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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a discriminação das mulheres jovens e raparigas no domínio da educação 
(2006/2135 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Reiterando os princípios enunciados no artigo 2º, no nº 2 do artigo 3º, no artigo 13º, no nº 
1, alínea i), do artigo 137º, e no artigo 141º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em 
2000, e nomeadamente o seu artigo 23º,

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, de 1950, 

– Tendo em conta a estratégia-quadro para a não discriminação e a igualdade de 
oportunidades para todos, publicada em 2005, e em particular, a secção relativa aos 
factores de discriminação das mulheres jovens e raparigas em termos de acesso à 
educação,

– Tendo em conta o relatório de 2004 sobre a igualdade entre homens e mulheres, e, em 
particular, a secção relativa ao acesso à educação,

– Tendo em conta a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2006, relativa à continuação da cooperação europeia com vista à garantia da 
qualidade do ensino superior (2006/143/EC)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de Fevereiro de 2003, intitulada "O 
papel das universidades na Europa do conhecimento" (COM(2003)0058),

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de 24 de Setembro de 1998, relativa à 
cooperação europeia com vista à garantia da qualidade do ensino superior (98/561/EC)2,

– Tendo em conta as recomendações do Conselho da Europa, e, nomeadamente, a sua 
resolução e o seu plano de acção aprovados na Sexta Conferência Ministerial Europeia 
sobre a Igualdade entre Mulheres e Homens, realizada em Estocolmo em 8-9 de Junho de 
2006,

– Tendo em conta a Declaração Ministerial de Atenas, emitida na Conferência Europeia de 
1992 "Mulheres no Poder", na qual se declara que "as mulheres representam metade dos 
talentos e das qualificações potenciais da humanidade",

– Tendo em conta a Declaração Ministerial da Conferência dos Ministros para a Igualdade 
entre Homens e Mulheres, realizada no Luxemburgo em 4 de Fevereiro de 2005,

  
1 JO L 64, 4.3.2006, p. 60.
2 JO L 270, 7.10.1998, p. 56.
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– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 
1948,

– Tendo em conta os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e, em particular, o 
ODM3, que visa promover a igualdade entre homens e mulheres e conferir poder às 
mulheres como condição prévia para, entre outras coisas, a consecução da igualdade a 
todos os níveis de educação e em todas as áreas de trabalho,

– Tendo em conta o Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), 
adoptado em 1999, que estabelece que os indivíduos ou grupos de indivíduos que se 
encontrem sob a jurisdição de um Estado Parte e aleguem ser vítimas de violação de 
qualquer um dos direitos estabelecidos na Convenção por esse Estado Parte podem 
apresentar participações ao Comité para a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres,

– Tendo em conta a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim em 
Setembro de 1995, a Declaração e a Plataforma de Acção adoptadas em Pequim, bem 
como os documentos finais subsequentes, aprovados nas sucessivas Sessões 
Extraordinárias das Nações Unidas "Pequim + 5" e "Pequim + 10", sobre as novas acções 
e iniciativas para implementação da Declaração de Pequim, adoptada em 9 de Junho de 
2000, e da Plataforma de Acção de Pequim, aprovada em 11 de Março de 2005,

– Tendo em conta o documento intitulado "Igualdade entre homens e mulheres: contributos 
para a organização de actividades a nível europeu para o período 2004-2005",

– Tendo em conta o documento intitulado "Estratégia-Quadro da Comunidade para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres, programa 2001-2005",

– Tendo em conta os relatórios e discursos da Comissão da Cultura e da Educação e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2006-2010, 
adoptado em 14 de Março de 2006,

– Tendo em conta os relatórios de 2004 e 2005 sobre a igualdade entre homens e mulheres,

– Tendo em conta o relatório global de acompanhamento das Nações Unidas, e em 
particular o seu segundo capítulo, consagrado à paridade dos géneros,

– Tendo em conta o relatório intitulado "Gender and Education for All: the Leap to 
Equality ("O género e a educação para todos: o salto para a igualdade"), 2003/2004,

