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Introdução: O presente estudo debruça-se na análise da efetividade das políticas
públicas adotadas pelo Brasil para a persecução do ODS 5 da ONU: alcançar a
igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, ressaltando a
importância das mulheres no desenvolvimento sustentável e como estas são
capazes de melhorar o mundo e, especificamente, a realidade brasileira. Objetivo:
O objetivo desta pesquisa é a análise das políticas públicas e sua efetividade,
visando auxiliar o Poder Público na manutenção, modificação ou adoção de
políticas eficientes para o alcance da igualdade de gênero, bem como dar
visibilidade à sociedade sobre a importância das mulheres no desenvolvimento
sustentável e os benefícios para a população brasileira como um todo. Método: O
método de abordagem aplicado foi o hermenêutico. O método de pesquisa do
trabalho é bibliográfico. O referencial teórico base são autores como Amartya Sen
e Judith Butler.

Resultados: a pesquisa está em andamento, até então foi

demonstrada a problemática atual de gênero enfrentada pelas mulheres a partir
da perspectiva de Judith Butler e, com isso, por meio da teoria das capacidades de
Amartya Sen foi ressaltada a importância da eliminação das discriminações
enfrentadas pelas mulheres em razão dos papéis de gênero enraizados na
sociedade e o seu papel de agente na promoção do desenvolvimento sustentável.
Outrossim, foi abordado o ODS 5 e suas metas e indicadores nacionais, uma vez que
estes orientam as políticas públicas. Desta forma, tornou-se possível analisar o papel
do Estado na promoção do desenvolvimento sustentável por meio das políticas
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públicas e sua importância e efetividade.

Conclusão: Com esta análise, será

possível responder ao problema de pesquisa e verificar a confirmação ou não da
hipótese proposta. Ademais, a própria construção teórica do artigo possibilita a
compreensão da importância do desenvolvimento sustentável e, principalmente, a
importância da mulher neste, desmistificando que a adoção de políticas públicas é
um custo ao Estado, demonstrando que, na verdade, o alcance da igualdade de
gênero tem efeito multiplicador nos pilares econômicos, sociais e ambientais do
desenvolvimento.
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