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Resumo: Entendendo a Política Social como campo de disputa entre a sociedade e o Estado, essa pesquisa 

pretende analisar as relações entre gênero e educação, duas áreas em que essas disputas acontecem 

constantemente, pois estão inseridas em sistemas de poder que criam e reproduzem estruturas de dominação. 

Sabemos, no caso da temática gênero, que as desigualdades entre homens e mulheres na sociedade brasileira 

se construíram a partir de uma estrutura patriarcal historicamente reforçada pelas políticas públicas; e, no que 

tange à educação, que o ensino de qualidade foi negado à população pobre do Brasil para que se mantivesse a 

hierarquia social. Tendo como ponto de partida esses dois problemas sociais do Brasil, pretende-se aprofundar 

a pesquisa em cada um e identificar pontos de convergência entre os dois, a fim de entender como se interferem 

mutuamente. Considerando a ideia de que as relações sociais são construídas, reproduzidas e transformadas, 

acredita-se que um meio possível de transformação da estrutura patriarcal da sociedade, que forja lugares e 

papéis sociais inferiores para as mulheres, seja uma educação voltada para equidade e autonomia de todas e 

todos.  
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INTRODUÇÃO 

Entendendo a Política Social, 

segundo Potyara Pereira, como campo de 

disputa de interesses divergentes entre a 

sociedade e o Estado (PEREIRA, 2008, p. 

28), essa pesquisa pretende analisar as 

relações entre gênero e educação, duas áreas 

em que essas disputas acontecem 

constantemente, pois estão inseridas em 

sistemas de poder que criam e reproduzem 

estruturas de dominação. Sabemos, no caso 

da temática gênero, que as desigualdades 

entre homens e mulheres na sociedade 

brasileira se construíram a partir de uma 

estrutura patriarcal historicamente 

reforçada pelas políticas públicas; e, no que 

tange à educação, que o ensino de qualidade 

foi negado à população pobre do Brasil para 

que se mantivesse a hierarquia social. 

Tendo como ponto de partida esses dois 

problemas sociais do Brasil, pretende-se 

identificar pontos de convergência entre os 

dois, a fim de entender como se interferem 

mutuamente. 

Esse trabalho é parte do projeto de 

pesquisa que está em desenvolvimento pela 

autora no Programa de Estudos Pós-
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Graduados em Política Social da 

Universidade Federal Fluminense. 

Considerando a ideia, defendida por 

Clara Araújo, de que “as relações sociais 

são construídas, reproduzidas e 

transformadas, uma vez que a natureza 

humana é produto das práticas sociais, 

conflituosas e, muitas vezes, antagônicas” 

(ARAÚJO, 200, p. 66), acredita-se que um 

meio possível de transformação da estrutura 

patriarcal da sociedade, que forja lugares e 

papéis sociais inferiores para as mulheres, 

seja uma educação voltada para equidade e 

autonomia de todas e todos. Nesse sentido, 

pretende-se ampliar o entendimento de 

como uma educação não-sexista pode ser 

capaz de contribuir para a formação de 

sujeitos políticos capazes de transformar as 

estruturas desiguais da sociedade.  

Cabe esclarecer aqui os conceitos 

que serão utilizados neste trabalho. Gênero 

aparecerá como um conceito inserido nas 

“interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas sexuais e regionais de 

identidades discursivamente constituídas” 

como afirma Judith Butler (BUTLER, 

2003, p. 20), e, por se tratar de “um primeiro 

modo de dar significado às relações de 

poder” (SCOTT, 1995, p.14), será utilizado, 

neste trabalho, de forma transversal. Bem 

como o conceito feminismo, entendido aqui 

como “o desejo por democracia radical 

voltada à luta por direitos daqueles que 

padecem sob injustiças que 

foram armadas sistematicamente pelo 

patriarcado” (TIBURI, 2018, p. 12), como 

define Marcia Tiburi.  

Nos últimos anos, as preocupações 

com as questões de gênero aplicadas nas 

relações sociais aumentaram 

significantemente, como resultado da maior 

inserção das mulheres nos campos de 

disputa de poder e nas tomadas de decisão. 

