
META
Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e médio, se 
possível, até 2005, e em todos os níveis de ensino, o mais tardar até 2015. 3

Promover a 
igualdade entre 

os sexos e a 
autonomia das 

mulheres
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N o campo educacional, a meta de eliminar a dispa-
ridade entre sexos em todos os níveis de ensino 
com o objetivo de promover a igualdade de 

gênero foi alcançada na década de 1990. Desde então, 
no conjunto do país, a presença das mulheres no siste-
ma educacional supera a dos homens, com intensidade 
ainda maior no Estado de São Paulo. Mesmo assim, no 
mundo do trabalho e no campo da participação política, 
a situação feminina ainda é adversa. 

Dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios 
− PNAD mostram que, em 2009, no Brasil, 57,8% das 
mulheres de 18 a 24 anos haviam concluído pelo menos 
o ensino médio, enquanto para os homens dessa mes-
ma faixa etária a proporção era de 47,5%. No Estado 
de São Paulo, esses quocientes eram bem superiores 
para ambos os sexos e, do mesmo modo, a referida 
às mulheres (73,8%) era bem superior à dos homens 
(63,8%) (Gráfico 1).

as mulheres daquela faixa etária. Desse modo, o nível 
de escolaridade dos jovens paulistas manteve-se ainda 
mais alto do que a média nacional, com as mulheres em 
situação progressivamente melhor do que os homens, 
em ambos os contextos geográficos (Gráfico 2).

Num recorte etário mais amplo – de 25 a 64 anos, 
teoricamente em idade plenamente ativa – também se 
observou aumento contínuo do número médio de anos 
de estudo para ambos os sexos, entre 1992 e 2009, 
tanto no Estado como no conjunto do país (Gráfico 3).

apesar do comportamento comum, notaram-se certas 
particularidades em cada domínio geográfico. o nível 
de escolaridade, para ambos os sexos, era e continua 
sendo maior no Estado de São Paulo em comparação 
com a média brasileira. Por sua vez, em 1992, os anos 
médios de estudo dos homens paulistas nessa faixa 
etária superava os das mulheres, enquanto no Brasil 
eram praticamente iguais. Em 2009, homens e mulheres 
igualaram seus indicadores de escolaridade no Estado 
de São Paulo, mas no Brasil o das mulheres superou o 
dos homens. 

ou seja, mesmo nessa faixa etária mais ampla, o ritmo 
de crescimento da escolaridade feminina superou o 
da masculina. Porém, como tal movimento manteve a 
mesma tendência tanto no Estado de São Paulo como 
no conjunto do país, praticamente não se alterou a 
distância entre os residentes nesses dois domínios geo-
gráficos (Gráfico 3).

o avanço da escolaridade feminina assume significado 
especial quando se observa que tal atributo constitui fa-
tor particularmente importante para a inserção produtiva 
das mulheres: como mostra o Gráfico 4, a escolaridade 
é decisiva para o ingresso e a permanência das mulheres 
no mercado de trabalho. 

Em 2009, para as mulheres de 25 a 64 anos, a maior 
taxa de empregabilidade1 era observada entre as que 
concluíram o ensino superior: 79,9% delas estavam 
ocupadas no Estado de São Paulo, proporção ligeira-
mente superior à dos homens da mesma faixa etária, 
com menos de oito anos de estudo (78,3%). 

Quanto menos escolarizadas são as pessoas, maiores as 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho. além 
disso, essas dificuldades são expressivamente maiores 
para as mulheres. Em 2009, as taxas femininas de em-
pregabilidade variaram de 34,7% (sem instrução) até 
79,9% (superior completo). Já para os homens a variação 
foi menor: de 69,1% a 91,3% (Gráfico 4).
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Os valores observados naquele ano, tanto no Brasil 
quanto no Estado de São Paulo, resultaram do expres-
sivo avanço do número de jovens, de ambos os sexos, 
concluintes do ensino médio, nas últimas duas décadas. 
A parcela de homens de 18 a 24 anos que concluíram 
o ensino médio, no Estado, aumentou 44 pontos 
porcentuais, entre 1992 e 2009, passando de 19,8% 
para 63,8%. Entre as jovens paulistas essa diferença 
foi ainda maior: 48 pontos porcentuais. No conjunto 
do país, os avanços também foram significativos, mas 
as variações foram menores que as registradas em São 
Paulo: 33 pontos porcentuais para os homens e 38 para 

Gráfico 1
Distribuição dos jovens de 18 a 24 anos, por sexo, 
segundo anos de estudo
Brasil e Estado de São Paulo − 2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

1. Taxa de empregabilidade indica a porcentagem de pessoas ocupadas em 
relação à População em Idade Ativa (PIA).
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Gráfico 2
Jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo, por sexo
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.

