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A desigualdade de gênero é, ainda no século XXI, uma reali-
dade gritante (IEB, 2022). Evidências apontam que, em to-
do planeta, mulheres e meninas estão mais expostas à vio-
lência e à discriminação de gênero nas esferas domésticas, 
públicas, profissionais e políticas (IEB, 2016), e essa realida-
de é interseccionalizada por outras formas de desigualdade 
e preconceito, como raça, gênero, classe, orientação se-
xual, entre outras. Essas desigualdades também se mani-
festam nos impactos das mudanças climáticas, que afetam 
as pessoas com intensidade diversa. No setor de energia, a 
desigualdade de gênero é marcada pelas barreiras impos-
tas às mulheres no acesso ao mercado de trabalho e a re-
cursos financeiros, impactando também crianças e adoles-
centes de famílias chefiadas por mulheres.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente   (PNUMA, 2011)1, as mulheres desempenham um 
papel fundamental no que diz respeito à adaptação e à mi-
tigação em relação às mudanças no clima. Por um lado, o 
acesso limitado aos recursos e à terra, os baixos rendimen-
tos, a desigual participação na tomada de decisões e na di-
visão sexual do trabalho doméstico e de cuidado tornam as 
mulheres um grupo mais suscetível aos impactos das mu-
danças climáticas. Por outro lado, os conhecimentos e as 
habilidades das mulheres na gestão de recursos naturais e 
seu papel na agricultura, na segurança alimentar e no cui-
dado e sustento familiar tornam importante e necessária a 
participação das mulheres para a implementação de solu-
ções que possam frear as mudanças climáticas e promo-
ver um desenvolvimento sustentável com base, também, na 
igualdade de gênero.

O investimento em energias renováveis, assim como medi-
das de eficiência energética são consideradas hoje verten-
tes essenciais do conjunto de respostas ao aquecimento 
global e às mudanças climáticas. Dois terços das emissões 
de gases de efeito estufa advêm da utilização de matrizes 
energéticas não renováveis, sendo que a eletricidade pro-
duzida por fontes renováveis   de energia produz 90% menos 
gases de efeito estufa (GEE) em comparação com as usinas 
movidas a carvão2. Sendo o setor de energia um dos princi-
pais contribuintes para as mudanças climáticas, as neces-
sidades e os interesses das mulheres devem estar incluídos 
nas políticas energéticas tanto nas soluções propostas pa-
ra prevenir e mitigar as mudanças climáticas, como em seu 
corpo de gestão e tomada de decisão. 

No entanto, esse não é o cenário que se apresenta atual-
mente. Iniciativas de investimento no setor energético são, 
geralmente, formuladas como se gênero não fosse uma 
componente relevante3, e as desigualdades de gênero po-
dem ser exemplificadas com as baixas taxas de representa-
ção feminina na força de trabalho do setor4. Além disso, as 

1 Nellemann, C., Verma, R., and Hislop, L (eds), (2011). Women at the frontline of climate change: Gender risks and hopes. A rapid response 
assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal 
2 Amin, Adnan Z. (2018). Renewables are the key to a climate-safe world. 
3 Clancy; Feenstra (2019). 
4 De acordo com um estudo realizado pela IRENA (2019), as mulheres representam 22% do total de pessoas empregadas no setor energético. 
Ver em: https://www.irena.org/publications/2019/Jan/Renewable-Energy-A-Gender-Perspective 
5 Falcão, et al. (2019). Energy and Gender – An assessment on gender equality in the energy sector in Brazil. 

persistentes normas e práticas sociais discriminatórias de 
gênero invisibilizam os impactos negativos e/ou as oportu-
nidades consequentes das políticas energéticas. No Brasil, 
o setor de energia é um dos piores em igualdade de gênero5.

Para construir um mundo mais sustentável e inclusivo, é 
preciso pensar políticas e projetos energéticos por meio 
dos seus impactos positivos e negativos em gênero, bus-
cando impulsionar a igualdade, o respeito, a diversidade e 
o acesso aos direitos. Como nos recordam as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é preciso cami-
nhar em todas as agendas, de forma simultânea, articulada 
e interseccional, “sem deixar ninguém para trás”, para real-
mente ir ao encontro da sustentabilidade.

Nesse sentido, análises de gênero em projetos do setor de 
energia são ferramentas essenciais na transformação do 
cenário atual, tanto na mitigação das mudanças climáti-
cas e promoção da sustentabilidade climática e ambiental, 
quanto na garantia da promoção da igualdade de gênero. 
Uma análise de gênero visa a mitigar os riscos de um im-
pacto negativo para mulheres e outros grupos vulneráveis, 
assim como maximizar possíveis impactos positivos da im-
plementação do projeto com relação à igualdade de gênero. 
Além disso, a análise oferece caminhos para garantir que o 
projeto esteja alinhado com os principais instrumentos in-
ternacionais para o desenvolvimento sustentável e com as 
melhores práticas de gênero estabelecidas por instituições 
financeiras e pelo código de conduta da GIZ.

O Banco Europeu de Investimentos (BEI), parceiro de im-
plementação do Projeto FELICITY, tem avançado cada vez 
mais em estratégias e iniciativas para promover a igualda-
de de gênero ao redor do mundo. Em 2016, o Grupo BEI lan-
çou a Estratégia do Grupo BEI para a Igualdade de Gênero 
e o Empoderamento Econômico das Mulheres. Vinculado 
a essa Estratégia, lançou, em 2018, o Plano de Ação 1 (GAP 
1) para sua efetiva implementação. Mais recentemente, em 
2022, o Grupo BEI lançou a nova Estrutura de Sustentabili-
dade Ambiental e Social: Política Ambiental e Social do Gru-
po BEI (2022), vinculada aos Padrões 1 (Impactos e Riscos 
Ambientais e Sociais) e 7 (Grupos Vulneráveis e Povos Indí-
genas), que também versam sobre parâmetros para a pro-
moção da igualdade de gênero e combate a todas as formas 
de discriminação. De acordo com a Estratégia de Gênero do 
Grupo BEI (2016):

2. A igualdade de gênero contribui para sociedades 
mais justas, e prósperas. Os países que reduzem as 
desigualdades de gênero, especialmente na educa-
ção e na participação econômica, são mais compe-
titivos em uma economia global. Evidências gene-
ralizadas indicam que a igualdade de gênero está 
associada a um desenvolvimento econômico mais 
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rápido, maior renda per capita, negócios mais efi-
cientes e eficazes, gestão mais sustentável dos re-
cursos naturais, coesão social, construção da paz e, 
em geral, sociedades mais estáveis. A igualdade de 
gênero é, portanto, um direito humano básico, cru-
cial para o desenvolvimento sustentável e socieda-
des mais justas.