Pode-se observar a criação de várias 

instituições com diferentes áreas de atuação 

voltadas para a diminuição da desigualdade 

de gênero, tendo algumas produzido 

materiais que auxiliam a organização 

pública a inserir práticas em prol da 

equidade, apresentando a educação como 

um importante veículo para se alcançar tal 

mudança. Dentre elas, destacam-se: a 

Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento 

das Mulheres, também conhecida 

como ONU Mulheres, criada em 2010; a 

REPEM (Rede de Educação Popular entre 

Mulheres da América Latina e Caribe), 

criada em 1981 e, em nível nacional, a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

criada em 2003. 

Alguns avanços foram alcançados, 

mas a sociedade brasileira, ainda muito 

conservadora, teme que as políticas 

públicas que associam educação e gênero 

mexam nos privilégios instituído. Como 

exemplo, podemos observar algumas 
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reações conservadoras nas votações de 

projetos deste ano (2018) nas casas 

legislativas do Brasil. Como é o caso do 

projeto de lei denominado Escola Sem 

Partido, que, para além de outros absurdos 

que limitam a atuação de professores e 

professoras, proíbe que as escolas ofertem 

disciplinas com o conteúdo de “gênero” ou 

“orientação sexual”. O projeto foi discutido 

na Câmara Federal em maio de 20181. No 

mesmo mês, outra proposta de proibição ao 

ensino de “ideologia de gênero” (como 

chamam vulgarmente os reacionários), de 

Milton Rangel (DEM), foi pautada para 

votação na Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro2. Em contrapartida, ainda no mês 

de maio de 2018 uma menina denunciou aos 

seus professores os estupros que sofria 

recorrentemente, tendo como abusador o 

seu próprio padrasto, após ter participado de 

uma palestra sobre violência sexual na 

escola3. O que evidencia a importância de 

tratar temas como esse na escola. 

Não podemos esquecer da morte da 

vereadora do Rio de Janeiro, Marielle 

Franco, mulher negra e feminista, que teve 

seus projetos políticos que visavam a 

equidade de gênero e a educação de 

                                                           
1 Disponível em: 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/projeto-de-

lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-e-

proibe-disciplinas-sobre-genero-e-orientacao-

sexual.ghtml. Acesso em 27/06/2018. 
2 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/rj-vota-proibicao-ao-ensino-de-

qualidade para a população pobre da cidade 

interrompidas junto com sua vida, em 

março desse ano, em um crime que parece 

ter sido premeditado.  

Tendo em vista essas reações 

retrógradas, conservadoras e violentas às 

iniciativas em prol da equidade de gênero na 

sociedade brasileira na contemporaneidade, 

o presente trabalho se faz necessário e 

urgente uma vez que pretende investigar a 

aplicabilidade de políticas públicas que 

relacionem educação e gênero, a fim de 

construir argumentos para defender a 

universalização de uma educação não-

sexista como forma de reduzir as 

desigualdades no país. 

 

METODOLOGIA  

 A metodologia utilizada nesse 

trabalho é a discussão bibliográfica de 

instituições e autoras que investigam o 

universo da educação a partir do recorte de 

gênero, buscando entender o contexto 

histórico da construção de políticas públicas 

que viabilizaram avanços no sentido da 

diminuição da desigualdade de gênero e 

analisando as questões atuais que envolvem 

essa problemática.  

ideologia-de-genero-nesta-quinta-feira.ghtml. 

Acesso em 27/06/2018. 
3 Disponível em: 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/menina-

relata-estupro-apos-palestra-sobre-violencia-sexual-

e-padrasto-e-preso.ghtml. Acesso em 27/06/2018. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-e-proibe-disciplinas-sobre-genero-e-orientacao-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-e-proibe-disciplinas-sobre-genero-e-orientacao-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-e-proibe-disciplinas-sobre-genero-e-orientacao-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-e-proibe-disciplinas-sobre-genero-e-orientacao-sexual.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-vota-proibicao-ao-ensino-de-ideologia-de-genero-nesta-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-vota-proibicao-ao-ensino-de-ideologia-de-genero-nesta-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-vota-proibicao-ao-ensino-de-ideologia-de-genero-nesta-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/menina-relata-estupro-apos-palestra-sobre-violencia-sexual-e-padrasto-e-preso.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/menina-relata-estupro-apos-palestra-sobre-violencia-sexual-e-padrasto-e-preso.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/menina-relata-estupro-apos-palestra-sobre-violencia-sexual-e-padrasto-e-preso.ghtml


 
 

 

www.redor2018.sinteseeventos.com.br 
 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em 2016, o Fundo de Populações 

das Nações Unidas (UNFPA) lançou o 

relatório “10: Como nosso futuro depende 

de meninas nessa idade decisiva”, no qual 

defende que o crescimento ou colapso 

econômico de um país no futuro está 

relacionado ao investimento feito em 

meninas de 10 anos hoje.  

