
Este resumo-executivo apresenta alguns dados inéditos e as recomendações do Informe Brasil – Gênero e Educação, estudo que se encontra em fase de finalização, 
produzido no marco da Campanha Educação Não Sexista e Anti Discriminatória. O trabalho é desenvolvido pela organização Ação Educativa, com colaboração da organização Ecos - 
Comunicação e Sexualidade e do CNRVV – Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sedes Sapientiae/SP . 

A Campanha Educação Não Sexista e Anti Discriminatória (http://educacion-nosexista.org/) é uma articulação 
plural de organizações e pessoas da sociedade civil latino-americana em defesa dos direitos humanos e por 

uma educação pública, laica e gratuita para todas e todos. Coordenada pelo CLADEM – Comitê Latino-
Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – a Campanha está presente em 14 países 

buscando dar visibilidade aos desafios das relações sociais de gênero na garantia do direito humano 
à educação. 

O Informe Brasileiro integra Informe Regional desenvolvido em todos os países latino-
americanos que integram a Campanha. O Resumo-Executivo do informe Brasil está sendo 

divulgado durante a Semana de Ação Mundial, impulsionado pela Campanha Global de 
Educação e coordenado no Brasil pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Assim como outros países da América Latina, predomina um entendimento de 
setores governamentais e da sociedade civil que no Brasil os desafios da garantia 
dos direitos das mulheres e, de forma mais ampla e relacional, a equidade de 
gênero (entre homens e mulheres) na educação já foram “resolvidos”. Esta visão é 
reforçada por diversos relatórios produzidos pelo Estado brasileiro nas últimas 
décadas que apontam a maior escolaridade e melhor desempenho das mulheres 
na educação como resposta definitiva às metas internacionais referentes às 
inequidades de gênero na educação. 

É importante observar que nos documentos oficiais não se nega a existência de 
grandes desafios com relação à situação das mulheres no mercado de trabalho, na 
saúde, na violência doméstica, no acesso ao poder, ao direito à moradia, etc, mas na 
educação, a agenda perde potência, apesar de se considerar que o investimento na 

educação é estratégico para o enfrentamento das diversas desigualdades, 
discriminações e violências de gênero que continuam presentes no cotidiano e para o 

acesso de mulheres e homens a outros direitos humanos.

Não se pode negar o avanço expresso nos indicadores nacionais de educacão 
com relação ao acesso das mulheres à escolarização. Porém, essa conquista é insuficiente 

para afirmar que o país tenha alcançado a equidade entre homens e mulheres na educação e 
cumprido as metas internacionais de uma educação não-sexista e não-dscriminatória. O momento 

em que o país se encontra nesse desafio exige uma olhar mais complexo e matizado que permita captar as 
desigualdades e discriminações de gênero que se perpetuam na educação brasileira e reconfigurar uma agenda de ação nas 

políticas públicas mais precisa.

O Informe Brasil Gênero e Educação, em finalização, e que integra estudo que está sendo realizado em 13 países da América Latina, aponta que as 
problemáticas de gênero na educação brasileira se relacionam predominantemente a cinco grandes desafios, profundamente interligados:

as desigualdades persistentes entre as mulheres brasileiras: o avanço nos indicadores de acesso e desempenho é marcado pelas desigualdades entre 
mulheres de acordo com a renda, raça e etnia e local de moradia (rural e urbano), com destaque para a situação das mulheres negras e indígenas;

.
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 O informe Brasil é coordenado por Denise Carreira, coordenadora de educação da Ação Educativa e Relatora Nacional para o Direito Humano à Educação (Plataforma DHESCA Brasil). Foi 

coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, presidente da Rede Mulher de Educação, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rio Branco; integrante do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher e consultora do Fundo de Gênero da Embaixada do Canadá.

 O Informe é constituído por sete seções: 1) Informações gerais sobre o país; 2) A Organização do Sistema educativo no Brasil; 3) Legislação nacional e políticas públicas em educação; 4) 
Desigualdades na educação; 5) A educação sexual na educação pública (elaborada pela Ecos); 6) Escola e violência sexual (elaborada pelo CNRVV – Centro de Referência às Vítimas de Violência do 
Instituto Sedes Sapientae/SP) e 7) Conclusão: rumo à uma agenda política. O estudo contou com a colaboração de muitas leitoras críticas, entre elas, as professoras da Universidade de São Paulo, 
Cláudia Viana, Marilia Carvalho e Roseli Fischmann e da pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum. A lista completa das pessoas que colaboraram para o estudo constará dos 