O objetivo da implementação dessas medidas é garantir 
que, em todas as atividades do BEI, sejam considerados os 
impactos, vulnerabilidades e barreiras específicas de gêne-
ro, de modo a minimizar quaisquer danos que suas opera-
ções possam gerar; e promover a igualdade de gênero em 
todos os aspectos, especialmente a capacidade de todos 
os grupos de acessar e utilizar os bens, serviços, benefí-
cios e oportunidades gerados pelos investimentos do Gru-
po BEI, potencializando seus impactos positivos (IEB, 2016).

Tendo isso em vista, a presente análise de gênero faz par-
te dos esforços do projeto Luz do Saber em incluir a pers-
pectiva de gênero em suas ações. O projeto Luz do Saber é 
uma das iniciativas apoiadas pelo projeto Financing Energy 
for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility (FELICI-
TY), que é financiado pela Iniciativa Internacional de Prote-
ção ao Clima (IKI) do Ministério Federal Alemão para o Meio 
Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear 
(BMU) e implementado pela Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH em cooperação com 
o Banco Europeu de Investimento (BEI).

O FELICITY tem como objetivo apoiar entes subnacionais 
para que estes possam desenvolver projetos de infraestru-
tura urbana de baixa emissão de carbono, que sejam finan-
ciáveis, ou seja, que atendam aos requisitos de financiado-
res internacionais, comprometidos com o Acordo de Paris 
e a Agenda 2030.

De acordo com a estratégia voltada para gênero do Gru-
po BEI, serão aplicadas medidas com objetivo de aumen-
tar, gradativamente, “a sensibilidade ao gênero e o impacto 
positivo dos seus investimentos, trabalhando com promo-
tores de projetos dispostos e interessados em incorporar 
uma perspectiva de gênero na concepção, implementação 
e funcionamento dos projetos. O grupo se compromete, 
nesse sentido, a destacar as melhores práticas em temas 
específicos, incluindo a diversidade de gênero na criação 
de empregos, na força de trabalho dos clientes em todos os 
níveis e na governança corporativa” (BEI, 2016).

O FELICITY, cujo objetivo é apoiar do desenho de projetos 
financiáveis pelos municípios ao redor do mundo, tem pa-
pel importante na concepção e na implementação de boas 
práticas nas iniciativas que apoia. Com esse intuito, bus-
cou impulsionar os impactos positivos em gênero do Pro-
jeto Luz do Saber.

O grupo BEI, comprometido com os objetivos que firmou, 
busca embasar a implementação das iniciativas de gênero 
“em pesquisas, boas práticas e lições aprendidas. Incentiva 
abordagens inovadoras e procura oportunidades para agre-
gar valor a elas, identificando perspectivas de gênero rele-

vantes. Ele identifica meios de fornecer o apoio necessário 
para abordar adequadamente o gênero em todas as suas 
operações”, se tornando assim uma fonte de boas práticas 
capaz de facilitar o intercâmbio de informações, aumentan-
do as oportunidades para mulheres e meninas e protegen-
do seus direitos à não discriminação (BEI, 2016).

A equidade de gênero, parte essencial do caminho pa-
ra alcançar o desenvolvimento sustentável, é apontada na 
Agenda 2030, em seu vigésimo artigo em A Nova Agenda:

Alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 
das mulheres e meninas representará uma contribui-
ção essencial para o progresso em todos os objetivos 
e metas. Aproveitar o potencial humano pleno e al-
cançar o desenvolvimento sustentável não é possível 
se à metade da humanidade continuam a ser nega-
dos seus plenos direitos humanos e as oportunida-
des. Mulheres e meninas devem gozar de igualdade 
de acesso à educação de qualidade, aos recursos 
econômicos e à participação política, bem como de 
igualdade de oportunidades com os homens e meni-
nos em termos de emprego, liderança e tomada de 
decisões em todos os níveis. Trabalharemos para um 
aumento significativo dos investimentos para supe-
rar o hiato de gênero e fortalecer o apoio a institui-
ções em relação à igualdade de gênero e o empode-
ramento das mulheres nos âmbitos global, regional 
e nacional. Todas as formas de discriminação e vio-
lência contra as mulheres e meninas serão elimina-
das, inclusive por meio do engajamento de homens e 
meninos. A integração sistemática da perspectiva de 
gênero na implementação da Agenda é crucial.

A questão de gênero que emerge, nesse sentido, como pau-
ta essencial ao Projeto FELICITY, é transversalizada no Pro-
jeto Luz do Saber pela realização da análise de gênero e pe-
la proposição de alternativas para impulsionar os impactos 
positivos identificados. A garantia e busca pela equidade 
de gênero são princípios importantes para financiadores 
internacionais, em especial, para o Grupo BEI, que contri-
bui para o compromisso assumido pela União Europeia de 
parceria global na promoção e na implementação da Agen-
da 2030 e para o alcance de seus Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (IEB, 2022), como a sustentabilidade 
(um conceito multidimensional, que exige uma abordagem 
holística e se ancora no tripé economia, sociedade e meio 
ambiente) se constrói pela garantia dessa igualdade.