– Tendo em conta o Relatório Global de Acompanhamento (2006),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
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Géneros (A6-0000/2006),

A. Considerando que, segundo as estatísticas dos Estados-Membros, a percentagem de 
mulheres que obtêm qualificações de pós-graduação é inferior e que, também de acordo 
com informações existentes, em vários sistemas o número de mulheres que consagram 
tempo à aprendizagem ao longo da vida é inferior, por força de diversas restrições 
relacionadas com o género,

B. Considerando que a maternidade, a família e outros papéis específicos das mulheres 
funcionam como factores que restringem o acesso das mulheres jovens e raparigas à 
educação e, nomeadamente, ao posterior desenvolvimento do seu nível de qualificação e 
à aprendizagem ao longo da vida,

C. Considerando que os factores económicos que afectam as famílias socialmente 
desfavorecidas, tanto nos Estados-Membros como em outros países, decorrentes da 
insuficiência de recursos para a educação, continuam a reforçar a tradicional preferência 
pela educação dos rapazes,

D. Considerando que os preconceitos baseados no género são preponderantes na escolha da 
área de estudos, condicionando injustamente as pessoas a um tipo específico de educação 
e qualificação com base em injustificados pressupostos de género,

E. Considerando que ainda subsistem preconceitos sociais relativamente à educação das 
mulheres e que as mulheres instruídas continuam a dispor de oportunidades limitadas 
para realizar o seu potencial na vida profissional e pública,

F. Considerando que, com frequência, as mulheres instruídas e bem sucedidas 
profissionalmente também enfrentam dificuldades na sua vida familiar, na medida em 
que as suas aspirações a um nível de educação mais elevado e a um estatuto social mais 
elevado, bem como à auto-suficiência económica, lhes criam conflitos com os seus 
parceiros,

G. Considerando que, em alguns Estados-Membros, ainda persistem preconceitos religiosos 
que tradicionalmente restringem o acesso das mulheres jovens e raparigas à educação,

H. Considerando que, geralmente, os meios de comunicação social salientam as diferenças 
de género como algo de natural e habitual, contribuindo assim para reforçar estereótipos 
relativamente aos papéis dos sexos e às oportunidades à sua disposição,

I. Considerando que o acesso à educação por parte de mulheres jovens e raparigas
pertencentes a minorias nacionais, e em especial à minoria romanichel, ou por parte de 
mulheres jovens e raparigas oriundas de grupos migrantes, é particularmente limitado,

1. Saúda o facto de, em média, oito em cada dez raparigas estudantes em estabelecimentos 
de ensino superior nos Estados-Membros da UE concluírem os seus estudos e de as 
estatísticas revelarem a existência de igualdade de oportunidades para ambos os sexos no 
que respeita à obtenção de uma educação superior e, claramente, de um nível de 
motivação mais elevado entre as mulheres quando não condicionadas em razão do 
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género;

2. Saúda o facto de terem sido tomadas várias medidas práticas no quadro do Projecto 
Milénio das Nações Unidas para reduzir a desigualdade entre homens e mulheres no que 
respeita ao acesso à educação, bem como o facto de a questão da igualdade de acesso à 
educação estar a ser debatida abertamente nos Estados-Membros;

3. Congratula-se com a reforma do sistema de ensino universitário decorrente da Estratégia 
de Lisboa no que se refere, em especial, à aprendizagem ao longo da vida, que 
proporciona às jovens mulheres a oportunidade de prosseguirem a sua educação;

4. Congratula-se com o relatório da Comissão sobre a qualidade do ensino, publicado em 
2000, o qual analisa 16 indicadores, incluindo o acesso à educação numa perspectiva de 
género;

5. Acolhe com satisfação a projectada criação de um Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres, cujas actividades deverão incluir o acompanhamento da situação em 
matéria de acesso à educação para ambos os sexos em cada um dos Estados-Membros e 
em todo o mundo;