créditos do texto final.
 Mais informações sobre a Campanha Educação Não Sexista e Anti Discriminatória no Brasil com a coordenadora nacional, Ingrid Leão (ingridleao@hotmail.com) e no site da Campanha
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a situação de pior desempenho e de maiores obstáculos para permanência na escola por parte dos meninos brasileiros, em especial, dos meninos negros;
a manutenção de uma educação sexista e discriminatória no ambiente escolar e da concentração das mulheres em cursos e carreiras “ditas femininas”;
a baixa valorização das profissionais de educação básica, que representam quase 90% do total dos profissionais de educação, que – em sua gigantesca maioria – 
recebem salários indignos e exercem a profissão em precárias condições de trabalho;
o acesso desigual à educação infantil de qualidade.

*  As taxas de escolarização líquida cresceram intensamente ao longo da década para homens e mulheres, porém 
mantendo a ordem de desigualdades presentes em outros indicadores educacionais: meninas e mulheres brancas no 

topo, com melhor desempenho, seguida dos grupos de meninos e homens brancos, meninas e mulheres negras e, 
por último, meninos e homens negros. Apesar de se constituir em um dos grupos mais vulneráveis da sociedade 

brasileira, destaque-se ao longo da década o crescimento mais acelerado da taxa de escolarização líquida das 
meninas, jovens e mulheres negras, comparado aos outros grupos, bastante perceptível no ensino médio e 

no ensino superior. 

     Seguindo tendência de décadas anteriores, ao longo dos anos 2000, em números absolutos, mais 
meninos do que meninas se matricularam na primeira série do Ensino Fundamental, porém mais 
meninas do que meninos conseguiram concluir o Ensino Fundamental. Os meninos e, em especial, os 
meninos negros, são mais excluídos do mundo escolar e enfrentam trajetórias escolares mais 
acidentadas e mal sucedidas tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Nesse quadro, é 
fundamental considerar que o país apresentava em 2010 a maior taxa de repetência na educação 
básica da América Latina (18,7%) e a maior taxa de evasão escolar do Mercosul (3,2% para o Ensino 
Fundamental e 10% para o Ensino Médio). Tal realidade leva a que pouco mais da metade dos alunos 
que entram no ensino fundamental, consigam chegar ao final do ensino médio.

     A taxa de escolarização brasileira para crianças de 7 a 14 anos – referente à antiga etapa 
obrigatória do Ensino Fundamental – passou de 96,7% em 2000 para 97,5% em 2008 
(PNAD/IBGE). Mesmo com o avanço na escolarização de crianças de 7 a 14 anos, cerca de 680 mil 
crianças seguem fora da escola: a maioria delas negras, indígenas, quilombolas, deficientes, 
pobres, sob risco de violência e exploração.  (UNICEF/2009). Desse total, 312 mil são meninas e 
368 mil são meninos.

     Segundo dados da PNAD/2008, a taxa de escolarização de crianças na educação infantil de 4 e 
5 anos, aumentou de 70,1% em 2007 para 72,8%, sendo 69,6% para os meninos e 70,7% para as 
meninas. Já na faixa etária de 15 a 17 anos o aumento foi de 82,1% para 84,1%. Nas demais faixas 
etárias, houve queda: de 30,9% para 30,5% de 18 a 24 anos, e de 5,5% para 5,3% para 25 anos ou 

mais. A diferença entre as taxas de escolarização de homens e mulheres, em desvantagem dos 
meninos e rapazes, cresce de forma significativa a partir da faixa etária de 15 a 17 anos, chegando a  

diferença de 1,7% e mantendo-se em 1,8% nas faixas etárias de 18 a 25 anos e acima de 25 anos 
(UNICEF/2009).

       Na faixa etária entre 15 e 18 anos, em um movimento inverso ao das meninas brancas e negras, os 
meninos brancos e negros tem sua taxa de frequência bruta ligeiramente diminuída ao longo da década, sendo a 

queda maior entre os meninos negros. As adolescentes brancas e negras aumentam sua freqüência passando de 
83,6% para 86% (meninas brancas) e 76,4% para 80,5% (meninas negras) entre 2001 e 2007. A queda da taxa de freqüência 

bruta de meninos brancos e negros se intensifica na faixa etária de 19 a 24 anos, sendo ainda maior entre os jovens negros que 
passam de 31,7% para 27,2%. Nessa faixa etária, as meninas negras também enfrentam a queda da taxa de escolarização bruta, passando 

de 31,7% para 27,7%. Somente as jovens brancas mantêm a estabilidade de frequência na faixa etária de 19 a 25, ficando o percentual em 36,1%.