O Luz do Saber é implementado pela Prefeitura de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa iniciativa prevê a insta-
lação de painéis fotovoltaicos em 70 escolas para geração 
distribuída de energia solar e a implementação de medidas 
de eficiência energética em todas as 98 escolas da rede 
municipal. Entre as medidas de eficiência energética pre-
vistas, estão:

• troca de lâmpadas (LED) internas e externas, implan-
tação de controle de iluminação (fotocélulas);

• troca de equipamentos por modelos mais eficientes 
(geladeiras e freezers antigos);
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• implantar medidas para isolamento térmico, telhas 
translúcidas nas quadras e pintura dos telhados;

• divisão de circuitos das fachadas e implantação de 
Software de gerenciamento de energia

No intuito de destacar o projeto internacionalmente pela 
boa-prática a ser replicada, esta análise tem como objeti-
vo o mapeamento de impactos positivos e potencialidades 
não identificadas do Projeto Luz do Saber relacionados ao 
gênero. Além disso, visa a destacar impactos da eficiência 
energética em gênero ainda não preconizados pelas bo-
as práticas internacionais, fornecendo subsídios para seu 
aprimoramento. Por fim, busca identificar possíveis im-
pactos negativos não intencionais no âmbito do Projeto. As 
conclusões da análise também serviram como principais 
insumos para a elaboração do curso de capacitação para 
atores envolvidos no projeto e para o alinhamento do Luz 
do Saber ao Padrão 7 (Grupos Vulneráveis e Populações In-
dígenas) das Diretrizes de Sustentabilidade Ambiental e So-
cial previstas para iniciativas apoiadas pelo BEI6.

Uma análise de gênero reconhece e identifica os distintos 
impactos e acesso aos benefícios de um projeto, além das 
diferenças de oportunidades e de distribuição de recursos 
e poder entre homens e mulheres dentro de um contexto 
determinado. Com base nesse mapeamento, oferece pro-
postas de intervenção para que a implementação do pro-
jeto tenha em consideração as desigualdades de gênero, 
suas relações com outros marcadores sociais como raça/
etnia, classe, origem, idade, habilidades e, nesse sentido, 
apresente soluções que com objetivo de atender às neces-
sidades dos diferentes grupos envolvidos. 

Assim sendo, os objetivos específicos desta análise são: 
(1) analisar as dimensões de gênero no atual contexto so-
cial e político em âmbito nacional e local; (2) mapear as in-
tersecções de gênero com o setor energético; (3) oferecer 
um panorama dos requisitos de gênero de instituições fi-
nanceiras internacionais de desenvolvimento; (4) identifi-
car os impactos prováveis do projeto para os grupos-alvo, 
com perspectiva de gênero; (5) analisar a inserção ou não 
da perspectiva de gênero nas atividades já realizadas na 
elaboração do projeto; (6) elaborar recomendações para 
reforçar a capacidade de resposta do projeto em relação a 
gênero, no que concerne à identificação das desigualdades 
de gênero existentes, à mitigação e à redução dos danos e 
impactos negativos e à promoção da igualdade de gênero.

6 EIB (2022a). Environment and Social Standards. 
7 Para mais informações sobre interseccionalidade, ver em: 
Collins, Patricia Hill y Bilge, Sirma (2019): Interseccionalidad. Ed. Género, Igualdad y Justicia Social; Crenshaw, Kimberlé W. (1989): 
Demarginalizing the intersection of race and sex; a black feminist critique of discrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. 
University of Chicago Legal Forum, pp. 139-167
8 Relatórios de impacto socioambiental, de eficiência energética e de engajamento com partes interessadas. 
9 As análises de gênero dos projetos “Curitiba mais Energia” e “Solário Carioca”, parceria entre o C40 Cities Climate Leadership Group (C40) e a 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, desenvolvidas pelas consultoras Larissa Boing e Patricia Betti.

1.1 METODOLOGIA E ESTRUTURA DA 
ANÁLISE DE GÊNERO

De acordo com a Estratégia de Gênero do BEI, as boas prá-
ticas internacionais “confirmam que a análise de gênero em 
avaliações sociais, planos de gestão social sensíveis ao gê-
nero cuidadosamente elaborados e o envolvimento signifi-
cativo das mulheres no projeto e a implementação de pro-
jetos ajudam a mitigar os custos sociais dos projetos, mas 
também a abordar as desigualdades de gênero subjacen-
tes” (BEI, 2016). Tal abordagem é capaz de proteger os di-
reitos de meninas e mulheres, e trazer benefícios para suas 
famílias e comunidades. O Banco Europeu destaca que “in-
dependentemente do setor, evidências indicam que plane-
jar e projetar projetos com as diferentes necessidades de 
mulheres, homens, meninas e meninos em mente faz ope-
rações melhores e mais sustentáveis, que afetam positiva-
mente a vida de um número maior de pessoas, com um efei-
to multiplicador significativo. Aumenta o acesso e o uso de 
bens ou serviços fornecidos por investimentos, aumentan-
do assim os retornos sociais” (BEI, 2016).

Entre as abordagens utilizadas para a construção da meto-
dologia de análise, utilizou-se da (1) perspectiva de gênero 
enquanto uma abordagem técnica que visa a compreender 
como a implementação de iniciativas de desenvolvimento 
impacta de maneira distinta (ou não) a homens e mulheres; 
e do (2) enfoque na igualdade de gênero, que se faz neces-
sário para garantir que os impactos do projeto sejam con-
sonantes com a diminuição das desigualdades de gênero, 
essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades. 
A construção desta análise baseou-se também em uma (3) 
abordagem transversal e interseccional7 que considera gê-
nero como uma entre outras componentes sociais que in-
terferem em oportunidades e experiências sociais. Foram 
considerados quesitos como raça/cor, origem, orientação 
sexual e habilidades, além do gênero.

