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No contexto vivido nos últimos anos, é percebida uma grande luta por parte das mulheres em busca de
seus direitos enquanto cidadãs. São históricas as represálias que a mulher sofreu e todas as barreiras
que enfrentou para adquirir o espaço social que detém atualmente; as constantes desigualdades existentes dificultaram a vida da mulher durante muitos anos. Diante do cenário exposto, este estudo trata
sobre a forma com que o Governo tem atuado para auxiliar e fomentar às mulheres um espaço cada vez
maior e adequado dentro da sociedade. A partir disso, o trabalho teve como objetivo principal efetuar
um levantamento dos programas governamentais existentes destinados à promoção econômica e social
da mulher, como forma de identificar quais são os programas de geração de renda destinados às mulheres oferecidos pelos Governos federal, estadual e municipal. Para atingir este objetivo, primeiramente
foi elaborada uma pesquisa bibliográfica em livros, como também em sítios da internet para conhecer o
contexto histórico da mulher. Depois foi efetuada uma busca pelos programas de políticas públicas voltados à geração de renda à mulher em sítios da internet até o contato com os setores de ação social das
prefeituras de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, criando-se, assim, uma base de dados dos programas.
Com isso, conseguiram identificar diversos programas governamentais que atuam conjuntamente com
o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres (PNPM) em todo o Brasil e em Santa Catariana,
apesar de este Estado ainda não contar com a presença do PNPM implantado em sua totalidade. Também é apresentada uma análise sobre as cidades de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna em relação aos
programas de geração de renda para a mulher nesses municípios. Como resultado, percebeu-se realmente que o Governo tem atuado e expandido seu auxílio às mulheres com programas que vêm a agregar ao contexto geral da mulher no Brasil, bem como à sua inserção na sociedade; porém, ainda se tem
muito a fazer em Santa Catarina como também nas três cidades onde se buscou mais profundamente o
conhecimento dos programas em vigor.
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