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RESUMO 

O presente Guia de Estudos busca discutir a importância da educação, como um Direito 

Humano inalienável, com o objetivo de explicitá-la como um dos pilares fundamentais para se 

alcançar a equidade. Para tanto, a metodologia aplicada consiste em uma análise bibliográfica-

documental sobre o tema, bem com um estudo sobre alguns dados de relatórios internacionais 

e fontes de Direito Internacional. A partir disso, objetiva-se discutir conceitos fundamentais 

como: educação, infância, juventude, gênero, feminismo e igualdade. Portanto, propõe-se uma 

discussão mais aprofundada quanto à efetivação dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) que dizem respeito a assegurar uma educação de qualidade (ODS 4) e a 

promoção da igualdade de gênero (ODS 5) como fundamentais para o cumprimento da Agenda 

2030. Desta forma, procura-se não somente apresentar conteúdos e informações, mas também 

incitar o pensamento crítico do leitor quanto à importância do Direito à Educação como basilar 

para um mundo mais igualitário e pacífico. 

 

Palavras-Chave: Igualdade de gênero. Educação. Infância. Feminismo. Juventude. 
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1 INTRODUÇÃO 

A UNESCO é um Organismo Internacional que procura construir a paz através da 

cooperação internacional em Educação, Ciências e Cultura. Os programas da UNESCO 

contribuem para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na 

Agenda 2030, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2015.1 

Este material servirá como base para orientar em futuras pesquisas, de modo a 

compreender o funcionamento desse organismo internacional. Para além da UNESCO, esse 

guia de estudo introduzirá ao tema do comitê: “O Direito à Educação para meninas: as 

vulnerabilidades e desafios para a inclusão na infância e juventude”. Além disso, serão 

exploradas informações essencialmente ligadas à temática. 

 O principal objetivo desse estudo é despertar o interesse e a preocupação com a 

problemática do Direito à Educação, a Igualdade de Gênero e a Inclusão na Infância e 

Juventude. Para tanto, a metodologia aplicada consiste em uma análise bibliográfica-

documental sobre o tema, bem com um estudo sobre alguns dados de relatórios internacionais 

e fontes de Direito Internacional. Levando em consideração o déficit existente na educação de 

meninas e mulheres ao redor do mundo, comparado à educação de meninos e homens, o tema 

surgiu por uma inquietação, pensando em uma educação igualitária.2 

 A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, prevê, em seu art. 26, que: 

Toda pessoa tem direito à instrução; A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais; Os pais têm prioridade de direito na escolha do 

gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos.3 

 Sendo assim, a educação atinge vários níveis de efetividade na sociedade global de 

modo que sua falta prejudica diversos estratos sociais. Em uma pesquisa feita pela UNESCO, 

foi analisado que “A educação empodera as mulheres. Meninas e jovens educadas têm maior 

probabilidade de conhecer seus direitos e ter confiança para exigi-los.”4 

                                                           
1 UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. Acesso em 19 mar. 2019. 
2 UNESCO. Igualdade de gênero. Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/social-and-human-

sciences/human-rights/gender-equality/. Acesso em 19 mar. 2019 
3 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em 

Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso 

em 19 mar. 2019. 
4 UNESCO. Novas estatísticas da UNESCO comprovam que a educação transforma o desenvolvimento. 

Disponível em http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/new_unesco_data_proves_education_transforms_development/. Acesso em 19 mar. 2019. 
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A partir disso, percebe-se que a educação perpassa as barreiras do conhecimento 

conteudístico e passa a ser algo extremamente relevante para a identificação do indivíduo 

enquanto membro de uma sociedade. A educação promove a tolerância e a confiança; ajuda as 

pessoas a entenderem a democracia; e as motiva a participarem da vida política de suas 

sociedades.5  

Dessa forma, o comitê se propõe a discutir a temática do direito à educação na infância 

e juventude feminina, diante da problemática da efetivação desse Direito Humano básico, além 

de analisar e discutir acerca das possíveis soluções para a problemática em questão. 

A UNESCO, enquanto maior expoente sobre a educação no âmbito internacional, 

alerta para a fome, a pobreza, o trabalho infantil, o casamento forçado, a falta de segurança e 

de saneamento básico como principais barreiras para impedir que 62 milhões de meninas 

frequentem a escola.6 

 Atualmente, dois terços dos 758 milhões de analfabetos no mundo são mulheres, a 

gravidez precoce se apresenta como fator determinante para adolescentes abandonarem os 

estudos e em países da África e Ásia a educação ainda é negada a meninas por razões culturais. 

Nesse sentido, anos de escolaridade representam questões imprescindíveis, uma vez que 

crianças nascidas de mães alfabetizadas tem 50% maiores chances de sobreviver para além dos 

cinco anos de idade, podem impedir com maior frequência a violência doméstica e diminuem 

o risco de gravidez precoce na família.7 

 Logo, a discussão se faz urgente. É importante salientar que esse cenário se perpetua 

mesmo diante de avanços historicamente evidenciados na pauta de igualdade de gênero. 

Portanto, visamos despertar o olhar da juventude para a coletividade à luz da efetivação de 

garantias fundamentais ao redor do globo, contribuindo assim, na promoção dos Objetivos da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.8 

 

                                                           
5 UNESCO. A educação transforma vidas. Disponível em: https://en.unesco.org/themes/education. Acesso em 

19 mar. 2019. 
6 UNESCO. Novas estatísticas de educação para ODS 4 e outros temas. Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-

office/singleview/news/new_education_data_for_sdg_4_and_more/. Acesso em 19 mar. 2019. 
7 ONUBR. UNESCO: 758 milhões de adultos não sabem ler nem escrever frases simples. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/unesco-758-milhoes-de-adultos-nao-sabem-ler-nem-escrever-frases-simples/. Acesso 

em 19 mar. 2019.  
8AGENDA 2030. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 

http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em 19 de mar. 2019. 
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2 “THIS GOES OUT TO ALL MY GIRLS”9 : HISTÓRICO INSTITUCIONAL DA 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA 

Em 1942, durante a segunda guerra mundial, os governos dos países europeus se 

reuniram no Reino Unido para a Conferência dos Ministros Aliados da Educação (CAME), em 

busca de meios para reconstruir seus sistemas de educação quando a paz fosse restaurada com 

o fim da guerra. O projeto ganhou força no âmbito mundial e outras nações resolveram se unir.10  

Poucos anos depois, entre 01 a 16 de novembro de 1945, foi realizada em Londres uma 

Conferência das Nações Unidas para o estabelecimento de um organismo educacional e 

cultural, reunindo os representantes de 44 países que durante o encontro decidiram criar uma 

organização que buscasse a cultura de paz no mundo, estabelecendo a solidariedade intelectual 

e moral da humanidade para impedir que outra guerra mundial eclodisse.11 

Na conferência, Ellen Wilkinson, à época Ministra britânica de educação e presidente 

da Conferência Geral, leu a recém adotada Constituição, a qual entrou em vigor apenas em 04 

de novembro de 1946 e foi ratificada por 20 países signatários.12 

Assim, a UNESCO foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda 

Guerra Mundial, com o objetivo de proporcionar a paz por meio da cooperação intelectual entre 

as nações, em um contexto de desenvolvimento mundial e busca de soluções para os problemas 

enfrentados pela sociedade.13 

A UNESCO é composta pela Conferência Geral, a Diretoria Executiva e a Secretaria. 

A Conferência Geral é formada pelos representantes dos Estados-Membros da Organização, os 

quais exercem a função de trilhar as principais linhas de trabalho e tomar decisões acerca dos 

programas apresentadas pela Diretoria Executiva, podendo convocar conferências 

internacionais sempre que considerar necessário. Ainda, é função da Conferência assessorar a 

                                                           
9 BEYONCÉ. Run the World (Girls). Estados Unidos: Columbia, 2011. Disponível em: 

https://www.vagalume.com.br/beyonce/run-the-world-girls.html. Acesso em 7 abr. 2019. 
10 UNESCO. UNESCO in brief:  Mission and Mandate. Disponível em: https://en.unesco.org/about-

us/introducing-unesco. Acesso em 02 mar. 2019. 
11 Idem. 
12 UNESCO. Sobre a UNESCO. História. Disponível em: https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/a-

unesco/sobre-a-unesco/historia. Acesso em 13 mar. 2019. 
13 ONU Brasil. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. Acesso em 12 mar. 2019. 
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ONU a respeito de aspectos educacionais, científicos e culturais, eleger os membros da 

Diretoria Executiva e, mediante recomendação da Diretoria, indicar o Diretor-Geral.14 

As sessões ordinárias ocorrem a cada 02 anos, podendo acontecer sessão extraordinária 

por decisão da Conferência Geral, por convocação da Diretoria Executiva ou por requisição de 

no mínimo um terço dos Estados-Membros. Em cada sessão ordinária ficará decidido o local 

da próxima sessão, enquanto nas sessões extraordinárias o local será definido por quem a 

convocou.15 

Ainda, é papel da Conferência elaborar propostas a serem submetidas à aprovação dos 

Estados-Membros, podendo ser na forma de recomendações ou de Convenções Internacionais, 

sendo ambas submetidas a estudos preliminares dos aspectos técnicos e legais das questões a 

serem regulamentadas pela Organização; dirigidas a Diretoria Executiva para fazer 

considerações prévias e incluir na agenda da Conferência Geral, que esta, por sua vez, é 

encarregada de decidir se o regulamento deve prosseguir na forma de recomendação ou 

Convenção Internacional.16 

As Convenções Internacionais estão sujeitas a aceitação, ratificação ou adesão do 

Estados-Membros, nos quais estes definem os termos que se comprometem a cumprir e é 

necessária a aprovação da maioria de ⅔ dos membros. No que diz respeito às recomendações, 

o procedimento é diferente e, mediante a aprovação de maioria simples, os Estados-Membros 

são convidados a adotar medidas estatais para aplicar os termos definidos em Conferência 