Os métodos utilizados para alcançar os objetivos desta aná-
lise foram: (1) análises documentais; (2) reuniões com ato-
res-chave envolvidos no projeto; e (3) pesquisas qualitativa 
e quantitativa com equipes escolares e estudantes da Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante análise documental, foram revisados relatórios de-
senvolvidos pela GFA Consulting Group8, no âmbito da fase 
de concepção/planejamento do Luz do Saber e análises 
de gênero de outros projetos de energia renovável da GIZ9. 
Além disso, para a realização das entrevistas e das pesqui-
sas, tomou-se em consideração as metodologias de análi-
se de gênero propostas pelo manual Mainstreaming gender 
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in Green Climate Fund projects10 do Fundo Verde do Clima 
(GFC) e pelo Gender Impact Assessment: Gender Mainstre-
aming Toolkit do Instituto Europeu para Igualdade de Gê-
nero (IEGE)11. Por fim, cabe mencionar que a Estratégia do 
Grupo BEI sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento 
Econômico das Mulheres (EG)12 serviu como um instrumen-
to orientador para seleção da abordagem da análise. O BEI 
estabelece as seguintes abordagens para sua EG: 

1. PROTEGER: os direitos das meninas e mulheres são 
protegidos em / por meio de investimentos do BEI;

2. IMPACTAR: os/as beneficiários/as do sexo femini-
no e masculino podem ter acesso e utilizar os bens, 
serviços, benefícios e oportunidades gerados pelos 
investimentos do BEI. Impactos positivos são, por-
tanto, maximizados;

3. INVESTIR: os investimentos do BEI aumentam a 
participação das mulheres, em igualdade de condi-
ções, na economia e no mercado de trabalho;

4. BASE INSTITUCIONAL: o BEI cria um ambiente 
institucional propício para a igualdade de gênero a 
ser incorporada no seu modelo de negócios, abran-
gendo as atividades de empréstimo, combinação 
e consultoria do grupo dentro e fora da União Euro-
peia.13

As abordagens também estão alinhadas com a Política de 
Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI, espe-
cificamente com o seu Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Po-
pulações Indígenas e Gênero),14 que visa a: mitigar impac-
tos negativos por meio da participação efetiva de todos os 
grupos envolvidos no projeto; proteger e assegurar direitos 
de todos/as; e fomentar igualdade de oportunidades, prin-
cipalmente para grupos vulneráveis e marginalizados,15 que 
são beneficiados e/ou impactados com o projeto. Por fim, o 
Padrão 7 também traz como um de seus objetivos:

“Promover a igualdade de gênero como um direito humano 
básico crucial para o desenvolvimento sustentável, asse-
gurando que os impactos, vulnerabilidades e barreiras es-
pecíficos de gênero sejam considerados e abordados nos 
projetos financiados pelo BEI e promovendo a igualdade de 
capacidade para aceder e utilizar os benefícios e oportuni-
dades gerados pelos projetos do BEI, independentemente 
do sexo ou gênero”.16

10 Idem 19. 
11 IEGE. Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit.
12 EIB (2016). The EIB Group Strategy on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment.
13 Estes são os impactos de alto nível estabelecidos pelo Plano de Ação do BEI. (Tradução Livre). Ver em: EIB (2018). EIB Group Gender Action Plan. 
14 EIB (2022a). Environment and Social Standards. 
15 Para compreensão do conceito de grupos vulneráveis e marginalizados, de acordo com o grupo BEI, no contexto de sua Política 
de Sustentabilidade Social e Ambiental, ver: EIB (2022b). The EIB Group Environmental and Social Policy: Environmental and Social 
Sustainability Framework. P. 49 
16 EIB (2022c). The EIB Group Environmental and Social Policy: Environmental and Social Sustainability Framework. P.50 (Tradução livre). 
17 “Geração Distribuída (GD) é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es)
independente da potência, tecnologia e fonte de energia.” – Instituto Nacional de Eficiência Energética (s/d). O que é Geração Distribuída. 
Disponível em: http://www.inee.org.br/forum_ger_distrib.asp

A análise manteve em consideração as três etapas de im-
plementação do Luz do Saber: planejamento, implemen-
tação e operação. A primeira diz respeito às atividades e 
ações realizadas para a preparação do projeto (análises de 
impacto, auditorias energéticas, treinamentos prévios com 
as equipes etc.). A implementação é a fase de execução das 
medidas previstas pelo projeto (contratação da empresa 
que prestará o serviço e fará o monitoramento das ativida-
des). A operação é uma fase posterior à implementação do 
projeto e diz respeito aos impactos das medidas implemen-
tadas, na qual os grupos-alvo poderão gozar dos benefícios 
do projeto e, também, avaliá-los.

Entre atores-chaves consultados para construção da análi-
se, encontram-se equipes do projeto da Prefeitura Munici-
pal de Porto Alegre e da GIZ, consultores/as e ONG que tra-
balharam na concepção do projeto.

Para a realização da pesquisa qualitativa e quantitativa, 
levou-se em consideração o grupo-alvo do projeto que é 
a comunidade escolar das 98 escolas municipais de Porto 
Alegre, nas quais serão implementadas as medidas de efi-
ciência energética (EE), incluindo as 70 escolas que, devi-
do à viabilidade técnica e estrutural, também receberão os 
painéis solares e poderão, assim, utilizar energia solar e não 
depender somente da distribuição de energia da rede elé-
trica do estado do Rio Grande do Sul. 

A fim de compreender como questões de gênero se relacio-
nam com as medidas de eficiência energética e com a ins-
talação dos painéis solares previstas no projeto, trazendo 
benefícios para estudantes e profissionais que atuam nas 
escolas, tomou-se como premissa que as ações do projeto 
irão: (1) aumentar o conforto térmico nos edifícios das es-
colas; (2) melhorar o nível de luminescência dos ambientes; 
e (3) diminuir períodos de apagão nas escolas, pela introdu-
ção da geração distribuída17, advindas de fontes renováveis. 
Entende-se também que as ações do projeto podem fo-
mentar o desenvolvimento de atividades educacionais que 
incentivam estudantes a se interessarem sobre a temática 
de sustentabilidade e energias renováveis, especialmente 
meninas e mulheres, tendo em vista a desigualdade de gê-
nero marcante nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Enge-
nharia e Matemática, em inglês). Por último, a sensação de 
segurança gerada pelo aumento na iluminação também foi 
considerada.

Para esse esforço, foi realizada uma pesquisa com objeti-
vo de identificar, com base na perspectiva das pessoas que 
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frequentam a escola, de que maneira um maior conforto 
térmico, uma melhora na luminescência do ambiente esco-
lar e a introdução de uma fonte de energia renovável pode-
ria melhorar suas condições de trabalho ou estudo.