6. Recomenda que a política no domínio da igualdade de acesso à educação seja apreciada e 
avaliada e que seja feita referência às estatísticas que atestam que as diferenças de género 
estão a aumentar nos domínios da obtenção de qualificações académicas superiores e da 
aprendizagem ao longo da vida;

7. Solicita aos Estados-Membros que facilitem o acesso à educação por parte de mulheres 
que tenham crianças a seu cargo e de mulheres que tenham interrompido o processo de 
obtenção de uma qualificação por causa da maternidade;

8. Recomenda o diálogo com os empregadores, tanto a nível dos sindicatos, dos Estados, 
como da UE, a fim de os motivar a criar condições especiais que promovam o acesso 
destas mulheres à formação superior; 

9. Recomenda aos Estados-Membros que ponderem a adopção de diversas formas de 
incentivos fiscais para as empresas, que, por exemplo, facilitem às mulheres o 
melhoramento das suas qualificações e criem condições de trabalho especiais para as 
mulheres que lhes permitam evoluir profissionalmente e nas suas áreas de especialização;

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem todos os meios à sua disposição 
para eliminar os estereótipos comuns que discriminam as mulheres instruídas e 
qualificadas no local de trabalho, a prestarem especial atenção a estas questões de género 
e a examinarem e avaliarem regularmente os dados;

11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a darem todo o seu apoio à eliminação dos 
estereótipos comuns que discriminam as mulheres instruídas e qualificadas no âmbito da 
relação com os seus parceiros e, ao mesmo tempo, exorta a Comissão a utilizar as 
relações externas da UE para promover os princípios da igualdade entre homens e 
mulheres;
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12. Recomenda que a formação de professores e outros trabalhadores da educação seja 
orientada para o cumprimento dos requisitos de uma política de género equilibrada e que 
as questões da política de género façam parte da formação dos professores em faculdades 
de formação pedagógica e outras;

13. Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que ponham em prática uma política de 
integração de minorias nacionais que permita o acesso à educação e condições de 
igualdade na educação para rapazes e raparigas, incluindo a integração no sistema
educativo de mulheres jovens e raparigas oriundas de famílias imigrantes;

14. Recomenda aos Estados-Membros que promovam a sensibilização para as questões de 
género e o acesso à educação, com o objectivo de enfraquecer os preconceitos religiosos 
que condicionam o acesso de mulheres jovens e raparigas à educação, preconceitos esses 
mais ou menos enraizados no ambiente cultural de alguns países;

15. Recomenda aos Estados-Membros que apoiem formas de estudo adequadas às 
necessidades das mulheres jovens e raparigas, tendo em conta, por exemplo, a 
mobilidade, a fim de que determinados tipos de escolas secundárias, escolas profissionais 
especializadas e estabelecimentos de ensino superior incluam nos seus programas formas 
de ensino que correspondam às possibilidades e necessidades de raparigas e mulheres 
com filhos pequenos ou em licença de maternidade, ou para quem essas escolas estão 
geograficamente demasiado distantes; considera que as actuais possibilidades 
tecnológicas permitem encontrar soluções eficazes;

16. Congratula-se com a aplicação e utilização de programas no domínio da educação 
financiados por fundos da UE, assim como por outras fontes, incluindo o sector sem fins 
lucrativos, em benefício da educação de mulheres jovens e raparigas oriundas de famílias 
socialmente desfavorecidas; congratula-se, em especial, com a utilização dos programas e 
fundos de apoio existentes, assim como com a procura de novas formas de 
financiamento; salienta, ao mesmo tempo, a necessidade de investir na educação dos 
jovens com vista ao futuro;

17. Chama a atenção para a necessidade vital de uma avaliação rigorosa dos dados 
estatísticos sobre questões de género, especialmente pelo facto de ainda não existirem 
dados estatísticos diferenciados por géneros no que respeita a crianças e jovens; considera 
que esta deverá ser, entre outras, uma missão para o novo Instituto Europeu da Igualdade 
entre Homens e Mulheres;