Geral, que tratam de normas e princípios para a regulamentação Internacional de questões 

priorizadas pela UNESCO. A essência das recomendações é influenciar o desenvolvimento de 

leis e práticas nacionais.17 

A Diretoria Executiva, por sua vez, é composta por 58 Estados-Membros e pelo 

Presidente da Conferência Geral – que exerce a função de assessoria. É encargo da Diretoria 

preparar a agenda para a Conferência Geral, garantir a execução dos programas por ela 

definidos e recomendar a admissão de Novos Membros da Organização.18 

                                                           
14 UNESCO. Constituição da Organização das Nações Unidas Para A Educação, A Ciência e A Cultura de 

1945. Brasília, DF: Unesco Brasilia Office, 2002. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147273. Acesso em 12 mar. 2019. 
15 Idem. 
16 UNESCO. General introduction to the standard-setting instruments of UNESCO. Disponível em: 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

Acesso em 14 abr. 2019. 
17 Idem. 
18 UNESCO. Constituição da Organização das Nações Unidas Para A Educação, A Ciência e A Cultura de 

1945. Brasília, DF: Unesco Brasilia Office, 2002. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147273. Acesso em 12 mar. 2019. 
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Por fim, a Secretaria é formada por um Diretor-Geral, nomeado pela Diretoria 

Executiva, e pelos funcionários considerados necessários. É função do Diretor elaborar 

relatórios periódicos acerca das atividades da Organização e a responsabilidade da Secretaria é 

inteiramente internacional.19 

Atualmente, a Organização possui 193 Estados-Membros e associados. A adesão é 

regida pela Constituição da UNESCO e pelo Regulamento Interno da Conferência Geral, no 

qual a adesão à Organização das Nações Unidas (ONU) implica no direito de ser membro da 

UNESCO. Os Estados que não são membros da ONU podem ser admitidos mediante 

recomendação da Diretoria Executiva, por maioria de 2/3 dos votos na Conferência Geral.20 

Todos os Estados-Membros criaram Comissões Internacionais que funcionam como 

organismos nacionais de cooperação com o objetivo de associar seus órgãos governamentais e 

não-governamentais ao trabalho da UNESCO. Ainda, os territórios que não são responsáveis 

pelas suas relações internacionais podem ser admitidos como associados da Organização, 

mediante aprovação da Conferência Geral.21 

As principais áreas de atuação da Organização são  Educação, Ciências Naturais, 

Ciências Humanas e Sociais, Cultura, Comunicação e Informação, desenvolvendo projetos de 

cooperação técnica em parceria com os países, a sociedade civil e a iniciativa privada, além de 

auxiliar na elaboração de políticas públicas que estejam em consonância com as metas 

acordadas entre os Estados-Membros e promover programas científicos com plataformas de 

desenvolvimento e cooperação.22 

A UNESCO busca desenvolver ferramentas garantidoras da vivência global livre de 

ódio e intolerância, trabalhando para que cada criança e cidadão tenha acesso a uma educação 

de qualidade. Compreende que a paz mundial deve ser fundada no diálogo e entendimento 

mútuo, haja vista que arranjos políticos e econômicos governamentais não são suficientes para 

garantir laços sólidos e duradouros entre os povos.23 

Outro pilar da Organização é a defesa pela liberdade de expressão como condição 

essencial para a democracia e desenvolvimento, ajudando os países a adotar padrões 

                                                           
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 UNESCO. Countries. Disponível em: https://en.unesco.org/countries/. Acesso em 10 mar. 2019. 
22 Ibidem. 
23 UNESCO. UNESCO in brief:  Mission and Mandate. Disponível em: https://en.unesco.org/about-

us/introducing-unesco. Acesso em 10 mar. 2019. 
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internacionais e gerenciando programas que promovem o livre fluxo de ideias e 

compartilhamento de conhecimento.24 

 

Figura 1 – Fotos-chave: Uma seleção das histórias de sucesso da UNESCO25 

 
Fonte: UNESCO 

 

As missões da UNESCO são construir a paz, erradicar a pobreza e impulsionar o 

desenvolvimento sustentável, tratando a educação como um dos principais meios de alcançar o 

mundo ideal defendido pela Organização, a qual acredita que a educação de qualidade é um 

direito fundamental para todos, sem levar em consideração cor, raça, etnia, sexo, gênero ou 

quaisquer distinções de natureza econômica ou social,26 sendo a principal ramificação das 

Nações Unidas com autonomia para cobrir todos os aspectos educacionais27. 

Assim, possui mandato para executar as lideranças globais e regionais, fortalecer os 

sistemas em todo o mundo e responder aos desafios globais contemporâneos por meio de uma 

educação baseada na igualdade de gênero, cidadania global, desenvolvimento sustentável, 

direitos humanos, saúde, desenvolvimento de habilidades técnicas e vocacionais, abrangendo o 

desenvolvimento educacional desde a pré-escola até o ensino superior.28 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 UNITED NATIONS. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Disponível em: https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unesco-united-nations-educational-scientific-and-

cultural-organization/. Acesso em 13 mar. 2019. 
27 UNESCO. Constituição da Organização das Nações Unidas Para A Educação, A Ciência e A Cultura de 

1945. Brasília, DF: Unesco Brasilia Office, 2002. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147273. Acesso em 12 mar. 2019. 
28 UNESCO. Education. Disponível em: https://en.unesco.org/themes/education. Acesso em 11 mar. 2019. 
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Conforme dispõe a Constituição da UNESCO, para realizar suas missões, deverá 

recomendar acordos internacionais que considere necessários para garantir o avanço do 

conhecimento e cooperação mútua entre os povos; impulsionar a educação popular e 

disseminação cultural para promover a igualdade de oportunidades educacionais; sugerir 

métodos de educação mais eficientes à preparação das crianças e jovens; conservar e proteger 

o acervo literário, monumental e artístico; estimular o concurso entre as nações, incentivando 

o intercâmbio internacional de pessoas ativas nos campos atuantes da Organização para dar 

acesso global às informações produzidas pelos países.29 

Entretanto, fica vedada a interferência em questões limitadas à jurisdição interna dos 

Estados, visando a preservação da autonomia, integridade e diversidade das culturas e sistemas 

educacionais das Nações-Membros da Organização.30 

Ademais, ante os objetivos e prerrogativas, é imperioso destacar o compromisso 

adotado pela UNESCO na busca de garantias que viabilizem a igualdade de gênero e o acesso 

das meninas à educação, atuando diretamente na comunidade internacional por meio de 

estratégias e políticas que priorizem o empoderamento através da educação. Os incentivos são 

direcionados aos Estados e uma das medidas recomendadas é a inclusão nos currículos 

escolares de temas como igualdade de gênero, saúde e sexualidade, para romper com 

paradigmas sociais que confrontam com a liberdade feminina e a formação intelectual, 

garantindo o crescimento profissional e integração no mundo.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 UNESCO. Constituição da Organização das Nações Unidas Para A Educação, A Ciência e A Cultura de 

1945. Brasília, DF: Unesco Brasilia Office, 2002. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147273. Acesso em 12 mar. 2019. 
30 UNITED NATIONS. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Disponível em: https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unesco-united-nations-educational-scientific-and-

cultural-organization/. Acesso em 13 mar. 2019. 
31 AZOULAY, Audrey. Mensagem da UNESCO para o Dia Internacional das Meninas. Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/unesco_message_for_the_international_girl_child/. Acesso em 14 abr. 2018. 
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3 “EXISTIMOS, A QUE SERÁ QUE SE DESTINA?”32: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 

HISTÓRICA E SOCIAL SOBRE AS INFÂNCIAS E JUVENTUDES 

“A criança e a infância se constituem respectivamente como uma categoria social e 

construída historicamente”.33 Afirmar essa dualidade é entender que a definição desses estágios 

da vida de acordo com a idade cronológica dos sujeitos não é suficiente para a total 

compreensão dos conceitos de infância e juventude. Estes se modificam através de uma 

interação entre os indivíduos, seus contextos históricos e as culturas nas quais estão imersos.  

É interessante fazer o exercício de pensar no que ilustra a infância na 

contemporaneidade ocidental. Há uma variedade de símbolos que compõem o universo infantil, 

entre brinquedos, livros e demais itens específicos para crianças em seus diferentes estágios. 

Ainda, a cultura do universo infantil é fácil de ser reconhecida, construída por suas brincadeiras, 

seus jogos e suas músicas características.34 Entretanto, esse contexto de infância é específico 

de determinado tempo histórico particular, e nem sempre existiu.  

Assim, que outro tipo de infância precedeu a que conhecemos hoje? Em História social 

da infância e da família35, Phillipe Ariès trata, de modo pioneiro, sobre a definição de 

“sentimento de infância”, isto é: a ideia de que existem particularidades próprias desta etapa da 

vida. Durante a Idade Média, essa diferenciação não era reconhecida.  

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da infância 

não existia - o que não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas 

ou desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas 

crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade 

que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não 

existia. [...]36 

 

É a partir do surgimento das escolas que a criança passou a ter um mundo separado 

dos adultos. A consolidação da imagem da criança moderna também é baseada no nascimento 

da pedagogia que, a partir do século XVIII, a colocou enquanto seu objeto de saber. Como tal, 

a criança passou a sofrer a influência de discursos que buscavam normatizá-la e discipliná-la.37  

                                                           
32 VELOSO, C. Cajuína. Cinema transcendental: Gravadora Universal/Philips, 1979. 
33 OLIVEIRA, F. A criança e a Infância nos documentos da ONU: A produção da criança como ‘portadora de 

direitos’ e a infância como ‘capital humano do futuro”. Tese (Doutorado em educação) – Centro de Educação e 

Ciências Humanas. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. P. 13, 2008. 
34 SARMENTO, M. J., op. Cit, p. 54. 
35 ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. 2ª ed, Rio de Janeiro: LCT – Livros Técnicos e 

Científicos, 1981. 
36 Ibid, p. 145. 
37ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. 2ª ed, Rio de Janeiro: LCT – Livros Técnicos e 

Científicos, p. 163, 1981.  
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Figura 2 — No painel, vemos uma criança com expressões e vestes iguais às dos adultos38. 

