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Educação financeira para 

mulheres 

 

 
 

 

 

No Brasil, 40% dos lares são chefiados por 

mulheres, de acordo com a pesquisa Retrato 

das Desigualdades de Gênero e Raça, realizada 

pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) em parceria com a ONU Mulheres. A 

maioria das brasileiras em idade ativa está 

inserida no mercado de trabalho, mas ainda 

ganha menos que os homens. E mantém uma 

jornada dupla de trabalho não remunerado: 

90% das mulheres fazem serviços domésticos 

e cuidam dos filhos e idosos dependentes. 

Combater as desigualdades de gênero e 

promover o empoderamento das mulheres e 

meninas é uma maneira de aumentar sua 

participação na economia e fortalecer seu 

papel no desenvolvimento social. Esse 

movimento pode ser ainda mais 

transformador se for acompanhado de 

orientação financeira, de maneira que 

aprendam a usar produtos financeiros com 

consciência e adquiram o hábito de poupar 

para empreender, realizar sonhos e se 

preparar para o futuro. 

  

IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar

todas as mulheres e meninas
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta é realizar a atividade de Educação 

Financeira na Comunidade Escolar em um grupo 

formado apenas por mulheres. Dessa maneira, o 

facilitador poderá abordar as questões mais 

pertinentes para elas e abrir espaço para o 

compartilhamento de dúvidas, situações e 

soluções comuns.  

O objetivo é promover a reflexão sobre o papel 

da mulher na economia e na sociedade, 

entendendo como as desigualdades de gênero 

prejudicam o exercício pleno de seus potenciais. 

E, ao mesmo tempo, ajudá-las a usar o dinheiro 

com planejamento e consciência. 

Essa proposta pode ser concretizada em duas 

versões:  

• Compacta: apresentação de vídeo seguida 

do Módulo 1 da Atividade Educação 

Financeira na Comunidade Escolar. 

• Completa: realização dos outros dois 

módulos da atividade Educação Financeira na 

Comunidade Escolar. 

Em conjunto com a escola, os voluntários vão 

organizar e facilitar esta atividade. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 
[                ] PASSO 1: Apresentar proposta à escola. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação. 

[                ] PASSO 3: Realização da seção de vídeo 

seguida do Módulo 1.  

 [                ] PASSO 4: Realização do Módulo 2   

                      (opcional).  

[                ] PASSO 5: Realização do Módulo 3 

                      (opcional). 

[                ] PASSO 6: Registro dos resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências bibliográficas 
para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Mães de alunos de todas as séries. 

• Mulheres que trabalham na instituição. 

• Alunas do Ensino Médio, EJA, jovens 

aprendizes e em formação profissional. 

 

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

  
 

Entre em contato com a escola e agende uma conversa para a apresentação da proposta e planejamento. 

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Definir o período e o espaço para sua realização.  

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Promover uma reflexão sobre o papel da mulher na economia e na sociedade e como as 

desigualdades de gênero, tema do 5o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, prejudicam o 

exercício pleno de seus potenciais.  

o Trabalhar os conceitos da educação financeira com esse público que, por razões históricas e 

culturais, foi alijado do conhecimento sobre finanças.  

o Promover a autonomia das mulheres por meio da reflexão e aprendizado sobre como assumir 

o controle de sua vida financeira e fazer boas escolhas relacionadas ao dinheiro.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com a escola. 

o A escola: garante o envolvimento das profissionais da instituição, mães de alunos e 

estudantes jovens. 

• Checar se há professores que se identificam com o tema e que possam apoiar a ação. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

 

  

Agende um bate-papo com o(s) professor(es) que irão conduzir o tema com você para discutir a proposta e o 

cronograma. Explique que a ação poderá ser realizada em duas versões: 

• Compacta: apresentação de vídeo seguida do Módulo 1 da Atividade Educação Financeira na 

Comunidade Escolar. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 

 

Organização da ação 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, INSPIRE-SE! 

