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A série de documentos Estado da Arte de pesquisas sobre políticas educa-

cionais faz parte das atividades da área de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Escritório para a América Latina do Instituto Internacional de Planejamento 

Educacional (IIPE), cuja missão é fortalecer capacidades dos Estados 

Membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) na região para planejar e gerenciar seus sistemas 

educacionais. 

A produção desses documentos está articulada especificamente ao projeto 

do Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina 

(SITEAL). O SITEAL é um observatório online que oferece uma base de po-

líticas, regulamentos, pesquisas e estatísticas sobre a situação educacional 

e da primeira infância na América Latina, a partir da qual são produzidos 

documentos que sistematizam e interpretam essas informações para seu 

seguimento.

O objetivo dos Estados da Arte é fornecer documentos que sistematizem 

e analisem pesquisas sobre temas relevantes para o planejamento e a ges-

tão da política educacional às equipes técnicas do governo, pesquisadores, 

professores e capacitadores. Através desse tipo de estudo, há um esforço 

por gerar conhecimento útil, a fim de identificar e resumir o nível de des-

envolvimento de cada tema, reconhecendo dimensões, categorias e focos, 

bem como pontos de dissidência, as constantes, as tendências e os desa-

fios atuais que surgem em cada caso. Esses estudos têm como propósito 

contribuir com a compreensão do tema selecionado e, ao mesmo tempo, 

enriquecer o debate educacional.

A expectativa é que, através de seus diferentes eixos, essa série de docu-

mentos funcione como um conjunto de estudos que facilitem a tradução 

do conhecimento produzido pelo mundo acadêmico para o campo das po-

líticas públicas . 
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1. Introdução

A Educação e Formação Técnica e Profissional (EFTP) na América Latina 

enfrenta diversos paradoxos. Por um lado, tende a estar à margem dos 

sistemas educacionais, das políticas educacionais e também da pesquisa, 

dada sua heterogeneidade, seu menor prestígio, sua especificidade, entre 

outros aspectos característicos (Sevilla, 2017; Sepúlveda, 2017; Buquet 

e Moreno, 2017). Por outro lado, nos últimos anos, foi possível observar 

um interesse crescente em vários países da região no contexto das rápi-

das mudanças tecnológicas, com um impacto nos sistemas de produção e 

a demanda pelo desenvolvimento de novas habilidades para o trabalho re-

munerado. Além dessas tensões, a EFTP na América Latina tende a reunir 

aqueles que não têm acesso a maiores níveis de formação, como jovens 

de camadas socioeconômicas mais baixas e de maior vulnerabilidade social 

(Muñoz, 2019), sendo, portanto, uma área-chave para garantir uma edu-

cação de qualidade para todas as pessoas, tal como aspira a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável.

Apesar da sua importância para o desenvolvimento da região, a pesquisa 

em educação teve “uma fraca abordagem analítica sobre o que acontece 

com essa modalidade formativa nas escolas e no crescente sistema de edu-

cação pós-secundário” (Sepúlveda, 2017 ). Particularmente, existem pou-

cos estudos sobre a educação técnica superior não universitária (Jacinto, 

2013), bem como análises com perspectiva de gênero, o que dificulta a 

visibilidade das desigualdades presentes nesse campo de formação para 

mulheres, jovens e crianças que estudam e concluem a EFTP.

Desde o início da educação para o trabalho, “as diferenças de gênero esti-

veram evidentes: enquanto os jovens homens se incorporam à formação 

produtiva e industrial, as mulheres cumprem atividades formativas relacio-

nadas ao comércio e a serviços” (Valdivia 2006). Algumas pesquisas ante-

riores indicam que “a educação técnica e profissional reforça o processo 

de segmentação de gênero nos mercados de trabalho, à medida que suas 

instituições, estruturas e culturas foram projetadas para um gênero deter-

minado na maioria de seus programas, reforçando a imagem masculina ou 

feminina das profissões” (Sevilla et al., 2019). Essa escolha “considera os pa-

péis conhecidos no lar, que respondem aos mandatos culturais de gênero, 



IIPE UNESCO 
ESCRITÓRIO PARA 

A AMÉRICA LATINA 6

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALESTADO DA ARTE   |

para gerar uma percepção de que trabalhar em determinadas áreas – que 

representam um prolongamento na esfera pública dos papéis desempen-

hados na esfera – é normal ”(Rico e Trucco, 2014).

As evidências mais recentes na região mostram a persistência da limitação-

do acesso e desenvolvimento das mulheres em áreas tradicionalmente 

masculinas, bem como a segregação de gênero nos cargos ocupados, entre 

outras manifestações de desigualdade (Sepúlveda, 2017; Sevilla e Carvajal, 

2020). Isso contribui para reforçar a desigualdade estrutural de gênero, ex-

pressa em problemas estruturais identificados pela Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL), como a divisão sexual do trabal-

ho e a injusta organização social de assistência, a desigualdade socioeconô-

mica, os padrões culturais patriarcais e a concentração de poder (CEPAL, 

2017a). Caberessaltar que esses problemas estão relacionados a todos os 

tipos de formação para o trabalho das mulheres, seja como uma barreira 

ao acesso prévio, seja durante o processo de formação ou jána etapa pos-

terior da transição do âmbito educacional ao profissional (Muñoz, 2019).

Assim, a importância de integrar uma análise de gênero no estudo e pesqui-

sa educacional é fundamental para compreender e abordar as desigualda-

des de gênero em sua dimensão estrutural. A “Estratégia para a Educação 

e Formação Técnica e Profissional (EFTP) (2016-2021)” , formulada pela 

UNESCO, reconhece as desigualdades, preconceitos e estereótipos de gê-

nero presentes na EFTP, e expressa o compromisso de procurar “fechar 

as lacunas na compreensão sobre essa questão em diferentes contextos 

econômicos e culturais, promovendo a aprendizagem das políticas, o apoio 

a elas e o fortalecimento das capacidades” (UNESCO, 2016). Isso é essen-

cial na educação técnica e profissional, dado o seu vínculo estreito com o 

mundo do trabalho remunerado, onde as desigualdades são perpetuadas, 

constituindo um espaço especialmente propício para indagar nas tensões e 

transformações necessárias para superá-las.

Por esse motivo, o objetivo deste documento é fazer uma passagem pelos 

resultados de pesquisas recentes sobre o assunto, revelando as principais 

descobertas e conclusões como contribuições para o fortalecimento da 

igualdade de gênero nas políticas de EFTP na região. Para seu desenvolvi-

mento, foi realizada uma revisão bibliográfica de fontes secundárias, com 

base nas publicações de resultados de pesquisas e estudos sobre educação 
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técnica profissional e gênero desenvolvidos na região nos últimos cinco 

anos, entre 2014 e 2019.

O documento está organizado em quatro capítulos principais. O primei-

ro capítulo aborda o marco de referência, indagando sobre os vínculos e 

implicações de abordar a educação técnica e profissional sob uma pers-

pectiva de gênero, bem como a agenda internacional e regional, tanto 

para educação e formação técnica e profissional quanto para a igualdade 

de gênero. O segundo capítulo aborda o estado da pesquisa na região, li-

gada à educação técnica e profissional e gênero, identificando seu desen-

volvimento recente, bem como as tendências e as principais descobertas. 

Finalmente, são analisadas algumas conclusões e recomendações sobre o 

tema, que permitam contribuir para uma maior igualdade de gênero nas 

políticas educacionais da região no âmbito da educação e formação técnica 

e profissional.

2. Marco de referência

2.1. EFTP na América Latina com perspectiva de gênero

A educação e formação técnica e profissional (EFTP) tem sido caracteri-

zada na região como um âmbito educacional heterogêneo, vinculado a di-

ferentes níveis de ensino (secundário, pós-secundário, terciário e de for-

mação profissional) e que recebe nomes diferentes entre os países (Sevilla 

e Carvajal, 2020; Bloj, 2017; Sevilla, 2017). É importante notar que, nos úl-

timos anos, foram feitos esforços para melhorar o vínculo entre a educação 

e o trabalho remunerado, bem como ampliar as oportunidades de emprego 

para os formandos da EFTP, por meio de diversas reformas (Sevilla, 2017).

A UNESCO definiu que a EFTP compreende “o ensino, a formação e aqui-

sição de habilidades relacionadas a uma ampla variedade de setores ocu-

pacionais, atividades de produção, serviços e meios de subsistência”, sendo 

parte da aprendizagem ao longo da vida, que pode ser realizada nos níveis 

secundário, pós-secundário e superior, e inclui a aprendizagem no trabal-

ho e a formação permanente e o desenvolvimento profissional que podem 

levar à obtenção de certificações (UNESCO, 2016). Entre suas principais 
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características, destaca-se a combinação de diversas aprendizagens teóri-

cas e práticas, relevantes para uma ocupação ou campo de ocupação espe-

cíficos (Sevilla, 2017).

A integração da perspectiva de gênero na análise desse campo de for-

mação parte do reconhecimento das desigualdades que se expressam nele. 

