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RECOMENDAÇÃO Nº 2/2013-CEDF (*) 

 

 
Dispõe sobre o artigo 19, inciso VI, da Resolução nº 1/2012-CEDF que 

estabelece, como conteúdo dos componentes curriculares obrigatórios da 

educação básica, os direitos da mulher e outros assuntos com o recorte de 

gênero, nos currículos dos ensinos fundamental e médio.  

 

 

Com a vigência da Resolução nº 1/2012-CEDF, que estabelece normas para o 

Sistema de Ensino do Distrito Federal, foi definido, no artigo 19, inciso VI, como conteúdo dos 

componentes curriculares obrigatórios da educação básica dos currículos dos ensinos 

fundamental e médio, os direitos da mulher e outros assuntos com o recorte de gênero, in verbis: 

 

 
Art. 19. Constituem conteúdos dos componentes curriculares obrigatórios da educação 

básica:  

 

I - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos ensinos fundamental e médio, 

ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de arte e de 

literatura e história brasileira;  

II - Direito e Cidadania nos currículos dos ensinos fundamental e médio;  

III - Direitos das Crianças e dos Adolescentes no currículo do ensino fundamental;  

IV - Música, como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

Arte, nos ensinos fundamental e médio;  

V - Educação Financeira, como conteúdo obrigatório do componente curricular 

Matemática nas três séries do ensino médio;  

VI - Direitos da mulher e outros assuntos com o recorte de gênero nos currículos 

dos ensinos fundamental e médio. (grifo nosso) 

 

Para a adequada compreensão do referido inciso VI do artigo 19 da Resolução nº 

1/2012-CEDF, é válido recorrer ao conceito de gênero, criado para distinguir a dimensão 

biológica dos sexos feminino e masculino da sua dimensão social, baseando-se no raciocínio de 

que há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher 

é realizada pela cultura
1
.  

                                                           
1 Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em Gênero, orientação Sexual e Relações Étnico-

Raciais. Livro de conteúdo. versão 2009. - Rio de Janeiro : CEPESC;  Brasília : SPM, 2009. 

http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2009/gde-2009-livro-de-conteudo.pdf 
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Dessa forma, o conceito de gênero permeia o conjunto dos marcos normativos a 

seguir elencados, recomendados para nortear o cumprimento do que dispõe o supracitado inciso: 

I. Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. 

 

 [...] 

 

Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

 

[...] 

 

§ 5
o 

Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher. 

 

[...] 

 

§ 8
o 

O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
 

 

II. Lei n
o
. 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha:  

Art. 2
o
 Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social. 

Art. 3
o
 Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos 

à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso 

à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. 

[...] 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 
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II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa; 

 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido 

com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 

sexual. 

 

[...] 

 

Art. 8
o
. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 
 

[...] 

 

V – a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em 

geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres; 

 

VI – a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de 

promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-

governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

[...] 

 

VIII – a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça 

ou etnia; 

 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema 

da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

[...] 

 

III. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

Contra a Mulher - "Convenção de Belém do Pará" (1994):  

Artigo 6
 
 O direito de toda mulher a uma vida livre de violência inclui, entre outros:  

 

a. o direito da mulher de ser livre de toda forma de discriminação, e  

b. o direito da mulher ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados de 

comportamento e práticas sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou 

subordinação. 

[...] 
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Artigo 8
 
Os Estados Partes concordam em adotar, em forma progressiva, medidas 

específicas, inclusive programas para:  
 

[…]  

b. modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, incluindo a 

construção de programas de educação formais e não-formais apropriados a todo nível 

do processo educativo, para contrabalançar preconceitos e costumes e todo outro tipo de 

práticas que se baseiem na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos 

gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher que legitimam ou 

exacerbam a violência contra a mulher. 

[...] 

 

IV. Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa 

Rica (1969): 

Artigo 1º Obrigação de respeitar os direitos. 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 

que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 

nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 

social. 

 

V. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher (1979), adotada pela Resolução nº 34/180 da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979, e ratificada pelo Brasil em 1º de 

fevereiro de 1984, nos termos dos seguintes artigos: 

Artigo 5º Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para: 

 

a) modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas 

a alcançar a eliminação de preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer 

outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de 

qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres; 

 

b) garantir que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da maternidade 

como função social e o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e 

mulheres, no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos, 

entendendo-se que o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial em 

todos os casos. 

 

Artigo 10 Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos com o 

homem na esfera da educação e em particular para assegurar, em condições de 

igualdade entre homens e mulheres: 

a) as mesmas condições de orientação em matéria de carreiras e capacitação 

profissional, acesso aos estudos e obtenção de diplomas nas instituições de ensino de 
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todas as categorias, tanto em zonas rurais como urbanas; essa igualdade deverá ser 

assegurada na educação pré-escolar, geral, técnica e profissional, incluída a 

educação técnica superior, assim como todos os tipos de capacitação profissional; 

[...] 

 

c) a eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em 

todos os níveis e em todas as formas de ensino, mediante o estímulo à educação 

mista e a outros tipos de educação que contribuam para alcançar este objetivo e, em 

particular, mediante a modificação dos livros e programas escolares e adaptação dos 

métodos de ensino.  

 

[...] 
 

VI.  Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993: 

Art. 2º [...] 
 

Parágrafo único. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, 

idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções 

políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou 

mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição, 

observada a Constituição Federal.   
 

VII. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-2015) – Capítulo 2 - 

Educação para Igualdade e Cidadania: 

A escola acaba reproduzindo a desigualdade vivida entre as pessoas na sociedade, seja 

nos currículos, nos livros didáticos, nas práticas das salas de aula ou nos procedimentos 

de avaliação. A linguagem sexista dos textos e práticas cotidianas, a invisibilidade das 

mulheres na ciência e na história responde à ideologia patriarcal e ao androcentrismo do 

conhecimento; estes são denunciados como um dos elementos da construção da 

desigualdade de gênero. A massiva presença das mulheres no professorado marca a 

formação e o reconhecimento social da profissão, neste persistente quadro desigual. 

Muitas ações e programas são hoje executados, mas urge o fortalecimento dessas ações, 

no âmbito da educação, de modo a contribuir para uma educação igualitária e sem 

discriminação no ambiente escolar.  

A preocupação com a igualdade de gênero, raça, etnia, liberdade de orientação sexual, 

com fortalecimento dos direitos humanos, perpassa transversalmente o planejamento 

das políticas federais. Uma educação de qualidade deve estar intrinsecamente associada 

à busca da igualdade entre os seres humanos e à valorização da diversidade da 

sociedade brasileira. 

 
Recomenda-se ainda que as instituições educacionais integrantes do Sistema de 

Ensino do Distrito Federal, organizadas e coordenadas pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, órgão máximo responsável pela definição da política de educação, atuem em 

sintonia e parceira com os órgãos governamentais responsáveis pelas políticas de Direitos da 

mulher e outros assuntos com o recorte de gênero. 
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A presente recomendação constitui instrumento efetivo para o combate à 

desigualdade de gênero, cuja manifestação mais perversa é a violência contra a mulher.  

Conforme preconizado pela Lei Maria da Penha, cabe à família, à sociedade e ao 

poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos da mulher, 

sendo as instituições educacionais um elo fundamental para congregar os esforços no sentido do 

alcance total da presente recomendação.  

 

Sala “Helena Reis”, Brasília, 20 de agosto de 2013. 
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