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Resumo: A pesquisa teve como objeto específico “O processo de organização e realização 
das Conferências Municipais de Políticas para mulheres na região de Paranavaí/PR” e como 
objetivo geral: sistematizar o processo de organização e realização das Conferências 
Municipais na região de Paranavaí/PR. Constituiu-se em uma pesquisa ação com a 
participação direta dos membros do Grupo de Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas 
Públicas da Universidade Estadual do Paraná/UNESPAR/Campus Paranavaí/PR. As 
conferências ocorreram em âmbito municipal e intermunicipal. Os resultados evidenciaram 
que dos 29 municípios da região, 28 deles realizaram as conferências específicas e 
elaboraram propostas que foram encaminhadas à Conferência Estadual. 

 
Palavras-chave: Participação; Conferências de políticas para mulheres; Políticas para 
Mulheres; Municípios da região de Paranavaí/PR. 
 
Abstract: The research had as its specific object "The process of organizing and conducting 
Municipal Policies Conferences for women in the region of Paranavaí/PR" and as a general 
objective: to systematize the process of organizing and conducting Municipal Conferences in 
the Paranavaí/PR region. It was constituted in an action research with the direct participation 
of the members of the Group of Research Gender, Work and Public Policies of the State 
University of Paraná / UNESPAR / Campus Paranavaí / PR. The conferences took place at 
the municipal and intermunicipal level. The results showed that of the 29 municipalities in the 
region, 28 of them held the specific conferences and elaborated proposals that were sent to 
the State Conference. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciar o relato da pesquisa sobre a organização e realização das 

Conferências Municipais de Políticas para Mulheres na região de Paranavaí/PR no ano de 

2015, é necessário esclarecer aspectos do momento histórico vivenciado no Brasil a partir 

do ano mencionado, quando se instaurou o processo que levou ao impeachment da 

Presidenta Dilma Roussef e à cassação do seu mandato no ano de 2016. 

No início do ano de 2016, ocorreram várias mudanças no contexto das políticas 

públicas em âmbito nacional. Com a saída da presidenta Dilma Roussef do governo federal, 

alguns Ministérios e Secretarias foram extintos. Uma das secretarias extintas foi a de 

Políticas para Mulheres, que passou a compor com outras políticas o Ministério da Justiça e 

da Cidadania. 

Através da medida provisória 726 de maio de 20164, em seu artigo 29, passou a ser 

denominada de Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e a fazer parte do Ministério 

da Justiça e da Cidadania, juntamente com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial, Secretaria Especial de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de 

Juventude.  

É necessário pontuar que tais mudanças alteraram as relações políticas do governo 

federal com as instâncias da federação, principalmente no que se refere às construções 

democráticas que vinham sendo edificadas através do processo descentralizado e 

participativo deflagrado na Constituição Federal de 1988. 

A compreensão de que o sistema descentralizado previsto na Constituição Federal 

de 1988 tem como direção principal o desenvolvimento de políticas sociais públicas através 

da participação democrática de diferentes atores e atrizes nos conselhos de direitos e 

conferências, passando a ter que ser resignificada, pois a população em geral não tem 

clareza das mudanças que estão sendo processadas nesse contexto.  

 No entanto, prevalece o entendimento de que o desenvolvimento de tais políticas só 

pode ser potencializado quando de fato a descentralização e a participação são 

materializadas através de seus mecanismos em âmbito federal, estadual e municipal. As 

conferências constituem-se em um dos mecanismos para a efetivação do sistema 

descentralizado e participativo previsto pela Constituição de 1988. 

                                                 
4 Substituída pela Lei 13.341 de 29 de setembro de 2016. 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

O processo de descentralização, a partir da década de 1990, teve sua materialização 

através da realização de conferências nas três esferas do governo, com o objetivo de 

deliberar sobre as diferentes políticas públicas e eleger seus respectivos conselhos que se 

constituem em principais atores para a construção dessa dinâmica instaurada no país. 

Nesse contexto, como ocorreu em anos anteriores e com outras políticas, em 2015, 

com o tema geral: “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”, as Conferências 

de Políticas para as Mulheres, foram deliberadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher para que se realizassem em todo o território nacional e tiveram como objetivo discutir 

questões relacionadas aos quatro eixos propostos na documentação que orientou o 

processo.  

O Decreto Presidencial de 30 de março de 2015, publicado no Diário Oficial da União 

de 31/03/20155, que convocou a 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, 

estabeleceu quatro eixos centrais de debates, a saber: Contribuição dos Conselhos dos 

Direitos da Mulher e dos movimentos feministas e de mulheres para a efetivação da 

igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversidade e 

especificidades; Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para mulheres 

no âmbito municipal, estadual e federal; Sistema político com participação das mulheres e 

igualdade; Sistema Nacional de Política para as Mulheres.  