       Com relação à desigualdade entre crianças negras e brancas na educação infantil de 0 a 3 anos, a diferença chega a 5%, em desvantagem para a população 
negra. Quando observamos a diferença entre crianças urbanas e rurais, a desigualdade alcança 13 pontos em prejuízo das crianças rurais Há uma pequena 

vantagem na educação infantil de 0 a 3 anos dos meninos com relação às meninas ao longo da década, passando de 10,8% e 10,4% em 2001, para 18,4% e 17,8% 
em 2008, respectivamente (Observatório da Equidade, 2009), decorrente do perfil da população nessa faixa etária, na qual os meninos estão em ligeira maioria.

  
     Cerca de 18% dos jovens de 15 a 17 anos brasileiros estão fora da escola, sendo 18,7% de meninos e 17% de meninas, o que representam mais de 1 milhão de 

adolescentes. As meninas apresentam vantagem em relação aos meninos tanto no que se refere à escolaridade e à menor distorção idade-série. A proporção de 
jovens masculinos de 15 a 17 anos na escola passou de 32,4% (2001) para 42,5%(2007) e de 41,3% (2001) para 53,8% (2007) para as 
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 A taxa de escolarização líquida mede a matrícula de determinada população na série ou etapa educacional adequada a sua idade.
 Relatório sobre Educação Mundial, Unesco, 2010.
 Síntese de Indicadores Sociais, IBGE, 2010.
 Em 2009, foi aprovada lei no Congresso Nacional que ampliou a faixa etária de educação obrigatória para a idade de 4 a 17 anos. Como a maior parte das informações estatísticas não foram 
ainda adaptada para esta nova realidade, mantemos as informações para a faixa de 6 a 14 anos. 

SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: MAPEANDO ALGUMAS DESIGUALDADES



meninas. Para a faixa etária de 18 a 25 anos, 70% dos homens e 68,2% das mulheres estão fora da escola. Segundo o Relatório 
Direito a Aprender (unicef, 2009), a diferença na escolarização entre homens e mulheres nessa faixa etária é maior nas regiões 
sudeste e sul, as mais desenvolvidas economicamente.

     Quanto à distribuição da população por sexo por seções de atividades, entre 2000 e 2008, os homens mantiveram como principais 
setores de sua atuação, a indústria, o comércio, a agropecuária e a construção civil. Já as mulheres continuaram ao longo da década 
com atuação predominante nas seguintes seções: trabalho doméstico, educação/saúde/serviços sociais, comércio e indústria. 
Apesar da crescente presença das mulheres em diversos setores da economia, observa-se que se mantém grande concentração nos 
serviços doméstico e nas áreas de educação, saúde e serviços sociais, áreas historicamente consideradas redutos femininos dentro 
da tradicional divisão sexual do trabalho.

   Diversos estudos nacionais apontam que, apesar das mulheres apresentarem uma escolaridade maior do que os homens, tal 
vantagem ainda não se reflete diretamente na melhoria de rendimentos, condições de trabalho, na ocupação de postos de liderança e 
na partilha do trabalho doméstico, ainda sob responsabilidade predominante das mulheres. Segundo documento da OIT, articulado às 

iniciativas da organização para a promoção do trabalho decente no Brasil, e elaborado a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2008), dos 97 
milhões de pessoas acima de 16 anos presentes no mercado de trabalho, as mulheres correspondiam a cerca de 42,5 milhões (43,7% do total) e a população negra (homens e 
mulheres) a cerca de 48,5 milhões de pessoas (cerca de 50%).  

     A magnitude da presença de mulheres e negros no mercado de trabalho é acompanhada da persistente presença de déficits de trabalho decente em todos os aspectos. As 
mulheres – principalmente as mulheres negras – possuem rendimentos mais baixos que os dos homens e, ainda que em média tenham níveis de escolaridade mais elevados, 
continuam enfrentando o problema da segmentação ocupacional, que limita seu leque de possibilidades de emprego. As mulheres e os negros são mais presentes nas ocupações 
informais e precárias e as mulheres negras representam a grande maioria no emprego doméstico, uma ocupação que possui graves problemas no que se refere ao respeito aos 
direitos trabalhistas. Entre as mulheres negras ocupadas 21% estão no trabalho doméstico enquanto que 12% das brancas atuam na profissão. Somente 35% das mulheres 
(brancas e negras) que atuam no emprego doméstico possuem carteira assinada.