18. Convida os Estados-Membros a incentivarem a apresentação, nos meios de comunicação 
social, de categorias relativas ao género que transmitam uma imagem dignificada de 
mulheres e homens, livre de preconceitos e distorções que acabem por depreciar ou 
subestimar um dos sexos;

19. Chama a atenção para a necessidade de adaptar as novas tecnologias no domínio da 
formação às necessidades educacionais das mulheres, por exemplo, a possibilidade de 
ensino à distância com recurso à tecnologia informática;
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20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O alargamento da União Europeia, para além dos seus aspectos sociais, culturais e 
económicos, implica o desafio de resolver os problemas de desigualdade dos géneros em 
várias regiões da Europa. Estas questões figuram entre as prioridades da Estratégia de Lisboa. 
No meu relatório, concentro-me na importância de obter uma educação e de a aprofundar ao 
longo da vida para cada um atingir todo o seu potencial na sociedade. Embora há muito esteja 
provado que as mulheres jovens e raparigas não são menos capazes do que os homens e os 
rapazes no domínio da educação, há uma série de razões que colocam as mulheres jovens e 
raparigas em desvantagem em termos de acesso à educação, em especial ao ensino superior e 
à aprendizagem ao longo da vida. Essas razões são muitas vezes consideradas como naturais e 
inerentes à constituição biológica das mulheres. No entanto, a sociedade europeia está 
suficientemente desenvolvida, cultural e economicamente, de modo a ter à sua disposição 
medidas susceptíveis de diminuir significativamente, senão mesmo eliminar, os obstáculos 
objectivos criados pelo papel biológico e familiar da mulher, já para não falar dos obstáculos 
criados por tradições profundamente enraizadas e por preconceitos religiosos ou baseados no 
género.

A. Informação básica sobre a situação do acesso das mulheres jovens e raparigas à 
educação

Do ponto de vista da igualdade de oportunidades, há oito factores principais que estão na base 
da discriminação contra as mulheres jovens e raparigas no acesso à educação: (1) 
considerações de ordem económica em famílias socialmente desfavorecidas, que dão 
prioridade à educação dos rapazes; (2) preconceitos baseados no género quanto à 
escolha da área de estudo; (3) razões objectivas baseadas no género que impedem a 
conclusão dos estudos; (4) razões baseadas no género que impedem as raparigas de 
aumentar o seu nível de qualificação através de mais estudos; (5) preconceitos sociais 
contra as mulheres instruídas; (6) menor reconhecimento profissional das mulheres com 
formação superior; (7) preconceitos religiosos que impedem as mulheres de realizarem o 
seu potencial na sociedade em certos países; (8) dificuldades no que se refere ao acesso à 
educação por parte de mulheres jovens e raparigas oriundas de grupos imigrantes ou 
pertencentes a minorias étnicas ou nacionais.

Em 2004, oito em cada dez raparigas estudantes em estabelecimentos de ensino superior nos 
Estados-Membros da UE completaram os seus estudos. Esta taxa é mais elevada do que a dos 
rapazes, dos quais só três quartos os completaram, o que prova que as raparigas não são 
menos motivadas ou capazes do que os rapazes no que toca à educação. No entanto, a 
proporção de raparigas que continuaram os estudos ou que iniciaram uma carreira académica 
é menor. Enquanto que a proporção entre mulheres e homens no nível de ensino universitário 
é de 59% para 41%, só 43% dos que concluem doutoramentos e apenas 15% dos que obtêm o 
título de professores são mulheres. Estes números mostram a acentuada desigualdade entre os 
sexos em termos de aprendizagem ao longo da vida. Existe uma situação similar após a 
conclusão de estudos universitários na área da formação contínua das mulheres fora da esfera 
académica, o que confirma que ambos os fenómenos têm as mesmas causas, que radicam 
numa persistente desigualdade entre os géneros.
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As razões “naturais” que limitam o acesso das mulheres ao ensino superior, a qualificações 
académicas e à aprendizagem ao longo da vida incluem as de ser mãe e de ter uma família. 
Ver estas duas condições como obstáculos objectivos constitui um mal-entendido tradicional 
em matéria de igualdade de oportunidades, que se verifica em quase todos os 
Estados-Membros da UE e é mesmo um fenómeno à escala mundial. Além disso, este ponto 
de vista é igualmente partilhado tanto por homens como por mulheres.