Em todo o mundo, mulheres trabalham juntas para criar um novo futuro. O vídeo “A Igualdade de 

Gênero está acontecendo. Faça a sua parte”, produzido pela ONU, traz um olhar sobre a transformação 

em andamento em diferentes partes do planeta.  

VER O VÍDEO 

 

 

LEIA A MATÉRIA  

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=dpmBzlfS5Ms
https://www.youtube.com/watch?v=dpmBzlfS5Ms
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2017/01/em-pesquisa-professora-descobre-que-machado-de-assis-era-contador.html
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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• Completa: realização dos outros dois módulos de Educação Financeira na Comunidade Escolar. 

A sugestão é aplicar a versão compacta e, a partir da avaliação de seu resultado, aprofundar o tema realizando 

os Módulo 2 e 3 da atividade Educação Financeira na Comunidade Escolar. Outras pessoas poderão juntar-se 

ao grupo entre uma atividade e outra, a convite das participantes. 

Fechada a data e o local, combine com a instituição como será feito o convite às mães dos alunos, 

funcionárias e alunas jovens (Ensino Médio, EJA, aprendizes e em formação profissional. Veja, também, como 

viabilizar a exibição do vídeo e um flipchart para anotar as contribuições feitas durante o bate-papo que será 

realizado em seguida.  

Planeje um encontro descontraído e agradável, que favoreça o diálogo entre as mulheres e sua identificação 

com o tema. Algumas ideias do que pode feito para isso:  

• Preparar um lanche leve e light. 

• Enfeitar o ambiente com flores. 

• Dispor as cadeiras em círculos para melhor integração. 

• Distribuir, se possível, cofrinhos para as participantes entregarem aos filhos. 

 

 

  
 

  

Chegue antes ao local para preparar a sala e recepcionar as mulheres. Assim que todas estiverem 

acomodadas, apresente-se, e faça uma breve rodada de apresentações das participantes. Feito isso, explique 

que a realização desse encontro foi inspirada 5o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e que o objetivo é 

conversar e refletir, juntas, sobre a importância das mulheres na economia e na sociedade e ajudá-las a ter 

uma vida financeira mais próspera, na qual elas tenham o controle do dinheiro que ganham e façam o melhor 

uso possível dos recursos que dispõem. 

Em seguida, traga alguns dados que retratem a realidade financeira das mulheres. Pontue que, apesar da 

grande relevância da mulher no mercado de trabalho, ela ainda ganha menos, tem menos oportunidades e, 

mesmo sendo muitas vezes arrimo de família, ainda tem que dar conta, praticamente sozinha, das tarefas da 

casa, do cuidado com os filhos e idosos dependentes. Busque números e outros subsídios para fazer essas 

afirmações nas informações para o facilitador.  

Conte também que a entrada da mulher no mercado de trabalho ainda é recente – ela se acentuou apenas a 

partir de 1960 – e que isso se reflete, muitas vezes, na falta de domínio das questões financeiras e, também, na 

falta de recursos (tempo e dinheiro) para investir em sua formação e melhoria de renda. 

Diga que irá apresentar um vídeo para aprofundar essa discussão e que, em seguida, você fará uma 

apresentação chamada “Como fazer bom uso do seu dinheiro”. Exiba o vídeo Empoderamento das 

mulheres, da ONU Mulheres, disponível no YouTube (2,3 min).  

Terminado o vídeo, abra espaço para as pessoas fazerem suas considerações. Para estimular a participação 

você pode lançar algumas perguntas, como: 

• O que você achou do vídeo?  

• Você reconhece, em sua própria vida, alguma situação parecida com a apresentada nesse vídeo?  

PASSO 3 
Realização do debate seguido do Módulo 1 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h30m 

 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/779/1cb0168c-4697-4b0d-8fbb-7799599c4c7b.zip
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://goo.gl/P9mF2X
https://goo.gl/P9mF2X
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• Que ensinamentos você acha que o vídeo pode nos dar?  

• Você conversa com alguém sobre a situação expressa no vídeo? Esse tema é relevante para você? 

Pode ajudá-lo a tomar decisões? 