Fonte: GOOGLE ARTS & CULTURE 

 

Com o surgimento da sociedade industrial, a mão de obra tornou-se uma demanda 

importante para o estabelecimento do capitalismo. Nesse contexto, as crianças de classes sociais 

mais baixas passaram a ser incluídas dentro desse sistema, como ilustra a Figura 3, enquanto 

trabalhadoras. Em contraste com essa realidade, a infância burguesa continuou a ser permeada 

pelo ensino e pela produção científica sobre os corpos infantis.39 

Figura 3 – Fotografia de crianças, datada do ano de 1911.40. 

Fonte: IMAGES & VISIONS 
 

                                                           
38 BONDONE, G. The Ognissanti Madonna. Século XIII. Original de arte, pintura em painel. 49cm x 68cm. 

Disponível em: https://artsandculture.google.com/asset/the-ognissanti-madonna/OgE-RDjvff-y6g. Acesso em 15 

abr. 2019. 
39 AMARILHA, M. Infância e literatura: traçando a história. Revista Educação Em Questão, 11(2), p; 128, 

2000. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/9497. Acesso em 13 mar. 2019. 
40 HINE, L. Breaker Boys. EUA, 1911. Disponível em: https://imagesvisions.blogspot.com/2014/06/lewis-hine-

e-o-trabalho-infantil.html. Acesso em 15 ago. 2019. 



  

 
17 

No início do século XX, a teoria Freudiana surge como um marco para as relações 

sociais da época. Dando enfoque às fases de desenvolvimento da criança e à importância de 

seus vínculos familiares, a psicanálise contribui no processo de individualização da criança, 

agora sujeito que demanda cuidado e detentor de seu próprio inconsciente.41 Outras teorias, 

como as de Piaget e Vigotsky42, também compreendem a criança como um ser que interage 

com o mundo e que dele necessita para seu desenvolvimento. 

Pouco após o término da segunda guerra mundial, a ONU declara, em 1959, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança43, incluindo de maneira específica o direito à 

educação, aos cuidados de saúde e à proteção especial, mas o documento ainda não detinha 

força de lei. Foi apenas em 1989 em que a Convenção sobre os Direitos da Criança44 foi adotada, 

combinando garantias de provisão, proteção e participação. O documento foi oficializado como 

lei internacional e ratificado por 192 países.45 

A entrada no século XXI trouxe a aceleração dos meios de comunicação e 

desenvolvimento de tecnologias, potencializando a sociedade de consumo. Com visões de 

mundo e padrões de conduta inspirados e moldados pelo mercado46, a criança nesse contexto 

passa a se tornar, junto com os adultos, consumidora. Segundo Esperança, nesse ambiente 

existencial, em que nada mantém a forma por muito tempo, as crianças transitam com certa 

independência entre os mundos infantil e adulto, estabelecendo pontos de contato entre 

universos simbólicos que se tornam intercambiáveis e suscetíveis a influências recíprocas.47 

Com essa breve retomada, compreende-se que a construção histórica da infância foi o 

resultado de um processo complexo de produção de representações sobre a criança, de 

                                                           
41 PRISZKULNIK, L. A criança sob a ótica da Psicanálise: algumas considerações. Psic, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 

72-77, jun.  2004.   Disponível em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167673142004000100009&lng=pt&nrm=iso. 

Acesso em 15 mar.  2019. 
42 FELIPE, J. O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, Wallon. In: 

CRAIDY, C. M.; KAERCHER, E. Educação Infantil: pra que te quero. Porto Alegre: Artmed, p. 27, 2001. 
43 UNICEF. Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 1959. Disponível em: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pd

f. Acesso em 15 abr. 2019. 
44 ______. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989. Disponível em: 

https://www.unicef.pt/media/1206/0-convencao_direitos_crianca2004.pdf. Acesso em 15 ago. 2019. 
45 GONÇALVES, M. J., SANI, A. I. Instrumentos jurídicos de proteção às crianças: do passado ao presente. E-

cadernos CES, n. 20, 2013. Disponível em: http://journals.openedition.org/eces/1728. Acesso em 15 abr. 2019. 
46 MOMO, M; COSTA, M. V. Crianças escolares do século XXI: Para se pensar uma infância pós-moderna. 

Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 141, set./dez.2010. 
47 ESPERANÇA, J. A. Que tempo é esse? Que infância é essa? A Reinvenção dos modos de ser criança na 

sociedade de consumidores. Textura, n. 32, p. 39, set./dez. 2014. Disponível em: 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/viewFile/1244/933. Acesso em 15 abr. 2019. 
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estruturação de seus cotidianos e, especialmente, de constituições sociais para a infância.48 

Assim, é substancial que se conceba esta fase da vida enquanto um momento novo de exposição 

ao mundo, pelo qual ela é afetada e também o transforma. Fugir de concepções universalistas e 

adultocêntricas49 é fundamental para se compreender a criança não enquanto um sujeito para o 

futuro, mas também enquanto criador e transformador de seu presente.  

 

3.1 MUITO MAIS DO QUE UMA PALAVRA: CONCEPÇÕES E PARADOXOS SOBRE AS 

“JUVENTUDES”50 

A concepção de juventude, assim como a de infância, é atravessada por uma 

multiplicidade de fatores sociais, históricos e biológicos, indo além da noção de fase transitória 

para a vida adulta. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, autor de grande relevância durante a 

segunda metade do século XX, afirma durante uma entrevista que “a juventude não é mais do 

que uma palavra”.51 Criticando a arbitrariedade na divisão etária entre crianças, jovens e 

adultos, Bourdieu começa a tecer a discussão no tocante à complexidade da diferença entre 

idade biológica e idade social. 

Ainda que algumas organizações e leis52 definam a juventude entre as idades de 15 e 

29 anos para fins de políticas públicas e censo demográfico, a realidade demonstra que essa 

demarcação etária entra em conflito com questões mais profundas, de cunho social e cultural. 

Mesmo que questões biológicas estejam presentes na juventude, necessárias para a chegada na 

maturidade, elas não são capazes de definir, socialmente, a diferença entre juventude e idade 

adulta.53 

Nesse sentido, é interessante notar o diferente uso dos termos “adolescência” e 

“juventude”. Apesar de muitas vezes sobrepostos, o uso do termo “adolescência” geralmente é 

utilizado ao se fazer menção às mudanças físicas e cognitivas que são notadas nesta faixa etária 

                                                           
48 SARMENTO, M. J. Imaginário e culturas na infância. Cadernos de Educação, v. 12, n. 21, p. 51–69, 2002.  
49 SANTIAGO, F. & FARIA, A. L. G. Para além do adultocentrismo: uma outra formação docente 

descolonizadora é preciso. Educação e Fronteiras On-Line, v. 5, n. 13, p. 72-85, 2015. Disponível em: 

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/viewFile/5184/2742. Acesso em 15 abr. 2019. 
50 MARGULIS, M.; URRESTI, M. “La juventud es más que una palabra”. In: Margulis, M. (org.). La 

juventud es Más Que una Palabra. Buenos Aires: Biblos, 1996, p. 25. 
51 BOURDIEU, P. La jeunesse n’est qu’un mot. Questions de sociologie, p. 143-154, 1984. Disponível em: 

https://ese.urhaj-idf.fr/IMG/pdf/jeunesse_bourdieu.pdf. Acesso em 15 abr. 2019. 
52 BRASIL. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos 

dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude-

SINAJUVE. Diário Oficial da União, 2013. 
53 SALLES, L. M. F. Infância e adolescência na sociedade contemporânea: alguns apontamentos. Estudos de 

Psicologia, 22(1), 33-41, 2005. 



  

 
19 

e convencionalmente, se encerra aos 18 anos54 no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, por 

sua vez, define a idade entre 10 e 19 anos55, evidenciando sua heterogeneidade em outros 

lugares do mundo. 