Inicialmente, a desigualdade parece instalar-se no acesso das mulheres aos 

programas de educação técnica e profissional em seus diferentes níveis, 

mas depois avança para o reconhecimento das desigualdades que ocorrem 

ao longo da formação, ou seja, durante suas trajetórias educacionais e, pos-

teriormente, na inserção ao mercado de trabalho.

Para isso, a reprodução da discriminação e das desigualdades de gêne-

ro, expressas em distorções, estereótipos e papéis de gênero reforçados 

nos processos de formação, passaram a ser identificadas e questionadas 

– mesmo que de forma incipiente – que afetarão diretamente “a inserção 

de mulheres no mercado de trabalho e a super-representação feminina no 

trabalho informal e precário na região” (Educação 2020, 2015).

A igualdade na educação é uma demanda histórica dos movimentos de 

mulheres e feministas, primeiramente enfatizando a necessidade de um 

maior acesso a níveis de formação que tradicionalmente excluíram as mul-

heres, mas, posteriormente, dando visibilidade às diferentes formas de dis-

criminação que afetam as mulheres que permanecem nos sistemas educa-

cionais. Embora os sistemas educacionais já reconheçam a importância da 

igualdade de gênero como um princípio que guia a qualidade da educação, 

as desigualdades persistem e se reproduzem na América Latina.

As estatísticas na maioria dos países da região são limitadas para esse 

tipo de formação (Sevilla e Dutra, 2016) e até os dados podem variar de-

vido a reorganizações curriculares nos diferentes sistemas educacionais 

(Sepúlveda, 2017). No entanto, as informações disponíveis ilustram o pa-

norama da EFTP na região e nos permitem abordar, em parte, as problemá-

ticas descritas.

Por um lado, de acordo com a OIT (2017), “a preferência dos jovens pela 

educação técnica e a formação profissional ainda é baixa na região”, uma 

vez que apenas 8,3% da população jovem na América Latina opta por esse 

tipo de formação. Além disso, como observado anteriormente, abarca 
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principalmente jovens de famílias de baixa renda “especialmente por sua 

promessa de facilitar a transição precoce para o mercado de trabalho” 

(Sevilla, 2017, p. 45). Um exemplo disso são os casos do Chile e do Uruguai, 

em que “cerca de 45% das matrículas da educação técnica e profissional no 

nível secundário provém dos três primeiros indicadores de renda” (Sevilla, 

2017).

Segundo Sepúlveda (2017), considerando informações estatísticas de 

sete países, é possível observar que a EFTP atinge 30% das matrículas no 

nível secundário. Além disso, ao desagregar a inscrição na EFTP no nível 

secundário, os dados refletem uma participação similar de mulheres e ho-

mens, como ocorre em outros níveis educacionais onde as mulheres tive-

ram acesso progressivamente. Segundo dados do Instituto de Estatística 

da UNESCO (UIS) de 2016, a matrícula na EFTP no nível secundário era 

composta por 50,2% de mulheres e 49,8% de homens (UIS, 2018).

Considerando dados de 17 países da região, em nove deles há uma maior 

participação de mulheres nesse campo de formação e, em oito, uma maior 

participação de homens (ver Gráfico 1). No nível terciário ou superior, dada 

sua alta heterogeneidade, as informações são ainda mais limitadas. Com 

base em pesquisas domiciliares, em relação à composição da matrícula 

no nível superior, Sepúlveda (2017) destaca que atualmente existe uma 

situação favorável para as mulheres em praticamente todos os países, e 

esse padrão é reproduzido na educação superior ou universitária, onde se 

encontra uma parte importante da EFTP de nível terciário (ver Gráfico 2).

Gráfico 1: América Latina (17 países): Distribuição da matrícula de EFTP no nível 
secundário por sexo, 2016 (em porcentagens)
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Gráfico 2: América Latina (10 países): matrícula de estudantes de 2014, de 20 a 24 
anos, da educação superior não universitária, por sexo (em porcentagem)
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As estatísticas disponíveis mostram que as mulheres acessaram a EFTP nos 

níveis secundário e terciário. No entanto, como comentado anteriormente, 

isso não significa que as desigualdades de gênero tenham sido erradicadas 

 Mulheres
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na EFTP (Muñoz, 2019), já que, como em outras áreas da educação, exis-

tem diversas manifestações de discriminação e desigualdade nos espaços 

integrados por mulheres. A UNESCO (2016) enfatiza que “a questão da 

participação contribui para perpetuar as desigualdades entre homens e 

mulheres no trabalho e na sociedade em geral, inclusive em países que al-

cançaram a paridade no acesso”. As áreas com maior participação masculi-

na são as mais críticas, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 

e também a EFTP, que reflete as desigualdades de gênero nas ocupações 

e foi caracterizada pela segregação de gênero refletida na oferta de for-

mação profissional e especialidades, com uma clara distinção entre as áreas 

mantidas desde suas origens. Rico (2015) ilustra essa situação no caso do 

Chile, observando que: 

“a primeira escola profissional para meninas em Santiago foi inaugu-

rada em 1888, com o nome Escola Técnica Superior Feminina, e o cu-

rrículo original dessa instituição incluía confecção de roupas íntimas, 

moda, bordado, confecção de luvas, cartonagem, artigos de couro, 

culinária, lavagem e passagem de roupas.  E agora, 120 anos depois? 

Em 2008, o Ministério da Educação chileno diz que os homens re-

presentam 96% dos que estudam metalurgia e 90% dos que estudam 

eletricidade, enquanto as mulheres representam 93% na confecção 

de roupas e figurinos”.

Assim, o espaço educacional reproduz as barreiras, discriminações e ex-

clusões de gênero na educação. Além disso, a EFTP também inclui os pro-

blemas específicos do âmbito profissional que apoia a desigualdade so-

cioeconômica das mulheres. Por esse motivo, é fundamental identificar 

como os estudos e pesquisas investigaram as trajetórias das mulheres na 

educação técnica e profissional, tanto nas manifestações de discriminação 

quanto em outros fenômenos menos visíveis, que nos permitem derrubar 

a crença de que o acesso equitativo é suficiente para garantir a igualdade 

entre homens e mulheres.

Para isso, no seguinte ponto, veremos como a agenda internacional perce-

be a importância de vincular a igualdade de gênero à EFTP para promover 

a superação das desigualdades educacionais que, no caso das mulheres, 

tem uma origem diferenciada e sociocultural baseada nas construções de 
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gênero que permeiam os espaços educacionais e de trabalho.

2.2. Agenda internacional para a igualdade de gênero na 
EFTP

A agenda internacional, tanto global quanto regionalmente, reflete a impor-

tância da igualdade de gênero e da educação de qualidade para alcançar o 

desenvolvimento sustentável em conjunto, com instrumentos específicos.

Mundialmente, a Agenda 2030, principal consenso internacional vigente, 

reflete a importância da ligação entre a igualdade de gênero e a educação 

de qualidade para todas as pessoas, entre outras dimensões inter-relacio-

nadas para o desenvolvimento sustentável no mundo. A educação inclu-

siva, equitativa e de qualidade e a igualdade de gênero fazem parte dessa 

estrutura e são refletidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) 4 e 5, respectivamente, bem como nas metas de cada um deles.

O ODS 5 propõe alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. No entanto, “o compromisso com a igualdade de gê-

nero, os direitos e o empoderamento das mulheres é transversal a toda a 

Agenda 2030” (Bidegain, 2017).  Isso é evidenciado no ODS 4, que visa 

garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. O 

ODS 4 inclui a meta de garantir o acesso igualitário para homens e mulhe-

res a uma formação técnica, profissional e superior de qualidade, incluindo 

o ensino universitário; aumentar consideravelmente o número de jovens e 

adultos com as competências necessárias, em particular as técnicas e pro-

fissionais, para ter acesso ao emprego, o trabalho decente e empreende-

dorismo; eliminar as disparidades de gênero na educação; e garantir aces-

so igualitário a todos os níveis de ensino e formação profissional para as 

pessoas vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, povos indígenas e 

crianças em situação de vulnerabilidade (CEPAL, 2018).

Os ODS 4 e 5 possuem metas específicas que reforçam a necessidade de 

alcançar a igualdade de gênero na EFTP, entre elas: acabar com todas as 

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

(meta 5.1), realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recur-

sos econômicos (meta 5.a), adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação 
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aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento 

de todas as mulheres e meninas em todos os níveis (meta 5.c), assegurar a 

igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, 

profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a univer-

sidade (meta 4.3), aumentar substancialmente o número de jovens e adul-

tos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 

profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo (meta 

4.4) e eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualda-

de de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os 

mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e 

as crianças em situação de vulnerabilidade (meta 4.5). Esses objetivos es-

tão resumidos abaixo no Quadro 1.

Quadro 1. Metas dos ODS 4 e 5 (Agenda 2030) relacionados à igualdade de gênero 
na EFTP.

ODS 5: Atingir a igualdade de gênero e capacitar 
todas as mulheres e meninas.

ODS 4: Garantir uma educação inclusiva, equitativa e de 
qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todas as pessoas

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

Meta 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. 

Meta 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.  

Meta 4.3 Assegurar a igualdade de acesso para todos os 
homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior 
de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade. 