Cuidar dos filhos e da família tem, em alguns casos, o efeito de diminuir o interesse da mulher 
pela continuação do processo educativo. Muitas mulheres que interrompem os seus estudos 
quando têm filhos acabam por abandonar definitivamente a ideia de os prosseguir.

Apesar da política da UE que procura melhorar a situação social das famílias, continua a 
haver uma grande percentagem de famílias cuja situação não lhes permite dar aos filhos 
educação superior. Infelizmente, nem sempre é possível encontrar uma solução para carências 
sociais através de auxílios do Estado, ou de financiamentos da UE sob a forma de bolsas de 
estudo, subvenções, empréstimos ou outros tipos de apoio. Persiste entre as famílias 
socialmente mais desfavorecidas a ideia de que a educação é um luxo a que não podem 
aspirar. Mantendo-se os preconceitos tradicionais em relação a ambos os sexos, os rapazes 
têm, frequentemente, preferência sobre as raparigas.

Na escolha da área de estudo, há uma série de preconceitos arreigados sobre as predisposições 
“naturais” dos dois sexos, segundo os quais os rapazes e os homens são geralmente mais 
dotados no domínio técnico do que as raparigas. Sendo assim, há ainda certas áreas de estudo 
nas quais um género predomina em detrimento do outro. Este ponto de vista afecta igualmente 
a subsequente escolha de emprego, porque subsiste um certo número de estereótipos sobre 
quais são os trabalhos “apropriados” para homens e para mulheres.

Além disso, existe uma convicção generalizada de que os trabalhos “típicos” de mulheres são 
mais mal pagos. Este estereótipo aplica-se a profissões como as de enfermeira e professora do 
ensino primário ou secundário. Muitas profissões estão marcadas por esta forma de 
desigualdade de género.

Um factor importante de discriminação contra as mulheres jovens e raparigas na educação é a 
posição das mulheres com habilitações e qualificadas no contexto profissional. No local de 
trabalho, as mulheres qualificadas para desempenhar uma função de gestão são vistas pelos 
homens como uma ameaça potencial, o que está também associado à concepção tradicional do 
homem como “ganha-pão” da família e, como tal, com um salário superior. Uma mulher que 
aspire a uma posição mais elevada na hierarquia profissional e, portanto, a uma remuneração 
superior é alguém que está a quebrar as regras e a sonegar recursos aos homens.

Um problema semelhante é o da posição das mulheres instruídas e bem sucedidas na família. 
Também aqui, a opinião que mais frequentemente prevalece é a de que o homem é o mais 
bem sucedido dos dois parceiros. Este modelo é aceite como natural mesmo por muitas 
mulheres, que preferem evitar problemas. Desentendimentos deste tipo entre o casal podem 
ser um motivo, muitas vezes oculto e, por isso mesmo, mais grave, de ruptura da relação. As 
mulheres vêem-se numa situação difícil, que frequentemente resolvem desistindo de ter uma 
carreira ou de prosseguir a sua formação.
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Embora não existam, nos Estados-Membros da UE, restrições legais ao acesso das raparigas à 
educação, surgem obstáculos onde existem tradições religiosas e postulados dogmáticos, ou 
onde a tradicional desigualdade entre os sexos está mais profundamente enraizada. Estes 
aspectos são particularmente acentuados nas zonas rurais da Europa, em regiões com fortes 
sentimentos religiosos e em países onde a questão da igualdade de oportunidades ainda não 
mereceu atenção suficiente.