Com o intuíto de subsidiar e sistematizar o processo na região de Paranavaí foi 

deflagrado no âmbito na Universidade Estadual do Paraná em Paranavaí uma pesquisa 

sobre o processo de organização e realização das conferências municipais de políticas para 

as mulheres na região. A pesquisa fez parte de uma das linhas de pesquisa desenvolvidas 

pelo grupo de pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas, a saber, “Relações de 

gênero: história, violência e políticas públicas”.   

  

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1. Geral:  

Sistematizar o processo de organização e realização das conferências municipais de 

políticas para mulheres na região de Paranavaí.    

 

2.2. Específicos: 

                                                 
5 Quando a presidenta Dilma Roussef ainda estava no governo e Eleonora Menicucci encontrava-se à 
frente da Secretaria de Políticas para Mulheres.  
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 Identificar no contexto da região, quais os municípios que realizariam a 

conferência de Políticas para Mulheres de acordo com as orientações do 

Conselho Nacional de Políticas para Mulheres; 

 Participar ativamente das respectivas conferências para contribuir com o 

processo e obter dados que fomentassem os resultados da pesquisa; 

 Descrever a dinâmica das conferências municipais na região de Paranavaí, 

informando aspectos dessas em cada município e na região como um todo. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Ao introduzir avanços e princípios na perspectiva da universalização dos direitos, a 

Constituição Federal de 1988, também reconheceu os estados e municípios como entes de 

federação. (JOVCHELOVITCH, 1998). 

O termo descentralização não é recente. Implica na compreensão da existência de 

uma pluralidade de níveis de decisão exercida de forma autônoma pelos órgãos 

independentes do centro de poder. (JOVCHELOVITCH, 1998, p. 38). 

Jovchelovitch (1998) esclarece que a descentralização consiste em partilha de poder 

entre o Estado e as coletividades locais e consequentemente implica a autogestão local. O 

processo de descentralização envolve uma redefinição da estrutura de poder no sistema 

governamental, que ocorre através do remanejamento de competências decisórias e 

executivas, assim como dos recursos necessários para financiá-las.  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a descentralização político-

administrativa das ações para os estados e municípios e a participação da população, por 

meio de organizações representativas. 

O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 aponta como diretrizes a 

descentralização político-administrativa e a participação popular, através de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações nos três níveis 

federativos. Souza (2004) afirma que: 

A descentralização é um dos princípios mais importantes e, 
estrategicamente, utilizados na definição desse novo pacto federativo. 
Somente dessa forma os municípios foram incorporados como entes 
autônomos de federação. Para o âmbito local passaram a ser transferidas 
novas competências e recursos públicos, capazes de fortalecer o controle 
social e a participação da sociedade civil nas decisões políticas. (SOUZA, 
2004, p.177). 

 
A autora ressalta que a essência desta descentralização é a partilha de poder e a 

aproximação do Estado com a população. 
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No contexto da descentralização, as Conferências de Políticas para Mulheres em 

âmbito nacional constituem-se em um marco no que se refere às conquistas das mulheres 

na luta por seus direitos.  

De acordo com o documento elaborado pela Secretaria de Políticas para Mulheres e 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (2015), em 2002, organizações do movimento 

feminista brasileiro realizaram a sua Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras. Em 2004 

a Presidência da República e a Secretaria de Políticas para as Mulheres (na época 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres) convocaram a 1ª Conferência Nacional 

de Políticas para as Mulheres. Desta forma, o fortalecimento de políticas voltadas às 

mulheres vem ocorrendo concomitantemente com o que foi preceituado pela Constituição de 

1988, que gerou a descentralização político-administrativa das políticas públicas para as 

esferas estaduais e municipais. As conferências posteriores aconteceram nos anos de 2007 

e 2011. Em tais conferências foram aprovados os Planos Nacionais I, II e III de Políticas 

para as Mulheres (PNPM), respectivamente.  

Nesse sentido, cabe ressaltar a respeito desse processo: 

As conferências reafirmaram os princípios norteadores da Política Nacional 
para as Mulheres, aprovados na 1ª Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres: autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; 
busca da igualdade efetiva; respeito à diversidade e combate a todas as 
formas de discriminação; caráter laico do Estado; universalidade dos 
serviços e benefícios ofertados pelo Estado; participação ativa das mulheres 
em todas as fases da política pública; e transversalidade como princípio 
orientador de todas as políticas públicas. (SECRETARIA DE POLÍTICAS 
PARA MULHERES; CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA 
MULHERES, 2015, p.15). 