Meta 4.4 Aumentar substancialmente o número de jovens 
e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho 
decente e empreendedorismo. 

Meta 4.5 Eliminar as disparidades de gênero na educação e 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação 
e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo 
as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade. 

Além dessa agenda global, encontramos agendas específicas – global e re-

gionalmente – em torno da igualdade de gênero e da educação técnica pro-

fissional, tanto como temáticas separadas quanto inter-relacionadas.

Por um lado, os acordos e consensos globais e regionais para promover a 

igualdade de gênero são diversos. Em 1995, a Declaração de Pequim das 

Nações Unidas insta os Estados a garantir a igualdade de acesso e trata-

mento para homens e mulheres na educação. Além disso, esta declaração 

insta, entre outros aspectos, a potencializar ao máximo a capacidade de 

mulheres e meninas de todas as idades, garantir sua participação plena 
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– em condições  de igualdade – na construção de um mundo melhor para 

todos e promover seu papel no processo de desenvolvimento. Com base 

nisso, a Plataforma de Ação de Pequim enfatiza que a educação constitui 

um instrumento indispensável para alcançar os objetivos de igualdade, o 

desenvolvimento e a paz e também aponta que “a criação de um ambiente 

educacional e social onde haja igualdade entre mulheres e homens e me-

ninas e meninos (...) contribuiria efetivamente para eliminar as causas de 

discriminação contra as mulheres e as desigualdades entre mulheres e ho-

mens” (Nações Unidas, 1995).

Em particular, na América Latina e no Caribe, o processo de construção e 

adoção de compromissos em termos de igualdade de gênero e autonomia 

das mulheres moldou a Agenda Regional de Gênero, que converge com o 

marco global da Agenda 2030, complementa os ODS e contextualiza de-

safios estruturais (Bidegain, 2017). Esta agenda regional “compreende os 

compromissos dos governos da América Latina e Caribe com os direitos e 

a autonomia das mulheres e a igualdade de gênero que foram aprovados 

nas reuniões da Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e 

do Caribe” (CEPAL, 2017a) a partir de 1977. Para sua implementação, con-

ta com a Estratégia de Montevidéu desde 2016, um roteiro de ação para 

avançar em direção a um modelo de desenvolvimento baseado em direitos 

humanos, na autonomia das mulheres e na sustentabilidade.

A Estratégia de Montevidéu para a implementação da Agenda Regional de 

Gênero, no marco do desenvolvimento sustentável até 2030, contém um 

programa de medidas para superar os principais obstáculos nos processos 

de institucionalização da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres 

nos Estados da região. Além disso, define uma agenda de políticas públicas 

setorial e transversal, com o objetivo de eliminar as desigualdades de gê-

nero e contribuir para o desenvolvimento sustentável na América Latina 

(CEPAL, 2017a).

Essa estratégia propõe dez eixos de implementação que orientam a imple-

mentação de políticas e, além disso, são pertinentes para promover a im-

plementação da igualdade de gênero na EFTP:

1. Marcos normativos.

2. Institucionalidade.
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3. Participação.

4. Construção e fortalecimento de capacidades.

5. Financiamento.

6. Comunicação.

7. Tecnologia.

8. Cooperação.

9. Sistemas de informação.

10. Monitoramento, avaliação e prestação de contas. 

 

Recentemente, na XIV Conferência Regional sobre a Mulher da América 

Latina e do Caribe, realizada em Santiago em janeiro de 2020, os Estados-

membros da CEPAL, por meio do Compromisso de Santiago, expressaram 

sua vontade de promover políticas públicas que incluam medidas de ação 

afirmativa para permitir que meninas, adolescentes e mulheres participem, 

permaneçam e concluam sua educação nas áreas da ciência, engenharia, 

matemática e tecnologia, incluindo as TICs e tecnologias emergentes e sus-

tentáveis. Expressaram também a importância de promover a participação 

do trabalho de mulheres nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e ma-

temática, eliminando a segregação do trabalho e garantindo o trabalho de-

cente e a igualdade salarial (CEPAL, 2020a).

Por outro lado, a agenda para a educação técnica e profissional tem uma 

perspectiva de gênero por enfatizar a  igualdade, a não discriminação, a 

equidade social e o gozo efetivo do direito à educação. Essa agenda é com-

posta por acordos e consensos internacionais, como a Convenção sobre a 

Educação Técnica e Profissional (1989), a Recomendação sobre Educação 

e Formação Técnica e Profissional (1962, atualizada em 1974 e 2001), 

a Recomendação sobre a Educação e Formação Técnica e Profissional 

(2015) e Estratégia para a Educação e Formação Técnica e Profissional 

(EFTP) (2016-2021) como o acordo mais recente.

Em particular, a Estratégia para EFTP (2016-2021), promovida pela 

UNESCO e enquadrada na Agenda 2030, apoia os esforços para mel-

horar a relevância dos sistemas de EFTP para proporcionar aos jovens e 

adultos as habilidades para o emprego, o trabalho decente, o empreen-

dedorismo e a aprendizagem ao longo da vida. Essa estratégia indica que 

“as mulheres, em particular, carecem de oportunidades para desenvolver 
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suas habilidades e acessar um trabalho decente” (UNESCO, 2016). Uma 

das áreas prioritárias de ação da estratégia é promover a equidade entre 

homens e mulheres. As ações propostas incluem: ampliar o acesso de mul-

heres e meninas a programas relevantes de EFTP, promover a igualdade 

de oportunidades no mundo do trabalho e incorporar uma perspectiva de 

gênero no planejamento da EFTP, cujas ações específicas estão detalhadas 

no Quadro 2.

Quadro 2: Estratégia para a EFTP 2016-2021

Promover a equidade 
e igualdade entre 
homens e mulheres

Expandir o acesso de mulheres e meninas a programas relevantes de EFTP e promover a 
igualdade de oportunidades no mundo do trabalho:

•  Formulação de estratégias destinadas a promover o acesso das mulheres a áreas 
ocupacionais que ofereçam melhores perspectivas de emprego.

•  Definir práticas internacionais relevantes e promissoras para melhorar o seguimento e a 
avaliação da igualdade de gênero na EFTP.

•  Facilitar o diálogo sobre políticas, fortalecer a capacidade e promoção com os principais 
associados, incluindo os interlocutores do mercado de trabalho.

• Transversalização da perspectiva de gênero na planificação da EFTP:

•  Além de promover medidas específicas, a UNESCO dará apoio aos Estados-membros na 
incorporação da perspectiva da igualdade de gênero ao examinar e formular políticas, 
estratégias e atividades de EFTP, de maneira que as considerações sobre a igualdade de 
gênero influenciem positivamente as prioridades políticas e os padrões de gastos.

Abaixo, apresentamos o estado da pesquisa sobre gênero e EFTP na 

América Latina nos últimos 5 anos e, depois, analisamos as principais des-

cobertas e tendências da pesquisa na região com base no proposto pela 

agenda internacional. 

3. Pesquisas sobre gênero e EFTP na 
América Latina

3.1. Estado das pesquisas: o que está sendo investigado?

Nos últimos anos, alguns estudos foram identificados na região que co-

meçaram a se aprofundar nos vínculos entre a EFTP e as desigualdades 

de gênero expressas na região, tanto regional quanto nacionalmente. Nos 

estudos e pesquisas no período analisado (2014 a 2019), predomina uma 

abordagem metodológica exploratória e qualitativa ou mista, que analisou 

a caracterização, as construções sociais e o imaginário cultural tanto dos 
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que frequentam e se formam na educação técnica e profissional quanto na 

oferta educacional, nas próprias comunidades educacionais e nos demais 

atores que fazem parte do processo.

No nível regional, destacam-se os estudos realizados através do projeto 

“Educação e capacitação técnica e profissional para uma maior igualdade 

na América Latina e Caribe” (Vocational Education and Training for Equality 

in Latin America and the Caribbean), desenvolvido entre 2015 e 2019 pela 

CEPAL com o apoio do governo da Noruega. Este projeto buscou fortale-

cer o vínculo entre a EFTP e o mercado de trabalho, posicionando o tema 

como um eixo estratégico na agenda regional da América Latina e Caribe e 

abordando-o sob diferentes perspectivas (CEPAL, 2020b).

Como resultado, esses estudos geraram produção de conhecimento e  re-

comendações técnicas, promovendo o diálogo entre países sobre políticas 

e destacando a importância desse tema como um eixo vinculativo de des-

envolvimento social e produtivo na região. A evidência desenvolvida propôs 

uma análise comparativa e uma identificação das lições aprendidas. Nesse 

sentido, uma das áreas de trabalho do projeto centrou-se em gerar conhe-

cimento sobre a situação das mulheres nos sistemas de EFTP, por meio de 

estudos de caso no México (Buquet e Moreno, 2017), na Argentina (Bloj, 

2017) e Equador (García, 2019), além de análises documentais e caracte-

rizações em nível regional (Sepúlveda, 2017; Muñoz, 2019) e a sistemati-

zação e análise de programas de formação profissional ou capacitação no 

Chile e Uruguai (Muñoz, 2017; Espino, 2018).