Durante a conversa, anote no flipchart os principais pontos trazidos pelas participantes e procure evitar que a 

conversa fique polarizada em uma ou duas pessoas. Se possível, guarde o flipchart para retomar os pontos 

discutidos no final da apresentação. 

Fechando a atividade, explique que romper esse ciclo de desigualdade exige um esforço de toda a sociedade 

e que uma parte importante desse processo passa pela apropriação dos conhecimentos necessários para o 

bom uso do dinheiro e serviços financeiros. Afinal, ter o controle da sua vida financeira é uma condição 

importante para que as mulheres consigam criar suas próprias oportunidades, conquistar a liberdade e 

fazer escolhas. 

Inicie, então, a apresentação do Módulo 1 da atividade Educação Financeira na Comunidade Escolar, 

demonstrando empatia e ajudando as participantes e contruírem as conexões entre a família Brasil 

(personagem do módulo) e a família delas. Ao longo da apresentação você pode colocar perguntas e 

comentários como os seguintes: 

• Agora uma pergunta para as casadas: o marido de vocês já fez como o Seu Afonso, que se endividou 

comprando algo que não era prioritário ou realmente necessário? Como foi? 

• Vocês se identificam ou não com a situação da Dona Lourdinha? Vocês conseguem falar sobre 

dinheiro com a família? Já se endividaram para ajudar algum amigo ou parente? 

• Como é a relação dos filhos de vocês com o dinheiro? Pergunte se cabe a elas o papel de educar os 

filhos em relação ao uso do dinheiro ou se essa responsabilidade é compartilhada com os parceiros. 

• Ao detalhar o orçamento mensal da família Brasil, reforce o fato de que mulheres são as principais 

responsáveis pelas compras do lar e, nessa condição, são o alvo preferido de campanhas publicitárias 

que estimulam o consumo exacerbado. Explique que uma consequência do consumo não planejado é 

a criação de um ciclo de ganho-e-gasto que impede que elas construam uma vida financeira mais 

próspera. 

• Nesta apresentação, em alguns momentos há referências a percentuais, de difícil compreensão por 

pessoas de baixa escolaridade. Se necessário, use exemplos práticos que ajudarão as participantes a 

compreender a mensagem.  

Ao final, retome as anotações feitas no flipchart no início da atividade. Releia os pontos anotados e pergunte:  

• De que maneira vocês acham que esses conhecimentos que passamos agora poderão ajudá-las?  

• Vocês acham que a partir de agora terão mais segurança para fazer mudanças em sua vida e buscar 

novas oportunidades, como fez a Dona Lourdinha?  

• A maneira como a Dona Lourdinha lidou com a falta de dinheiro e o endividamento, ajuda vocês a 

enxergarem caminhos para uma vida melhor e mais próspera? 

Encerre a conversa pedindo uma salva de palmas para todas as mulheres presentes. Distribua o folheto de 

fixação do Módulo 1, disponível no Guia do Voluntário da atividade Educação Financeira na Comunidade 

Escolar, reforçando que este é apenas o primeiro passo. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders/85-ods-8-trabalho-decente-e-crescimento-economico/about
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Para preparar esta atividade você irá utilizar o mesmo material desenvolvido para o Módulo 2 da atividade  

Educação Financeira na Comunidade Escolar, que envolve a realização da Minioficina “Gerenciamento de 

Dívidas”. Nesse módulo, os voluntários e o público presente discutem saídas para não perder o controle das 

dívidas e o que fazer para superar a situação de sobre-endividamento.  

Introduzindo o tema, você pode citar o alto nível de endividamento das famílias brasileiras. De acordo com a 

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio, 55,6% 

das famílias brasileiras acumulam dívidas no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de 

loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro (dados de janeiro de 2017). Quase 23% têm contas em 

atraso e 9,3% não têm condições de pagar. 