Gráfico 3
Número médio de anos de estudo da população de 25 a 64 anos, por sexo
Brasil e Estado de São Paulo − 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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a menor distância entre as taxas de empregabili dade de 
homens e mulheres com grau de instrução superior (11 
pontos porcentuais) em relação aos que não possuem 
tal escolaridade reafirma a constatação de que o papel 
do nível de escolaridade na inserção produtiva é espe-
cialmente relevante para as mulheres.

assim, a julgar pela tendência diferenciada de ampliação 
dos níveis de escolaridade entre os jovens, mais intensa 
entre as mulheres, é de se presumir aumento da taxa 

anos, a distância relativa entre eles é maior nos níveis 
de instrução mais elevados. 

Em 1992, para o total dos ocupados em São Paulo, o 
rendimento médio por hora das mulheres correspondia 
a 65,6% daquele recebido pelos homens, enquanto a 
média brasileira era de 67,0%. Em 2009, esses quocien-
tes cresceram para 75,9% e 79,6%, respectivamente. 
Movimento semelhante foi observado para os ocupados 
com curso superior completo: em 1992, no conjunto do 

país, o rendimento horário médio das 
mulheres correspondia a 55,3% do 
recebido pelos homens, elevando-se 
para  61,7%, em 2009. No Estado de 
São Paulo, no mesmo período, esse 
quociente cresceu de 52,5% para 
64,7% (Gráfico 5).

Em outros termos, em 2009, as 
mulheres ocupadas ganhavam por 
hora, em média, 24,1% a menos 
que os homens, no Estado de São 
Paulo. Trata-se de situação de maior 
desigualdade que a média do país 
(20,4%) e bem superior à obser-
vada na União Europeia (16,9%).3 
Entre as pessoas mais escolarizadas, 
o diferencial salarial pode ser em 
parte explicado pela menor parcela 
de mulheres ocupadas em funções 
de direção e chefia. No Estado de 
São Paulo, em 2009, entre os 6,0% 
dos ocupados com 18 anos e mais 
que exerciam cargos de dirigentes,4 
apenas 35,3% eram mulheres, pro-
porção ligeiramente inferior à média 

brasileira (35,9%). Ainda que relativamente baixa, essa 
proporção elevou-se desde 2002, como possível reflexo 
da maior escolaridade feminina (Gráfico 6).

outro aspecto de interesse para avaliar em que medida 
a igualdade entre os sexos vem sendo obtida, sobretudo 
por ter sido objeto de medida legal, é o que trata da 
presença de mulheres em cargos eletivos. a legislação 
eleitoral estabelece que cada partido ou coligação deverá 
preencher as vagas com o mínimo de 30% e o máximo 
de 70% de candidaturas de cada sexo, o que garantiria 
maior presença feminina na disputa eleitoral. Se seus 
efeitos não foram os esperados, ao menos colaboraram 
para ampliar a ainda pequena participação feminina 
nesses cargos. 
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Gráfico 4
Taxas de empregabilidade (1) da população de 25 a 64 anos, 
por nível de instrução, segundo sexo
Estado de São Paulo − 2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Indica a porcentagem de pessoas ocupadas em relação à População em Idade Ativa (PIA).

de participação2 feminina no mercado de trabalho. 
No Estado de São Paulo, em 2009, essa taxa feminina 
atingiu 54,2%, pouco mais de 10 pontos porcentuais 
acima da observada em 1992. Para os homens, a taxa de 
participação foi de 71,8%, inferior em aproximadamente 
três pontos porcentuais à registrada em 1992.

Entretanto, o maior sucesso escolar das mulheres nos 
últimos anos, se tem concorrido para ampliar sua pre-
sença no mercado de trabalho, ainda não se refletiu 
significativamente na redução do diferencial de rendi-
mentos entre os sexos.

Para todos os níveis de instrução, o rendimento médio 
das mulheres ocupadas é ainda relativamente menor 
do que o dos homens e, apesar de as diferenças terem 
diminuído no Estado de São Paulo e no Brasil nos últimos 

2. Taxa de participação indica a proporção de pessoas com 10 anos e mais 
incorporadas ao mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas.

3. Dados divulgados pela Eurostat, encontrados em: <http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode
=tsiem040>. acesso em: 12 mar. 2010.

4. Dirigentes em geral compreendem os diretores e gerentes de empresas e 
organizações e membros superiores e dirigentes do poder público.
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para a assembleia legislativa do 
Estado, enquanto a média brasilei-
ra foi de 12,9%. Já para a Câmara 
Federal, foram eleitas por São Pau-
lo apenas seis deputadas federais 
(8,6%), das 70 vagas disponíveis, 
proporção similar à representação 
nacional (8,8%), conforme mostra 
o Gráfico 7.