Por sua vez, o termo “juventude” torna-se mais amplo na medida em que se estende 

até o momento da idade adulta, definida por marcos sociais. Para Galland, a fase adulta está 

associada ao início da vida conjugal, entrada no mercado de trabalho e estabelecimento de 

moradia própria. Contudo, esses acontecimentos não ocorrem sempre para todos os jovens de 

uma mesma sociedade, tampouco para todos os indivíduos a nível internacional. Assim, é 

interessante que se tenha uma análise mais aprofundada e ampla sobre esse conceito, 

compreendendo a variedade de contextos em que os jovens estão imersos.56 

Nesse sentido, muitas foram as críticas feitas à afirmação de Bourdieu ao dizer que a 

idade não passa de um nome. Afirmar isso significa deixar de lado a discussão sobre a 

conjuntura histórica, social e política que não oferece a mesma experiência de juventude de 

maneira igualitária. Ser jovem numa favela se constitui numa vivência completamente diferente 

da de um jovem numa comunidade ribeirinha, por exemplo. Considerar que todos passam pelos 

mesmos marcos para a entrada na vida adulta, ao mesmo tempo e de uma mesma forma, é 

desconsiderar as peculiaridades de seus contextos.57  

Em contraste com a vasta bibliografia sobre a infância, a discussão sobre juventude é 

um tema relativamente novo dentro da agenda política do mundo58, e vem ganhando cada vez 

mais espaço especialmente dentro da América Latina. A criação de políticas públicas 

direcionadas ao fomento, desenvolvimento, proteção e promoção das diversas condições sociais 

nas quais se inserem os diferentes conjuntos de adolescentes e jovens, ilustram o olhar sobre 

sua heterogeneidade.59 

                                                           
54 ABRAMO, H., SOUZA, R. Juventude e adolescência no Brasil: referências conceituais. São Paulo: Ação 

Educativa, p. 7, 2005. 
55 CABRAL, C. S. "Juventude, sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos." Outro Olhar: Revista de 

Debates, Ano 5, ed. 6, 2007.  
56 GALLAND, O. Youth in France. In: Alessandro Cavalli e Olivier Galland (orgs.), Youth in Europe, Londres: 

Pinter, p. 7-22, 1995. 
57 MARGULIS, M.; URRESTI, M. “La juventud es más que una palabra”. In: Margulis, M. (org.). La 

juventud es Más Que una Palabra. Buenos Aires: Biblos, 1996, p. 25. 
58 CURY, B. Admirável mundo novo. Revista Outrolhar, Belo Horizonte, v. 5, n.6, p. 12-18, 2007. 
59 LÉON, O. D. Adolescência e Juventude: das noções às abordagens. In: FREITAS, M. V. (Org.); ABRAMO, 

H., LÉON, O. D. Juventude e adolescência no Brasil: referências conceituais. São Paulo: Ação Educativa. p. 

14, 2005. 
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3.2 VULNERABILIDADE E RISCO: A SITUAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS AO 

REDOR DO MUNDO 

No Brasil, passa de 3,6 milhões o número de crianças que não dispõem de 

abastecimento de água em seu domicílio.60 Ainda, mais de 18 milhões de crianças e 

adolescentes – 34,3% do total – vivem em domicílios com renda per capita insuficiente para 

adquirir uma cesta básica de bens61. Tais estatísticas demonstram a importância de se pensar na 

garantia de direitos para esses grupos que, ainda em desenvolvimento, dependem tanto do 

cuidado familiar quanto de sua comunidade e governo para que lhes seja assegurada a garantia 

de uma vida saudável e plena.  

Dois conceitos ligados à infância e juventude no campo da promoção de políticas 

públicas são os de vulnerabilidade e risco. Frequentemente usados enquanto sinônimos, esses 

dois conceitos são fulcrais para o entendimento desses grupos dentro de contextos específicos. 

Apesar de se estabelecer uma relação estreita entre risco e vulnerabilidade, eles devem ser 

utilizados de modos distintos.62 

O conceito de risco é aplicado a situações de grupos. Utilizado não somente na 

iminência imediata de um perigo, mas também na possibilidade de, num futuro próximo, 

ocorrer uma perda de qualidade de vida pela ausência de ação preventiva. A este acontecimento, 

podem ser atribuídos fatores protetores, que reduzem os riscos, e fatores de risco, que os 

aumentam. 63 

Muito usados na saúde, os grupos de risco podem estar relacionados a aquisição de 

doenças. Como exemplo, em relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), é 

apontado que o câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres 

que vivem em regiões menos desenvolvidas do mundo. No ano de 2018, foram registrados 570 

mil novos casos nesses territórios, compondo 84% dos novos casos no mundo. Mulheres com 

maior número de filhos e com idade precoce na primeira gestação constituem-se enquanto 

grupo de risco para a aquisição do câncer após a infecção pelo papilomavírus humano - HPV.64 

                                                           
60 UNICEF. Bem-estar e privações múltiplas na infância e na adolescência no Brasil. Brasília, 2018. 

Disponível em:  https://www.unicef.org/brazil/media/2061/file. Acesso em 15 abr. 2019. 
61 UNICEF. Pobreza na infância e na adolescência. Brasília, 2018. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/media/156/file. Acesso em 15 abr. 2019.  
62 JANCZURA, R. Risco ou vulnerabilidade social? Textos e Contextos, Porto Alegre, v. 2, n. 2, ago./dez. 

2012. 
63 Idem. 
64 OPAS - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Folha informativa - HPV e câncer do colo do 

útero, 2019. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5634:folha-informativa-hpv-e-

cancer-do-colo-do-utero&Itemid=839. Acesso em 11 abr. 2019. 
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Por outro lado, o conceito de vulnerabilidade diz respeito à fragilidade na garantia na 

proteção de promoção de direitos, podendo ser usado tanto para indivíduos como para grupos 

e instituições. Quando indivíduos têm sua capacidade de autodeterminação reduzida, isto é, 

quando há um impedimento na proteção de interesses, por carência de recursos, educação ou 

outros atributos, pode-se afirmar que se trata de uma questão de vulnerabilidade.65 

Esse conceito pode estender-se a diversas áreas, como saúde, sociabilidade e cultura. 

Um exemplo se constitui quando meninas atingem a idade dos 10 anos, em que está chegando 

à puberdade, quando muitos começam a vê-las como um patrimônio - para o trabalho, a 

procriação ou o sexo66. Portanto, se nesta idade essas crianças não têm seus direitos 

assegurados, tornam-se um grupo especialmente vulnerável na sua saída da infância67. Ainda, 

pode existir uma combinação entre vulnerabilidades de caráter físico, psicológico e social.   

                                                           
65 AYRES, J. R. C. M., JÚNIOR, I. F., CALAZANS, I. F. J., FILHO, H. C. S. O conceito de vulnerabilidade e 

as Práticas de Saúde: novas perspectivas e desafios. 
66 UNFPA - FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 10 - Como nosso futuro depende de meninas 

nessa idade decisiva. Situação da população mundial 2016, p. 6, 2016. Disponível em: 

https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swop2016.pdf. Acesso em 11 abr. 2019. 
67 Ibidem. 
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4 “A DESPEITO DE TANTO MESTRADO, GANHA MENOS QUE O NAMORADO”68: 

O DIREITO À EDUCAÇÃO: CONQUISTAS E DESAFIOS 

Em meados do século XV, o mundo passou por uma completa transformação na forma 

como se organizava. O período iniciado pela Idade Moderna rompeu com os paradigmas e 

dogmas impostos pelas religiões e incentivou a ciência, a pesquisa e o pensamento, trazendo a 

educação para um novo patamar de destaque e valorização perante os Estados através de 

movimentos como Iluminismo e Renascimento. 

Contudo, nesse período, a figura feminina ainda não era bem vista no meio científico. 

Mulheres independentes, livres e/ou dotadas de vasto conhecimento, em sua maioria, ainda 

eram vistas como as bruxas da idade média e escanteadas da sociedade. Apenas em se tratando 

das altas classes que as mulheres podiam estudar, e essas ainda o faziam como forma de ter 

uma conversa mais atrativa aos homens.69 

Pulando alguns anos até chegarmos no século XVIII, a ideia da busca por educação 

atingiu um novo estágio, ela passou a ser compreendida como algo rico e transformador de 

realidades. Os estudos não apenas seriam o meio para se alcançar a liberdade intelectual e o 

"avanço da humanidade", mas sim a forma de encontrar o reconhecimento social e quiçá a 

igualdade, rompendo as barreiras do preconceito de cor e sexo, tão predominantes em épocas 

passadas.70 

Entretanto, o que seria a educação? De acordo com o dicionário Aurélio71 "Dar 

educação a., Criar e adestrar (animais)., Cultivar (plantas)., Adquirir os dotes físicos, morais e 

intelectuais que dá a educação.” Já para Paulo Freire72, “A educação é sempre uma certa teoria 

do conhecimento posta em prática, é naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais 

com o puritanismo e é em si uma experiência de boniteza.”  

Assim, se faz notória a compreensão que a educação trata sobre transmitir e pôr em 

prática um conhecimento adquirido. Alguém que praticasse uma concepção de conhecimento 

                                                           
68 Trecho da música Desconstruindo Amélia da cantora Pitty. DESCONSTRUINDO Amélia. S.i.: Pitty, 2011. 

P&B. 
69 KING, Margaret L.. A mulher do renascimento. Portugal: Presença, 1994. p. 156. 
70 Silva, Glauce Cerqueira Corrêa da et al. A mulher e sua posição na sociedade: da antiguidade aos dias 

atuais. Rev. SBPH, Dez 2005, vol.8, no.2, p.65-76. ISSN 1516-0858 
71 AURÉLIO. Dicionário do Aurélio Online 2018. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/educacao. 

Acesso em 03 de mar. 2019. 
72 FREIRE, Paulo. Desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica. In: Pedagogia da 

Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. p. 40. São Paulo: UNESP, 2003. Arquivo PDF. Disponível em: 

http://plataforma.redesan.ufrgs.br/biblioteca/pdf_bib.php?COD_ARQUIVO=17339. Acesso em 23 fev. 2019. 
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estaria “fazendo” educação, por isso, educar seria promover a prática de uma teoria sobre o 

conhecimento. 

Logo, o estudante é tanto formador do seu conhecimento, se auto emancipando, quanto 

o professor, e o professor acaba por também se submeter à constante aprendizagem, no 

momento em que se é exposto ao discurso do saber. Trata-se do estudante se emancipar, 

enxergar-se como livre, protagonizando as cenas de debate e diálogo no ambiente escolar e criar 

o cooperativismo dentro deste com magnitude decisiva para a construção conjunta de um 

trabalho solidário.73  

Educação é trabalho, tanto para o aluno, quanto para o professor. E trabalho é um 

princípio, desde que atenda às necessidades da atividade humana, que seja criativo, produtivo.74 

"Em resumo, o trabalho como base educativa prepara a harmonia social pela harmonia 

individual, é um estimulante para o estudo abstrato, é finalmente, um fator inestimável de 

moralidade e sociabilidade”.75 

A ausência de diálogo na educação, ausência de trabalho, é a representação e 

manutenção de dogmas. Quando não há debate, prática e dinâmica dentro do ambiente escolar, 

não ocorre a ampliação do conhecimento. E o pressuposto antidialógico, junto à precarização 

das infraestruturas escolares, são os atuais fomentadores do autoritarismo e ferramentas de 

opressão, que impedem de forma veemente a formação de cidadãos pragmáticos, democráticos 

e proativos.76  

 

4.1 DECLARAÇÕES UNIVERSAIS E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos77, em seu artigo 26, assegura a 

universalidade do acesso à educação, destacando-a como um princípio fundamental em face da 

farta positivação desses direitos nas Constituições contemporâneas, fato que evidencia a 

importância da consciência de que todos os humanos são sujeitos de direitos e, portanto, são 

credores de condições mínimas de existência capazes de assegurar sua dignidade.  