     Em números absolutos, as mulheres ainda constituem a maioria dos analfabetos com mas de 10 anos de idade no país, apesar da diferença entre os sexos ter diminuido ao 
longo da última década (Observatório da Equidade). Se em 2001, havia cerca de 7,2 milhões de homens e 7,8 milhões de mulheres analfabetos, em 2008, este número passou para 
6,9 milhões e 7,2 milhões respectivamente, revelando um ritmo maior de queda entre as mulheres. O analfabetismo está concentrado entre os mais velhos. Entre os pesquisados 
com idade de 25 anos ou mais, embora tenha havido queda, concentra-se a maior proporção de brasileiros que não sabem ler nem escrever. De 12,6% em 2007, passou para 
12,4% em 2008.

      Na Região Sudeste, o analfabetismo aumentou, de 5,3% para 5,4%. A variação ocorreu na faixa mais jovem, de 10 a 14 anos, na qual a 
proporção de analfabetos foi de 0,9% para 1,3%, e no grupo de 18 anos ou mais, de 6,1% para 6,2%. Na de 15 a 17 caiu (0,8% para 0,7%) 
e nas demais se manteve em 5,8% (15 anos ou mais) e 7,1% (25 anos ou mais). Por sexo, houve aumento do analfabetismo entre os 
homens (4,8% para 4,9%) e estabilidade entre as mulheres (5,8%).Outra região onde houve alta foi a Centro-Oeste, de 7,3% 
para 7,4%l. No Sul do País, o quadro ficou estável: em 2007 e 2008, 5% dos habitantes se disseram analfabetos. Mas houve 
troca de posições: os homens foram de 4,5% para 4,7%, e as mulheres de 5,5% para 5,4%.

      Apesar da melhoria dos indicadores nos últimos anos, o analfabetismo entre jovens negros de 15 a 29 anos é quase 
duas vezes maior do que entre brancos – taxa que era três vezes maior no início da década (Unicef/2009). 
Novamente, observa-se que a incidência maior do analfabetismo ocorre em áreas rurais e junto a mulheres e homens 
negros. 

         Com relação ao analfabetismo funcional na população de 15 a 64 anos, os homens constituem a maioria. A 
taxa relativa a eles passou de 40% em 2001 para 29% em 2009 e das mulheres de 39% para 27% no mesmo 
período, segundo a pesquisa Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (Inaf), desenvolvida pelas organizações 
Instituto Paulo Montenegro/IBOPE e Ação Educativa.

         As mulheres representam cerca de 55% da população com nível superior completo (graduação) e 
superaram os homens em obtenção de títulos de doutorado a partir de 2004. No entanto, quando se trata dos 
níveis mais elevados de escolarização (pós-graduação), as mulheres respondem por apenas 43% do total de 
pessoas com mais de 16 anos de estudo. Tanto no Ensino Superior como na Educação de Jovens e Adultos, as 
mulheres de faixas etárias mais elevadas apresentam indicadores educacionais piores do que os homens de mesma 
idade.

        Pesquisa realizada pela ECOS (ECOS, 2008), abordada no Informe Brasil, aponta que nos currículos dos cursos de 
pedagogia e de licenciatura de todo o território nacional os temas relacionados à sexualidade e às relações sociais de gênero não 
estão presentes de maneira significativa na maioria dos cursos de graduação que são responsáveis pela formação de professores. Outro 
ponto destacado na pesquisa da Ecos é o fato de a sexualidade nas políticas de educação aparecer sempre vinculada à saúde, à prevenção de doenças, 
a violências e à gravidez e não como dimensão inerente à vida humana.

        Pesquisa realizada pelo Instituto Sedes Sapientae, em parceria com o Unicef (2009), abordada no Informe Brasil, revela a dificuldade das escolas em abordar e 
encaminhar casos de violência de gênero e sexual que ocorram tanto em seu interior como nos espaços familiares. Muitas vezes, em decorrência da falta de 
compreensão sobre a complexidade da problemática, as escolas acabam contribuindo para que as vítimas sejam ainda mais penalizadas.

______________________________________________________________________________

 Segundo a definição da OIT, trabalho decente é um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e que seja capaz 
de garantir uma vida digna para trabalhadores e trabalhadoras.

