

Apresentações

Reunião
ordinária n. 92

Qualificação

Apresentação de avaliação externa do PNQ no período
2003-2006. Dentre os tópicos, mencionaram que as
populações mais vulneráveis foram atendidas em maior
proporção, em conformidade com o princípio de
focalização do PNQ.

Não falar

Consistiu em uma breve menção quanto ao número de
mulheres atendidas nas ações de qualificação

Não falar

28/04/2008
Deliberações
Reunião
extraordinária
n. 51
11/06/2008
Reunião
ordinária n. 97
27/05/2010
Reunião
ordinária
n.
104
14/04/2011

Qualificação
Apresentações
Proger
Apresentações
SeguroDesemprego
Deliberações

Reunião
extraordinária
n. 59

Qualificação

30/08/2012
Apresentações
Reunião
ordinária
116

n.

Gênero e raça

02/07/2015
Apresentações
Reunião
ordinária
n.
131
02/07/2015

Proger

Deliberações
Reunião
ordinária
n.
131
29/06/2016

Gênero e raça

Apresentações
Reunião
ordinária
136

n.

Sine

Apresentação pela Finep das características de seus
programas, dentre os quais alguns números sobre as
empresas beneficiadas pelos recursos do FAT, por
exemplo, 17% das empresas mantêm creches.
Apresentação pela UnB dos resultados da avaliação
externa sobre o PSD. Dentre os resultados há a menção
de que mulheres, negros, desempregados e pessoas com
maior escolaridade são os que declararam maior
insatisfação com o programa.

Não falar

Não
resolver,
adiar

O representante da CNS/Saúde lamentou as diretrizes não
contemplarem o setor de saúde, pois conta com 215 mil
empresas e emprega três milhões de pessoas, das quais
dois terços são mulheres.

Não falar

O Inspir foi ao Codefat para falar sobre a Lei 12.228
estabelece que o Codefat deverá formular políticas
destinadas à população negra. Decreto de 20/8/2004 que
institui a Comissão Tripartite de Igualdade de
Oportunidades e Tratamento de Gênero e de Raça no
Trabalho. Entre as medidas estaria a retomada da
comissão tripartite, a elaboração de uma campanha
publicitária nacional para iniciar o debate além de outras
medidas a serem discutidas no Codefat.

Não
resolver,
adiar

Apresentação pela UnB dos resultados da avaliação
externa sobre o PNMPO. Dentre as recomendações, o
estudo indica que o Codefat poderia atender públicos
prioritários (jovens, mulheres etc.)

Não
resolver,
adiar

Programa Brasil Afirmativo. Somente uma menção ao
fato de que 29% das mulheres pretas ou pardas eram
donas de negócios.

Não
especificar

Apresentação pelo MTb sobre números do Sine. Menção
de que a faixa etária entre 15 e 17 anos era a que tinha
maior representação feminina.

Não falar
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ANEXO 2 – MANIFESTAÇÕES POR REPRESENTAÇÃO

Frequência absoluta e relativa do número de manifestações por representação no período
de 1996 a 2016(*)

Contagem de
manifestações

Manifestações/
ano

Representação

Bancada

Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Trabalhadores

629

31,45

Força Sindical

Trabalhadores

424

21,2

Ministério do Trabalho (MTb)

Governo

405

20,25

Confederação Nacional de Serviços (CNS)

Empregadores

250

12,5

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Empregadores

227

11,35

Confederação Nacional do Comércio (CNC)

Empregadores

225

11,25

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Governo

167

8,35

União Geral dos Trabalhadores (UGT)

Trabalhadores

118

5,9

Social Democracia Sindical (SDS)

Trabalhadores

109

5,45

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do brasil (CTB)

Trabalhadores

100

5

Confederação Nacional da Agricultura (CNA)

Empregadores

97

4,85

Confederação Nacional do Transporte (CNT)

Empregadores

83

4,15

Ministério da Fazenda (MF)

Governo

72

3,6

Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST)

Trabalhadores

72

3,6

Confederação Nacional do Turismo (CNTur)

Empregadores

69

3,45

Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF)

Empregadores

53

2,65

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)

Trabalhadores

50

2,5

Ministério da Previdência (MPS)

Governo

40

2

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Governo

40

2

Ministério da Agricultura (MAPA)

Governo

32

1,6

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Governo

15

0,75

Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT)
Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e
Serviços (CNS-Saúde)

Trabalhadores

10

0,5

Empregadores

8

0,4

Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF)
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização (FENASEG)
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito
(CONTEC)

Empregadores

4

0,2

Empregadores

3

0,15

Trabalhadores

0

0

Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)

Trabalhadores

0

0

Fonte: elaboração própria a partir das atas do Codefat (1996 – 2016)

(*)Para este exame, utilizamos o ano de 1996 como inicial (e não 1990 como utilizamos ao longo de todo o
trabalho) pois foi a partir de 1996 que a forma de registro das atas se estabilizou, permitindo a extração segura das
informações.