O endividamento impossibilita as pessoas de fazerem planos, de conseguir crédito e investir em um futuro 

melhor, perpetuando a desigualdade social. O crédito usado de maneira consciente, contudo, pode ajudar a 

melhorar a vida das pessoas, especialmente nas famílias lideradas por mulheres. Pontue essa afirmação com 

os seguintes dados: 

• Em Bangladesh, o Banco Grameen, fundado por Muhammad Yunus, iniciou a sua atuação concedendo 

empréstimos somente às mulheres, pois percebeu que elas produziam retornos mais positivos em 

suas comunidades. Yunes também observou que elas são mais aplicadas, procuram garantir o futuro 

dos filhos e revelam uma constância maior no trabalho.  

• As mulheres são 70% da base de clientes da Santander Microcrédito, iniciativa de microcrédito do 

Santander que adota um modelo inspirado na experiência do Banco Grameen. 

• As mulheres representam 93% da titularidade do Bolsa Família. No programa Minha Casa Minha Vida, 

89% das moradias são de propriedade de mulheres. 

• Novas empresas de tecnologia dirigidas por mulheres têm um retorno de 12% maior do que as 

empresas lideradas por homens, segundo pesquisa realizada pelo empresário e investidor Cindy 

Padnos (dados de 2016). 

Conclua dizendo que todas essas experiências mostram que as mulheres, mesmo quando possuem uma baixa 

escolaridade, são capazes de tomar decisões muito benéficas no uso do dinheiro. Para isso, é importante que 

elas entendam algumas saídas para o endividamento. Em seguida, passe as orientações do Módulo 2 da 

atividade Educação Financeira na Comunidade Escolar. 

 

  

PASSO 4 
Realização do Módulo 2 de Educação Financeira 
para mulheres 
encontro - Roda de Histórias, Poemas e 
Depoimentos sobre as Mulheres 
 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h30 min  

v 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/779/1cb0168c-4697-4b0d-8fbb-7799599c4c7b.zip
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/779/1cb0168c-4697-4b0d-8fbb-7799599c4c7b.zip
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Para preparar esta atividade você irá utilizar o mesmo material desenvolvido para o Módulo 3 da atividade  

Educação Financeira na Comunidade Escolar, que envolve a realização da Minioficina “Família e Dinheiro” ”. 

Nesse módulo, é abordada a complexidade das relações familiares e discutida maneiras de negociar os 

conflitos e encontrar soluções que atendam aos interesses financeiros das famílias.  

Antes de iniciar a oficina, faça uma linha do tempo das atividades realizadas anteriormente e observe se há no 

grupo mulheres que tenham participado de todas. Caso haja, pergunte se elas gostariam de compartilhar 

aprendizados e eventuais mudanças que já conseguiram realizar em suas finanças.  

Em seguida, pontue que o tema do dia é “família e dinheiro” e que a educação financeira dos filhos é 

fundamental para que eles se tornem adultos capazes de tomar decisões benéficas para seu futuro. Para 

iniciar esse debate, você pode mostrar o trailer do filme Criança, a Alma do Negócio (5 min), da Maria 

Farinha Filmes. Em seguida, peça para que as mães comentem os trechos que mais chamaram a atenção. Caso 

ninguém fale nada no início, provoque-as com algumas perguntas: 

• No trailer vocês viram várias mães comentando sobre a influência dos filhos nas decisões de compra 

da família. Na casa de vocês também é assim? 

• Vocês acham que a televisão influencia as escolhas deles? 

• Vocês acham que as crianças, para serem felizes, realmente precisam de tudo o que elas pedem? 

• É muito difícil falar não para os filhos ou vocês conseguem explicar o que é possível e o que não é 

possível comprar? 

Deixe que elas falem e compartilhem suas experiências. Se possível, anote no flipchart os principais pontos 

dessa conversa. Não precisa ser uma longa conversa, nem é necessário chegar a uma conclusão pois este é 

apenas um aquecimento para a conversa que virá a seguir. Para encerrar o debate, comente que muitos pais 

têm dificuldades para falar não para os filhos, mas que lidar com as frustrações e os limites é um aprendizado 

muito importante para a vida deles, inclusive para a vida financeira. Explique que, na apresentação que você 

fará em seguida, eles vão entender melhor a importância de ensinar o uso planejado do dinheiro desde a 

infância e aprender algumas dicas para falar sobre dinheiro dentro de casa. 