-



Para o enfrentamento do sexismo, afirmação dos direitos das mulheres e a promoção da equidade 
entre homens e mulheres na educação brasileira, recomendamos:

1) Aprofundar a visibilidade e a compreensão das desigualdades de gênero na educação 
(desagregar, cruzar e analisar): É fundamental que os órgãos oficiais de pesquisa, em especial o 
INEP e o IBGE, avancem com relação às possibilidades de desagregação e cruzamento de informações 
educacionais por sexo, raça, renda, campo/cidade, regionalidade, entre outros, por nível e por etapa 
educacional a serem analisadas e disponibilizadas para a opinião pública. A criação do Observatório de 
Igualdade de Gênero e da série Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça, pela Secretaria de 
Políticas Para Mulheres, Unifem e Ipea, significaram um grande avanço ao abrirem um conjunto de 

indicadores. Mas é importante ir além para compreender as transformações, as permanências e os acirramentos nas desigualdades de gênero na educação. Outro ponto 
fundamental é qualificar o preenchimento do quesito cor/raça e de outros quesitos por parte das escolas no Censo Escolar (entre eles, também os nomes sociais de 
estudantes travestis e transgêneros) por meio de processos de formação continuada para agentes que atuam nas secretariais escolares. Deve ser realizado um censo 
específico sobre estudantes travestis e transgêneros no país.

2) Quebrar as barreiras enfrentadas pelas mulheres e meninas negras e ampliar as Ações Afirmativas na Educação: apesar do grande investimento feito pelas 
meninas e mulheres negras na educação, permanecem profundas desigualdades entre as mulheres negras e as brancas e entre mulheres negras e homens brancos 
decorrentes da articulação do sexismo e do racismo na sociedade e na educação brasileira. O mesmo deve ser apontado com relação às mulheres indígenas, apesar da falta 
de informações disponíveis que permitam identificar de forma mais precisa a dimensão do problema. A desqualificação cotidiana da beleza negra, a erotização precoce, a 
falta de imagens e de referências positivas e empoderadas, além das dificuldades enfrentadas por grande parte das mulheres negras no cotidiano familiar, contribuem para 
esse quadro. Destaque deve ser dado às barreiras enfrentadas pelas jovens negras na passagem entre o ensino médio e o ensino superior, momento em que acontece uma 
inversão: apesar da maior presença e do melhor desempenho das mulheres negras até o ensino médio, no ensino superior mais homens negros estão presentes no ensino 
superior. Nesse sentido, é fundamental a defesa intransigente das Ações Afirmativas no Ensino Superior e na Educação Profissional com recortes de raça e renda, com metas 
que contemplem as mulheres negras e indígenas. 

3) Melhorar a situação educacional dos meninos e jovens negros e implementar a lei 10.639/2003 – os meninos negros estão entre aqueles com pior desempenho e 
menor escolaridade entre os grupos sociais. Associado às questões colocadas no item anterior, as meninas e os meninos negros enfrentam um modelo de escola ainda 
predominantemente eurocêntrico, que valoriza a obediência, que silencia diante do racismo cotidiano e que não aponta perspectivas positivas de futuro. É fundamental 
lembrar que o racismo na escola se concretiza por meio não só de atitudes ativas (agressões, humilhações, apelidos, violências físicas), mas de forma mais “sutil” por meio 
da falta de reconhecimento e de estímulo, da negação de uma história de resistência do povo negro no Brasil e de suas identidades, da desatenção, da distribuição desigual de 

afeto e da baixa expectativa positiva por parte dos(das) profissionais de educação com relação ao desempenho de crianças, jovens e adultos 
negros. Não há como negar que o baixo desempenho dos meninos e o abandono da escola também precisam ser lidos na chave de 

“formas de resistência” dos jovens ao modelo de escola constituído. As políticas de avaliação e de promoção da aprendizagem 
ainda pouco refletem estas desigualdades de gênero e raça como questões estruturantes do desafio educacional brasileiro e o 

racismo como obstáculo para o desenvolvimento de habilidades, entre elas, de leitura, escrita e matemática. Nesse quadro, é 
urgente rever tais políticas e investir na implementação da lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoridade do ensino da 

história e da cultura africana e afro-brasileira, não somente como uma ação de reparação ao povo negro, mas como 
estratégia fundamental para o enfrentamento do racismo, questionamento dos modelos de escolas e revisão da história 

e do entendimento do que significa a “nação brasileira”.