Com o objetivo de analisar a situação da EFTP na América Latina e Caribe, 

o estudo realizado por Sepúlveda (2017) em nível regional põe atenção nas 

dimensões de gênero e na oferta da educação secundária e superior não 

universitária, abordando as características mais relevantes dos sistemas 

nacionais de formação e os principais desafios enfrentados para alcançar 

sua melhoria no futuro. Também em nível regional, o estudo realizado por 

Muñoz (2019) explora o atual debate sobre as barreiras, desigualdades 

de gênero e padrões discriminatórios que ainda persistem no campo edu-

cacional, reproduzidos no mundo do trabalho remunerado e que levam à 

desarticulação e dissociação entre ambos.

Em nível nacional, destacam-se os estudos e pesquisas sobre a EFTP e 
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gênero desenvolvidos na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e 

Uruguai.

No Chile, os resultados da pesquisa realizada por Sevilla, Sepúlveda e 

Valdebenito, pela Universidade Alberto Hurtado, foram divulgados em 

várias publicações (Sevilla e Carvajal, 2020; Sevilla et al., 2019; Sepúlveda, 

2017b). Esta pesquisa analisa a maneira pela qual os agentes educacionais 

entendem e enfrentam as diferenças entre homens e mulheres em seus 

estabelecimentos, bem como os marcos das experiências educacionais 

daqueles que cursam esse nível educacional. A pesquisa aborda, pontual-

mente, a escolha de especialidades e suportes, as experiências em relação 

a outros, as aspirações e projetos de futuro, as percepções sobre o mun-

do do trabalho, a influência familiar nas opções vocacionais e a percepção 

sobre as especialidades da EFTP direcionada às mulheres, entre outros 

elementos.

Na Argentina, destacam-se os estudos de D’Andrea e Buontempo (2019), 

Jacinta e García de Fanelli (2019) e Bloj (2017). Por um lado, o estudo 

realizado por D’Andrea e Buontempo (2019) – ambos acadêmicos da 

Universidade do Nordeste, na Argentina – analisa como as desigualdades 

entre homens e mulheres foram produzidas e reproduzidas em nível insti-

tucional nos anos 2017-2018. Além disso, os autores identificam as ações 

que visam promover a igualdade de gênero na educação técnica e profis-

sional na Argentina. Entre os aspectos analisados estão os motivos que 

influenciaram na escolha da escola, da especialidade ou do curso, na ava-

liação da formação recebida e as expectativas educacionais, profissionais 

e familiares.

Por outro lado, a pesquisa de Jacinto e García de Fanelli (2019) analisou 

três estudos de caso do Brasil, Colômbia e México, examinando em que 

medida a educação técnica terciária contribuiu para democratizar o acesso 

à educação por meio da diversificação institucional, a ampliação das ma-

trículas e a melhoria do acesso a empregos de qualidade. A análise explora 

particularmente as diferenças nos processos de admissão entre a educação 

técnica terciária e as instituições universitárias para investigar a transição 

de estudantes da educação técnica superior a universidades ou estudos de 

pós-graduação, com relação aos regulamentos técnicos e à prática real. Por 

fim, o estudo examina as transições dos graduados na educação técnica 
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terciária ao mercado de trabalho (Jacinto e García de Fanelli, 2019).

Anteriormente, o estudo realizado por Bloj (2017), acadêmica da 

Universidade Nacional de Rosário, analisou diversas experiências através 

de entrevistas aprofundadas com mulheres que cursaram ou estão cur-

sando diferentes especialidades de EFTP de nível médio e superior (em 

estabelecimentos de gestão pública e privada) e inseridas ou não no cam-

po do trabalho. A pesquisa faz uma distinção entre um grupo de mulheres 

recém-formadas e outro grupo de mulheres com mais de 10 anos de ex-

periência profissional, que escolheram áreas tradicionalmente masculinas 

(eletromecânica, informática, mecânica elétrica, indústria de processos, 

eletrônica, mecânica, construção civil, higiene e segurança no trabalho e 

preservação do meio ambiente).

No México, Buquet e Moreno (2017), acadêmicos da Universidade Nacional 

Autônoma do México, desenvolveram um estudo de caso que investigou: 

a) a formação acadêmica (escolha e decisão da área de formação, vocação, 

ingresso, conteúdos cursados e graduação).

b) a trajetória profissional (a inserção refletida no tempo decorrido antes 

de conseguir um emprego, a coerência do trabalho com a formação 

realizada, renda, promoções, estabilidade, percepção de barreiras e 

dificuldades, bem como oportunidades e facilitadores no ambiente de 

trabalho).

c) a vida pessoal (autonomia, tensões entre vida profissional e familiar, 

identidade profissional versus identidade feminina).

 

No Equador, o estudo de caso realizado por García (2019) buscou conhe-

cer em profundidade as experiências vividas pelas mulheres em sua traje-

tória nas carreiras técnicas e tecnológicas tradicionalmente consideradas 

masculinas, bem como suas percepções de realizações, oportunidades, 

obstáculos e formas de discriminação por razão de gênero, tanto nos cen-

tros educacionais quanto no mercado de trabalho. Utilizou entrevistas 

em profundidade aplicadas a alunas e graduadas e entrevistas semiestru-

turadas a diretores, professores e empresários que tiveram uma relação 

de trabalho ou pedagógica com trabalhadoras ou estudantes mulheres, 

respectivamente.
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O estudo realizado no Equador por García (2019) analisa as barreiras para 

o acesso das mulheres à educação técnica e profissional nos níveis secun-

dário e terciário, especialmente nas áreas tradicionalmente consideradas 

masculinas, bem como na decisão profissional. Além disso, investiga a me-

diação de agentes educacionais, familiares e outros atores na reprodução 

ou ruptura de estereótipos e papéis atribuídos aos gêneros; os obstáculos 

que as mulheres enfrentam em sua trajetória educacional e as estratégias 

que desenvolvem para a eficiência terminal em áreas preeminentemente 

masculinas; a divisão sexual do trabalho durante o processo de formação 

técnica e tecnológica, que determina uma segregação horizontal, ou seja, a 

separação de atividades, responsabilidades, espaços e status entre mulhe-

res e homens; e os obstáculos, juntamente com as oportunidades que as 

mulheres técnicas ou tecnólogas enfrentam para sua inserção e promoção 

no mercado de trabalho.

Além disso, foram desenvolvidos dois estudos nacionais no Chile e no 

Uruguai sobre a formação ou capacitação profissional, que fazem parte da 

educação técnica e profissional não formal. É importante observar que, na 

América Latina, a capacitação profissional está intimamente relacionada 

à formação para o trabalho, incluindo trabalhadores com e sem formação 

formal, dentro e fora do mercado de trabalho.

No Chile, o estudo realizado por Muñoz (2017) analisa a oferta de capaci-

tação profissional voltada, em particular, para mulheres em situação de po-

breza e vulnerabilidade, implementada por instituições públicas no período 

de 1991 a 2016, identificando algumas de seus características, abrangência 

e principais resultados. No Uruguai, o estudo realizado por Espino (2018) 

analisou a oferta de capacitação profissional para mulheres que vivem em 

situação de pobreza, implementada por instituições públicas do país.

3.2. Principais descobertas e tendências regionais nas pes-
quisas sobre gênero e EFTP

Nos pontos anteriores, vimos como a igualdade de gênero na EFTP foi en-

fatizada na agenda internacional. Entre os principais aspectos abordados, 

identificam-se algumas áreas-chave, que possibilitam relacionar os resul-

tados e identificar algumas tendências na região que alimentam políticas 

educacionais nesse quesito. Essas áreas-chave são: acesso, processos de 
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formação e conexão com o mundo do trabalho.

Vínculo com o mundo 
do trabalho

Acesso à EFTP

Oferta segregada em 
áreas e especialidades

Escolhas 
vocacionais

Práticas sexistas 

Influência 
dos atores

Processos de formação
 na EFTP

Práticas 

Os resultados dos estudos identificados anteriormente mostram alguns 

dos problemas críticos que estão ligados a essas áreas abordadas pela 

agenda internacional. Entre esses problemas, estão: a oferta educacional 

que reforçaria a segregação ocupacional do mercado de trabalho, os fato-

res condicionantes para a escolha da área ou especialidade formativa em 

que o gênero exerce forte influência, o papel dos atores educacionais e a 

socialização de gênero como barreira e fator reprodutor de uma ordem de 

gênero desigual.