A partir dessa introdução, inicie a apresentação do Módulo 3 da atividade Educação Financeira na 

Comunidade Escolar. Ao final, você pode entregar a cada participante um cofrinho incentivando as mulheres a 

conversarem sobre o tema com seus filhos.  

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe  

PASSO 5 

PASSO 6 Divulgação da atividade 

Realização do Módulo 3 de Educação Financeira 
para mulheres 
encontro - Roda de Histórias, Poemas e 
Depoimentos sobre as Mulheres 
 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h30 min  

v 

https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/779/1cb0168c-4697-4b0d-8fbb-7799599c4c7b.zip
http://www.videocamp.com/pt/movies/crianca-a-alma-do-negocio
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/779/1cb0168c-4697-4b0d-8fbb-7799599c4c7b.zip
https://d13q7w9s0p5d73.cloudfront.net/uploads/std/document/file/779/1cb0168c-4697-4b0d-8fbb-7799599c4c7b.zip
https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância do tema 

Um crescente número de pesquisas, de acordo 

com a ONU, demonstra que aumentar a 

capacitação econômica das mulheres impulsiona 

as economias nacionais. Isso porque, em todo o 

mundo, as mulheres, reconhecidamente, aportam 

enormes contribuições para a economia, seja em 

negócios, em fazendas, como empresárias ou 

empregadas, ou desempenhando as tarefas 

domésticas como trabalho não remunerado. 

Essa relevância, contudo, mantém um 

descompasso com a realidade. Em grande parte 

dos países, as mulheres estão muito atrás dos 

homens no acesso à terra, ao crédito e ao 

emprego decente. Como consequência, muitas 

permanecem desproporcionalmente afetadas pela 

pobreza, discriminação e exploração. 

Romper esse ciclo é um desafio enorme, que 

envolve a mudança de políticas, leis e educação. É 

nesse aspecto que, como voluntários, podemos 

dar nossa maior contribuição.  

As brasileiras ainda  

ganham menos 

Informações extraídas da Síntese de Indicadores 

Sociais (SIS) 20151 apontam dados relacionados às 

condições de vida da mulher brasileira nos últimos 

anos. De acordo com esse documento, em 2014, 

um em cada cinco jovens de 15 a 29 anos de idade 

não frequentavam a escola e não trabalhavam, 

sendo a maioria do sexo feminino (69,2%). Entre 

essas mulheres, 58,1% tinham pelo menos um 

filho. 

A pesquisa também aponta que, embora essa 

realidade esteja lentamente mudando, as mulheres 

têm rendimentos inferiores tanto no trabalho 

formal quanto no informal. Veja no quadro abaixo: 

 Homens Mulheres 

Rendimento médio da 

população ocupada em 

trabalhos formais (1) 

R$ 2293 R$ 1763 

Rendimento médio da 

população ocupada em 

trabalhos informais (1) 

R$ 1361 R$ 887 

 

                                                 
1 Síntese de Indicadores Sociais 2015: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf 

 “Investir na capacitação 

econômica das mulheres 

define um caminho direto 

para a igualdade de 

gênero, a erradicação da 

pobreza e o crescimento 

econômico inclusivo” 

ONU Mulheres 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
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Dentro de casa, as mulheres 
trabalham mais  

De 2004 a 2014, a inserção feminina no mercado 

de trabalho avançou 21,9% (entre os homens, o 

aumento foi de 16,3%). Mas a maior inserção não 

significou uma redução nas atividades domésticas 

e de cuidado, que consomem uma parcela 

significativa do tempo delas. 

Em 2014, 90,7% das mulheres ocupadas (ou seja, 

das mulheres que trabalhavam) realizavam 

afazeres domésticos e de cuidados. Em 2004, esse 

percentual era 91,3%. O número de homens 

ocupados que realizam afazeres domésticos e 

cuidados na última década teve um aumento de 

29,3%, mas ainda está em 28,6%. Ou seja, nos dez 

anos que a pesquisa avaliou, a maior parte das 

brasileiras apenas acumulou mais trabalho. 