Para realizar a análise que segue, foram utilizados instru-
mentos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Primeira-
mente, foi realizado um grupo focal,18 com seis representan-
tes da equipe de direção (quatro mulheres e dois homens).19 
De acordo com a comunicação e a interação deste grupo, 
que discutiu questões de gênero, sustentabilidade e os im-
pactos esperados com a implantação do projeto, foi possí-
vel construir dois questionários para serem aplicados nas 
seis escolas que estavam representadas no grupo focal.

Os questionários,20 formulados com perguntas fechadas, 
foram encaminhados por meio de plataforma on-line e fi-
caram disponíveis durante duas semanas para serem res-
pondidos por servidores das escolas (incluindo equipe da 
docência, diretoria, administração, cozinha e serviços ge-
rais) e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
56 respostas foram registradas por parte das equipes es-
colares e 30 respostas por parte de estudantes da EJA. A 
taxa de respostas foi mais baixa do que o esperado, e não é 
considerada, portanto, estatisticamente representativa do 
universo de estudantes da EJA,21 nem das equipes escola-
res. No entanto, as respostas oferecem um panorama para 
guiar algumas ações do projeto no que tange às questões 
de gênero.

A estrutura do documento foi orientada pelo Guia de Pre-
paração de Análise de Gênero da GIZ. O capítulo 2 oferece 
um panorama das dimensões de gênero em âmbitos nacio-
nal e internacional e descreve o perfil de estudantes da re-
de municipal de Porto Alegre. No capítulo 3, foram identifi-
cadas as intersecções de gênero no setor de energia e foi 
realizado um mapeamento das políticas sustentáveis e de 
gênero de bancos/fundos de desenvolvimento. O capítulo 4 
apresenta os resultados das pesquisas qualitativa e quanti-
tativa realizadas, que trazem insumos para pensar como as 
medidas implementadas pelo projeto podem ter um impac-
to diferente para cada um dos grupos-alvo. O capítulo 5 es-
tá dedicado à análise da inclusão da perspectiva de gênero 
na elaboração e no planejamento do Luz do Saber. As reco-
mendações e as sugestões para que o projeto contribua pa-
ra a igualdade de gênero e mitigue os riscos de reproduzir 
desigualdades estão inseridas no capítulo 6.

Alguns desafios interferiram no desenvolvimento da análise. 

18 Grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, cujo objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico específico (sugerido 
pelo(a) moderador(a) do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados. Baseado na comunicação e na interação do grupo 
focal, o/a pesquisador/a busca colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um 
determinado tema. Ver: TRAD, Leny A. Bomfim. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com o 
uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis, Rio de Janeiro , v. 19, n. 3, p. 777-796, 2009 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312009000300013&lng=en&nrm=iso 
19 Ver Anexo 1 – Relatório Grupo Focal 
20 Ver Anexo 2 e 3 – Questionários
21 Considerando que o total de alunos/as da EJA é de 5165 pessoas, o tamanho ideal da amostra de estudantes da EJA deveria ser 358 
respostas para que a pesquisa tivesse 95% de grau de confiança, com 5% de margem de erro. 

O tempo de resposta dos atores-chave e a pandemia do CO-
VID-19 foram obstáculos na obtenção de insumos para esta 
análise. Além disso, em alguns casos, as pessoas destaca-
das pelas instituições para estarem presentes nas reuni-
ões não tinham as informações necessárias ou, até mes-
mo, não tinham conhecimento amplo sobre o projeto e seu 
andamento. Alguns dados relevantes não estavam disponí-
veis ou não foi possível obtê-los a tempo. Além disso, como 
mencionado, os questionários tiveram pouca adesão.

Originalmente, o plano de trabalho previa conversas com 
setores da prefeitura de Porto Alegre responsáveis pela 
agenda de igualdade de gênero e empoderamento das mu-
lheres, assim como a aplicação de um questionário com as 
equipes envolvidas no projeto sobre sensibilidade de gê-
nero. Contudo, devido ao tempo disponível e a outras ati-
vidades priorizadas, decidiu-se por eliminar esses elemen-
tos do estudo prévio para a realização da presente análise. 
Por esse motivo, os capítulos referentes à sensibilidade e a 
competências de gênero e igualdade de gênero nas orga-
nizações parceiras, assim como no projeto/entre o pessoal 
– previstos no Guia de Preparação da Análise de Gênero da 
GIZ – foram omitidos. Todas as informações referentes à in-
tersecção de gênero nas atividades já realizadas do projeto 
constam no capítulo 5, inclusive representatividade femi-
nina nas equipes. Outra adaptação realizada ao modelo de 
Análise de Gênero da GIZ foi a criação de um capítulo inteiro 
para descrever as intersecções de gênero e de energia nos 
grupos-alvo da ação, previsto inicialmente para ser uma se-
ção do capítulo 3. 
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Para compreender a necessidade da realização de uma 
análise de gênero em projetos cujo objetivo é o desenvol-
vimento sustentável, social, econômico e político, faz-se 
necessário entender o contexto de gênero no qual ele es-
tá inserido. Portanto, apresenta-se abaixo um breve retrato 
das desigualdades no Brasil, com alguns dados do estado 
do Rio Grande do Sul e de sua capital Porto Alegre, onde o 
projeto Luz do Saber será implementado. 

Neste capítulo, serão apresentados padrões e normas so-
ciais, políticas e legislação, instituições públicas e privadas 
que se relacionam com gênero e, por último, será descrito o 
perfil do público-alvo do projeto. 

2.1 PADRÕES E NORMAS SOCIAIS

As desigualdades de gênero, assim como a desigualdade 
racial e a discriminação contra pessoas LGBTQIAP+ , são 
entraves constantes para que mulheres, meninas, pessoas 
negras e LGBTQIAP+ no Brasil possam desfrutar de todos os 
seus direitos humanos, civis, econômicos, políticos, cultu-
rais e sociais.