3.2.1. Acesso à EFTP: igualdade entre mulheres e homens?

Embora as médias regionais mostrem uma alta participação das mulheres 

na EFTP de uma forma geral (ver Quadros 1 e 2 nos pontos anteriores), 

pesquisas mostram uma limitação no acesso e desenvolvimento das mul-

heres, especialmente em áreas com maior participação masculina, e uma 

acentuação na segregação de gênero nas profissões (Sepúlveda, 2017; 

Sevilla e Carvajal, 2020). Mesmo quando as mulheres têm acesso à EFTP, 

o fazem vinculado a ofícios ou especialidades que reproduzem a divisão se-

xual do trabalho expressa na segregação de áreas na oferta da EFTP, mas 

também na demanda pelas áreas. Essa demanda é determinada por diver-

sas motivações e expectativas em relação à escolha vocacional, cujas des-

cobertas específicas serão detalhadas abaixo.
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A oferta da EFTP: segregação ocupacional por gênero em áreas e 
especialidades

Pesquisas revelam a preeminência de uma oferta educacional que reforça a 

segmentação de gênero (Sepúlveda, 2017), que se baseia na divisão sexual 

do trabalho e, posteriormente, se traduz em segregação de trabalho ba-

seada nos estereótipos de gênero das ocupações. D’Andrea e Buontempo 

(2019) apontam que “a ETP se caracterizou por apresentar marcas de dis-

criminação sexista e por reproduzir, em suas salas de aula, a divisão sexual 

do trabalho cristalizada culturalmente”. Apesar disso, afirmam que as mul-

heres “foram ingressando gradualmente na EFTP, embora sua inserção 

no mercado de trabalho ainda seja um problema”. A EFTP se constituiria, 

então, como um ambiente educacional altamente segregado, refletindo e 

reproduzindo a divisão sexual do trabalho.

Cabe ressaltar que esta oferta educacional que reproduz e reforça a se-

gregação faz parte da história e trajetória da EFTP na região. O estudo 

de Sepúlveda (2017) identifica quatro momentos da história da EFTP na 

América Latina e Caribe:

1. Origem das escolas de artes e ofícios (1850-1930): caracterizados por 

padrões formativos e de trabalho baseados na divisão sexual do tra-

balho, onde as instituições femininas eram organizadas em função das 

tarefas tradicionais e do papel de mãe e esposa.

2. Centros de formação para o trabalho (1940-1970): expansão industrial 

que representou a incorporação da mulher nas atividades de serviço, 

mantendo a segmentação.

3. Desenvolvimento de programas específicos (1980): crescimento da for-

mação profissional para mulheres, em contextos de crises econômicas, 

que buscavam melhorar as condições de vulnerabilidade e desigualda-

de de acesso ao trabalho, promovendo o autoemprego ou o emprego 

em condições mais precárias.

4. Consolidação da educação secundária (a partir de 1990): a aprendiza-

gem ao longo da vida entra em foco, com ênfase na empregabilidade e 

mantendo a segmentação da oferta por gênero. Atualmente, por exem-

plo, carreiras técnicas secundárias e terciárias ainda replicam a segre-

gação de gênero que deu origem à EFTP.

Essa segregação é observada no tipo de carreiras oferecidas e escolhidas 
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onde as mulheres tendem a se concentrar em especialidades como admi-

nistração e serviços sociais, especificamente em educação infantil e enfer-

magem (Educação 2020, 2015). Para Weiss e Bernal (2013), já no início da 

EFTP no México, foram definidas:

“carreiras marcadamente masculinas e femininas; entre estas últimas, 

destacam-se as relacionadas ao comércio e à administração, como se-

cretariado, contabilidade e arquivologia, além das de natureza domés-

tica, como culinária, panificação, costura, moda, beleza e outras mais 

modernas relacionadas às ciências da saúde, como enfermagem, far-

macologia, química e optometria; e com o turismo, como promotoras 

e idiomas” (Sepúlveda, 2017, p. 17).

Buquet e Moreno (2017) constatam a persistência da baixa participação 

das mulheres em áreas ou carreiras em que tradicionalmente há maioria 

ou exclusividade masculina no México. Os autores também apontam que, 

na EFTP, a segregação assume uma forma condescendente, reforçada pela 

distinção entre a força física dos homens e a dedicação das mulheres, re-

produzindo estereótipos que marginalizam as mulheres de áreas tradicio-

nalmente masculinas, como a ciência e tecnologia.

No caso do Chile, as origens da EFTP se refletem no decreto que cria a 

Escola Profissional para Meninas (que remonta a 1888), onde se afirma 

que “o ensino prático que se dá nesta escola será gratuito e incluirá tra-

balho manuais e fundamentados das seguintes seções: comercial, costurei-

ras, costura e confecção de roupas íntimas, bordado, confecção de luvas, 

cartonagem e artigos de couro, culinária, lavagem e passagem de roupas e 

desenhos” (Sepúlveda, 2017). Além disso, Sepúlveda (2017) ressalta que 

essa segmentação também ocorre no nível terciário ou superior, e acres-

centa que “numerosos estudos relatam a segmentação do sistema de ensi-

no superior, questão que se evidencia no fato de as mulheres ingressarem, 

na maioria das vezes, em carreiras conhecidas tradicionalmente como fe-

mininas, nas áreas de educação, saúde e ciências sociais”.

É possível identificar uma situação semelhante no Equador, a partir do 

diagnóstico realizado no país, em 2011. Observa-se que:
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“(...) embora na educação técnica no Equador as escolas mistas nunca 

tenham sido oficialmente proibidas, ainda existe uma cultura que não 

apenas divide tradicionalmente as carreiras para homens e carreiras 

para mulheres, mas que as escolas ainda oferecem figuras profissio-

nais carregadas com estereótipos de gênero” (Ministério da Educação 

do Equador, 2013).

Na Colômbia, na educação técnica e tecnológica de nível superior, todas as 

entidades e programas são abertos a ambos os sexos, mas a matrícula nas 

carreiras técnicas e tecnológicas tradicionais, mais próximas das engenha-

rias, continua apresentando uma participação masculina significativamen-

te maior (Turbay, 2013).

Escolhas vocacionais: carreiras e especialidades segundo o gênero ou 
decisão vocacional?

Diante da pergunta “por que as mulheres não alcançam determinadas ca-

rreiras na EFTP?”, Bloj (2017) identifica alguns fatores estruturais e sub-

jetivos, como barreiras para o acesso e permanência no sistema de ensino 

médio ou superior diferenciado para os homens. Além disso, destaca os 

fatores derivados dos papéis desempenhados pelas mulheres, especifica-

mente o reprodutivo, que inclui a responsabilidade das tarefas domésticas 

e do cuidado, bem como os fatores relacionados aos estereótipos de gêne-

ro e outras barreiras associadas à aplicação de políticas públicas, das quais 

derivam os procedimentos para a obtenção de vagas no sistema de ensino 

médio e superior (Bloj, 2017).

Para Buquet e Moreno (2017), a persistente segregação entre as pro-

fissões consideradas femininas e masculina é um reflexo dos papéis de gê-

nero adquiridos na socialização precoce, e estas, por sua vez, determinam 

as preferências vocacionais. Da mesma forma, García (2019) aponta que 

o imaginário, internalizado nas mulheres e outros atores que mediam a 

decisão vocacional, funciona como barreiras para o acesso às áreas com 

maior presença masculina. No entanto, outras são socialmente considera-

das adequadas para as mulheres porque representam a extensão do papel 

reprodutivo e seus atributos de gênero correspondentes.

No Uruguai, um estudo desenvolvido por Espino (2018) conclui que as di-

ficuldades em reverter os estereótipos de gênero por meio de programas 
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de formação profissional operam desde a demanda e a oferta educacional. 

Isso quer dizer que não apenas se oferecem programas de formação que 

perpetuam a segregação, mas as mesmas pessoas demandam programas 

que respondam aos papéis de gênero, reproduzindo a divisão do trabalho, 

o que explica a complexidade de lidar com as desigualdades de gênero da 

“educação para o trabalho”, tanto formal quanto informal.

Além disso, o estudo destaca que, em alguns casos, as mulheres participan-

tes dos programas analisados “questionaram as tarefas e a formação atri-

buídas, já que não as consideravam coerentes ao seu gênero (devido ao uso 

da força e à baixa aplicabilidade que teriam posteriormente, no mercado de 

trabalho)” (Espino, 2018), acrescentando que:

“(...) essa desconformidade deve ser tomada como um ponto válido: se 

não se empreendem ações paralelas que articulem com o setor privado 

a inserção dessas mulheres (ou de mulheres em geral) nas áreas não tra-

dicionais, é possível que a inserção profissional das capacitadas nestes 

ofícios seja mais dificultosa do que a daquelas capacitadas em perfis fe-

mininos ‘clássicos’” (Espino, 2018).

Para García (2019), entre as barreiras com influência direta nas decisões 

profissionais das mulheres estão: 

1. fatores estruturais, como a pobreza e a insegurança pública, que, em-

bora afetem homens e mulheres, têm magnitude e impacto diferentes 

sobre eles.

2. fatores derivados dos papéis desempenhados pelas mulheres, especi-

ficamente o reprodutivo, que inclui a responsabilidade das tarefas do-

mésticas e do cuidado das crianças, bem como as barreiras subjetivas 

ligadas aos estereótipos de gênero.

3. aquelas associadas à aplicação de políticas públicas.

Bloj (2017) também aponta que o apoio familiar é fundamental para a es-

colha da carreira, especialmente quando as mulheres escolhem áreas de 

formação tradicionalmente masculinas. Nesse sentido, Bloj identifica dife-

renças intergeracionais entre as entrevistadas como parte do estudo de 

caso na Argentina: entre as mulheres entrevistadas entre 35 e 50 anos, 

observa-se que a escolha pela EFTP foi mais resistida socialmente e pela 
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família do que no caso de mulheres entre 20 e 35 anos. Além disso, “grande 

parte das mulheres que receberam apoio familiar, o recebeu através dos 

familiares masculinos, principalmente quando o pai e/ou os irmãos atuam 

na área técnica” (Bloj, 2017).

