
dos homens nesse contexto" , acrescenta Venturi. 

Entre os temas abordados, está a percepção de ser 

mulher, i tem em que se discute o machismo e o femi-

nismo na sociedade atual. Além disso, o estudo trata 

da divisão sexual do trabalho e tempo livre; de corpo, 

sexualidade e mulher na mídia; de saúde reprodutiva e 

aborto; de violência doméstica e violência de gênero; e 

de democracia, mulher e polít ica. 

O Sesc part ic ipou ativamente da elaboração da pes-

quisa, que mesclou tópicos retomados do estudo an-

ter ior com novos assuntos, e convidou entidades e 

associações interessadas em debatê-los. "O nosso in-

teresse é inst i tucional, de conhecer a realidade femi-

nina e contr ibuir por meio da programação, de nossas 

políticas de recursos humanos e de divulgação", afirma 

o gerente do Departamento de Estudos e Pesquisas do 

Sesc Nacional Mauro Lopez Rego. 

DETALHES DA PESQUISA 

Os dados mostram que, de 2001 a 2010, 

de 58% para 68% o cont ingente de brasileiras que 

acreditam existir mais coisas boas do que ruins 

em ser mulher. Já os homens, em sua maioria, 

68% do total , também consideram que há 

mais prós do que contras em ser homem. 

A capacidade ou possibil idade de 

concepção está entre as melhores ca-

racterísticas de ser mulher para 50% 

das entrevistadas. Já entre as piores 

estão a subordinação aos homens 

em decorrência do machismo 

(19%) e desigualdades de gênero 

no mercado de trabalho (16%), assim como a vio-

lência de gênero, apontada por 14% das mulheres. 

De acordo com Venturi, a situação da mulher está 

melhor agora do que quando foi realizada a primei-

ra pesquisa, embora continue ruim. "A análise geral 



cioculturais e educativas que colaborem para integrar a 

mulher cada vez mais à sociedade e às próprias ações do 

Sesc", observa Miranda. "Para o Sesc São Paulo, a mulher 

é um segmento de público que se busca trazer à partici-

pação em atividades socioculturais e esportivas, não só 

pelos benefícios individuais, mas, sobretudo, pelo po-

tencial transformador que ela pode operar na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas ao seu redor, especial-

mente em sua família", conclui o diretor. 

ATIVIDADES TRANSFORMADORAS 

Promover atividades que levam 

à transformação é uma das di-

retrizes institucionais do Sesc. 

Para dar suporte a esse ideal, 

dentro da Gerência de Programas 

Socioeducativos (GPSE) do Sesc, há 

uma área responsável por tratar espe-

cialmente do tema da diversidade cultural. 

"Um dos nossos princípios é o respeito a to-

das as expressões e a todos os grupos humanos", 

conta a técnica da GPSE, Marina Herrero. 

Para que isso ocorra, a instituição estimula o convívio 

social, intergeracional e cultural, buscando atividades 

com o máximo de interação entre crianças, jovens, ido-

sos, homens e mulheres. Segundo a gerente da GPSE, 

Maria Alice Oieno de Oliveira Nassif, à medida que se dá 

a participação na ação cultural proposta, independente-

mente de gênero, a transformação dos participantes ao 

final de cada atividade é facilmente percebida. "Nosso 

intui to é o de provocar o convívio, a autoexperimenta-

ção, as vivências", ressalta a gerente. "Desse modo, os 

participantes estão instrumentalizados para conviver me-

lhor na sociedade. 

Text Box
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