                                                           
73 ALMEIDA, Cleide Rita Silvério de. A reforma do pensamento e a educação emancipadora. Disponível 

em: http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/4087/1/FPF_PTPF_01_0731.pdf. Acesso em 

12 fev. 2019. 
74 SCHRAM, Sandra Cristina; CARVALHO, Marco Antonio Batista. O pensar educação em Paulo Freire: 

Para uma Pedagogia de mudanças. Cascavel/rs. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/852-2. Acesso em 20 fev. 2019. 
75 FREINET. A Educação do trabalho. Cèlestin Freinet; tradução de Cristiane Nascimento e Maria Ermantina 

Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes,1998. pág. 94. 
76 FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 6. 
77 ONU. Declaração Universal de Direitos Humanos. Paris:1948. p. 6. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/UHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf Acesso em 24 fev. 2019. 
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Dessa forma, a educação aparece não apenas como um direito, mas também como um 

meio para que se alcancem os objetivos propostos no documento, conforme descrito em seu 

preâmbulo: “Que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 

direitos e liberdades”.78 Consequentemente, a promoção do direito à educação é apenas o início 

da garantia de eficácia de inúmeros outros direitos. 

Isso se dá em razão da educação escolar possuir uma dimensão fundante da cidadania, 

e tal princípio ser indispensável para políticas que visam a participação de todos nos espaços 

sociais e políticos e para reinserção no mundo profissional.79 Assim, além da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, diversas constituições nacionais, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração dos Direitos da Criança também tratam 

acerca da importância da educação como forma de desenvolvimento econômico e social das 

nações. 

Compreende-se que a educação é um direito fundamental inalienável de todos os 

indivíduos e que deve ser garantido em virtude da liberdade, democracia e desenvolvimento 

humano. Desta feita, para alcançarmos essa tão sonhada “educação global” foi realizado pela 

UNESCO, em Jomtien, Tailândia, em março de 1990, a "Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos e o Marco de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”, 

como forma de orientar os países quanto aos passos a tomar no caminho da garantia de educação 

para todos.80 

Dessa forma, de acordo com o documento, inicialmente deve-se haver um 

investimento na educação básica e em formas de melhorar e baratear sua qualidade e custo, 

juntamente com a erradicação do analfabetismo e do analfabetismo funcional.81 Assim, cresce 

a importância do reconhecimento do Direito à Educação nas legislações nacionais, porque 

                                                           
78 ONU. Declaração Universal de Direitos Humanos. Paris: 1948. p. 2. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf Acesso em 24 fev. 2019. 
79 UNESCO. Relatório de desenvolvimento juvenil 2003. Brasília: 2003. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133976. Acesso em 12 fev. 2019. 
80 ONU. Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Marco de Ação para Satisfazer as 

Necessidades Básicas de Aprendizagem. Jomtien: 1990. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por. Acesso em 24 fev. 2019. 
81 O analfabetismo total diz respeito aquelas pessoas que não dotam das técnicas de leitura básica, escrita de 

texto e cálculos, prejudicando assim o seu desenvolvimento e o de toda sociedade. Já o analfabetismo funcional, 

trata do grupo que recebeu a educação de forma precária. Eles possuem a técnica de leitura e escrita, contudo, 

não são capazes de compreender o que estão lendo ou escrevendo. Ou seja, enquanto o analfabeto não domina 

qualquer conhecimento acerca das informações de alfabetização, o analfabeto funcional dispõe de tais 

conhecimentos, mas não consegue interpretá-los. Fonte: ESTAGE, André. Analfabetismo y alfabetización. 

1981. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133942/PDF/133942spao.pdf.multi. Acesso 

em 12 fev. 2019. 
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observou-se que a lei é um instrumento viável de luta visto a possibilidade de criar condições 

mais propícias, não só para a democratização da educação, mas também para a socialização de 

gerações mais iguais e menos injustas.82 

A Declaração de Salamanca83 é outro dos principais documentos mundiais que visam 

à inclusão social, elaborada na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, 

na Espanha, em 1994. Seu objetivo principal é fornecer as diretrizes básicas para a formulação 

e reforma das políticas e dos sistemas educacionais de modo a se enquadrarem no prisma da 

educação inclusiva, abrangendo algumas especialidades locais.84 

Vanguardista, ela inclui como especiais, além das crianças portadoras de deficiências, 

aquelas que estejam experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as 

repetentes continuadas, as forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram distantes 

de quaisquer escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, 

as que sejam vítimas de guerra ou conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, 

emocionais e sexuais ou ainda as que simplesmente estão fora da escola, por qualquer motivo 

que seja. 85 

Dessa forma, essa carta analisou as dificuldades enfrentadas por algumas crianças no 

recebimento da educação, proporcionando uma oportunidade única de reconhecimento da 

educação especial dentro da estrutura educacional contemporânea, promovendo uma 

plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia da inclusão dos especiais 

na tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem.  

Já no tocante à educação para a igualdade de gênero, a Recomendação Geral nº 35 

sobre violência de gênero contra as mulheres do Comitê para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW) traz em seu ponto nº 30, b, i, a necessidade de 

inclusão dos debates acerca da igualdade de gênero em todos os níveis educacionais, 

acompanhando os indivíduos desde sua primeira infância até a fase adulta, através de programas 

educacionais que tratem das temáticas de direitos humanos.86 

                                                           
82 BOBBIO, N. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. pág. 75. 
83 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Marco 

de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Salamanca, 1994. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf.  Acesso em 15 fev. 2019.  
84 Idem. 
85 Idem. 
86 CEDAW. Recomendação Geral N. 35 Sobre Violência De Gênero Contra As Mulheres: Série Tratados 

Internacionais De Direitos Humanos. Brasília: Cnj, 2019. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/03/769f84bb4f9230f283050b7673aeb063.pdf. Acesso em 14 

abr. 2019. p. 28. 
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A resolução elenca ainda, em complementação, as abordagens consideradas como 

mais necessárias. Essas seriam: a problemática dos papéis de gênero, os estereótipos, a 

igualdade de gênero, a não discriminação, a masculinidade violenta e a educação sexual, 

elementos básicos para construir um sistema de educação igualitário entre meninos e meninas, 

de forma a proporcionar um futuro justo, respeitoso e promissor à ambos os sexos.87 

 

4.2 O TRABALHO INFANTIL E A EDUCAÇÃO DE MENINAS 

A criança e o adolescente que desempenham alguma atividade laboral enfrentam 

muitos obstáculos quanto ao seu estudo. O cansaço é um dos reflexos mais evidentes desse 

processo, além de um dos fatores que provocam a dificuldade no aprendizado, gerando, na 

maioria das vezes, um baixo desempenho escolar e levando, de forma conseguinte, a evasão e 

o abandono dos estudos.88  

Assim, outro ponto que deve sempre ser lembrado quando debatida a questão da 

educação é a problemática do trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

condena a prática do trabalho infantil e utiliza de seus recursos para extinguir essa atividade. 

No âmbito educacional, o trabalho infantil é tratado sob a forma de denúncia, visando chamar 

à atenção da comunidade mundial, evidenciando, mesmo que indiretamente, que essa 

problemática possui reflexos diretos ao rendimento educacional de todos os envolvidos.89  

Paralelo a isso, a Declaração sobre Igualdade de Oportunidade e Tratamento para 

Mulheres Trabalhadoras assegura, especificamente, as normas internacionais de orientação ao 

trabalho feminino e traz em seu art. 5º §1º que a educação igualitária para ambos os sexos é um 

dos passos a serem tomados na busca por equidade profissional entre homens e mulheres.90 

                                                           
87 CEDAW. Recomendação Geral N. 35 Sobre Violência De Gênero Contra As Mulheres: Série Tratados 

Internacionais De Direitos Humanos. Brasília: Cnj, 2019. Disponível em: 
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A Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil91 informa que 11% das crianças ao redor 

do mundo, entre 5 e 17 anos, trabalham92, e, dentre essas, 64 milhões são meninas. Contudo, 

como mostra a OIT em seu estudo acerca do trabalho infantil, os números referentes ao trabalho 

infantil feminino são mascarados mundo afora. Isso ocorre, pois, as meninas não apenas 

desempenham trabalhos externos, como os realizados pelos meninos.93  

A sociedade machista e patriarcal na qual vivemos atarefa as meninas e mulheres com 

as atividades domésticas e tudo que a rodeiam. Por muitas vezes as matriarcas passarem o dia 

fora trabalhando, cabe as filhas (crianças) desempenharem essas tarefas. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) constatou, no ano de 2017, que 72,3% das meninas que 

trabalham fora de casa também se responsabilizam por auxiliar ou realizar as atividades 

domésticas e que cai para 74,9% a escolaridade dessas jovens94. 