 O relatório faz uma análise densa 

sobre as meninas de 10 anos, observando os 

países que têm maior concentração dessa 

coorte, as taxas de evasão escolar, os 

números referentes à maternidade e ao 

trabalho infantil e os dados de violência. 

Levando em consideração todas as 

violações de direitos as quais são 

acometidos meninos e meninas de 10 anos, 

entende-se que o principal motivo para as 

meninas estarem em desvantagem num 

cenário político-econômico futuro é a 

desigualdade de gênero.  

 Esse relatório está inserido na 

“Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” da Organização das Nações 

Unidas (ONU), um conjunto de 

compromissos internacionais, adotados por 

193 países das Nações Unidas em 2015. A 

agenda traça um caminho de transformação 

com base nos direitos humanos e foca na 

sustentabilidade, com o objetivo de garantir 

os recursos para as futuras gerações. Dentro 

da agenda, existem 17 

objetivos a serem alcançados pelos países 

até 2030. O Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável de número 5 (ou ODS 5) é 

“Igualdade de Gênero”. 

 O documento apresenta proposições 

para o fim da desigualdade de gênero nos 

países, como transferências condicionais de 

renda para famílias de meninas pobres e 

bolsas de estudo para essas meninas, mas 

sempre considerando a educação como 

principal condutor do crescimento 

econômico das meninas de 10 anos e, 

consequentemente, dos países que investem 

nelas. Como podemos ver, no documento, a 

educação é tratada como um grande 

negócio:  

A educação das meninas é tida 

como "o melhor investimento 

do mundo" porque expande as 

oportunidades econômicas de 

mulheres e meninas, aumenta a 

produtividade e o crescimento 

econômico do país, além de 

levar a um ciclo de crianças 

mais saudáveis e instruídas 

(Sperling e Winthrop, 2016, 

apud UNFPA, 2016, p. 16). 

 

 Saindo um pouco da denotação 

exclusivamente econômica da educação, 

vale salientar que a educação tem um papel 

emancipador, com potencial de formar 

sujeitos políticos capazes de avaliar suas 

condições sociais, se mobilizar em 

sociedade e modificar as estruturas. Para 

além de ensinar os conteúdos obrigatórios, 

uma educação de qualidade deve apresentar 

os mecanismos para que as crianças 
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entendam as construções sociais, suas 

identidades e os aspectos culturais e 

políticos que definem suas vidas.  

 Nesse sentido, o relatório da 

UNFPA é assertivo ao dizer que “Uma 

menina de 10 anos que não conhece seus 

direitos não é capaz de afirmá-los, seja em 

casa, na sala de aula ou na rua” (UNFPA, 

2016, p. 39). Logo, para que se alcance a 

ODS 5 da agenda 2030 da ONU, que visa a 

igualdade de gênero, é necessário que as 

meninas de 10 anos conheçam os seus 

direitos e isso só é possível através de uma 

educação de qualidade, ou melhor, de uma 

educação emancipadora. 

Uma estratégia para alcançar uma 

educação emancipadora é trazer a realidade 

das crianças para discussão. Feito isso, 

podem surgir temas como violência sexual 

infantil, disparidade salarial entre homens e 

mulheres, machismo, entre outros temas 

que atravessam a existência de uma mulher 

(criança ou adulta). Sendo assim, cabe ao 

educador trazer à tona os questionamentos, 

mediar a discussão e abrir espaço para as 

expressões dos educandos, como nos instiga 

Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia: 

Por que não discutir com os 

alunos a realidade concreta a 

que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se 

ensina, a realidade agressiva 

em que a violência é a 

constante e a convivência das 

pessoas é muito maior com a 

morte do que com a vida? Por 

que não estabelecer uma 

necessária 

“intimidade” 

entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a 

experiência social que eles têm 

como indivíduos? Por que não 

discutir as implicações 

políticas e ideológicas de um 

tal descaso dos dominantes 

pelas áreas pobres da cidade? 

