
“Que saiba costurar, que saiba bordar…”: Por que incluir
a perspectiva de gênero no planejamento educacional
Webinar

Data: quinta-feira, 16 de março de 2023
Horário: de 14h30 a 16h30 (GMT -3). Consulte o horário na sua cidade ou país
Idiomas: espanhol e português (com interpretação simultânea)

Nota conceitual

No âmbito do inicio das propostas regulares de formação para o ano de 2023, o Escritório para a
América Latina e o Caribe do IIPE UNESCO está realizando este webinar para refletir e discutir o
papel das políticas educacionais na promoção da igualdade de gênero, com vistas a tornar
efetivo o direito à educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todas as pessoas, sem
exceção.

Embora a maioria dos países da região tenha desenvolvido planos e programas destinados a
enfrentar as desigualdades educacionais em todos os sentidos, e até mesmo políticas
específicas para as mulheres, a disparidade de gênero continua sendo uma das dimensões da
desigualdade nos sistemas educacionais e, portanto, uma dívida a ser enfrentada pelas políticas
públicas.

Um dos objetivos estratégicos da UNESCO estabelecidos na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, que mais de 180 países subscreveram, insta os Estados a
"eliminar as disparidades de gênero na educação e assegurar o acesso igualitário das pessoas
vulneráveis, incluindo pessoas com deficiências, povos indígenas e crianças em situações de
vulnerabilidade, a todos os níveis de ensino e formação profissional". Da mesma forma, o
Objetivo 5 da mesma agenda propõe "alcançar a igualdade de gênero e dar poder a todas as
mulheres e meninas", reconhecendo que "é um direito humano fundamental e a base
necessária para um mundo pacífico, próspero e sustentável".

O IIPE UNESCO, em consonância com sua missão de acompanhar as equipes governamentais no
aperfeiçoamento de seus conhecimentos e habilidades para desenvolver políticas que
promovam a igualdade, tem integrado a perspectiva de gênero em todas as suas atividades,
especialmente nos cursos e programas de formação oferecidos mundialmente. O objetivo,
nesse sentido, é apoiar os países na integração das questões de gênero na e através da
educação, em todas as etapas do planejamento educacional e na gestão de políticas públicas,
com o entendimento de que se trata de buscar soluções para as questões de gênero de maneira
transversal em todas as ações do setor educacional.

Essa abordagem implica uma visão complexa do planejamento educacional que requer um
desenvolvimento integral e intersetorial. Em termos gerais, os eixos estratégicos propostos nas
políticas dos países de nossa região assumem as múltiplas dimensões do problema: a economia
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(emprego, riqueza, feminização da pobreza); saúde (com ênfase na saúde sexual e reprodutiva,
cuidado e bem-estar familiar); educação (analfabetismo, acesso à educação, lacunas por níveis,
uso das TICs); violência de gênero e seu impacto na vida de meninas e meninos; participação e
representação política e posições de poder; desenvolvimento sustentável; entre outros eixos.

A adoção de uma abordagem abrangente das políticas educacionais inclui não apenas o
reconhecimento dos dados objetivos sobre as desigualdades de gênero, mas também, e
especialmente, a desnaturalização das concepções enraizadas nas práticas educacionais. "...
Que saiba costurar, que saiba bordar..."1, um verso de uma canção popular que ainda hoje pode
ser ouvida nos pátios das escolas, é apenas uma das muitas expressões dos estereótipos sociais
que estão na base da vida cotidiana escolar e que deveriam ser objeto de políticas ativas e
problematizadoras.

Nesse caso, a proposta é de abordar alguns eixos que funcionam como chaves de interpretação
e formulação para o planejamento e gestão de políticas educacionais, levando em conta a
transversalidade e a abrangência da igualdade de gênero como uma dimensão inevitável na
construção de sociedades mais justas.

Formato e especialistas

Este webinar durará duas horas e abordará o assunto no contexto atual, mas também com
vistas ao futuro da educação. Contará com um painel central, um espaço de diálogo entre
especialistas e um bloco final para refletir sobre a importância da formação das equipes
ministeriais, incluindo testemunhos de ex-participantes das formações do IIPE UNESCO. Além
disso, haverá um breve espaço para perguntas às especialistas convidadas.

Farão parte dos painéis:

● Denise Carreira, Professora, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP)
● Mariana Braga, Oficial de programas do Setor de Educação, UNESCO Brasil

● Margarita Humphreys Ostertag, Coordinadora de Políticas Públicas, Fundación Colunga

● Milena D'Atri, Consultora em assuntos de gênero e educação, IIPE UNESCO, Escritório

para ALC

Além disso, o evento será moderado por Mariana Clucellas, Coordenadora de Formação do IIPE
UNESCO, Escritório para ALC, e contará com a participação de Pablo Cevallos Estarellas, Diretor,
IIPE UNESCO, Escritório para ALC, y Beatriz Pont, Global Training Practice Lead do IIPE UNESCO.

1 Nota de tradução: verso extraído da cantiga popular “Arroz con leche” (Arroz doce em tradução livre) presente em
países de língua espanhola na América Latina.

https://www.youtube.com/watch?v=4STiEqI4Vtk
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Agenda

Quinta-feira, 16 de março de 2023

14h30 - 14h50 (GMT -3) Abertura e apresentação institucional
Mariana Clucellas
Coordenadora de Formação, IIPE UNESCO, Escritório para ALC

Pablo Cevallos Estarellas
Diretor, IIPE UNESCO, Escritório para ALC

A necessidade de incorporar a perspectiva de gênero no planejamento
educacional
Mariana Braga
Oficial de programas do Setor de Educação, UNESCO Brasil

14h50 - 16.00 (GMT -3) Eixos para a inclusão da dimensão de gênero na concepção e
implementação de políticas educacionais
Conversatório

● Denise Carreira
Professora, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

● Margarita Humphreys Ostertag
Coord. Políticas Públicas, Fundación Colunga e  Socia de La Morada

Moderadora: Milena D'Atri
Consultora em assuntos de gênero e educação, IIPE UNESCO, Escritório para
ALC

16h00 - 16h30 (GMT -3) A formação das equipes ministeriais, sua importância para a transformação
educacional
Mesa de intercâmbio

● Beatriz Pont
Global Training Lead, IIPE UNESCO

● Alumni do IIPE UNESCO, Escritório para ALC

16h30 - 16h40 (GMT -3) Encerramento

Inscrição e ingresso

Este é um evento gratuito.

Para entrar na sala Zoom, será necessário registrar-se no seguinte link:
https://bit.ly/webinariipeunescopt.

Nesse link, você poderá baixar seu certificado de participação após o webinar.

Poderá também assistir à transmissão ao vivo do evento no LinkedIn e no YouTube.

https://bit.ly/webinariipeunescopt
https://ar.linkedin.com/company/iipe-unesco-buenos-aires?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/channel/UCtA25MtivvVCY7fpgGLBegw