Essa situação é diferente no estudo de caso no México, onde se evidencia 

que a família também pode ser um fator condicionante para dissuadir as 

decisões vocacionais das mulheres. No estudo realizado, observa-se “que 

os pais, mas também as mães, não apenas influenciam suas filhas, mas as 

pressionam a estudar carreiras consideradas mais adequadas para as mul-

heres” (Buquet e Moreno, 2017).

Essas descobertas revelam que a escolha da carreira ou especialidade res-

ponde a profundas bases socioculturais. Portanto, uma política educacio-

nal com perspectiva de gênero deve concentrar esforços na etapa prévia 

(Sepúlveda, 2017), que envolve o ambiente familiar, as instituições de ensi-

no, mas também as próprias mulheres.

Cabe destacar que as instituições de ensino também desempenham um 

papel na orientação profissional que afeta, em certa medida, a escolha ou 

permanência na carreira. Valdivia (2006) apontou que todos os atores no 

contexto educacional trazem suas próprias concepções de gênero, des-

envolvidas em seu ambiente familiar, e ao longo dos anos de estudo essas 

ideias são reforçadas, uma vez que não há um tratamento explícito em prol 

da igualdade de oportunidades. Assim, a maioria dos estudantes escolhe e 

finalmente cursa as especialidades típicas de seu gênero (Valdivia, 2006). 

Nos pontos a seguir, exploraremos esse assunto.

3.2.2. Processo de formação na EFTP e igualdade de gênero

Os estudos de gênero aplicados ao campo da educação destacaram a im-

portância dos processos de ensino e aprendizagem para a socialização de 

gênero, especialmente na educação formal, onde são reforçados papéis e 

estereótipos que reproduzem e perpetuam a divisão sexual do trabalho e, 

com ela, a desigualdade entre homens e mulheres. Aponta-se que “o sis-

tema educacional desempenha um papel importante no aumento ou di-

minuição da desigualdade de homens e mulheres na vida adulta e na re-

produção da discriminação de gênero na sociedade” (Rico e Trucco, 2014). 
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Assim, os papéis e estereótipos de gênero são transmitidos a partir da edu-

cação precoce e reforçados por meio de currículos educacionais e práticas 

institucionais e docentes (CEPAL, 2019).

Práticas sexistas na EFTP

O sexismo tem sido uma das principais expressões de discriminação e des-

igualdade de gênero no campo educacional, com a educação não sexista 

sendo uma demanda dos movimentos feministas das mulheres atuais e do 

passado. O sexismo tem sido entendido como uma série de atitudes que 

promovem estereótipos de gênero ou que discriminam com base no gêne-

ro, reforçando uma ordem desigual. Moya (citado em Rebollo et al., 2011), 

identifica diferentes tipos de sexismo: 

1. Manifesto, hostil ou clássico, expresso nas crenças de que as mulhe-

res são mais fracas e inferiores aos homens, que não são totalmente 

competentes ou cujas tarefas e responsabilidades estão relacionadas 

apenas à família e ao lar. 

2. Neossexismo, que considera a incorporação massiva de mulheres no 

mundo profissional, político e social como uma ameaça a certos valores 

tradicionais.

3. Sexismo ambivalente, onde coexistem sentimentos positivos (sexismo 

benevolente, paternalista ou protetor) e negativos (sexismo hostil) em 

relação às mulheres. 

Los procesos de EFTP, evidenciados en las investigaciones revisadas, dan 

cuenta de prácticas sexistas en la región. Sepúlveda (2017) señala que, 

aunque existen pocos estudios que profundizan en los aspectos de repro-

ducción socio-cultural, “en los sistemas educativos se evidencia la natura-

lización de las diferencias de género, operando un mecanismo de retroa-

limentación entre la organización de la oferta formativa y las elecciones 

predominantes entre hombres y mujeres en el momento de su diferencia-

ción curricular”. Así, la orientación masculina hacia las actividades de tipo 

industriales, y la femenina hacia aquellas del sector servicios, constituye un 

“universal” educativo particularmente difícil de modificar, y ratificado por 

las prácticas del conjunto de los actores del sistema educativo (Sepúlveda, 

2017).

Por sua vez, Sevilla, Sepúlveda e Valdebenito (2019) destacam que o bom 
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tratamento ou a disposição positiva dos docentes em relação às estudan-

tes mulheres traz consigo certos estereótipos referentes às diferenças en-

tre homens e mulheres. Neles, certas características do gênero feminino 

são exaltadas e celebradas, o que pode estar associado ao sexismo bene-

volente: estereotipa às mulheres descrevendo-as como “maravilhosas, po-

rém fracas” e, portanto, exigindo proteção masculina.

Essas crenças também são observadas tanto no discurso das autorida-

des quanto no das próprias egressas nos estudos de caso do México e da 

Argentina, que apontam que existem qualidades e habilidades próprias de 

homens e mulheres que justificam diferentes tratamentos e tarefas. Isso 

implica que uma mulher que entra em uma esfera considerada masculina 

é obrigada a adotar códigos e até comportamentos masculinos. Buquet e 

Moreno (2017) também apontam que:

“(...) a visão estereotipada e condescendente das qualidades inerentes 

à feminilidade ou masculinidade, juntamente com a hipótese da infe-

rioridade das capacidades das mulheres, indicam uma baixa percepção 

da discriminação de gênero como um problema de caráter estrutural” 

(Buquet e Moreno, 2017).

Tanto o estudo de Bloj (2017) na Argentina quanto o estudo de Buquet e 

Moreno (2017) no México destacam o peso vigente dos estereótipos em 

relação à força física, a maior ou menor facilidade para atividades manuais 

e comunicacionais e a cegueira em relação à construção social subjacente. 

D’Andrea e Buontempo (2019) apontam que o sexismo “presente nas salas 

de aula e nas interações professor-aluno é parte do conteúdo que a escola 

promove”. Trata-se, então, de visar também o desenvolvimento de estraté-

gias pedagógicas para o desenvolvimento de competências com perspec-

tiva de gênero (Sevilla e Dutra, 2016), que é um dos aspectos menos abor-

dados pelas pesquisas na região.

Influência dos atores no processo educacional: o papel de diretores, 
docentes e de pares

Foi ressaltado que o conjunto de atores (docentes, diretores e estudantes) 

compartilha da percepção de que, nos últimos anos, houve uma transfor-

mação cultural propícia a uma formação mais igualitária entre homens e 
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mulheres. No entanto, essa ideia não condiz com a segregação de gênero 

que persiste e foi previamente identificada (Sevilla et al., 2019), nem com as 

crenças dos atores que fazem parte do processo educacional.

Sevilla e Carvajal (2020) identificam pelo menos três posições discursivas 

de diretores em relação à participação de mulheres em programas de es-

tudo da EFTP secundária na área industrial, tradicionalmente masculina: a 

invisibilização do problema no espaço escolar, a naturalização dos papéis 

tradicionais de gênero e o reconhecimento externo da problemática da 

desigualdade entre homens e mulheres, mas situando sua origem fora do 

espaço escolar. Estes poderiam implicar, segundo as autoras, a isenção de 

suas responsabilidades diante das desigualdades.

Também se argumentou que “as desvantagens sofridas pelas mulheres em 

sua experiência educacional e profissional são parcialmente explicadas pe-

los empregos disponíveis, mas também pelo impacto socializante das ati-

vidades educacionais” (Jacinto e Millenaar, citadas por Sepúlveda, 2017). 

Assim, as carreiras técnicas estão “associadas a escolhas e códigos masculi-

nos que reproduzem os estereótipos de gênero hegemônicos” (Bloj, 2017), 

e isso se reflete: nos nomes das qualificações, que aparecem no masculino 

como linguagem neutra, mesmo nas especialidades com maior presença 

feminina; na ausência das expressões mulheres ou gênero nos conteúdos 

curriculares; na linguagem visual pela qual a oferta educacional é comuni-

cada e promovida, que leva à distinção entre áreas femininas e masculinas, 

sendo uma forma de reproduzir estereótipos.

No México, destacou-se que “a permanência das mulheres nas escolas téc-

nicas é permanentemente ameaçada pelo ambiente escolar nas carreiras 

masculinas, notavelmente hostis às mulheres” (Buquet e Moreno, 2017). 

Segundo os autores, o trabalho de campo realizado no México mostrou 

que, para muitas mulheres jovens, é “difícil permanecer em espaços onde 

há maioria de homens” e que “muitas delas abandonam essas carreiras de-

vido ao clima de discriminação, assédio e bullying a que são submetidas 

quando ingressam no ‘ambiente masculino’ (Buquet e Moreno, 2017).

No Equador, os resultados do estudo realizado por García (2019) mostram 

que o ambiente educacional das carreiras consideradas tradicionalmente 

masculinas confronta as mulheres:
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1. percepções sobre seus atributos e capacidades pelos pares.