4) Ampliar o acesso à Educação Infantil de qualidade – Conforme a 
legislação brasileira, a educação infantil é um direito de todas as crianças 
de 0 a 5 anos e um direito das mães e pais trabalhadores. A luta pelo 
direito à educação infantil no Brasil foi impulsionada pelo movimento de 
mulheres nos anos de 1970, sendo assumida posteriormente também por 
movimentos sociais dos direitos das crianças e adolescentes. O acesso à 
educação infantil de qualidade, além de ser um direito das crianças, têm 
um papel fundamental no processo de afirmação de direitos e construção 
histórica da autonomia das mulheres, ainda responsáveis, 
predominantemente, pelo cuidado das crianças.  O novo Plano Nacional de 

Educação deve conter metas ousadas com relação à educação infantil de 0 a 
3 anos, com condições de financiamento adequadas para se ampliar o acesso 

e melhorar a qualidade, sintonizadas com o Custo Aluno Criança, previsto na 
legislação educacional.

5) Construir uma política de Educação de Jovens e Adultos com enfoques de gênero e 
raça/etnia – A proporção de pessoas não-alfabetizadas é menor entre as mulheres do que entre os 

homens em todos os grupos com ate 39 anos de idade. Nas faixas etárias superiores, as mulheres predominam. 
Com relação ao analfabetismo funcional na população de 15 a 64 anos, os homens constituem a maioria. O analfabetismo e 

fortemente impactado pelas desigualdades regionais, raciais, renda e campo/cidade e predomina entre as pessoas negras e 
aquelas que vivem em áreas rurais. Não é uma tarefa simples para a mulher a decisão de estudar na idade adulta, ao contrario, trata-se de uma batalha contra 

princípios, hierarquias, valores culturais. Decisão que gera, muitas vezes, violência, tensão e muitos conflitos. Por outro lado, retomar a escolarização pode ser um 
primeiro passo de uma trajetória comprometida com o fortalecimento de sua autonomia. As políticas de educação de jovens e adultos devem considerar os enfoques de 

gênero e de raça/etnia em sua formulação e implementação..

RECOMENDAÇÕES 



6) Implementar o Piso Salarial Profissional Nacional dos(das) Profissionais de Educação e melhorar as 
condições de trabalho nas escolas e creches: Mais de 80% do professorado da educação básica é constituído por 
mulheres (sendo que 97% das educadoras infantis são mulheres). A desvalorização da profissão de docente na 
educação básica ganhou impulso com a expansão da cobertura educacional nos anos de 1970, expansão esta garantida 
por meio de modelo de educação pública baseado em um baixo investimento por aluno, em perdas salariais, na 
precarização de condições de trabalho dos(das) profissionais de educação, em um número excessivo de estudantes 
por turma e de uma “educação de baixa qualidade para pobres”. Resultado da luta histórica do movimento 
dos(das) profissionais de educação, o Piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério foi 
criado em julho de 2008 por meio da lei federal 11.738. Como o nome sugere, a lei estabelece um piso a partir do 
qual o salário de nenhum(a) professor(a) do país que atua nas redes públicas poderá ficar abaixo. O valor do piso 
estabelecido pela lei é de R$ 950,00 para profissionais com formação em nível de ensino médio para uma jornada 
máxima de 40 horas semanais, reajustados a cada ano. Cabe ao governo federal complementar os recursos das 
redes municipais e estaduais que demonstrarem a falta de capacidade orçamentária para o cumprimento do piso. 
A lei também torna obrigatória a dedicação de no mínimo de 1/3 da carga horária de trabalho do professorado a 

atividades extraclasse, tempo essencial para a preparação das aulas, formação e aprimoramento profissional. Apesar dos(das) profissionais de educação 
receberem menores remunerações do que outras profissões com nível de formação similar, a implementação da lei gerou polêmicas, ações no STF (Superior 
Tribunal Federal) e resistências de governos municipais e estaduais que afirmam que o cumprimento da determinação de 1/3 para atividades extraclasse 
exigiria a contratação de mais professores, impossível no atual quadro orçamentário. Apesar do posicionamento do STF favorável a constitucionalidade da lei, 
decidido em abril de 2011, fazer a lei virar realidade é um passo fundamental para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Outros passos a serem 
dados são: política de estimulo à fixação dos profissionais de educação nas unidades escolares, superando o quadro de alta rotatividade presente em grande 
parte das redes públicas; a diminuição do número de alunos/alunas (e crianças, no caso da educação infantil) por turma; o investimento em formação inicial e 
continuada e a valorização profissional das funcionárias/agentes escolares, reconhecendo seu papel de educadoras no ambiente escolar, em especial, as 
merendeiras, inspetoras e pessoal da limpeza.