Um dos factores que restringe o acesso à educação é o da mobilidade dos estudantes. Estudar, 
especialmente em estabelecimentos de ensino superior, implica frequentemente inevitáveis 
deslocações e também aqui entram em jogo factores que colocam as raparigas em 
desvantagem face aos rapazes. Em muitos países europeus, ainda é difícil as mulheres jovens 
e raparigas deslocarem-se sozinhas tão livremente como os homens e rapazes. As mulheres 
jovens e raparigas podem ser vistas como objecto de interesse sexual ou ser vítimas de 
violência. 

O acesso à educação por parte de mulheres jovens e raparigas oriundas de grupos imigrantes 
ou pertencentes a minorias étnicas ou nacionais é limitado. Este facto resulta, muitas vezes, de 
factores quantitativos relacionados com o número de estabelecimentos de ensino que 
oferecem formação nas línguas desses grupos, não sendo, por conseguinte, um indício de 
discriminação directa. No entanto, as pessoas que pertencem a estes grupos estão em relativa 
desvantagem por razões linguísticas caso sejam ensinadas em escolas que utilizem o que, para 
elas, é uma língua estrangeira. Este é um problema especial para a população romanichel 
nalguns Estados-Membros da UE, posto que, na ausência de um sistema de ensino na sua 
língua, as crianças romanichéis são obrigadas a aprender numa língua que não é a sua. 

B. A política comunitária relativa à discriminação contra raparigas em termos de 
acesso à educação

A igualdade entre homens e mulheres constitui um princípio fundamental do direito 
comunitário, estabelecido no artigo 2º e no nº 2 do artigo 3º do Tratado e clarificado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. Nos termos do Tratado, a igualdade entre 
homens e mulheres constitui uma missão e um objectivo específicos da Comunidade, que 
promove activamente essa igualdade em todos os domínios da acção comunitária.

Entre outros documentos, a Comissão publicou um “Roteiro para a Igualdade entre Homens e 
Mulheres 2006-2010”, cujo nº 5 se refere à eliminação dos estereótipos de género na 
educação, formação e cultura. O documento indica que, nos Estados-Membros da UE, se 
mantém a tendência para a superação dos estereótipos comuns no domínio da igualdade de 
oportunidades no trabalho. Segundo o relatório, as políticas da UE devem colocar a tónica no 
combate precoce aos estereótipos de género, nomeadamente no que se refere à discriminação 
das raparigas na educação. A política da igualdade de oportunidades deve, portanto, começar 
no contexto escolar e na educação familiar. A formação dos professores e outros profissionais 
da educação deve ser adaptada a este fim. Na preparação dos futuros professores para a vida 
profissional, deve ser dado grande relevo às questões do género. O sistema educativo e 
formativo deve habilitar os jovens com uma educação apropriada e equilibrada, 
independentemente do género, e a questão do género deve ser igualmente reflectida na 
estruturação do conteúdo e na concepção dos manuais em todos os tipos de escolas e 



PE 378.655v02-00 12/12 PR\632069PT.doc

PT

curricula.

O presente relatório concentra-se nos aspectos mais visíveis de uma eventual discriminação 
contra mulheres jovens e raparigas em termos do seu acesso à educação. A relatora está 
consciente de que a União Europeia não é um conjunto homogéneo no que se refere à 
abordagem e compreensão das questões de género e que, pelo contrário, existem diferenças 
decorrentes das tradições culturais e da religião. Estas diferenças regionais, ao mesmo tempo 
que vão desaparecendo progressivamente em resultado de desenvolvimentos positivos em 
todos os Estados-Membros da UE, irão aumentar de novo com a adesão de novos 
Estados-Membros, que deverá ocorrer num futuro próximo. Estes novos Estados-Membros, 
em especial, virão seguramente acrescentar novos e complexos aspectos às questões de 
género, pois trata-se, na sua maioria, de países sob a influência da complexa situação cultural 
e religiosa nos Balcãs. A relatora, por conseguinte, é de opinião que a importância de 
encontrar soluções apropriadas para as questões de género, muito especialmente no domínio 
da educação, continuará a crescer na União Europeia.