A ética de classe embutida 

neste descaso? (FREIRE, 

1966, 15) 

 

 Em se tratando da temática de 

gênero, outras questões podem e devem 

aparecer, como a apresentada por 

Chimamanda Ngozi Adichie, em Para 

Educar Crianças Feministas, sua carta para 

uma amiga recém mãe de menina: “Ensine-

lhe a fazer perguntas como: quais são as 

coisas que as mulheres não podem fazer por 

serem mulheres? Essas coisas têm prestígio 

cultural? Se têm, por que só os homens 

podem fazê-las?” (ADICHIE, 2017, p. 37) 

 Uma educação voltada para a 

equidade e para a autonomia faz com que 

não só as meninas, mas os meninos 

também, ainda crianças estejam aptos a 

participar ativamente da sociedade, 

transformando-as. Algumas experiências 

mostram que quando a educação é 

emancipadora e focada na construção de 

sujeitos políticos, as crianças passam a, de 

fato, se envolverem em movimentos que 

questionam seus lugares na sociedade.  

 É importante atentar para o uso do 

conceito “emancipação”. Para o movimento 

negro, por exemplo, trata-se do contexto de 

fim da escravidão. De acordo com Angela 
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Davis, a emancipação dos negros 

estadunidenses não lhes garantiu liberdade, 

uma vez que, sem o apoio do governo, 

tiveram que ocupar os postos de trabalho 

dos subempregos. No caso das mulheres 

negras, em específico, os postos ocupados 

foram os dos serviços domésticos, na 

maioria das vezes em situações 

degradantes, tendo como maior risco da sua 

profissão o abuso sexual cometido pelos 

seus patrões. Sendo assim, como salienta 

Angela Davis, cabia às mulheres negras 

recém livres dos Estados Unidos 

escolherem entre a submissão sexual e a 

pobreza absoluta (DAVIS, 2016, p. 99).  

Angela Davis observa que a 

emancipação (fim da escravidão) não 

garantiu liberdade aos negros 

estadunidenses, em contrapartida, a autora 

acredita que a educação é o caminho para a 

libertação não só dessas, mas de todas as 

pessoas. Sabendo disso, uma estratégia da 

elite branca dos Estados Unidos receosa de 

perder sua posição privilegiada de poder foi 

negar o acesso à educação para a população 

negra. Negando a educação estariam 

negando também a possibilidade de acesso 

às esferas políticas e de tomadas de decisão 

da sociedade. Angela Davis ressalta que a 

vontade de estudar era uma demanda dos 

negros e negras antes mesmo da 

emancipação, quando ainda viviam sob a 

condição de pessoas escravizadas, como 

pode ser entendido no trecho a seguir: 

Nas palavras de um dos 

códigos que normatizavam a 

escravidão no país, “ensinar 

escravos a ler e a escrever 

tende a incutir a insatisfação 

em suas mentes e a produzir 

insurreição e rebelião”. Com 

exceção de Maryland e 

Kentucky, todos os estados do 

Sul vetavam completamente a 

educação para a população 

escrava. Em todo o Sul, os 

proprietários de escravos 

recorriam ao tronco e ao açoite 

para conter o desejo 

irreprimível que escravas e 

escravos tinham de aprender. O 

povo negro queria ser educado. 

(DAVIS, 2016, p. 113) 

 

 Essa insatisfação com a estrutura 

vigente, essa vontade de produzir 

insurreição e rebelião demonstram o caráter 

libertador da educação, que nos referimos 

acima.  Assim, uma educação de qualidade 

é aqui entendida como uma educação 

emancipadora, uma educação que liberta. 

Em um recorte de gênero, uma educação de 

qualidade seria um meio de transformar as 

estruturas de uma sociedade misógina que 

forja lugares e papéis sociais para mulheres.  

Nesse caso, entende-se aqui que a 

“ressurreição” contra o machismo seria o 

produto de uma educação não-sexista, não 

só com o objetivo de fazer com que as 

mulheres tenham maior representação 

política, como também para “compreender 

como a categoria das ‘mulheres’, o sujeito 

do feminismo, é produzida e reprimida 

pelas mesmas estruturas de poder por 

intermédio das quais busca-se a 
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emancipação”, como observa Judith Butler 

(BUTLER, 2003, p. 19). 

A legislação imperial do Brasil 

ignorava a existência das mulheres na 

sociedade brasileira. Os primeiros anos 

republicanos colaboraram com esse 

apagamento, reforçando o poder patriarcal. 