Em resumo, houve avanços no 
sentido da promoção da igualdade 
entre homens e mulheres em várias 
dimensões tratadas, mas ainda são 
necessários esforços para superar 
os entraves que impedem o pleno 
cumprimento desse objetivo. Sem 
dúvida, os níveis educacionais mais 
elevados têm aberto novas oportuni-
dades de trabalho para as mulheres, 
mas ainda não garantem a inserção 
delas nas melhores posições ocupa-
cionais. ademais, notadamente no 
que diz respeito aos rendimentos 

do trabalho, ainda persistem diferenciais relevantes 
entre os sexos, sobretudo nas ocupações com maio-
res exigências de escolaridade. Da mesma forma, a 
participação política das mulheres ainda permanece 
aquém do desejável, a despeito da existência de le-
gislação específica. 
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Gráfico 5
Razão entre os rendimentos médios por hora do trabalho principal de mulheres e 
homens, por escolaridade 
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Gráfico 6
Proporção de mulheres no total de ocupados com 18 anos 
e mais em postos de direção em geral
Brasil e Estado de São Paulo − 2002-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Gráfico 7
Distribuição dos cargos eletivos, segundo sexo
Brasil e Estado de São Paulo − 2010

Fonte:  Tribunal Superior Eleitoral − TSE. 

os resultados das eleições de 2010 mostram que a 
participação de mulheres no Poder legislativo continua 
pequena, tanto na esfera federal, quanto nos Estados.

No Estado de São Paulo, em 2010, foram eleitas 
dez mulheres (10,6%) de um total de 94 cadeiras 
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Quadro 1 – Defesa Dos Direitos Da Mulher

o governo do Estado de São Paulo desenvolve uma série de ações para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 

• Para orientar a articulação de programas voltados ao segmento feminino, foi criado, em 1983, o Conselho Estadual da Condição 
Feminina de São Paulo. Vinculado à Secretaria de Relações Institucionais, o Conselho tem como atribuição formular diretrizes 
e promover, em todos os níveis da administração pública, atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação 
das discriminações que as atingem, bem como a sua plena integração na vida socioeconômica, política e cultural. Integrado 
por representantes da sociedade civil e do poder público, o Conselho também desenvolve estudos, debates e pesquisas sobre a 
problemática da mulher, recebe sugestões da sociedade, opina sobre as denúncias a ele encaminhadas e promove entendimentos e 
intercâmbio com organizações nacionais e internacionais afins. O Conselho Estadual conta com a parceria dos Conselhos Municipais 
da Mulher para ampliar a divulgação dos direitos da mulher e promover maior interação entre a sociedade civil no tocante às 
políticas públicas para mulheres.

• a violência contra as mulheres é crime e a lei prevê punição para quem a comete. Mas, para isso, é necessário que os agressores 
sejam denunciados, o que nem sempre é fácil, pois muitas mulheres sentem vergonha ou medo de recorrer a uma delegacia 
tradicional para denunciar a violência e os abusos que sofrem. Para contornar esse problema, foram criadas as Delegacias de Defesa 
da  Mulher (DDM), que oferecem um espaço mais adequado e acolhedor a essas mulheres. o atendimento é feito por profissionais 
do sexo feminino especializadas em investigar crimes e orientar as vítimas de violência. a primeira delegacia de defesa da mulher 
foi criada em 1985 e, a partir de 1996, as DDM passaram a atender também crianças e adolescentes vítimas de violência física, 
moral e sexual.

• além das delegacias, a Secretaria de Segurança Pública criou, em 2001, o projeto Bem-me-quer, que atende vítimas de abusos 
sexuais da capital e Grande São Paulo, oferecendo amparo policial, jurídico, psicológico e social. As vítimas são encaminhadas ao 
Hospital Pérola Byington, centro de referência de saúde da mulher.  

• No âmbito da Defensoria Pública do Estado, foi criado o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 
(Nudem), que tem como principal atribuição dar suporte aos defensores públicos na atuação judicial em defesa dos direitos da 
mulher, com a elaboração de pesquisas doutrinárias e jurisprudênciais. além disso, o Nudem atua na efetivação do princípio da 
igualdade entre homem e mulher, com a implementação de políticas públicas que assegurem tal equidade. Cumpre ainda ao 
Núcleo garantir a efetiva aplicação da lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que, além de prever medidas de 
prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre uma série de políticas públicas para garantir 
a igualdade de gênero.

• Também importante foi a adesão, em 2008, do governo do Estado ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 
Após a adesão, foram aprovados 30 projetos de construção e reforma de Centros de Referência, reformas e equipamentos para 
casas-abrigo e capacitação de agentes públicos sobre a aplicação da lei Maria da Penha.




