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          GELEDÉS INSTITUTO DA MULHER 
NEGRA 

Fundada em 30 de abril de 1988.   
É uma organização da sociedade civil que se 
posiciona em defesa de mulheres e negros por 
entender que esses segmentos sociais padecem 
de desvantagens e discriminações no acesso às 
oportunidades sociais em função do racismo e do 
sexismo vigentes na sociedade brasileira. 
Enfrentamento de todas as formas de 
discriminação que limitam a realização da plena 
cidadania: a homofobia, a lesbofobia, transfobia, 
bifobia, os preconceitos regionais, religiosos, de 
condição física e de classe social.  
 
 
 
 

 
 



          EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO 

•  Definição proposta pela ex-Relatora Especial de 
Educação da ONU, Katarina Tomasevski (2004), o 
direito à educação apresenta quatro características: 

•  Disponibilidade: quantidade suficiente para 
atender, de forma gratuita, a todas as pessoas. 

•  Acessibilidade: instituições e programas 
educativos acessíveis a todos, sem discriminação. 

•  Aceitabilidade: programas educacionais e métodos 
pedagógicos devem ser pertinentes e adequados 
culturalmente. 

•  Adaptabilidade: deve ser flexível para adaptar-se 
às necessidades das sociedades e comunidades. 



          INTERSECCIONALIDADE  
NA EDUCAÇÃO 

•  Para o desenvolvimento do Informe foi 
assumida a definição de gênero proposta 
pela pesquisadora feminista Joan Scott:  

•  “[...] elemento constitutivo de relações 
sociais fundadas sobre as diferenças 
percebidas entre os sexos [e] um primeiro 
modo de dar significado às relações de 
poder” (Scott, 1990, p. 14).  

 



          INTERSECCIONALIDADE  
NA EDUCAÇÃO 

•  Kimberly Crenshaw: gênero deve ser compreendido e 
relacionado com outras diferenças e vulnerabilidades, 
interpretado a partir dos diferentes efeitos produzidos 
por diversas atividades.  

•  [...] a interseccionalidade pode servir de ponte entre 
diversas instituições e eventos e entre questões de 
gênero e de raça nos discursos acerca dos direitos 
humanos – uma vez que parte do projeto da 
interseccionalidade visa incluir questões raciais nos 
debates sobre gênero e direitos humanos e incluir 
questões de gênero nos debates sobre raça e direitos 
humanos. Ele procura também desenvolver uma maior 
proximidade entre diversas instituições. (CRENSHAW, 
2004, p.2)  



          IMPEDIMENTOS PARA A IGUALDADE NA 
EDUCAÇÃO 

●processos de criminalização ao ensino de 
gênero nas escolas; 
●resistências em abordagem da Lei 10.639/03 
que trouxe a obrigatoriedade de ensinar a 
história e cultura afro-brasileira e africana,  
implementação marcada por ações pontuais, 
descontinuadas; 
●redução dos gastos públicos em educação; 
●ensino religioso;  
●BNCC;  
●reforma do Ensino Médio. 
 

 
 



          DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO 
1) as desigualdades educacionais persistentes entre as 

mulheres brasileiras, com destaque para a situação das 
mulheres negras, indígenas e do campo. 

2) a situação de pior desempenho e de maiores obstáculos 
para permanência na escola por parte de meninos, 
adolescentes e jovens, em especial, de meninos e 
jovens negros. 

3) a manutenção de uma educação sexista, racista, 
LGTBfobica e discriminatória no ambiente escolar.  

4) a concentração das mulheres em cursos e carreiras 
“consideradas” femininas.  

5) a baixa valorização das profissionais da educação 
básica, mulheres constituem quase 90% dos 
profissionais da categoria. 

6) O acesso desigual à educação infantil de qualidade. 
 



PRECISAMOS FALAR DE GÊNERO, RAÇA E 
SEXUALIDADE: 

           
►Feminicídio:  Estado de São Paulo registra um caso de 

feminicídio a cada quatro dias: 63% das vítimas morrem 
em casa! (FSP, 23/08/2017) – Mulheres negras 
constituem o grupo mais atingido e vitimado por 
violência doméstica no Brasil!  

►Cultura do estupro: Brasil registra 10 estupros coletivos 
por dia! (FSP, 20/08/2017) 

►Dados, obtidos com exclusividade pela GloboNews com 
a Secretaria da Segurança Pública na cidade de São 
Paulo entre janeiro e dezembro de 2017, foram 
registrados 464 casos de abuso sexual no transporte 
público. 

►Assassinato de travestis e transgêneros - Brasil é o país 
mais violento.  

 



          PRECISAMOS FALAR DE GÊNERO! 

►Genocídio da juventude negra: a cada 100 pessoas 
assassinadas, 71 são negras. 