7) Garantir os conteúdos referentes a relações sociais de Gênero e sexualidade na Formação inicial e continuada. Os conteúdos referentes às 
relações sociais de gênero, raça, orientação sexual, regionalidade, campo/cidade e aos direitos sexuais e reprodutivos ainda estão pouco presentes – ou 
aparecem de forma fragmentada ou restrita a disciplinas opcionais - nos currículos de formação inicial das universidades públicas e privadas. O Plano 
Nacional de Implementação da lei 10.639/2003 busca incidir nessa realidade no que se refere ao racismo. Entendemos que o Ministério da Educação e os 
Conselhos Universitários devem atuar de forma decisiva nessa situação e que o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior) deve ser usado 
para induzir a incorporação desses conteúdos. Com relação à formação continuada, é fundamental consolidar os programas já existentes no Ministério da 
Educação – como parte de políticas de Estado – e considerar seus conteúdos como questões estratégicas e estruturantes da Política Nacional de Formação 
dos Profissionais de Educação, em elaboração pelo Conselho Nacional de Educação Básica, da Capes.

8) Respeitar o princípio da laicidade do Estado, acabar com o ensino religioso nas escolas públicas e proibir a compra de livros de ensino religioso 
por redes públicas de ensino - Em sintonia com a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), em 2004, com o foco no ensino religioso confessional vigente no estado do Rio de Janeiro e com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pela Procuradoria Geral da República, em agosto de 2010, sobre o ensino religioso confessional nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia e o acordo 
Brasil-Santa Sé, defendemos o fim do ensino religioso em escolas públicas do país, de acordo com o proposto pela Relatoria Nacional para o Direito Humano à 
Educação (Plataforma DHESCA/2010). Aprovado pelo Congresso Nacional em 2009, o Acordo Brasil - Santa Sé garantiu o ensino religioso confessional, 
especialmente o católico, nas escolas públicas. Reforçamos a importância da revisão da legislação educacional e de uma PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) que retire o ensino religioso da Constituição. Partimos da compreensão que o ensino religioso, sobretudo o confessional, fere o princípio da 
laicidade, a igualdade de direitos e as liberdades religiosas, criando condições para o aumento da 
intolerância religiosa (em especial, contra religiões de matriz africana) e do proselitismo de determinados 
grupos religiosos. Constitui também obstáculo concreto para a implementação de programas 
comprometidos com a educação das relações sociais de gênero, educação para o exercício dos direitos 
sexuais e reprodutivos e implementação da lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino 
da história e da cultura africana e afro-brasileira. 

9) Elaborar as Diretrizes Nacionais Curriculares sobre Educação, Gênero e Sexualidade para a 
Educação Básica, pelo Conselho Nacional de Educação. Como já citado, conteúdos referentes ás relações 
sociais de gênero e sexualidade estão presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos 
Referenciais Curriculares da Educação Infantil. Apesar de terem se constituído em conquistas, estes dois 
documentos não têm força de lei (como as Diretrizes Nacionais). As Diretrizes devem abordar diversos 
aspectos da relação Educação, Gênero e Sexualidade, visando impulsionar e enraizar a agenda de 
promoção da equidade de gênero/raça, o enfrentamento do sexismo e do racismo e a construção e 
implementação efetiva de uma política de educação em sexualidade nos sistemas educacionais. Entre 
outros conteúdos, este documento abordaria também estratégias de enfrentamento do desempenho 
diferenciado de meninos e meninas em matemática, ciências e linguagem; das desigualdades de gênero 
articuladas à raça e à etnia na educação e da violência de gênero por parte de escolas e creches.



10) Promover ações de estímulo a maior entrada das mulheres nas áreas das ciências e dos homens em áreas sociais e do cuidado. É necessário 
acelerar o ritmo de superação da concentração de homens e mulheres em determinadas profissões consideradas “femininas” e “masculinas”. Esta 
transformação exige ações que vão da educação infantil ao ensino superior, ampliando e diversificando as possibilidades de futuro para meninos e meninas e 
os projetos profissionais para além dos previstos nos papéis de gênero tradicionais. É fundamental também colocar em cheque a menor valorização social das 
profissões comprometidas com o cuidado, tradicionalmente exercidas por mulheres, vinculadas às áreas de educação, saúde, assistência social etc. Tais ações 
se relacionam também a promoção de estratégias enfrentamento do atual desempenho diferenciado de meninos e meninas em matemática, ciências e 
linguagem na educação básica.

