
Atividade

Desigualdades de Gênero: analisando os dados de trabalho e educação no Brasil

Enunciado

Em setembro de 2015 os representantes dos países reunidos na Organização das Nações Unidas (ONU) 
aprovaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem implementados 
progressivamente até o ano de 2030 em todo o mundo. O Objetivo 5 é “Alcançar a igualdade de gênero
e empoderar todas as mulheres e meninas”. Esse objetivo geral tem os seguintes objetivos específicos: 

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas 
em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas 
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de
crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por
meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção 
social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da 
família, conforme os contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida 
política, econômica e pública

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de
Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, 
bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 
propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as 
leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os 
níveis

Desde então, os países estão formalmente comprometidos em desenvolver políticas públicas capazes de
por em prática os ODS e de comprovar os resultados em indicadores de monitoramento permanente. 
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a instituição responsável, em nível 



nacional, por desenvolver esses indicadores e publicá-los periodicamente. Alguns desses indicadores 
desenvolvidos apresentam: 

 Indicador 5.4.1 - Proporção de tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado e cuidados, por 
sexo, idade e localização

Indicador 5.5.2 - Proporção de mulheres em posições gerenciais

Outros indicadores sequer foram produzidos, apesar de serem igualmente relevantes, assim como as 
metas que expressam.

No Brasil, um fator chama a atenção, quando comparado a outros países em desenvovimento: a relação 
entre trabalho e escolaridade das mulheres. Esse ponto foi analisado no Informe Brasil – Gênero e 
Educação, produzido por uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira. 

Leia e analise os dados das seguintes páginas do Informe Brasil – Gênero e Educação:

C) Emprego e Renda (pág. 31)

V) Distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) ocupada por sexo, segundo 
Categoria de Ocupação e Ramo de Atividade Econômica. Brasil: 2004, 2008 e 2011 (págs. 36 e 
37)

G) Perfil Educativo da População  (pág. 46 – 49)

E) Relação entre o nível educativo alcançado e o nível e qualidade do emprego (pág. 87 – 91) 

Discuta em seu grupo e relate a discussão em tópicos tomando como referência as seguintes 
questões

Como o relatório explica o aparente paradoxo entre nível de escolaridade das mulheres e qualidade do 
emprego alcançado?  

Como as desigualdades de gênero em termos de trabalho e educação no Brasil, percebidas nos 
indicadores, podem ser explicadas e criticadas à luz do que foi discutido e estudado na disciplina?  

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo5/indicador541
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo5/indicador541
http://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2013/10/gen_educ.pdf
https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo5/indicador552