Em 1916, o Código Civil previa que as 

mulheres casadas fossem tuteladas pelos 

maridos, sendo impossibilitadas de decidir 

sobre suas próprias vidas (MELLO, H. P. e 

THOMÉ, D., 2018, p. 150). Esse cenário foi 

alterado apenas em 1962, com a 

promulgação do Estatuto da Mulher Casada 

(Lei nº 4.121). 

A primeira proposta de uma política 

pública para as mulheres no Brasil foi 

apresentada em 1936 à Câmara Federal pela 

então deputada Bertha Luz, que havia 

assumido o mandato por ocasião da morte 

do titular do cargo. A proposta abordava 

questões relativas ao trabalho feminino, 

assistência à mulher e previdência social 

das trabalhadoras. O projeto, que foi 

elaborado junto com a Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino (FBPF), 

organização presidida por Bertha, “previa a 

transversalidade da política pública por 

meio de ações conjuntas entre educação, 

trabalho e justiça” (MELLO, H. P. e 

THOMÉ, D., 2018, p. 150), mas não chegou 

a ser votado por conta do golpe que instituiu 

o Estado Novo, em 1937. Até a 

promulgação da Constituição 

de 1988, o movimento feminista brasileiro 

teve algumas conquistas como o Estatuto da 

Mulher Casada, em 1962, e a Lei do 

Divórcio, em 1977. 

A primeira vez em que se 

reconheceu no Brasil a necessidade de se 

criar políticas públicas com recorte de 

gênero foi em 1985, com a criação da 

Conselho Nacional de Direito da Mulher 

(CNDM), como órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça. Em 2003, criou-se a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM/PR), vinculada diretamente à 

Presidência da República, que incorporou a 

CNDM em sua estrutura. A SPM/PR nasce 

com o objetivo de assegurar que o Estado 

seja capaz de combater as profundas 

tradições culturais patriarcais brasileiras, 

promovendo a igualdade social e de gênero, 

ambas articuladas ao processo de 

crescimento econômico e social do país 

(SPM, 2014, p. 10).  

A SPM sofreu alguns baques no 

final do governo da Presidenta Dilma 

Roussef e no governo Temer. Em 2015, foi 

unificada com outras duas secretarias: 

Secretaria da Igualdade Racial e Secretaria 

dos Direitos Humanos. A unificação dessas 

três secretarias formou o Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

Direitos Humanos, mas cada órgão 

continuou com seus orçamentos próprios. 

Com o golpe de 2016, esse Ministério 
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recém criado foi extinto e a Secretaria foi 

transferida para o Ministério da Justiça. 

Após uma grande pressão popular e de 

movimentos sociais, o Ministério dos 

Direitos Humanos foi restabelecido em 

fevereiro de 2017, englobando as antigas 

secretarias. 

A SPM sempre valorizou a 

participação social na formulação de 

políticas públicas uma vez que realizou três 

Conferências Nacionais de Políticas para as 

Mulheres (2004, 2007, 2011), que 

resultaram nos Planos Nacionais de 

Políticas para as Mulheres (PNPM), a fim 

de atender às demandas dos movimentos 

feministas. Os PNPM, em sua concepção, 

serviam para orientar a atuação e o 

estabelecimento de metas quantificáveis, e 

deveriam ser aplicados como eixos 

transversais na atuação dos ministérios e 

demais órgãos federais. 

O último PNPM disponível para 

download no site da SPM é o de 2013-2015, 

como resultado da 3ª Conferência Nacional 

de Políticas para as Mulheres que ocorreu 

em 2011, que orienta atuações dos órgãos 

públicos a fim de atingir a equidade de 

gênero nesses anos. O documento dispõe de 

uma seção destinada à educação, chamada 

“Educação para igualdade e cidadania”, na 

qual deixa clara a perspectiva de que a 

educação é “um meio fundamental para o 

desmonte das desigualdades sociais de 

gênero, raciais, étnicas, 

geracionais, de orientação sexual, regionais 

e locais” (SPM, 2013, p. 22) e apresenta 

como um dos objetivos gerais a 

“consolidação na política educacional da 

perspectivas de gênero, bem como de raça, 

etnia, orientação sexual, geracional, das 

pessoas com deficiência e o respeito à 

diversidade em todas as suas formas, de 

modo a garantir uma educação igualitária e 

cidadã” (SPM, 2013, p. 23). 