11) Criar protocolo nacional de atendimento de casos de violência de gênero pelas unidades educacionais e fortalecimento da escola na rede de 
proteção de direitos das crianças e adolescentes - Estudos apontam que o envolvimento e a participação ativa das escolas na construção e implementação 
das redes de proteção constituem um dos maiores desafios da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Muitas vezes, em vez da 
colaboração e do trabalho em rede, impera a disputa, a desarticulação e conflitos entre as instituições que contribuem para acirrar, ainda mais, a situação de 
violação de direitos sofrida por estudantes. Pesquisa realizada pela equipe do CNRVV – Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sedes 
Sapientiae/SP, em parceria com o Unicef, abordada no Informe, aponta que muitas escolas, após a detecção de casos de violência, assumem papel de outras 
instituições ao adotar postura predominantemente investigativa, buscando resolver o  problema internamente. O protocolo nacional de atendimeto de casos de 
violência de gênero estabeleceria procedimentos para detecção e encaminhamento de casos junto a outras instituições da rede de proteção de direitos das 
crianças, adolescentes e juventude. Em sintonia com a implementação do ECA e da lei Maria da Penha, além dos procedimentos, o protocolo deve estimular 
estratégias educativas para dentro das unidades educacionais que promovam a reflexão coletiva sobre a violência de gênero, suas características e suas 
causas e precisar o papel e as relações entre as diversas instâncias, entre elas, conselhos tutelares e setores de saúde, como parte da rede de proteção de 
direitos das crianças, adolescentes e jovens. Propomos que o protocolo nacional seja construído por uma comissão composta por representantes do Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e da Adolescência, Conselho Nacional de Juventude, Ministério Público Federal, Conselho de 
Procuradores dos Ministérios Públicos Estaduais, Secretaria Especial de Direitos Humanos e representantes de sociedade civil.

12) Efetivar nas redes de ensino uma educação para sustentabilidade social e ambiental –  Rever os modelos de desenvolvimento que ainda orientam as 
políticas públicas, que comprometem a sustentabilidade do planeta, é um gigantesco desafio das gerações atuais, intensificado pelo contexto acelerado das 
mudanças climáticas, que tendem a acirrar ainda mais as desigualdades sociais, sobretudo contra mulheres e crianças pobres. Não é mais possível pensar em 
uma educação para sustentabilidade, crítica à sociedade consumista e ao modelo concentracionista e predatório, como algo restrito a ações pontuais de 
educação ambiental nas escolas. É necessário avançar rumo a uma política de educação para a sustentabilidade que contribua para mudanças culturais, nas 
práticas e atitudes cotidianas, articulando-as às demandas por políticas públicas sustentáveis. È fundamental que a política nacional de educação ambiental 
para sustentabilidade saia do papel e esteja expressa no novo Plano Nacional de Educação. 

13) Influenciar a construção do novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) e prever metas de equalização - O Brasil encontra-se em processo de 
elaboração do novo Plano Nacional de Educação (PNE), lei a ser aprovada pelo Congresso Nacional, que definirá metas a serem implementadas no período de 
2011-2020. Este é um momento fundamental para fortalecer as bases de uma política educacional como política de Estado - com financiamento adequado, 
planejamento, avaliação e gestão democrática – e precisar nesta legislação nacional metas referentes à “Educação, Gênero e Sexualidade”, abordadas 
anteriormente. A implementação do Custo Aluno Qualidade (ou Custo Aluno Criança, no caso da educação infantil) e o fortalecimento da gestão democrática, a 
partir de uma visão ampliada e diversa dos arranjos e realidades familiares, que estimule e garanta condições para a participação efetiva de estudantes, 
familiares e comunidades são pontos fundamentais dessa agenda. Desafio que inclui o estímulo à participação dos pais (não somente das mães) e a 
obrigatoriedade dos horários das reuniões ocorrerem à noite ou nos finais de semana, possibilitando a participação de um maior número de familiares, 
excetuando-se em casos onde a maioria dos pais e mães trabalhe nesses horários. É fundamental também prever metas de equalização no novo Plano Nacional 
de Educação que enfrentem as profundas desigualdades expressas nos indicadores educacionais com relação às variáveis de gênero, raça/etnia, renda, 
campo/cidade, deficiências, orientação sexual, entre outras.  
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