Desse modo o trabalho infantil, pelo seu caráter de influência, é um tema 

mundialmente discutido pelas demandas educacionais, constituindo-se, portanto, um desafio 

erradicar essa problemática, sendo este um dos temas debatidos nas agendas mundiais, como 

ao exemplo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - que será explicado 

posteriormente - em sua ODS 8.7.95   

  

                                                           
91 Plataforma criada de uma parceria entre a Associação Cidade Escola Aprendiz, o Ministério Público do Trabalho 

e a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE), que visa a promoção 

dos direitos da criança e do adolescente e a erradicação do trabalho infantil no país a partir da comunicação. 

PETECA, Rede. Quem somos. Disponível em: https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/quem-somos/. Acesso 

em 11 abr. 2019. 
92 PETECA, A rede. O que é trabalho infantil? Disponível em: 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-

infantil/conceito/?gclid=CjwKCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJoBXj5AM5tLCiP2_IftjqJi_XqKtd5UUZQrPycGpb

xrI1snJazZh7hoCcIcQAvD_BwE. Acesso em 11 abr. 2019. 
93 OFFICE, International Labour. Global Estimates of Child Labour. Genebra: Ilo, 2017. Disponível em: 
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94 IBGE. Trabalho infantil 2016. Disponível em: 
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95 ONU. Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/. 

Acesso em 12 fev. 2019. 
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5 “MINHA VOZ, USO PRA DIZER O QUE SE CALA”96:  DO FEMINISMO À 

QUESTÃO DE GÊNERO: A OPRESSÃO COMO OBSTÁCULO À INSERÇÃO DAS 

MULHERES E MENINAS NA SOCIEDADE 
Buscando a construção de um conhecimento claro e conciso a respeito do feminismo 

e da questão de gênero, é fundamental que se entenda desde as raízes dessa temática, tendo 

como base as origens da opressão feminina. Diante disso, será feita uma abordagem histórica 

para introduzir os principais aspectos que fomentaram a subordinação das mulheres diante da 

sociedade e, como consequência, motivaram uma luta que vem quebrando paradigmas, 

mudando concepções e dando início a uma nova era.97 

 

5.1 O SISTEMA PATRIARCAL E AS RAÍZES DA OPRESSÃO FEMININA 

Desde as primeiras formas de organização social, a divisão de trabalho tinha o sexo 

como fator decisivo, o qual determinava e delimitava as funções atribuídas às pessoas. Nesse 

contexto, era papel dos homens as atividades de aquisição dos alimentos, utilizando 

mecanismos que, em sua maioria, exigiam um esforço físico maior. As mulheres, por sua vez, 

tinham como tarefa a procriação, os cuidados com o lar e o bem-estar familiar. Não é difícil 

perceber, a partir disso, que ambas as atribuições eram vitais ao grupo social, portanto esse tipo 

de divisão em sua fase inicial ainda não propunha a opressão na forma como se conhece hoje.98 

É apenas com o início da produção de excedentes agrícolas e o surgimento do comércio 

que ocorre uma transformação significativa na concepção de família. À medida em que a 

subsistência da mulher passa a depender do homem, visto a partir de então como “chefe da 

família”, surgem as premissas de um novo sistema: o patriarcado99. A relação entre o homem 

detentor de poder e a mulher não detentora passou a constituir a base da dependência econômica 

e da situação social de violação dos direitos da população feminina100. 

A partir desse contexto, várias foram as formas de justificação utilizadas para atribuir a 

obediência feminina diante do comportamento social101. O menor desenvolvimento de massa 

                                                           
96 SOARES, Elza. O que se cala. Deus é Mulher. S.I. DeckDisc, 2018. 
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1991. 
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99 Idem. 
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muscular e as diferenças hormonais são exemplos dentre tantos fatores abordados pelas 

instituições sociais para qualificar as mulheres como inadequadas e insuficientes para a 

realização de atividades de maior valor social – sobretudo atividades intelectuais102.  

Com base nessa premissa, os homens passaram a governar o mundo em tempos nos 

quais a massa muscular e a força que uma pessoa possuía estavam diretamente relacionadas à 

sua capacidade de exercer liderança, de maneira generalizada. Ainda em pleno século XXI, 

contudo, é possível observar que essa concepção está muito presente na mentalidade social, 

atribuindo ao homem o paradigma de força e poder. Segundo Adichie:103 

Hoje, vivemos num mundo diferente. A pessoa mais qualificada para liderar não é a 

pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a 

mais inovadora. E não existem hormônios para esses atributos. Tanto um homem 

quanto uma mulher podem ser inteligentes, inovadores, criativos. Nós evoluímos. Mas 

nossas ideias de gênero ainda deixam a desejar. 

 

Superando pouco a pouco as amarras que as impediam de construir suas próprias vidas, 

as primeiras conquistas relacionadas à busca feminina pela independência financeira ocorrem 

com o advento das indústrias, no século XVIII, e a eventual necessidade por trabalhadores 

dotados de flexibilidade, sem a importância que antes era dada, de forma preconceituosa, à 

força manual.104Esses foram fatores que se encaixaram perfeitamente com a grande 

disponibilidade de mulheres - e até mesmo meninas, por meio do trabalho infantil - que 

ansiavam por alternativas de uma melhor qualidade de vida.105 

Todavia, apesar da inserção delas no mercado de trabalho representar uma nova 

oportunidade, por outro lado compõe mais uma forma de opressão baseada no gênero. As 

grandes empresas aproveitavam as condições sociais precárias nas quais se encontrava a 

população feminina para explorar sua mão-de-obra, pagando salários ínfimos e as mantendo 

sob condições desumanas. Segundo Leitão:106 

O avanço da participação feminina no trabalho aumenta consideravelmente, porém a 

posição real da mulher não é das mais promissoras. Apesar de encontrar-se aberto para 

ela o mercado de trabalho, ainda é considerada mão-de-obra de reserva. Mesmo 

quando possui qualificação profissional, é induzida a exercer profissões femininas (cf. 

Isto não é serviço para mulher) e os cargos mais importantes ainda são reservados aos 
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103 ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. Tradução de Christina Baum. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 
104 ANDREASSY, Érika. Sobre a origem da opressão da mulher. Disponível em: 

https://www.sintrajud.org.br/wp-content/uploads/2018/04/sobre-a-origem-da-opressao-da -

mulher_ErikaAndreassy.pdf. Acesso em 09 mar. 2019. 
105 Idem. 
106 LEITÃO, Elaine V. A mulher na língua do povo. 2ª ed, p.74. Belo Horizonte: Itatiaia, 1988. 



  

 
30 

homens. Até hoje impera o preconceito de que as mulheres foram feitas para 

desempenhar tarefas secundárias.  

 

Esse contexto agravante da submissão, por sua vez, corroborou para o florescimento 

da indignação, da insatisfação e da consciência das mulheres a respeito do quadro de hostilidade 

no qual estavam inseridas. Movidas, então, pelo anseio à igualdade de direitos, deveres e 

oportunidades, a luta feminina organizada durante a Revolução Francesa tornou-se o marco 

inicial da historiografia feminista.107  

Foi no auge desse momento que Olympe de Gouges, escritora e militante francesa, 

publicou em 1791 o primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade 

jurídica entre mulheres e homens, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã108. 

Elaborado através de uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – que 

mencionava direitos à liberdade apenas aplicáveis aos homens – o documento escrito por 

Olympe foi rejeitado pela Assembléia Francesa na época, mas deixou um legado inapagável 

que inspirou a eclosão das manifestações subsequentes.109 

 

5.2 AS PREMISSAS E CONQUISTAS DO MOVIMENTO FEMINISTA DENTRO DAS 

SUAS DIVERSAS VERTENTES 

Exposta a condição de surgimento do feminismo, é imprescindível que fique claro o 

que esse termo significa e quais são as premissas defendidas por ele. As respostas a esses 

questionamentos tão comuns podem variar dentro das várias vertentes existentes no movimento 

feminista. Entretanto, a busca em comum a todas elas é o devido respeito aos direitos femininos, 

garantindo às mulheres e meninas a dignidade que lhes foi desprezada ao longo da história da 

humanidade.110 
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Ao longo dos séculos XIX e XX, o feminismo pôde expressar-se através de diferentes 

correntes de pensamento111, diversificando o movimento e o tornando cada vez mais complexo. 

Nesse contexto, fortaleceu-se uma noção que se estendia para além da condição de “ser 

mulher”, envolvendo, então, a questão étnica e de classe. Passou a ser progressivamente nítido 

o quanto a situação financeira, a cor da pele e o local habitado eram capazes de exercer 

influência direta na voz e na autonomia das mulheres sobre suas vontades.112  

No geral, essas correntes findaram unindo vários aspectos da existência feminina ao 

estabelecerem a relação entre o poder financeiro e social com a conquista dos próprios direitos 

e, por isso, eram chamadas de “correntes interseccionais” – termo batizado pela professora e 

estudiosa da teoria crítica da raça, Kimberlé Crenshaw. 