A 4ª Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres aconteceu em 

2016, mas suas deliberações não puderam 

ser organizadas em um novo Plano 

Nacional de Políticas para Mulheres por 

conta das mudanças estruturais que se 

seguiram ao golpe que tirou a então 

presidenta Dilma Roussef do poder.  

Por conta dos altos índices de 

violência à mulher apresentados pelo Brasil, 

um dos principais focos de atuação da SPM 

é o do direito a viver livre de violências. 

Nesse âmbito, a Lei Maria da Penha, de 

2006, aparece como fio condutor para a 

formulação e aplicação de políticas voltadas 

para a erradicação da violência contra 

mulher no Brasil. Algumas políticas 

públicas foram criadas a fim de garantir a 

aplicabilidade da lei Maria da Penha, como 

a Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres e o Pacto 

Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, ambos de 2007. Dentro 
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das demandas do Pacto estão o Programa 

Mulher Viver sem Violência (2013), a 

criação da Casa da Mulher Brasileira e o 

Fórum Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres do Campo e 

da Floresta. 

No que diz respeito ao campo 

político, a atuação da SPM visa a ampliação 

da presença de mulheres nos espaços de 

poder. Entendendo que a sub-representação 

feminina nos ambientes de tomada de 

decisão contribuem para a manutenção das 

desigualdades de gênero no Brasil, a SPM 

lançou em 2008 a campanha “Mais 

Mulheres no Poder”, com caráter 

permanente e, em 2009, instalou uma 

Comissão Tripartite para discutir a 

legislação eleitoral em relação às cotas por 

sexo.  

Buscando diminuir a diferença 

salarial entre homens e mulheres e a 

ocupação desproporcional dos cargos de 

chefia das empresas por homens, a SPM 

criou em 2005 o Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça. 

 Outra ação importante da SPM no 

âmbito das relações de trabalho foi a 

aprovação da chamada PEC das domésticas, 

que assegurou a essa categoria direitos que 

antes lhe eram negados. Já na área da saúde 

a SPM tem atuado na defesa da saúde 

integral das mulheres e de seus direitos 

sexuais e reprodutivos, a partir de políticas 

articuladas entre o governo federal e 

estaduais. 

 No que tange à área da Educação – 

que é o foco de observação deste trabalho – 

as ações de maior notoriedade da SPM 

foram o Programa Mulher e Ciência e os 

cursos Gênero e Diversidade na Escola 

(GDE) e Gestão de Políticas Públicas em 

Gênero e Raça. 

 O Programa Mulher e Ciência foi 

lançado em 2005 Secretaria de Políticas 

para as Mulheres em parceria com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), do 

Ministério de Ciência e Tecnologia; o 

Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão – 

SECADI e do Departamento de Políticas do 

Ensino Médio/Secretaria de Educação 

Básica; e o Fundo de Desenvolvimento das 

Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), 

hoje ONU Mulheres.  

De acordo com o site da Secretaria 

Nacional de Políticas para Mulheres, o 

programa visa “estimular a produção 

científica e a reflexão acerca das relações de 

gênero, mulheres e feminismos no País, 

bem como promover a participação das 

mulheres no campo das ciências e carreiras 
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acadêmicas”4 e apresenta as seguintes 

linhas de ação: Prêmio Construindo a 

Igualdade de Gênero; Editais Relações de 

Gênero, Mulheres e Feminismos; Pensando 

Gênero e Ciências; e Meninas e Jovens 

Fazendo Ciência, Tecnologia e Inovação.  

A parceria com outros órgãos do 

governo como Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 

viabilizam o apoio financeiro para esses 

projetos. No caso dos “Editais Relações de 

Gênero, Mulheres e Feminismos” foi 

destinado um valor total de 21 milhões de 

reais para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. Já o Edital “Meninas e Jovens 

Fazendo Ciência, Tecnologia e Inovação” 

contou com o investimento de 10,9 milhões 

de reais na sua primeira edição em 20145. 

Pode-se observar que as linhas de 

ação do Programa Mulher e Ciência são 

voltadas para comunidade acadêmica e 

científica, com exceção para o “Prêmio 

Construindo a Igualdade de Gênero” que é 

dividido em categorias de premiação da 

seguinte forma: 1- Mestre e Estudante de 

Doutorado, 2- Graduado, Especialista e 

Estudante de Mestrado, 3- Estudante de 

Graduação, 4- Estudante de Ensino Médio 

                                                           
4 Disponível em: 

http://www.spm.gov.br/assuntos/educacao-cultura-

e-ciencia/programas-acoes. Acesso em 27/06/2018. 