Mitigar a desigualdade no acesso a oportunidades pode 
ter implicações positivas significativas para o crescimen-
to econômico e o desenvolvimento social de um país. Es-
tima-se que taxas de emprego feminina e masculina mais 
equilibradas aumentariam o PIB líquido em 9% no Brasil.22 
Além disso, há evidências que indicam que o crescimento 
de renda das mulheres na América Latina e no Caribe, entre 
2000 e 2010, contribuiu para uma redução de 30% na po-
breza extrema.23

Projetos que não levam em consideração o contexto em 
que serão implementados perdem a oportunidade de con-
tribuir positivamente para a diminuição das disparidades 
sociais, além de arriscarem contribuir para a reprodução 
das desigualdades. De acordo com o McKinsey Global Ins-
titute, “o avanço da igualdade das mulheres pode adicionar 
entre US$ 12 e 28 trilhões ao PIB global até 2025. As evidên-
cias também indicam que as empresas tendem a se bene-
ficiar de uma força de trabalho mais equilibrada em termos 
de gênero e diversidade na sala de reuniões”. Na Europa, 
por exemplo, a lacuna de empregabilidade feminina é equi-
valente a uma perda geral estimada de 370 bilhões de Eu-
ros, ou 2,8% do PIB anual da UE (EIB, 2016).

Com relação às desigualdades no âmbito do trabalho, de 
acordo com a PNAD 2019, as mulheres no Brasil ganhavam, 
em média, 80% do salário dos homens, enquanto, no Rio 

22 Aguirre, D. et al. (2012). Empowering the Third Billion Women and the World of Work in 2012.
23 Banco Mundial (2012). The Effects of Women’s Economic Power in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: World Bank
24 Rio Grande do Sul (2020). Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas: ODS 5 no Rio Grande do Sul.
25 Ibidem 
26 IBGE (2019). Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. 
27 Rio Grande do Sul (2020). Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas: ODS 5 no Rio Grande do Sul.  
28 IPEA(2015). Ipea, Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça – 1995 a 2015.  
29 ONU Mulheres (2020). Incorporando Mulheres e Meninas na Resposta à Pandemia de COVID-19. 
30 Gomes, Livia Gouvêa; Biron, Lisa. Mulheres e mercado de trabalho: a crise da COVID-19 no emprego feminino no Brasil. In: BID Blog.
31 ONU Mulheres (2021). Série aborda direitos e vulnerabilidades de trabalhadoras domésticas na Covid-19. 

Grande do Sul (RS), o rendimento médio das mulheres equi-
valia a 74% da renda dos homens no mesmo período.24 No 
entanto, é importante destacar que, em 2019, mulheres e 
homens no RS possuem renda média mais elevada do que 
a média brasileira (R$ 2.940 e R$ 2.166)25, o que demonstra 
as desigualdades territoriais no Brasil. Além disso, a sobre-
posição das componentes raça e gênero também indicam 
maior vulnerabilidade econômica das mulheres negras. 
Estima-se que, no Brasil, mulheres negras têm uma renda 
equivalente a 58,6% da renda média de mulheres brancas 
e menos da metade (44,4%) da média de renda dos homens 
brancos.26 

Umas das barreiras fundamentais para o alcance do aces-
so igualitário de mulheres e de homens ao mercado de tra-
balho é a divisão desigual dos trabalhos domésticos e de 
cuidado. No Rio Grande do Sul, as mulheres dedicaram, 
semanalmente, 20,4 horas aos trabalhos domésticos e de 
cuidado, 8,8 horas a mais que os homens (PNAD, 2018).27 Ou 
seja, ao somar as horas de trabalho remunerado e não re-
munerado, as mulheres desempenham jornadas de traba-
lho totais superiores às dos homens. Em 2015, as mulheres 
exerciam 7,5 horas a mais em sua jornada total de trabalho 
por semana em comparação aos homens.28 

As responsabilidades domésticas e de cuidado que são 
atribuídas, majoritariamente e, por vezes, exclusivamente, 
às mulheres da família corroboraram para que fossem elas 
as mais afetadas durante a pandemia de COVID-19. A eje-
ção das mulheres do exercício de trabalhos remunerados 
em épocas de isolamento social também está relacionada 
ao fato de que foram elas que tiveram que assumir a maior 
parte da carga doméstica e de cuidado adicional ocasiona-
dos pelo fechamento de escolas, comércio e afins, além do 
rompimento com as redes de apoio de cuidado, como fami-
liares e pessoas da vizinhança.29 

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho intensi-
ficou-se no Brasil após o início da pandemia, resultando em 
uma queda de 10% no número de mulheres empregadas en-
tre 2019 e 2020, frente a um decréscimo de 7,9% de homens 
ocupados.30 A COVID-19 também afetou sobremaneira o se-
tor do trabalho doméstico, sendo a segunda categoria de 
trabalho mais afetada durante a pandemia – que é ocupado, 
majoritariamente, por mulheres negras (18,6% das mulhe-
res negras no Brasil são trabalhadoras domésticas).31

No que tange aos índices de violência contra mulheres, no 
Brasil, 1 em cada 4 mulheres brasileiras acima de 16 anos 
afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão ape-
nas durante o ano de 2020, sendo que em 42% dos casos 
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relatados, o local da agressão foi a própria casa.32 Na cida-
de de Porto Alegre, em 2017, 45,3% das mulheres afirmaram 
ter sofrido algum tipo de assédio nos últimos 12 meses.33 
Em relação aos homicídios de mulheres, no Rio Grande do 
Sul, esta taxa foi de 5,1 mortes para cada 100 mil pessoas, 
maior que a média no Brasil (4,6 mortes/100 mil pessoas) 
no mesmo ano, de acordo com dados do Sistema Único de 
Saúde (SUS), para o ano de 2017.34

Os dados de violência contra a população LGBTQIAP+ no 
Brasil também são alarmantes. Uma pesquisa realiza-
da com as notificações de violência contra pessoas LGB-
TQIAP+ registradas no SINAN,35 entre 2015 e 2017, indicou 
que a cada hora, uma pessoa LGBTQIAP+ é agredida.36 A 
mesma pesquisa indicou que pessoas LGBTQIAP+ negras 
eram maioria em todas as categorias analisadas, sendo que 
entre adolescentes, de 10 a 14 anos, 57% das pessoas agre-
didas eram negras. 