2. segregação de tarefas e responsabilidades.

3. hostilidade e violência de gênero.

Além disso, em um diagnóstico realizado no mesmo país, observa-se que: 

“(...) os atos de violência identificados nas escolas pelas pessoas entre-

vistadas são mais masculinos que femininos: as violências provêm de 

homens contra homens ou contra mulheres, bem como a persistên-

cia e predominância de estereótipos e crenças sobre gênero por par-

te das equipes das instituições de ensino, dos estudantes e familiares 

”(Ministério da Educação do Equador, 2013).

Buquet e Moreno (2017) também apontam que “a responsabilidade de con-

trolar o comportamento hostil dos homens é atribuída às mulheres; se elas 

agirem com ‘seriedade’, conseguirão o ‘respeito’ de seus pares”. Para as au-

toras, “são preocupantes os testemunhos que mostram que a violência de 

gênero ainda é modulada por um duplo padrão de moralidade sexual, onde 

as mulheres são ‘culpadas’ pelo comportamento dos homens”. Além disso, 

a ausência de modelos femininos no ambiente educacional, dada a baixa 

representação feminina nas equipes docentes, reforça a discriminação. 

Observa-se que os docentes tendem a não ter ferramentas para regular 

linguagens e interações não sexistas, com consciência dos estereótipos.

García (2019) destaca que a conclusão da formação em uma carreira téc-

nica e tecnológica onde os homens predominam implica, para as alunas 

mulheres, a implementação de diferentes estratégias. Algumas dessas es-

tratégias são comuns a qualquer estudante cujo objetivo seja concluir seus 

estudos, mas outras são particulares e, sem dúvida, respondem à especi-

ficidade do contexto, como a assimilação ao grupo majoritário, adaptando 

suas atitudes e práticas ao padrão masculino normalizado. Essa definição 

condiz com os resultados do estudo de Bloj (2017) na Argentina, que apon-

ta que “muitas mulheres adotam códigos masculinos como próprios”, con-

cluindo que são as mulheres quem se adaptam ao contexto, não as insti-

tuições ou as comunidades educacionais. Bloj (2017) enfatiza que “embora 

nos processos de ensino e aprendizagem existam interações, conflitos e 

alianças, predomina um estilo de relação entre homens e mulheres nesse 

campo que impõe a estas últimas a adaptação a esses códigos”.
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Segundo Valdivia, os docentes técnicos, homens e mulheres, desempen-

ham um duplo papel nessa construção, pois, em primeiro lugar, são eles 

quem orientam explícita e implicitamente a escolha de seus alunos; em se-

gundo lugar, porque ao longo de todo o processo educacional reforçam o 

processo de construção da identidade de jovens e adolescentes (Valdivia, 

2006). Assim, a presença e o reforço de estereótipos de gênero constituem 

uma das barreiras e preconceitos de gênero mais observados no campo 

educacional. Esses estereótipos constituem “esquemas culturais que ser-

vem para interpretar e dar sentido ao mundo social, orientando os papéis e 

comportamentos esperados de homens e mulheres, para o que a sociedade 

considera aceitável para ambos” (Correll, citado em Rico e Trucco, 2014). 

Os estereótipos de gênero são transmitidos pela sociedade e pelo sistema 

educacional, tanto pelos docentes, pelo currículo oculto e a escassez de 

modelos, quanto pela baixa presença de mulheres na ciência e tecnologia e 

em posições de poder, entre outros motivos (Rico e Trucco, 2014).

3.2.3. A relação da EFTP com o mundo do trabalho

Cabe ressaltar que as práticas sexistas tendem a ser invisibilizadas ou na-

turalizadas para além do campo educacional. Por exemplo, os empregado-

res entrevistados no estudo de caso da Argentina também incorporam a 

distinção de qualidades de acordo com o gênero, destacando nas mulhe-

res maiores habilidades para os detalhes e a dedicação, e transmitindo que 

corresponde aos homens um papel condescendente de proteção por sua 

força física, mas “eles negam qualquer tipo de tratamento diferencial que 

possa ser entendido como discriminatório” (Bloj, 2017).

Por sua vez, Sevilla, Sepúlveda e Valdebenito (2019), apontam que as prá-

ticas profissionais pertinentes e as das empresas relacionadas às áreas de 

formação são um ponto de tensão para a abertura de espaços escolares à 

participação de estudantes mulheres nas especialidades correspondentes. 

Essa dificuldade constitui, para as estudantes, uma mensagem desanima-

dora sobre suas reais possibilidades de seguir uma trajetória nesse campo 

de formação.

Esta conclusão é consistente com as descobertas de Buquet e Moreno 

(2017), que apontam que há uma “clara diferença entre dois grupos de 
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jovens recém-formadas no nível médio superior, as de automotiva e as de 

contabilidade”, onde as egressas de contabilidade – a carreira com maior 

participação de mulheres – conseguiram ingressar no mercado de trabalho 

sem grandes dificuldades, o que é diferente para as egressas em automoti-

va. Estas, apesar de se inserirem em um espaço de trabalho relacionado à 

sua formação (agências de automóveis), não conseguiram se desempenhar 

em atividades para as quais foram capacitadas, mas em cargos de coorde-

nação, gerência ou administração (Buquet e Moreno, 2017).

Por esse motivo, para Sevilla e Carvajal (2020), é fundamental a maneira 

como se gerenciam as práticas profissionais para as estudantes mulheres, 

uma vez que estas se relacionam com as trajetórias educacionais e profis-

sionais truncadas, mas onde cabe não apenas a responsabilidade das insti-

tuições de ensino, mas também a dos interlocutores do mundo do trabalho, 

cuja conexão é essencial para a EFTP.

4. Conclusões e recomendações

A partir dos resultados dos estudos e pesquisas vistos anteriormente, po-

dem ser identificadas algumas conclusões que contribuem para problema-

tizar e analisar as políticas educacionais na região que vinculam a EFTP à 

igualdade de gênero.

Uma parte importante da agenda internacional em torno de ambas as 

questões enfatizou a igualdade de acesso de mulheres e meninas à edu-

cação em geral. Na EFTP, em particular, o acesso foi parcialmente alcança-

do: embora a participação média das mulheres seja alta, a predominância 

de segregação de carreiras e especialidades técnicas não permite alcançar 

uma verdadeira igualdade de acesso, uma vez que os condicionamentos de 

gênero influenciam fortemente a escolha profissional, o que é reforçado 

pelo sistema educacional, que replica a ordem social caracterizada pela 

divisão sexual do trabalho. Tradicionalmente, as carreiras femininas ten-

dem a ser as menos reconhecidas e pior remuneradas, dadas as hierar-

quias de gênero que predominam nos espaços educacionais, profissionais 

e sociais. Abordar as desigualdades de gênero do ponto de vista estrutu-

ral implica remover as barreiras para que as mulheres acessem setores 

com melhores perspectivas de emprego, reconhecimento e valorização 
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– tradicionalmente masculinos –, mas também melhorar as condições, o 

reconhecimento e a valorização das tarefas, ofícios e especialidades tradi-

cionalmente femininas, melhorando sua empregabilidade e aproveitando 

as oportunidades oferecidas pelas mudanças nas estruturas de produção 

em concordância com as aspirações ao trabalho decente.

Por outro lado, a agenda internacional também se refere à igualdade de 

tratamento, além de garantir a participação em condições de igualdade e 

não discriminação. Os resultados das investigações desenvolvidas regio-

nalmente mostram que este é um ponto crítico. As mulheres que acessam 

ofícios ou especialidades técnicas em áreas “tradicionalmente feminizadas” 

tendem a contar com trajetórias educacionais mais fluidas e a se inserir mais 

rapidamente no mercado de trabalho. Entretanto, as mulheres que rom-

pem as barreiras de gênero e se aventuram nos setores “tradicionalmente 

masculinizados” – âmbito mais abordado pela pesquisa na região – assu-

mem pessoalmente o custo que isso implica e enfrentam ambientes hostis, 

onde a desvalorização, o assédio, a violência e os preconceitos fazem parte 

de suas trajetórias educacionais e também de trabalho. Deve-se notar que 

mesmo as mulheres que se formam na EFTP em ofícios ou especialidades 

tradicionalmente masculinas – ou seja, com melhores perspectivas de tra-

balho – se deparam com novas representações da divisão sexual do trabal-

ho: sua capacidade técnica é colocada em dúvida, não recebem tarefas liga-

das à sua especialidade, mas as que são “tradicionalmente femininas”, como 

trabalhos administrativos, de menor hierarquia, complexidade e também 

reconhecimento.

Em outras palavras, mesmo as mulheres que quebram barreiras e estereóti-

pos de gênero, que superam as dificuldades e limitações de suas trajetórias 

educacionais, acessam o mercado de trabalho em condições de desigual-

dade e enfrentam as limitações à autonomia econômica que permanecem 

no emprego, caracterizado por maior desemprego feminino, disparidades 

salariais, barreiras para conciliar trabalho não remunerado com trabalho 

remunerado, entre outros aspectos críticos. A dissociação entre educação 

e trabalho remunerado, como resultado das desigualdades de gênero, é 

evidente para as mulheres, e a educação não é garantia de melhores con-

dições de trabalho, mesmo para as egressas da EFTP.