(subdividido em premiação de Redação 

nacional e estadual); e 5- Escola Promotora 

de Igualdade de Gênero. Sendo as três 

primeiras categorias destinadas à artigos 

científicos, a 4ª categoria para redações 

feitas pelos próprios alunos e alunas do 

Ensino Médio da Rede Pública de Educação 

e a 5ª destinada à projetos pedagógicos, 

feitos, em sua maioria, de forma individual 

pelos professores e em turmas específicas, 

não se caracterizando com um projeto 

político-pedagógico das escolas premiadas. 

Observa-se uma preocupação 

incipiente do Estado, através da SPM, em 

garantir uma formação adequada aos 

professores e gestores da Rede Pública de 

Educação nas questões de gênero, com a 

criação dos cursos: Gênero e Diversidade na 

Escola (GDE) e Gestão de Políticas 

Públicas em Gênero e Raça. 

Essa primeira análise das políticas 

públicas da SPM, no que tange à Educação, 

nos permite observar uma prioridade no 

investimento em trabalhos acadêmicos e 

científicos que discutem a temática de 

gênero e de desigualdades entre homens e 

mulheres. Ficando preterido o investimento 

no cotidiano escolar propriamente dito, 

onde é possível mudar as estruturas 

patriarcais da sociedade brasileira através 

5 Disponível em: 

http://www.spm.gov.br/assuntos/educacao-cultura-

e-ciencia/programas-acoes. Acesso em 27/06/2018. 

http://www.spm.gov.br/assuntos/educacao-cultura-e-ciencia/programas-acoes
http://www.spm.gov.br/assuntos/educacao-cultura-e-ciencia/programas-acoes
http://www.spm.gov.br/assuntos/educacao-cultura-e-ciencia/programas-acoes
http://www.spm.gov.br/assuntos/educacao-cultura-e-ciencia/programas-acoes
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de uma educação não-sexista e na 

valorização da autonomia das alunas e dos 

alunos, enquanto sujeitos políticos. 

 Tendo em vista a preocupação de 

não cair em “um atalho na direção de uma 

universalidade categórica ou fictícia da 

estrutura de dominação, tida como 

responsável pela produção da experiência 

comum de subjugação das mulheres”, como 

aponta Judith Butler, e entendendo que as 

discussões sobre gênero devem ser 

analisadas levando em consideração as 

“interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas sexuais e regionais” 

(BUTLER, 2003, p. 20 e 21), pretende-se 

observar o caso do Brasil na relação entre 

educação e gênero, levando em 

consideração suas especificidades.  

Nesse sentido, Hildete Pereira de 

Melo e Débora Thomé, em Mulheres e 

Poder, trazem uma grande contribuição ao 

analisar como que, no Brasil, a educação se 

tornou uma ferramenta indispensável para a 

inserção social. Se tornando, a partir do 

século XX, uma das principais responsáveis 

pela redução das desigualdades no país, 

como destacam as autoras no seguinte 

trecho: 

Pode-se, desta forma, 

considerar a educação uma das 

dimensões mais importantes 

para identificar a existência de 

desigualdades na sociedade. 

Hoje, há um consenso 

internacional que vem 

outorgando a educação à 

condição 

estratégica 

fundamental para a redução de 

desigualdades econômicas e 

sociais, nacionais e 

internacionais. (MELLO, H. P. 

e THOMÉ, D., 2018, p. 93) 

 

 As autoras apresentam, através de 

dados estatísticos, como as mulheres foram 

conquistando aos poucos os ambientes 

educacionais. A começar pelo avanço no 

percentual de mulheres no nível superior da 

década de 1960 (25%) para a década de 

1970 (42,5%), que as autoras relacionam à 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

no governo João Goulart. Atualmente, no 

Brasil, as mulheres são maioria em todos os 

níveis de educação formal, sendo 50% das 

crianças da pré-escola, 53% das estudantes 

do ensino médio, 57% do ensino superior e 

56% das alunas de mestrado e doutorado 

(MELLO, H. P. e THOMÉ, D., 2018, p.  