Ou seja, a componente racial aumenta a possibilidade de 
sofrer violência. Outro exemplo diz respeito ao índice de 
vitimização de mulheres negras em relação às mulheres 
brancas. No Brasil, entre os anos de 2003 e 2013, os assas-
sinatos de mulheres negras tiveram um acréscimo de 54%, 
sendo que as taxas de mortes violentas de mulheres bran-
cas diminuíram 9,8%.37 

Especificamente em relação à incidência de assédio no 
ambiente de trabalho, em 2019, 11,5% das mulheres no Bra-
sil relataram receber cantadas ou comentários desrespei-
tosos quando estavam no ambiente de trabalho e 7,5% das 
mulheres disseram que a violência mais grave que haviam 
sofrido nos últimos 12 meses ocorreu no ambiente de tra-
balho.38 

Na área da educação, as mulheres no Brasil possuem mais 
anos de estudo que os homens. De acordo com a PNAD 2019, 
as mulheres no Brasil hoje têm 9,6 anos de estudo e os ho-
mens 9,2 anos. No entanto, os números ainda demonstram 
uma grande desigualdade racial no acesso à educação. En-
quanto as pessoas brancas possuem, em média, 10,4 anos 
de estudo, as pessoas negras somente 8,6 anos, abaixo da 
média nacional total que são 9,4 anos.39 

Apesar de haver paridade de gênero na educação no Brasil, 

32 Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021). Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil - 3a edição. 
33 Instituto Cidade Segura; Instituto de Pesquisas de Opinião (2017) apud Rio Grande do Sul (2020).  
Cadernos ODS – 5 Igualdade de Gênero no Rio Grande do Sul. 
34 Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. Tabnet: mortalidade - Rio Grande do Sul. [Brasília, DF]: DATASUS, 
2017a. 
35 Sistema de Informação de Agravos de Notificação
36 PINTO, I.; ANDRADE, S. et al. (2020). Perfil das notificações de violências em lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais registradas 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Brasil, 2015 a 2017 
37 SANTOS, M. O. P.; GRELIN, D. M. Violência contra a mulher. In: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Datafolha. Visível e invisível: a 
vitimização de mulheres no Brasil. [São Paulo]: FBSP: DATAFOLHA, 2017. p. 35-39
38 Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019). Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil - 2a edição.  
39 PNAD (2019). Boletim informativo. 
40 INEP (2018). Censo da Educação Superior 2017. 
41 Ferreira, Paula (19/06/2020). IBGE: 23% dos jovens de 15 a 29 anos não estudam e nem trabalham. In: OGlobo. 
42 Zinet, Caio (02/02/2016). Gravidez é responsável por 18% da evasão escolar entre meninas. 
43 ABGLT (2016). Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, 2016. 
44 Brasil (2006). Instrumentos Internacionais de Direitos das Mulheres. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 

com as mulheres sendo maioria das ingressantes (55,2%), 
das matriculadas (57,0%) e das concluintes (61,1%) dos cur-
sos de graduação,40 por exemplo, outros indicadores evi-
denciam como os papéis tradicionais de gênero ainda 
operam como barreiras na educação feminina. De acordo 
com a PNAD Contínua, em 2018, 17,6% dos jovens de 15 a 29 
anos não trabalhavam, nem estudavam, sendo que, entre as 
mulheres, essa porcentagem era de 28,4% estavam nessa 
condição.41 De acordo com um estudo do Ministério da Edu-
cação, a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) 
e a Faculdade Latino-americana de Ciências (Flacso), pu-
blicado em 2016, a evasão escolar das meninas é causada 
prioritariamente pelas responsabilidades familiares (23,1%) 
e pela gravidez precoce (18,1%), sendo que para os meninos, 
o trabalho (36,1%) é apontado como o fator principal para 
deixar os estudos.42 

Apesar da ausência de dados específicos sobre anos de 
educação das pessoas LGBTQIAP+, a discriminação por 
orientação sexual ou identidade de gênero é uma realida-
de nas escolas, que ressoa nas taxas de evasão escolar de 
crianças LGBTQIAP+. Uma pesquisa realizada pela Asso-
ciação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos (ABGLT, 2016) identificou que 73% 
de estudantes LGBTQIAP+ relataram terem sido agredidos 
verbalmente, sendo que 58,9% destes faltam às aulas pelo 

menos uma vez ao mês.43

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO
O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais 
e regionais que asseguram os direitos humanos das mu-
lheres, seja de forma direta, seja de forma indireta, assim 
como a eliminação de todas as formas de discriminação 
e violência baseadas no gênero.44 Entre esses instrumen-
tos internacionais e regionais estão: a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher (CEDAW, 1979); a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Con-
venção do Belém do Pará, 1994); a Plataforma de Ação de 
Pequim (1995); e a Convenção e Recomendações da OIT so-
bre Trabalho Decente para Trabalhadoras e Trabalhadores 
Domésticos (2011). Cabe ressaltar que o Brasil também fir-
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mou seu compromisso com a igualdade racial por meio da 
Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação Racial (CERD, 1996) e do Plano de Ação de Durban 
contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a 
Intolerância.

Em que pese o fato de que, nos últimos anos, o governo bra-
sileiro adotou algumas mudanças em seus posicionamen-
tos internacionais no que diz respeito à igualdade de gê-
nero, os tratados e convenções internacionais assinados e 
ratificados são obrigações jurídicas do país. Grande parte 
das leis de que protegem e promovem os direitos das mu-
lheres e das pessoas negras refletem os compromissos as-
sumidos internacionalmente e estão amparados pela Cons-
tituição Federal de 1988.

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) esta-
belece a igualdade jurídica a todas as pessoas, explicita que 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
proíbe a discriminação das mulheres no mercado de tra-
balho e estabelece direitos relacionados aos direitos sexu-
ais e reprodutivos. No que tange à questão racial, em 2013, 
uma emenda ao artigo 7º da Constituição Federal ampliou a 
igualdade de gênero e racial formal por meio da equipara-
ção dos direitos trabalhistas entre trabalhadoras e traba-
lhadores domésticos e demais trabalhadoras e trabalhado-
res urbanos e rurais, tendo em vista que a maior parte delas 
são mulheres (92%) e, entre estas, 68% são negras.45

Ainda em relação à promoção dos direitos de mulheres e 
homens negros, por força da Lei nº 12.288 de 2010, foi ins-
tituído o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir 
à população negra a efetivação da igualdade de oportuni-
dades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos 
e difusos e o combate à discriminação e às demais formas 
de intolerância étnica. Além disso, racismo e discriminação 
por orientação sexual e identidade de gênero são conside-
rados crimes no Brasil.