A visão de que as mulheres experimentam a opressão em configurações variadas e em 

diferentes graus de intensidade. Padrões culturais de opressão não só estão 

interligados, mas também estão unidos e influenciados pelos sistemas interseccionais 

da sociedade.113 

 

Além disso, vale salientar que a luta feminista está pautada, em grande parte das suas 

vertentes, na perspectiva de liberdade de escolha - sobretudo no feminismo liberal. No entanto, 

apesar do que é bastante difundido no senso comum a respeito dessa liberdade como sendo tão 

somente a busca pelo ideal de mulher autossuficiente e independente, o propósito real vai muito 

além disso.114  

Ser uma mulher livre é ter a oportunidade de escolher o papel que se deseja exercer na 

sociedade, esteja ele ligado às atividades intelectuais, profissionais e acadêmicas ou às 

atribuições domésticas, conjugais e familiares. Por escolha própria, a mulher pode, por 

exemplo, realizar tarefas do lar e atender ao estereótipo de feminilidade, mas sem que haja a 

atribuição de fraqueza ou rendição à sua personalidade. Da mesma forma se enxerga, do ponto 
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de vista feminista, toda e qualquer decisão tomada pela mulher a respeito de sua própria vida, 

quebrando a relação com os julgamentos atribuídos aos padrões, os quais apenas fortalecem os 

preconceitos e paradigmas.115 

Por fim, é sempre importante lembrar que a razão primordial da opressão feminina 

vem das diferenças em relação aos homens, sejam elas de natureza biológica, social ou 

antropológica. Como foi abordado acima, durante grande parte da história o patriarcado utilizou 

essas distinções para justificar todo o contexto de submissão ao qual as mulheres e meninas 

foram inseridas.116 

É justamente com base nisso que a luta feminista vislumbra, hoje, um novo tempo de 

consolidação dos progressos já conquistados. A todo momento, novas mulheres estão sendo 

introduzidas nessa luta, cada uma levantando suas reivindicações em espaços diferentes, 

fortalecendo a busca por direitos e justiça. Muitas batalhas já obtiveram êxito, mas as conquistas 

estão longe de serem suficientes diante de tantos anseios ainda presentes na realidade feminina, 

bem como o persistente quadro de opressão em diversos aspectos sociais.117  

Ainda no que tange aos esclarecimentos acerca do termo feminismo e alguns 

equívocos que comumente se fazem presentes nos questionamentos, é muito importante que se 

tenha noção de que feminismo não se trata do oposto do machismo. O machismo propõe a 

supervalorização e superioridade do masculino frente ao feminino, estabelecendo padrões 

comportamentais que se sustentam no patriarcalismo; já o feminismo, por sua vez, defende – 

entre outros fatores já abordados – a desassociação entre os papéis atribuídos ao gênero e a 

noção de superioridade e inferioridade.118  

 

5.3 OS PADRÕES ATRIBUÍDOS AOS GÊNEROS E AS EXPECTATIVAS SOCIAIS 

Para que seja possível entender mais sobre os papéis supracitados, faz-se necessária 

uma abordagem sobre o significado de gênero e suas diferenças em relação ao conceito de sexo. 

O gênero é classificado como fruto de um conjunto de normas construídas e difundidas pela 

sociedade, fixando papéis pré-estabelecidos às fêmeas e aos machos e, com isso, fomentando a 
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construção da hierarquia entre as atribuições das mulheres e dos homens.119 Por outro lado, o 

sexo está ligado tão somente aos aspectos biológicos que diferenciam fisiologicamente as 

características femininas e masculinas.120 

Contudo, é justamente a partir da consolidação de uma visão patriarcal e machista a 

respeito dessas diferenças sexuais que a sociedade passa a estabelecer as chamadas 

representações de gênero. O significado de ser homem ou mulher, feminino ou masculino, 

torna-se, então, algo diretamente ligado à forma como o meio estabelece os papéis sociais 

distintos e idealiza comportamentos vistos como “adequados” aos homens e, sobretudo, às 

mulheres.121 Por esse motivo que a questão de gênero funciona como uma espécie de pilar 

fundacional da política feminista e parte da ideia de que o sexo é natural e o gênero é 

socialmente construído.122 

Um exemplo claro e capaz de ilustrar essa questão são as expectativas impostas pelos 

pais desde os primeiros sinais de vida de uma filha ou de um filho, manifestadas através das 

cores das roupas e decorações, dos brinquedos, das atitudes esperadas ao longo do crescimento 

e das frustrações caso essas - e as inúmeras outras - expectativas depositadas em uma criança 

não sejam atendidas. Ademais, é comum que elas variem de acordo com as divergências de 

tempo e de espaço, muito embora seu propósito permaneça o mesmo: moldar os indivíduos em 

papéis sociais de acordo com o sexo biológico.123  

Como é possível imaginar, esses moldes podem prejudicar bastante o processo de 

identidade e emancipação tanto de meninos quanto de meninas. Entretanto, não há como negar 

que as incontáveis limitações impostas às meninas através do gênero são a base da opressão 

que aflige a vida das mulheres.124 Por isso é sempre importante ter em mente que as relações 

de gênero reproduzem as regras padronizadas como um comportamento natural do ser humano, 

estabelecendo uma grande relação com a forma como os valores, desejos e comportamentos 

acerca da sexualidade são postos em pauta na sociedade.125 Em consonância com esse viés, 

Adichie aponta que “o problema com a questão de gênero é que ela dita como nós devíamos 
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ser, ao invés de reconhecer como nós somos. Imagine como seríamos mais felizes, o quão livres 

seríamos para sermos nós mesmos, se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero”. 126  

Os desequilíbrios e as desigualdades entre os gêneros estão em diversos lugares ao 

nosso redor. Estão nas leis, nas políticas públicas, nas práticas sociais, bem como enraizados na 

personalidade e nos comportamentos dos indivíduos, que ao longo do tempo absorveram os 

padrões. Portanto, entender o sentido do feminismo diante da questão de gênero vai muito além 

de uma mera recapitulação das lutas e conquistas femininas.127 

Não se pode deixar de reconhecer sua relevância ainda tão atual numa batalha que 

busca a coexistência recíproca das diferenças entre os sexos, mudando a perspectiva da tão 

discutida “noção de igualdade”. Exigir que haja igualdade de comportamento entre homens e 

mulheres é desconsiderar as potencialidades que podem ser extraídas da diversidade de 

características.128 

O que deve ser reivindicado, na verdade, é o abandono da conotação negativa a partir 

da qual a sociedade enxerga as diferenças, enaltecendo a consciência de que nenhum dos sexos 

se sobrepõe ao outro. As qualidades e características de cada indivíduo são carregadas de 

estigmas e padrões atribuídos socialmente, fator que muitas vezes impede que se dê o valor 

devido a cada uma delas. Com isso, ao invés de serem considerados, de maneira individual, os 

traços constituintes de cada pessoa, podendo estar presentes tanto em homens e mulheres, 

tornam-se traços distintivos entre a personalidade masculina e feminina.129 

Portanto, o alcance da valorização do indivíduo da forma como ele realmente se afirma 

diante da sociedade, quebrando os paradigmas atribuídos pelos estereótipos de gênero, passa a 

ser considerado um dos mais importantes anseios do movimento feminista atualmente.130 Para 

as mulheres e meninas, sobretudo, isso envolve um processo incessante de construção e 

reconstrução das suas funções, frustrações e do autorreconhecimento perante a comunidade. 

Ensinamos as meninas a sentir vergonha. “Feche as pernas, olha o decote”. Nós as 

fazemos sentir vergonha da condição feminina; elas já nascem culpadas. Elas crescem 
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e se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos. Elas se calam, 

elas não podem externar o que pensam, fazem do fingimento uma arte.131 

 

Ademais, é substancial a compreensão acerca da questão da igualdade de direitos, 

existente desde as primeiras manifestações do feminismo. As leis e as normas são mecanismos 

construídos com base na vivência social, diretamente influenciados pelos valores e costumes 

enraizados ao longo da história. Associando isso ao fato de que os cargos dos poderes públicos 

– Legislativo, Executivo e Judiciário – são ocupados majoritariamente por homens, torna-se 

evidente que a escassa representatividade feminina nos espaços de acesso à justiça resulta em 

mais um obstáculo às conquistas dos direitos femininos.132   

Por esse motivo, ainda é tão ausente o suporte legal às mulheres diante de um contexto 

repleto de opressão, preconceitos, casos de feminicídio, abuso, assédio, insegurança, 

desigualdade salarial, desigualdade de oportunidades e muitas outras formas de privação da 

liberdade delas.133  

Não é à toa que, em pleno século XXI, o reconhecimento social da mulher ainda se dá 

através da sua masculinização. A ela foi permitido o acesso aos espaços antes tidos como 

“lugares de homens”, mas ainda não se acredita de modo geral na sua capacidade, eficiência e 

inteligência134, apesar de tantos exemplos de destaque em campos da ciência, da política, da 

arte, do esporte, da educação, do empreendedorismo, entre muitos outros.  

Hoje, é perceptível que as mulheres já ampliaram a atuação no espaço social, bem 

como adquiriram uma importante inserção no mercado de trabalho e no meio educacional. 

Entretanto, mesmo com tantas conquistas, elas ainda não alcançaram o êxito que almejam, e 

com isso se explica a importância da resistência na luta feminista, até que cessem todas as 

consequências dessa opressão histórica que, por tanto tempo, tem feito da sociedade um 

ambiente desagradável e de difícil inserção para aquelas que são postas à margem dela.135  
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6 “QUANDO ELA CAMINHA, A REVOLUÇÃO ESTÁ VINDO”136: A 

PROBLEMÁTICA EM NÚMEROS NO ACESSO À EDUCAÇÃO DAS MENINAS 

Fome, pobreza, trabalho infantil, casamento forçado, falta de segurança e saneamento 

básico são as principais barreiras que impedem 62 milhões de meninas frequentarem uma sala 

de aula diariamente, segundo Irina Bokova, ex-diretora geral da UNESCO.137 

Atualmente, dos 758 milhões de analfabetos no mundo, dois terços são mulheres, 

prejudicando o desenvolvimento das sociedades como um todo. Em alguns países da África e 