Os sistemas educacionais focados no mérito das pessoas como um atributo 
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individual tendem a omitir as condições sociais nas quais as pessoas cres-

cem, se desenvolvem e se relacionam, onde a ordem desigual de gênero 

influencia o desenvolvimento de atitudes e habilidades, nas escolhas vo-

cacionais e no exercício de profissões e especializações no mercado de 

trabalho. Seja em áreas feminizadas ou masculinizadas, os sistemas edu-

cacionais reproduzem e reforçam uma ordem de gênero desigual, ligada à 

desigualdade socioeconômica e à pobreza. Isso requer enfatizar a igualda-

de de gênero como um objetivo e a equidade educacional como um meio 

para alcançá-la.

A agenda internacional também destacou o papel do ambiente educacional 

e social para a igualdade entre mulheres e homens. Embora as condições 

estruturais que sustentam a desigualdade de gênero estejam mais ligadas 

ao ambiente social do que ao educacional, ele representa um espaço pri-

vilegiado (e talvez o último) para quebrar os padrões de discriminação e 

exclusão que caracterizam a desigualdade de gênero. As práticas sexistas 

na docência na EFTP são um aspecto crítico a ser abordado, mas também 

as relações entre todos os atores das comunidades educacionais: equipe 

administrativa, docente, diretores; bem como as relações entre pares e a 

influência das famílias e comunidades nos processos de ensino.

Um aspecto que não foi abordado pela pesquisa na região são as mais re-

centemente visibilizadas discriminações e desigualdades de gênero, como 

a discriminação pela orientação sexual ou identidade de gênero, homofo-

bia, lesbofobia ou transfobia, que estão sendo reconhecidas no contexto 

educacional geral e que representam uma barreira que impede o exercí-

cio do direito à educação, sendo esta uma área a explorar, além de outras 

dimensões da desigualdade que consideram uma perspectiva intersetorial 

(ligada a outras formas de desigualdade e discriminação em torno da raça, 

etnia, territorialidade, classe social etc.).

Com base nas conclusões levantadas e nos resultados indicados pela 

pesquisa sobre gênero e EFTP na região, também é possível identificar 

algumas áreas de recomendação que permitem avançar para uma maior 

igualdade. A agenda internacional mostra pelo menos duas áreas onde é 

possível avançar: o campo da educação em sentido amplo, fortalecendo 

as políticas de igualdade de gênero e integrando a EFTP nesse contexto 

(para isso, as propostas da Estratégia de Montevidéu, que enfatiza eixos 
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de implementação e medidas concretas para os Estados); por outro lado, o 

campo da EFTP, pondo em prática recomendações específicas.

Com relação à primeira área, para fortalecer a implementação de políticas 

de igualdade de gênero na região, a Estratégia de Montevidéu proposta 

pela CEPAL identifica eixos de implementação que orientam os Estados a 

promover a igualdade de gênero por meio de processos de institucionali-

zação, incluindo o campo educacional. Esses eixos de implementação são 

aplicáveis às políticas de EFTP: contar com marcos regulatórios que garan-

tam a igualdade de gênero, fortalecer a institucionalidade a respeito desse 

tema, promover a participação, fortalecer as capacidades institucionais, 

contar com financiamento e promover a comunicação, o uso de tecnolo-

gias, a cooperação multilateral e os sistemas de informação, monitoramen-

to e avaliação.

Em relação à segunda área, sobre diretrizes específicas para EFTP, a agen-

da internacional sugere dois aspectos nos quais as equipes técnicas ainda 

podem se aprofundar. Por um lado, melhorar o seguimento e a avaliação da 

igualdade de gênero entre mulheres e homens na EFTP implica contar com 

informações desagregadas por sexo, fortalecendo os sistemas de registro 

estatístico e promovendo a incorporação da análise de gênero na formu-

lação e avaliação das políticas educacionais nesse âmbito. Além disso, isso 

implica contar com equipes técnicas que possuam ou desenvolvam a capa-

cidade de compreender a desigualdade de gênero, que analisem a realida-

de do setor educacional sob uma perspectiva de gênero e que desenhem 

ações que promovam maior igualdade.

Por outro lado, e com base no exposto, é necessário incorporar uma pers-

pectiva de igualdade de gênero ao examinar e formular políticas, estraté-

gias e atividades – como indicado pela Estratégia EFTP 2016/2021 –, o 

que implica adotar uma perspectiva de gênero transversal na EFTP.

Mas, o que significa a integração e transversalização da perspectiva de 

igualdade de gênero nas políticas educacionais? É importante enfatizar que 

a resposta não é única, nem existem receitas mágicas, apesar das inúmeras 

recomendações que podem ser encontradas em organizações internacio-

nais. Essas recomendações devem orientar a busca de soluções situadas 

nos contextos onde as desigualdades ocorrem, que no caso da EFTP na 
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América Latina, são particulares e específicas.

Para integrar uma perspectiva de igualdade de gênero na EFTP, seria ne-

cessário reconhecer e dar visibilidade às formas concretas e específicas 

que as desigualdades de gênero adquirem nesse âmbito. Para isso, é fun-

damental desenvolver estatísticas de gênero no campo da EFTP nacional e 

regionalmente, o que, embora seja um desafio dada sua heterogeneidade, 

poderia contribuir para visibilizar a desigualdade e, principalmente, para a 

identificação e análise de lacunas de gênero. Soma-se a isso a necessidade 

de gerar diagnósticos e análises críticos e situados dos processos de ensino 

e aprendizagem na EFTP e, com base nisso, identificar objetivos e ações 

que promovam a igualdade. Esta análise deve ser realizada em todas as 

áreas da EFTP, incluindo aquelas “feminizadas e masculinizadas”.

Da mesma forma, é preciso compreender o fenômeno por parte dos ato-

res educacionais, que tendem a apresentar barreiras e resistências cultu-

rais à questão. Por esse motivo, é fundamental promover processos de for-

mação regulares e sistemáticos para sensibilizar e aprofundar as questões 

de gênero para os atores institucionais em nível nacional e nas próprias 

instituições de ensino técnico e profissional, para orientá-los a questionar 

os estereótipos e eliminar as lacunas de gênero na formação profissional e 

de ofícios.

Sevilla, Sepúlveda e Valdebenito (2019) enfatizam a necessidade de se 

questionar em profundidade a maneira tradicional de atuar neste setor 

educacional. Apesar de que cruza as fronteiras das escolas, esse questio-

namento pode ser promovido dentro dos estabelecimentos, evitando a 

individualização dos problemas e facilitando que sejam assumidos pela co-

munidade educacional como um todo.

Com base nas recomendações apresentadas pelas pesquisas analisadas, é 

possível adicionar a necessidade do avanço em:

• Geração de conhecimento, promovendo o desenvolvimento de estudos 

nacionais e pesquisas regionais sistemáticas que permitam identificar os 

fatores-chave na reprodução de estereótipos e lacunas de gênero em 

contextos específicos, e que pode servir como evidência para a formu-

lação de políticas de apoio.

• Análise das trajetórias educacionais e de trabalho das pessoas egressas 
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da EFTP, especialmente mulheres, que permita continuar investigando 

as muitas expressões da desigualdade com o objetivo de representar as 

barreiras nos contextos específicos, considerando a heterogeneidade da 

EFTP em cada país.

• Promoção de iniciativas de discussão nacional sobre EFTP e gênero, am-

pliando o âmbito do debate e integrando os diversos atores relacionados 

a este campo. Por ser uma área onde necessariamente há convergência 

de diversos setores (entidades governamentais responsáveis pela edu-

cação e trabalho, setores industriais privados, organizações internacio-

nais, entre outros), constitui um ambiente propício para gerar instâncias 

de diálogo, reflexão e debate, que levem a estratégias comuns de trans-

versalização de gênero, coordenação intersetorial e interinstitucional.

•  A promoção de diagnósticos institucionais sobre os processos de for-

mação da EFTP, que permitam identificar representações e práticas dis-

criminatórias nas instituições de ensino de nível secundário e superior, 

e nos atores envolvidos no processo educacional (docentes, equipe de 

direção e administração); e que levem à formulação de estratégias trans-

formadoras, com ênfase nas práticas docentes e institucionais.

• Ações afirmativas que busquem melhorar o acesso das mulheres a se-

tores masculinizados, acompanhadas de outros dispositivos de apoio ou 

estratégias que promovam trajetórias de formação que considerem ex-

plicitamente as barreiras de gênero enfrentadas pelas mulheres, antes 

e depois da formação, com foco na transição educacional-profissional. 

Recomenda-se integrar, como parte dos objetivos da oferta educacio-

nal ou de instituições de ensino técnico e profissional, a redução ou eli-

minação de barreiras e lacunas de gênero. Quando não consideradas, 

como apontado anteriormente, são as próprias mulheres que se inserem 

em esferas ou áreas masculinizadas quem assumem os altos custos pes-

soais, trabalhistas e sociais de quebra de barreiras e estereótipos.
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