 

No ano de 2015 ocorreu uma mobilização pelas forças governamentais e não 

governamentais para a realização da 4ª Conferência de Políticas para Mulheres em âmbito 

nacional e também nos Estados e municípios. 

As conferências foram realizadas nos Estados e municípios, e se propuseram a 

discutir as estratégias de fortalecimento das políticas para as mulheres e a democratização 

da participação das mulheres nas diversas esferas institucionais e federativas.  

As políticas públicas constituem-se em principal espaço de atuação profissional de 

diferentes profissionais inseridos/as na divisão social e técnica do trabalho. A política para 

mulheres, por desenvolver-se intersetorialmente, é campo fértil para a realização de 

pesquisas acadêmicas, mas também para os trabalhos multiprofissionais, bem como a 

atuação dos movimentos sociais, particularmente dos movimentos feministas e de mulheres 

que participam do processo de construção dessa política. 

A motivação para a realização da pesquisa sobre o processo de organização e 

realização das conferências municipais de políticas para mulheres na região de 
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Paranavaí/PR pautou-se na direção dos estudos que vem sendo realizados no âmbito do 

Grupo de Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas (CNPQ).  

É possível considerar a relevância social da pesquisa, pois além de ter oportunizado 

obter informações para posteriores estudos ou implementação de diferentes processos, foi 

possível que pesquisadores e pesquisadoras, docentes, discentes e profissionais, que são 

membros do grupo de pesquisa, participassem ativamente de todo o processo que ocorreu 

na região, através de sua dinâmica e construção coletiva.   

Ressalta-se então a importância da pesquisa que teve como objeto de estudo “O 

processo de organização e realização das conferências municipais de políticas para 

mulheres na região de Paranavaí”. 

4. MÉTODO 

A pesquisa sobre o processo de organização e realização das Conferências de 

Políticas para Mulheres na região de Paranavaí se constituiu em uma pesquisa ação, 

Coordenada pelo Grupo de Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas.  

Membros do grupo de pesquisa tiveram participação direta em todos os momentos 

de deliberações relacionadas ao processo que se instaurou. Através de seus membros, o 

Grupo de Pesquisa se propos a realizar não só o acompanhamento das Conferências 

Municipais de Políticas para Mulheres na regional de Paranavaí/PR, mas também a 

realização das palestras em cada uma delas como forma de contribuir com a efetivação do 

evento em todos os municípios.  

Como forma de motivar a realização das conferências, o Grupo de Pesquisa Gênero, 

Trabalho e Políticas Públicas, realizou parceria com Escritório Regional do Trabalho e 

Desenvolvimento Social que realizou contato com os municípios e contribuiu na mobilização 

desses para a organização das conferências nos municípios específicos ou no formato 

intermunicipal.  

A princípio, a pesquisa constituiu-se em parcialmente documental, pois foram 

utilizados para sistematização dos dados, os documentos orientadores da 4ª Conferência 

Nacional, bem como as orientações do Conselho Estadual de Políticas para Mulheres, 

disponíveis no Escritório Regional do Trabalho e Desenvolvimento social e ainda os 

documentos e relatórios que foram elaborados pelas Comissões Organizadoras das 

Conferências municipais ou intermunicipais.  

Para que a sistematização se concretizasse, além da participação dos membros do 

grupo de pesquisa nas conferências na região, posteriormente, foram disponilizados pelo 

Escritório Regional do Trabalho e Desenvolvimento Social, relatórios que possibilitaram 

acesso aos dados gerais da região. O envolvimento do grupo contribuiu para a 
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sistematização a respeito da organização e realização das conferências em todos os 

municípios. 

5. RESULTADOS OBTIDOS  

O processo relacionado ao acompanhamento das conferências ocorreu de forma 

dinâmica. A região de Paranavaí tem 29 municípios, sendo 27 de pequeno porte, um de 

pequeno porte II e um de médio porte.6 A dinâmica instaurada resultou na organização das 

conferências conforme dados das tabelas a seguir: 

 

Tabela 1 – Total de Conferências, Participantes e Delegadas 

Nº de 
Conferências 

Total de Participantes 
na Região  

Delegadas 
Governamentais 

Delegadas 
Sociedade Civil 

28 1.136 11 19 
Fonte: Escritório Regional da Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social (2016). 