Ásia esse direito ainda é negado por razões culturais.138 Como exemplo temos Somália, local 

no qual estima-se que 95% das garotas entre 7 e 16 anos jamais frequentaram uma sala de 

aula.139 

Mesmo matriculadas, essa diferença permanece visto a ausência de visibilidade no 

espaço escolar e as diversas opressões dentro do ambiente em que estão inseridas.140 Ademais, 

quando tratamos dos jovens caracterizados como geração “nem-nem”, ou seja, que nem 

realizam atividades de estudo nem de trabalho, o número de mulheres representa quase o dobro 

dos homens, por muitas vezes se considerarem presas aos afazeres domésticos e a gravidez 

precoce.141 

Essa disparidade também pode ser vista na censura aos comportamentos femininos 

dentro do ambiente escolar, ou seja, o controle sobre sua sexualidade através de vestimentas e 

postura em público.142 

No dia 10 de outubro de 2018, o Fundo Malala divulgou pesquisa para campanha 

“Força total: por que o mundo funciona melhor quando meninas vão à escola”143, que mostra a 

importância do investimento no gênero feminino e demonstra quase um bilhão de meninas e 
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mulheres, até 24 anos, no mundo, as quais não tem acesso mínimo ao ensino e desenvolvimento 

de atividades consideradas imprescindíveis no mercado de trabalho.144 

Sem o devido preparo para o mercado dos próximos anos, incluindo processos de 

robótica, digitalização e automação, o crescimento econômico ficará mais lento. A UNESCO 

estima que 40 milhões de vagas de emprego, ao redor do mundo, não poderão ser ocupadas por 

falta de profissionais qualificados nos próximos dois anos.145 

Em estudo do Banco Mundial, lançado em julho de 2018, menos de 65% das jovens 

nesta faixa etária concluem o ensino fundamental e apenas uma em cada três terminam o ensino 

médio. Mostra que se todas as meninas tivessem 12 anos de escolarização de qualidade, o ganho 

das mulheres ao longo da vida poderia dobrar para US$ 30tri (trinta trilhões de dólares) 

globalmente. Esse mesmo relatório incentiva que as políticas educacionais tenham 

direcionamento específico ao gênero feminino, garantindo a preparação das meninas para o 

futuro com medidas as quais aumentem o financiamento e planos de educação voltados para 

elas.146 

Quanto maior o nível educacional das mulheres, menor é o número de casamentos 

envolvendo crianças. A UNESCO informa que quando uma menina completa o ensino 

fundamental, há 14% menos chances dela se casar precocemente. Com o ensino médio 

finalizado, essa porcentagem aumenta para 60%.147 

Outra organização a qual fornece dados muito interessantes é a CARE, confederação 

global que trabalha na erradicação da pobreza, segundo esta, uma criança nascida de uma 

mulher alfabetizada tem 50% maior probabilidade de sobreviver além dos cinco anos de idade, 

relacionando assim, a educação às taxas de mortalidade infantil.148  

Dentro de um viés econômico, a organização revela que se todos os estudantes de 

países em desenvolvimento pudessem ser ensinados técnicas básicas de leitura, mais de 170 

                                                           
144 PERES, Paula (Comp.). Malala: “A Educação para as meninas deve ser prioridade no Brasil”. Disponível 
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Acesso em 13 mar. 2019. 
145 LIMA, Juliana Domingos de (Comp.). Por que negligenciar a educação de meninas prejudica a economia. 
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146 World Bank (Org.). The Cost of not Educating Girls: Missed Opportunities: The High Cost of not 

Educating Girls. Washington: World Bank. Disponível em: 
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no-mundo/. Acesso em 13 mar. 2019. 
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milhões de pessoas poderiam sair da miséria. E se esse processo for continuado, a cada ano 

estas economias teriam um crescimento de 2%. A relação direta entre educação e economia foi 

frisada pela diretora-gerente do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, a qual defende que a 

desigualdade entre os gêneros não pode ser um obstáculo para o progresso global.149 

Não é à toa que as Nações Unidas em seus ODS colocam como meta 5, ou ODS 5, 

alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Desse modo, sem a 

verdadeira paridade de acesso ao conhecimento, não terão o fim de outros tantos conflitos 

sociais que assolam a humanidade.150 

A inclusão não se encerra na matrícula, ela continua não suprimindo temas de gênero 

na grade curricular, permitindo falar sobre sexualidade e conflitos da adolescência, construindo 

políticas públicas que as façam permanecer e sentirem-se confortáveis. A escola não educa para 

fechar os olhos, nem se encontra afastada da sociedade, ela precisa estar ciente da ausência de 

divisão nas tarefas domésticas, da hierarquia de gênero, do machismo e do patriarcado.151  

Portanto, são processos que dificultam o desenvolvimento integral das meninas, os 

professores precisam se educar nessa temática. Integrar a escola com outros espaços de 

formação cidadã dá força a esse movimento e auxilia na solidificação de um mundo melhor 

para as mulheres. Só assim atingirão metas de acabar com a discriminação e violência, inclusão 

no mercado de trabalho, formação de governantes e preparação para tomada de decisões em 

todas as instâncias públicas e privadas.152 
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7 “NÃO ME LIMITE QUE EU QUERO IR ALÉM”153: AS NAÇÕES UNIDAS E O 

AVANÇO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

No ano de 2015, representantes de 193 Estados-Membros das Nações Unidas 

estabeleceram a erradicação da pobreza em todas as suas formas como o maior desafio a nível 

global, e imprescindível para o desenvolvimento sustentável. Com isso adotaram o documento 

“Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 

comprometendo-se a tomar medidas capazes de promover esse desenvolvimento adequado 

dentro dos próximos 15 anos.154 

Forma-se então um plano de ação que busque fortalecer esse objetivo. Foram indicados 

17 objetivos e 169 metas para promover uma vida digna. Sendo essas bem claras, podem ser 

adotadas em cada país conforme a sua prioridade e que esses atuem em um espírito de 

cooperativismo focado no futuro. 

Uma das bases para a construção das ODSs foram os Objetivos do Milênio (ODM), 

que surgiram através de cúpulas multilaterais durante a década de 90. Esse processo contou 

com especialistas e tinha como foco a redução da extrema pobreza, a Declaração do Milênio 

foi adotada pelos Estados-Membros em 2000, e serviu como impulso no início do século.155 

 

Figura 4 - Objetivos do Milênio156 

 

Fonte: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS- BRASIL. 
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A Agenda 2030 consiste em um quadro de resultados apresentando meios de 

implementação e de parcerias globais, além de um roteiro para acompanhamento. Os objetivos 

buscam combinar os considerados três pilares para desenvolvimento: ambiental, econômico e 

social. Devendo ser cumpridos pela sociedade como um todo, atuando em áreas venais para a 

humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias.157 

 

Figura 5 - Áreas venais dos pilares para o Desenvolvimento Sustentável158 

Fonte: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - BRASIL. 

 

7.1 O OBJETIVO 4 E A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

Segundo a Agenda 2030, o ODS 4 trata de: “Assegurar a educação inclusiva e 

equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos”. Apesar do avanço existente no número de crianças e jovens matriculados na escola, as 

Nações Unidas ainda trazem dados alarmantes quanto a paridade desses indivíduos dentro do 

ambiente escolar, a presença participativa dessas crianças e a formação desse indivíduo para 

construir uma sociedade mais justa.159  

São essas a título exemplificativo: Assegurar que todas as meninas e meninos concluam 

o ensino primário e secundário de forma equitativa; assegurar a igualdade de acesso à educação 
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técnica e profissional; eliminar a disparidade de gênero no acesso aos diversos níveis de 

educação. Visando assim uma quebra na desigualdade enfrentada há décadas.160 

 

7.2 O OBJETIVO 5 E A IGUALDADE DE GÊNERO 

Em prol de um mundo pacífico, próspero e sustentável, o ODS 5, de tema “Alcançar 

a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”, é de fundamental importância 

no atual cenário. Tal objetivo visa combater não somente às discriminações e violências 

baseadas no gênero e na promoção do empoderamento de mulheres e meninas, mas também 

intensificar o cuidado nas áreas da saúde, educação e trabalho.161  

São essas a título exemplificativo: Acabar com todas as formas de discriminação 

contra todas as mulheres e meninas em toda parte, de forma com que a igualdade seja algo 

primordial; Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de 

crianças e mutilações genitais femininas, garantindo assim que todas as meninas e mulheres 

tenham menos entraves para alcançar a alfabetização.162 
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8 CONCLUSÃO 

A UNESCO, para muito além de um Organismo Internacional, é um símbolo de 

esperança, luta e progresso. Tendo como sua principal missão desenvolver ferramentas 

educacionais para ajudar as pessoas a viverem como cidadãos globais livres de ódio e 

intolerância163, possui uma importância enorme no cenário mundial ao que concerne à liberdade 

de expressão e igualdade social. 

A construção de um mundo mais justo possui muitos entraves e obstáculos, sejam eles 

de cunho racial, social e principalmente sexual, devem ser cada vez mais defensores de uma 

sociedade mais igualitária. Pobreza, isolamento geográfico, status de minoria, incapacidade, 

casamento precoce e gravidez, violência baseada em gênero e atitudes tradicionais sobre o 

status e o papel das mulheres, estão entre os muitos obstáculos que impedem que mulheres e 

meninas exerçam plenamente seu direito de viver, participar, completar e se beneficiar da 

educação. A educação é um dos principais caminhos para progredirmos em todos os aspectos 

estruturais existentes.164 

Para garantir uma educação mais igualitária é necessário construir e melhorar as 

instalações educacionais e proporcionar ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, 

inclusivos e eficazes para todos; aumentar substancialmente a oferta de professores 

qualificados, inclusive através da cooperação internacional para a formação de professores nos 

países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e os pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento.165 

Mulheres e homens devem desfrutar de igualdade de oportunidades, escolhas, 

capacidades, poder e conhecimento como cidadãos iguais. Equipar meninas e meninos, 

mulheres e homens com o conhecimento, valores, atitudes e habilidades para combater as 

disparidades de gênero é uma pré-condição para a construção de um futuro sustentável para 

todos.166 

Diante do exposto, é fundamental o aprimoramento dos conhecimentos sobre a 

temática e a construção de um pensamento crítico a respeito do tema, priorizando os Direitos 

Humanos.  
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