►Levantamento feito pelo UOL revelou que no período de 
janeiro à setembro de 2017 foram registrados 4.923 
boletins de ocorrências relacionados a intolerâncias: um 
em cada quatro casos registrados é de racismo. 

►Persistência das desigualdades salariais e de acesso a 
postos de poder entre homens e mulheres, negrxs e 
brancxs.  

►Reduzida participação dos homens no trabalho 
doméstico e no cuidado de crianças e idosos: 90% das 
mulheres fazem tarefas domésticas, homens 40%. 

►Imposição de padrões estéticos para as mulheres; 
modelo que desqualifica as mulheres negras. 

 



          POR QUE  FALAR DE GÊNERO? 

►Possibilita o respeito à diversidade: étnico-
racial, classe, identidade de gênero, orientação 
sexual, pessoas com deficiências, do campo etc. 
● Possibilita o reconhecimento e respeito aos 
direitos humanos e ampliação do conceito de 
Universal; enfrentamento do racismo, sexismo, 
discriminações e preconceitos. 
● Amplia a concepção de educação de qualidade 
e sua concretização para além de programas 
específicos: avaliação, currículo, formação etc. 
● Enfrentamento à intolerância religiosa na 
educação.  



          EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE –  
DESAFIOS PERMANENTES 

●“A presença feminina no meio masculino é 
um pouco complicada, tem alguns que não 
respeitam, então vai para aquele lado... por 
exemplo ‘ah, eu sou o homem, então a 
minha palavra, é a palavra final’, e quando 
você está em um estágio superior à ele e 
ele te deve explicação... as vezes algumas 
pessoas tem problemas. Não são todas as 
mulheres que estão a fim de enfrentar esse 
ambiente que é todo voltado para o 
masculino. Tem mulher que é muito 
sensível para uma palavra mais ríspida e 
acabam ficando para trás.” (aluna de 
Construção Civil)  
 



          EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE  
DESAFIOS PERMANENTES 

“Primeiro veio um rapaz, que me ajudou por uns 
oito meses, aí saiu. Ele era bem novinho, tinha 16 
anos, veio como aprendiz e saiu para prestar 
vestibular. Aí depois vieram dois universitários, 
vieram como estágio também, depois um deles 
saiu e o outro ainda está na empresa, mas aquela 
história: foi para campo. Aí eu foquei a ideia: 
preciso montar um departamento de meninas! 
Menina é mais focada, tem mais responsabilidade 
e não vai querer ir para campo! (...) como eu fiquei 
de ponta no setor, comecei a procurar, eu quero 
meninas, mas na área de automação de exatas é 
difícil.” (aluna de Automação Industrial) 
 



          DESIGUALDADES DE GÊNERO NA 
EDUCAÇÃO 

•  “As meninas são brancas, todas. Na 
FATEC eram brancas e aqui na ETEC as 
três que tem são brancas também, e dos 
rapazes já é bem mesclado, tem bastante 
gente, está bem dividido. Tem negros e 
tem brancos e de regionalidade, tem 
pessoas do Norte, está bem mesclado. Já 
para as mulheres é um pouquinho mais 
restrito por ter menos mulheres 
também.” (aluna Automação Industrial). 



          EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE – 
DESAFIOS PERMANNTES 

•  “Olha, os professores, dois professores são 
engenheiros, dão mais cálculo, estrutural. As 
professoras entram mais na área de Arquitetura 
e Designer, e eu percebi que tem muita 
rivalidade entre os dois. Mas é muita rivalidade, 
parece que os engenheiros se acham 
superiores e eles não pensam nas pessoas, 
eles pensam na estrutura. Sem ele a obra não 
fica em pé, mas se não tivesse arquiteta as 
pessoas não se sentiriam bem dentro da 
construção, então os dois são importantes, só 
que eles não tratam assim. É muita 
rivalidade.” (aluna Construção Civil) 



          EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE – 
DESAFIOS PERMANNTES 

•  As vezes uma menina muito dondoquinha 
cause um distanciamento dos rapazes e 
eles ficam meio que “ah, aquela menina é 
meio fresquinha”. Eu acho que minha 
aceitação era maior porque eu falava a 
língua deles e não tinha frescura. A 
aparência também influencia muito o que 
a pessoa acha de você, e eu sempre 
[usei] muito mais tênis, camiseta, calça e 
acho que isso ajuda a misturar um 
pouquinho ali. (aluna Automação 
Industrial) 

 



          EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE 

► Gênero, raça e sexualidade na 

educação: 

     Educação comprometida com a 

igualdade e equidade racial e de 

gênero. 



          DESIGUALDADES DE GÊNERO NA 
EDUCAÇÃO  

 

MUITO OBRIGADA! 
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