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Uma revisão do 
PNA do Brasil 

 Quais são os avanços e desafios 
do PNA do Brasil?

 Processo de elaboração e 
conteúdo

 Explorar o repertório usado no 
PNA em função dos marcos 
propostos pela agenda MPS 

Incentivar o diálogo e o debate 
público e recomendações 

(Fonte: Drumond e Rebelo 2018)

Apresentador
Notas de apresentação
Nossa estratégia central foi a de estimular a reflexão e o diálogo com os atores envolvidos com a implementação do PNA e fomentar o debate sobre o plano em nível doméstico, reconhecendo os seus limites, mas também os avanços a partir do entendimento de que existiu um processo de consultas, negociação e sensibilização longos por trás desse documento. A gente reconhece desde já a contribuição de finalmente termos um documento desta natureza, já que levamos 17 anos a partir da publicação da Resolução 1325 (2000).Estrutura:  DiagnósticoProcesso de elaboraçãoEstrutura do PNAConteúdoEstratégias de ImplementaçãoSilênciosEstratégia: fomentar o debate crítico e construtivo



Destaques 

 Compromisso normativo e convergência com o 
discurso internacional 

 Avanço da transversalização de gênero na 
agenda diplomática brasileira em seus projetos 
de cooperação

 Continuidade e aprofundamento das boas 
práticas existentes

 Processo de elaboração 



Conteúdo

 Foco na área de defesa e PEX

 Reconhecimento da sub-representação de 
mulheres em iniciativas de paz e segurança e 
compromissos para ampliar a sua participação  

 Prioridade às refugiadas no escopo do Programa 
Brasileiro de Reassentamento; e acesso a 
serviços médicos e psicossociais em casos de 
violações baseadas em gênero.

 Perspectivas sensíveis ao gênero nos programas 
de DDRR e desminagem 

 Fortalecimento das políticas de tolerância zero 

 Desafios e Recomendações



Desafios e sugestões 

 Reconhecer desafios institucionais 

 Gargalos de entrada e retenção: 
Paridade salarial, maternidade e 
creches, abuso sexual

 Estereótipos sexistas no desempenho 
de algumas atividades 

 Quais são as barreiras e como 
superá-las? 

 Temáticas locais e nacionais 

Apresentador
Notas de apresentação
Quanto ao conteúdo, uma parte bastante importante da revisão, identificamos que as atividades propostas pelo plano são voltadas fundamentalmente para as áreas de defesa e política externa, realçando iniciativas voltadas às operações de paz, processos de mediação e resoluções de conflito, e contextos de reconstrução e emergência humanitária. Nota-se uma ênfase na área de Participação, formal e quantitativa. Apesar de ser um elemento muito importante, esta política não se sustenta por si só. As dimensões subjetivas da discriminação, relacionadas a estereótipos sexistas para o exercício de funções nas instituições militares, de policia e na diplomacia, por exemplo, não constam no documento. Não há reflexão sobre os gargalos de entrada e retenção nessas carreiras, questões como paridade social e condições laborais, incluindo abuso sexual e moral. As dificuldades para as mulheres locais para as mulheres assumirem postos de liderança, por exemplo, também não são discutidas. O envolvimento de homens como aliados também não entra nas considerações do PNA. é notória a ausência de comprometimento com modificação da legislaçãonacional no que tange ao abuso sexual, à exploração sexual e ao assédio sexual, ambos ausentesda justiça militar atualmente. A ausência de tipificação legal desses crimes dificulta a denúncia formal,prejudicando a avaliação e coleta de dados condizentes com os índices de ocorrência e recorrência deatos abusivos. Diante de indicadores imprecisos, a implementação de medidas corretivas e preventivaspode não proporcionar os benefícios esperados, dificultando o combate a esses tipos de práticasÉ 



Estratégias de 
Implementação

Apresentador
Notas de apresentação
Identificamos também vários desafios para a implementação do documento, como por exemplo, a ausência de orçamento específico para a implementação do PNA, a ausência de mecanismos de coordenação e supervisão para as fases de implementação, a ausência de indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação. As nossas recomendações vão no sentido de lidar com essas lacunas.



Recomendações

 Identificação clara de champions (i.e., líderes) 

 um comitê de supervisão e avaliação misto 
permanente, composto por representantes das 
instituições governamentais responsáveis e 
membros sociedade civil 

 Acompanhamento contínuo do trabalho 
executado pelas entidades envolvidas no GT 

 Uma avaliação independente do processo de 
implementação das metas do PNA



GLOBAL STUDY (UN Women, 
2015)e PNAs

 Mulheres não são um grupo homogêneo

 Interseccionalidade

 Localização

 Importância do engajamento 
da sociedade civil



Considerações finais

 PNA como avanço importante

 Persistência de desafios fundamentais:

 Agenda MPS mais inclusiva e participativa → movimentos 
sociais e atividades de incidência e monitoramento 

 Necessidade de articular demandas internas e regionais, 
aproximando a agenda MPS das prioridades locais

Apresentador
Notas de apresentação
O PNA está londe de ser suficiente para uma efetiva abordagem no alcance da igualdade de gênero, mas esse foi um passo importante de criar uma oportunidade para que o país amplie suas estratégias e respostas sensíveis ao gênero. Ao final dessa análise, percebemos que o arcabouço oferecido pelo PNA não é necessariamente adequado para lidar com as novas questões e desafios que se impõem para o Brasil. Achamos extremamente importante tornar visíveis questões que não foram tratadas nesse momento para garantir que em versões posteriores elas sejam debatidas e incluídas. 
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