Essa diferença na responsabilidade pelas tarefas 

domésticas pode ser observada desde a infância. 

Entre a população de 10 a 14 anos de idade, 41,4% 

dos meninos e 69,6% das meninas declararam 

cuidar de afazeres domésticos. O número de horas 

dedicadas a esta atividade também foi superior 

para as meninas (em média, 11,2 horas semanais).  

No resto do mundo não é muito diferente. 

Segundo o relatório “Mulheres no Trabalho: 

Tendências de 2016”, da Organização Internacional 

do Trabalho “a desigualdade entre homens e 

mulheres persiste em um amplo espectro do 

mercado de trabalho global”. O relatório mostra 

que, ao longo das duas últimas décadas, 

progressos significativos realizados pelas mulheres 

na educação não se traduziram em melhorias 

comparáveis nas suas posições de trabalho. Veja 

alguns dados: 

Nos países desenvolvidos, as mulheres gastam, em 

média, 4 horas e 20 minutos em trabalho não 

remunerado por dia, em comparação com 2 horas 

e 16 minutos dos homens. Nos países em 

desenvolvimento, as mulheres gastam 4 horas e 30 

minutos por dia em trabalho não remunerado, em 

comparação com 1 hora e 20 minutos dos 

homens. 

Em termos de salários, os resultados do relatório 

confirmam estimativas anteriores da OIT de que, 

globalmente, as mulheres ainda ganham, em 

média, 77% do que ganham os homens. O 

relatório observa que essa diferença salarial não 

pode ser explicada unicamente por diferenças de 

educação ou idade. 

A diferença pode estar relacionada com a 

desvalorização do trabalho realizado pelas 

mulheres e das competências necessárias em 

setores ou profissões dominadas por mulheres, a 

discriminação e a necessidade das mulheres 

interromperem as suas carreiras ou reduzirem as 

horas de trabalho remunerado para cumprir 

responsabilidades adicionais, tais como cuidados 

de crianças. 

Embora tenha havido uma pequena melhora na 

redução das diferenças salariais por gênero, se as 

tendências atuais prevalecerem, o relatório 

confirma estimativas de que seriam necessários 

mais de 70 anos para acabar completamente com 

a disparidade salarial de gênero2. 

Os desafios persistem mesmo entre as mulheres 

mais qualificadas. Segundo a pesquisa Women in 

Business, da consultoria Grant Thornton, a 

proporção de posições seniores ocupadas por 

mulheres vem crescendo, mas 33% das empresas 

em todo o mundo ainda não têm nem uma mulher 

em cargos de liderança sênior. No Brasil, apenas 

19% das empresas brasileiras têm mulheres nessas 

posições.  

 

Dicas para a condução de 
debates 
Ao serem incentivadas a falar sobre determinado 

tema, as pessoas se apropriam do que sabem, 

construindo argumentos favoráveis ou contrários 

ao assunto. Nesse sentido, um debate ou roda de 

conversa pode ser uma chance para inserir o 

conhecimento num contexto prático e, nesse 

exercício, estimular o jovem a falar em público, a 

defender direitos e ideias. É um aprendizado que 

serve para a vida.  

Mas, para que a discussão tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

                                                 
2 https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-

mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/ 

https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
http://www.grantthornton.com.br/globalassets/_markets_/bra/media/arquivos-industrias/estudos/gt_wib_turning_promise_into_practice_online---final.pdf
http://www.grantthornton.com.br/globalassets/_markets_/bra/media/arquivos-industrias/estudos/gt_wib_turning_promise_into_practice_online---final.pdf
https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
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1. Prepare-se 

• Busque informações sobre o assunto que será 

alvo da discussão. 

• Organize algumas perguntas que você poderá 

fazer para “quebrar o gelo” no início do 

debate. 