 

A tabela evidencia que dos 29 municípios da região, 28 realizaram as conferências 

específicas, no formato municipal ou intermunicipal e que foram eleitas 30 delegadas para 

participarem da Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, realizada de 03 a 15 de 

dezembro de 2015 em Curitiba/PR.  

Importante destacar, que além da participação de delegadas na IV Conferência 

Estadual em Curitiba, foram eleitas nessa mesma conferência três delegadas da região7 

para participarem da IV Conferência Nacional de Políticas para Mulheres ocorrida em 

Brasília de 10 a 13 de maio de 2016.  

 

Tabela 2 – Dados das Conferências Municipais 

 

Município 

 

Data 
Nº de  

Participantes 

Amaporã 27/08/2015 64 

Terra Rica 09/09/2015 32 

Alto Paraná 15/09/2015 78 

Guairaça 16/09/2015 45 

Paranacity 16/09/2015 12 

                                                 
6 De acordo com a PNAS (2004), municípios com até 20.000 habitantes são considerados de pequeno porte I, de 

20.000 a 50.000 de pequeno porte II, médio porte de 50.001 a 100.000. São considerados municípios grandes 

com 100.001 a 900.000 habitantes e ainda metrópoles, municípios com população acima de 900.000 habitantes. 
7 Foram eleitas duas delegadas do município de Paranavaí, sendo uma do Poder Público e uma da Sociedade 

Civil; E uma delegada da Sociedade Civil do município de Tamboara. 
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Paranavaí 23/09/2015 102 

Fonte: Escritório Regional da Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social (2016). 

 

 Foram seis conferências municipais, que reuniram números diferentes de 

participantes, mas em todas foram discutidos os eixos e elaboradas propostas conforme 

orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para serem encaminhadas à 

conferência estadual realizada posteriormente. 

 

Tabela 3 – Dados das Conferências Intermunicipais  

Município 
Sede 

Municípios 
Participantes 

Nº de 
Participantes por 
Município 

Data de 
Participação 

Total de 
Participantes 

Inajá 

Inajá 49 

02/08/2015 112 
Parapoema 19 

Jardim Olinda 19 

Cruzeiro do Sul 25 

     

São Pedro 
do Paraná 

Loanda 19 

16/09/2015 61 São Pedro 30 

Porto Rico 12 

     

Paraíso do 
Norte 

Nova Aliança do 
Ivaí 

49 

25/09/2015 324 

Paraíso do Norte 210 

Mirador 23 

São Carlos do 
Ivaí 

17 

Tamboara 25 

     

Nova 
Londrina 

Nova Londrina 20 

24/09/2015 82 

Diamante do 
Norte 

20 

Marilena 20 

Itauna do Sul 22 

São João do 
Caiuá 

Santo Antônio do 
Caiuá 

27 

16/09/2015 119 

São João do 
Caiuá 

92 
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Planaltina do 
Paraná 

Planaltina do 
Paraná 

37 

09/09/2015 54 

Santa Monica 17 

Santa Isabel 
do Ivaí 

Santa Isabel do 
Ivaí 

18 

22/09/2015 51 
Santa Cruz de 
Monte Castelo 

33 

Fonte: Escritório Regional da Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social (2016).  

 

Com a característica de pequeno porte, os municípios de organizaram e realizaram 

conferências intermunicipais, variando de dois a cinco municípios por conferência. Em todas 

as conferências realizadas foram organizados quatro grupos que fizeram propostas a partir 

dos eixos constantes no material que orientou a dinâmica do evento nas três esferas 

(municipal, estadual e nacional). Entre as principais propostas elaboradas nas conferências 

na região de Paranavaí, algumas se destacaram8: 

 
Eixo 1- Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos movimentos 
feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades 
para mulheres em sua diversidade e especificidades. 

 
Promoção de Discussões sobre políticas públicas para mulheres e sua efetivação nas 
diferentes áreas; 

 
Fortalecimento das ações do Movimento de Mulheres no município e na região de 
Paranavaí; 

 
Mobilização para criação do Conselho dos Direitos da Mulher em todos os municípios; 

 
Criação de campanhas para divulgação dos direitos das mulheres; 

 
 

Eixo 2- Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para mulheres no 
âmbito municipal, estadual e federal.  

