
Cresce a escolaridade feminina  
 
Uma das conquistas mais lembradas durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher, 
ontem, foi o avanço no nível de escolaridade da população feminina do país nas últimas décadas. 
Tal movimento vem sendo identificado pelos pesquisadores não apenas como decorrente do fato 
de as mulheres serem maioria, mas também porque existe uma mudança na sua Educação.  
 
Pelo menos desde a década de 70, mulheres de classe média ensinam suas filhas a ter uma 
profissão e obter seu sustento, não somente a se casarem, avalia a coordenadora do Grupo de 
Estudos de Educação e Relações de Gênero da Faculdade de Educação da Ufrgs, Jane Felipe. Ela 
refere-se ao fato de que, em números absolutos, conforme o estudo Trajetória da mulher na 
Educação brasileira, realizado pelo Inep com dados de 2003, há mais mulheres do que homens 
matriculados no Ensino Médio no país. Enquanto elas são 4,9 milhões, eles totalizam 4,1 milhões.  
 
Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, que toma dados de 2004, entre 
a população com 10 ou mais anos de idade, também há mais mulheres escolarizadas, apesar de 
que, em termos percentuais, exista uma equivalência. Dos 73 milhões de habitantes homens 
nessa faixa etária, 65 milhões possuem algum grau de instrução e entre os 77,5 milhões de 
mulheres, são cerca de 69 milhões. Elas também passaram a chegar com mais força à Educação 
Superior. Entre 1996 e 2003, o número geral de matrículas no Ensino Superior aumentou 108%. 
Quando se considera apenas a participação feminina, a elevação é de 115%. Já a masculina, 
98%.  
 
As mulheres têm média de tempo de estudo superior a dos homens (7,0 contra 6,8). Isso porque 
os meninos abandonam mais cedo os estudos para ingressar no mercado de trabalho e também 
porque as mulheres percebem que, com instrução, aumentam suas chances de ascensão nesse 
mercado. O nível de instrução, porém, ainda não se reflete nos salários. Conforme estudo da 
ONU, no Brasil os homens recebem, em média, 30% mais. 
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