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que 

não estão na sala de aula e que no debate há 

uma troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Conforme os participantes forem chegando, é 

importante que sejam bem-recebidos.  

 

3. Contextualize e abra espaço 

Há diferentes maneiras de começar um bate-papo. 

A equipe da escola pode ajudar a identificar a mais 

adequada ao grupo. Algumas sugestões:  

• Contextualize: se a atividade for iniciada com 

a exibição de um filme ou leitura de um texto, 

por exemplo, situe a época em que foi feito, o 

que ele retrata, de maneira clara e sucinta. 

Faça uma apresentação inicial com esse 

contexto. 

• Crie expectativa: levante com a turma o que o 

tema do debate sugere. Se possível, registre 

as falas num flipchart, lousa ou caderno.  

• Provoque: liste algumas questões que serão 

retomadas no fechamento da conversa. No 

final, as participantes poderão ajudar a 

respondê-las, criticá-las ou reformular as 

ideias que tinham previamente. 

  

4. Saiba ouvir e respeitar 

• Na hora da discussão, o fundamental é que 

todos saibam ouvir. Você pode estabelecer 

previamente algumas regras com o grupo, 

como evitar julgamentos, preconceitos e a 

repetição de perguntas ou ideias já 

defendidas.  

• Para aquecer o debate, comece com uma ou 

duas perguntas que você tenha na manga. 

Caso a atividade envolva um filme ou leitura, 

levante as impressões dos participantes sobre 

o cenário, os personagens, seus conflitos, a 

época retratada e a relação com os tempos 

atuais, por meio de exemplos do cotidiano.  

• Como mediador, o voluntário deve ser um 

ouvinte atento e aberto às percepções 

trazidas pelo grupo. Se necessário, registre as 

contribuições em um flipchart.  

 

Ao final, faça uma amarração sobre as principais 

questões levantadas e conclusões. Nesse 

momento, você também pode perguntar se 

alguém mudou de opinião após o debate, 

mostrando que muitas vezes formamos opiniões 

sem conhecer todos os lados e nuances das 

questões. 
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Referências bibliográficas para o 
facilitador 
 

Sobre o ODS 5 

ODS 5 – Igualdade de Gênero: resumo e materiais 

de sensibilização: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Mulheres: 

https://youtu.be/ZCGLC-

vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1zu1EM 

 

Vídeo Combatendo a desigualdade e 

emponderando mulheres e meninas, publicado pela 

ONU:  

https://goo.gl/YiT1Wi 

 

Cartilha Princípios de Empoderamento das Mulheres 

(ONU Mulheres): https://goo.gl/VwNpfK 

 

Pesquisas 
Resultados da pesquisa Retrato das Desigualdades 

de Gênero e Raça IPEA-ONU Mulheres:  

https://goo.gl/P7P91F 

 

Dados do IPEA comentados pela pesquisadora 

Natália Fontoura: 

https://www.youtube.com/watch?v=yXh2Iv8UAqE  

 

Resumo com os principais dados do Relatório 

Global Findex, do Banco Mundial: 

https://goo.gl/3gFiUF  

 

Matéria 5 fatos sobre as mulheres no Brasil, do 

Nexo Jornal: https://goo.gl/MAqIdV 

 

Matéria Mulheres poupam menos que homens, 

indicam dados do Banco Mundial, publicada pela 

Folha de S. Paulo: https://goo.gl/2kj0XX 

 

Sobre o papel da mulher na 
sociedade  
Artigo Igualdade de gênero: O papel da mulher no 

desenvolvimento sustentável da sociedade: 

https://goo.gl/Xziyjk 

 

Artigo Qual a importância da mulher na 

economia?, publicado pelo canal Içara: 

https://goo.gl/AhU35c 

 

Complete esta lista com outras sugestões!

 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://youtu.be/ZCGLC-vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1zu1EM
https://youtu.be/ZCGLC-vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1zu1EM
https://goo.gl/VwNpfK
https://www.youtube.com/watch?v=yXh2Iv8UAqE
https://goo.gl/3gFiUF
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