 
 

Solicitação para criação ou definição de órgão próprio nos municípios para atender as 
mulheres em suas demandas específicas; 

 
Promoção de discussões para que seja incluído no orçamento recursos que atendam 
particularidades relacionadas aos direitos das mulheres; 

 

                                                 
8 Os títulos dos eixos estão em negrito para serem destacados. As propostas sintetizadas para o artigo em questão 

foram extraídas dos relatórios de cada município, encaminhados para Escritório Regional da Família e 

Desenvolvimento Social de Paranavaí/PR (e que foram fornecidos para a sistematização dos dados). Justifica-se 

também o texto com recuo à esquerda sem o formato de citação longa para melhor visualização das propostas. 
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Discussão com prefeitos da região da AMUNPAR (Associação dos Municípios do Médio 
Paranapanema) sobre a necessidade de delegacias especializadas para mulheres em cada 
comarca, com atendimento multidisciplinar, Delegada Titular, e recursos humanos; 
 
Elaboração de protocolo de atendimento que articule as políticas públicas de saúde, 
assistência social e segurança para o estabelecimento de fluxo de atendimento; 
 
 
Criação de casa abrigo (ainda que em consórcio entre os municípios) para atendimento às 
mulheres vítimas de violência doméstica. 

 
 

Eixo 3- Sistema político com participação das mulheres e igualdade. 
Recomendações/Propostas: 

 
Sensibilização para que haja participação das mulheres nos espaços de poder; 
 
Elaboração de materiais informativos em referência aos direitos das mulheres nas diversas 
políticas públicas; 

 
Promoção de discussões sobre igualdade de gênero com adolescentes, jovens, mulheres e 
homens de diferentes faixas etárias para contribuir com a desconstrução da cultura da não 
inclusão das mulheres nos diferentes espaços de poder.  

 
 

Eixo 4- Sistema Nacional de Política para Mulheres. Subsídios e 
Recomendações/Propostas: 

 
Apoio à criação do Sistema Nacional de Política para Mulheres em âmbito nacional, para 
que haja articulação com as políticas públicas já existentes e em funcionamento, de modo a 
assegurar os direitos das mulheres; 

 
Recomendação para que a partir da criação do Sistema Nacional de Política para Mulheres, 
sejam estabelecidas normas para que haja dotação orçamentária e repasse de recursos 
financeiros nas três esferas de governo, de forma a garantir a criação de equipamentos 
voltados para as políticas públicas referentes aos direitos das mulheres.  
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A leitura dos dados da pesquisa sobre o processo de organização e realização das 

Conferências Municipais de Políticas para mulheres na região de Paranavaí/PR, leva à 

compreensão de que o processo desencadeado no ano de 2015 na região de Paranavai/PR 

(que alcançou 28 dos 29 municípios, com a realização de conferências de políticas para 

mulheres), demonstrou que é possível mobilizar diferentes atores e atrizes em torno da 

busca por viabilização de ações que venham ao encontro de demandas que são reais e 

potenciais na região. 

Como pontuado no início do texto, o cenário brasileiro após o impeachment da 

Presidenta Dilma Roussef e a cassação do seu mandato no ano de 2016 vem desafiando 
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pessoas, instituições e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos humanos e 

particularmente dos direitos das mulheres. 

 No entanto, mesmo no cenário que se instalou após o ano de 2016, com a saída da 

presidenta Dilma Roussef, atores e atrizes vem tomando algumas medidas que podem ser 

consideradas como fruto do processo realizado em 2015 na região. É o caso do município 

de Paranavaí que rearticulou o Conselho dos Direitos da Mulher, que existia desde 2006, 

mas não funcionava e vem se reunindo periodicamente com pautas que envolvem diferentes 

áreas, principalmente saúde, assistência social, educação e segurança. 

 Além disso, a parceria entre a universidade e instituições do poder público e 

sociedade civil, vem permitindo a realização de eventos e outras atividades em Paranavaí, 

que envolve a região. Um exemplo foi o II Seminário sobre Gênero realizado nos dias 16 e 

17 de junho de 2016 no campus da Universidade Estadual do Paraná - 

UNESPAR/Paranavaí/PR, com o foco nos 10 anos da Lei Maria da Penha e o desafio da 

implantação das políticas transversais. O evento reuniu docentes, discentes, gestores (as), 

profissionais de diferentes áreas e pessoas da sociedade civil com palestras, municursos e 

apresentação de trabalhos sobre temas relacionados. O evento contou com 

aproximadamente 300 participantes, sendo que a plenária votou por unanimidade pelo 

fortalecimento do Movimento de Políticas para Mulheres na região de Paranavaí/PR. 

 Nesse sentido, é possível considerar que as conferências municipais e 

intermunicipais realizadas na região de Paranavaí no ano de 2015, funcionaram como um 

dos possíveis instrumentos de sensibilização e motivação para a implantação da política dos 

direitos das mulheres, ainda que isso ocorra em um contexto tão desafiador como o atual.  
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