96). As autoras atentam para a questão 

racial escondida nesses números, 

salientando que o processo educacional das 

mulheres negras foi mais lento. Tendo sido 

o acesso às universidades ampliados para a 

população negra somente na última década, 

com a implementação das cotas raciais. 

 Apesar de serem maioria nas 

instituições educacionais, ainda podemos 

perceber o sexismo na escolha das carreiras 

entre homens e mulheres, ficando com elas 

as profissões com menores remunerações. 

Profissões essas que, não por acaso, são 

aquelas que focam na atenção e no cuidado 
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com o outro, qualidades atribuídas 

socialmente à mulher, pela relação com a 

maternidade. O censo de 2010 mostra que a 

área com maior porcentual de mulheres 

ocupadas é Educação, com uma renda 

média de R$ 1.979,00. Enquanto os homens 

tendem a ocupar áreas das ciências exatas, 

que têm maiores rendimentos, como as 

engenharias, por exemplo, com renda média 

de R$ 5.149,00 (MELLO, H. P. e THOMÉ, 

D., 2018, p.  100). 

 Essa realidade é refletida em vários 

ambientes infantis, quando as crianças estão 

formando suas identidades, como nas lojas 

de brinquedos, por exemplo. Na área cor-

de-rosa dessas lojas, destinada aos produtos 

para meninas, predomina a presença de 

bonecas, miniaturas de equipamentos de 

cozinha, imitações de maquiagens e outros 

artigos de embelezamento. Já na área azul, 

destinada aos meninos, encontramos 

majoritariamente jogos de montar estruturas 

(tipo lego), carrinhos, bolas de esportes 

variados, máscaras de super-heróis e armas.  

 Uma breve análise de lojas infantis 

pode apontar o aspecto sexista da sociedade 

brasileira. As meninas crescem aprendendo 

a cuidar de crianças, cozinhar e estar sempre 

arrumadas. Enquanto os meninos, ainda na 

infância, já têm contato com a construção 

civil e os mais variados esportes, criam o 

hábito de andar de carro, tomam para si a 

responsabilidade de “salvar” o mundo e 

aprendem a usar uma arma. 

Isso indica que continuamos educando 

meninas e meninos de formas diferentes e, 

dessa forma, reforçamos a estrutura 

patriarcal e a cultura machista da sociedade 

brasileira, que traz prejuízos não só para as 

meninas, mas para os meninos também. 

 Chimamanda Ngozi Adichie atenta 

para algumas consequências na vida adulta 

de uma mulher causadas pela educação 

sexista que teve na infância, como no 

exemplo a seguir: 

Outra conhecida, uma 

americana, me contou uma vez 

que levou o filho de um ano a 

um espaço de recreação 

infantil em que várias mães 

levaram seus bebês, e percebeu 

que as mães das meninas eram 

muito controladoras, sempre 

dizendo “não pegue isso” ou 

“pare e seja boazinha”, e que os 

meninos eram incentivados a 

explorar mais, não eram tão 

reprimidos e as mães quase 

nunca diziam “seja bonzinho”. 

Sua teoria é que pais e mães 

inconscientemente começam 

muito cedo à ensinar às 

meninas como devem ser, que 

elas têm mais regras e menos 

espaço, e os meninos têm mais 

espaço e menos regras. 

(ADICHIE, 2017, p. 27) 

 

  

CONCLUSÕES 

Observando esses fatos, podemos 

entender que se faz necessária e urgente 

uma mudança nessa estrutura. Nesse 

sentido, o feminismo também pode ser 

entendido como uma ferramenta para essa 

mudança. Como já foi observado, aqui 

entendemos o feminismo “como o desejo 
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por democracia radical voltada à luta por 

direitos daqueles que padecem sob 

injustiças que foram armadas 

sistematicamente pelo patriarcado” 

(TIBURI, 2018, p. 12), como define Marcia 

Tiburi.  

 Após essa breve revisão 

bibliográfica, pode-se identificar dois 

mecanismos de emancipação do sujeito: a 

educação e o feminismo. Logo, podemos 

apontar uma estratégia para alcançar a 

mudança na cultura machista e na sociedade 

patriarcal brasileira: uma educação não-

sexista que vise a equidade de gênero e a 

autonomia de todas e todos. Optar por uma 

educação não-sexista é optar pela formação 

de sujeitos políticos capazes de transformar 

as estruturas limitantes da sociedade. 
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