Com relação à proteção legal às mulheres vítimas de vio-
lência, o Brasil entrou na vanguarda regional ao promulgar 
em 2006 a “Lei Maria da Penha” (11.430/2006), que cria me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar con-
tra as mulheres e prevê medidas de assistência e proteção. 
Outras leis foram aprovadas nos últimos anos que também 
auxiliam na proteção às mulheres e na resposta do Estado 
quanto à violência de gênero. Um dos exemplos é a Lei Ca-
rolina Dieckmann (12.737/2012), que criminaliza a invasão 
de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particu-
lares, incluindo fotos íntimas e a Lei do Minuto Seguinte 
(12.845/2013), que oferece garantias às vítimas de violência 
sexual, como atendimento imediato pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), amparo médico, psicológico e social, exames 
preventivos e informações sobre seus direitos. Em 2015, fo-
ram promulgadas a Lei Joana Maranhão (12.650/2015), que 
aumentou os prazos quanto à prescrição de crimes de abu-
sos sexuais de crianças e adolescentes; e a Lei do Femini-

45 Agência Brasil (2019). IPEA: trabalho doméstico é exercido por mulheres mais velhas.  
46 MARQUES, D. O que são as cotas para mulheres na política e qual é sua importância?. (13/09/2018).
47 Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2018). Direitos Reprodutivos: “Aborto Legal”. 

cídio (13.104/2015), que qualifica como feminicídio um homi-
cídio praticado contra mulheres por razões de gênero. Com 
foco na prevenção e punição a atos sexuais acometidos 
contra mulheres nos espaços públicos, entrou em vigor, em 
2018, a Lei de Importunação Sexual (13.718/2018), que defi-
ne como crime a realização de ato libidinoso na presença de 
alguém e sem seu consentimento.

Quanto à ocupação das mulheres em cargos políticos, des-
de 1995, com a Lei de Cotas (9.100/1995), há previsão legal 
de destinação de vagas exclusivas para candidaturas de 
mulheres. O avanço da ocupação feminina na política ins-
titucional foi tímido e foi acompanhado por reformulações 
nas provisões legais em 1997, 2009, 2015 e 2018. Somente 
nas eleições de 2018 os partidos políticos cumpriram as leis 
de cotas e destinaram 30% dos recursos financeiros e tem-
po na mídia pública para candidaturas de mulheres.46

A Constituição Federal (1988) e a Consolidação das Leis Tra-
balhistas (CLT) estabelecem o prazo mínimo de 120 dias de 
licença maternidade para as mães, independentemente do 
seu estado civil, e cinco dias de licença paternidade, ambos 
com pagamentos integrais. Há jurisprudência do STF (ADI 
4.277/20211) que determina que casais homoafetivos têm 
exatamente os mesmos direitos familiares e sucessórios 
que casais heterossexuais, por isso, as licenças parentais 
também se aplicam a pessoas não heterossexuais.

Com relação à coordenação de políticas públicas voltadas 
para mulheres, entre 2004 e 2015, por meio da realização 
de conferências, havia planos nacionais para mulheres que 
eram construídos de forma participativa juntamente com 
diversos atores da sociedade e contemplavam políticas se-
toriais de forma transversal. No entanto, a partir de 2016, os 
planos e políticas nacionais para mulheres estão focaliza-
dos no combate à violência doméstica e no aumento da au-
tonomia econômica das mulheres, como a Política Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e o Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (PNEF).

Ao que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, apesar da 
CF/1988 garantir os direitos sexuais e reprodutivos a todas 
as pessoas, no Brasil só há previsão de aborto legal no Bra-
sil em casos de risco à vida da gestante, gravidez resultante 
de estupro ou anencefalia fetal.47 

Em relação às leis e políticas específicas do estado do Rio 
Grande do Sul (RS) e do município de Porto Alegre, no qual 
o projeto Luz do Saber será implementado, cabe destacar 
a Lei Municipal nº 8.584 de 2000, que determina percentu-
al mínimo (30%) e máximo (70%) de mulheres e homens no 
provimento dos órgãos colegiados, cargos em comissão e 
funções gratificadas da administração direta e indireta de 
Porto Alegre. No que concerne à violência doméstica, a “Lei 
da Máscara Roxa”, do estado do Rio Grande do Sul (Lei nº 
15.512, de 24 de agosto de 2020), amplia os locais de acesso 
a denúncias de violência doméstica contra mulheres no pe-
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ríodo da pandemia de COVID-19.48 O estado do RS também 
garante o direito do uso do nome social a travestis e transe-
xuais em procedimentos e atos dos órgãos da Administra-
ção Pública Estadual Direta e Indireta por meio do Decre-
to nº 48.118, de 27 de junho de 2011. Em 2012, foi instituída 
a Carteira de Nome Social.49 Há também uma lei municipal 
que versa sobre o direito de pessoas transgêneros a utilizar 
seu nome social.50

Apesar de todo esse arcabouço abrangente de leis e polí-
ticas, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil 
ainda ocupa a 93ª posição no ranking, com 156 países, que 
mede a igualdade de gênero.51 Isso implica dizer que ainda 
há muito trabalho para construir uma estrutura econômica, 
social e política mais igualitária, livre de discriminações e 
preconceitos, ao que diz respeito a gênero, raça/etnia e di-
versidades.

2.3 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
Em 2003, as políticas voltadas às mulheres e à igualdade 
racial ganharam protagonismo com a criação da Secreta-
ria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e Secreta-
ria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), que possuíam status de ministério. A agenda de 
proteção e promoção dos direitos da população LGBTQIAP+ 
também teve um destaque em 2009 com a criação da Co-
ordenação de Promoção dos Direitos LGBT dentro da Se-
cretaria Especial de Direitos Humanos. No entanto, essas 
temáticas deixaram de ter prioridade ao longo dos últimos 
anos e estão, hoje, todas alocadas em um mesmo órgão: o 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), 
criado em 2019. A atual gestão enfrenta muitas críticas por 
grande parte da sociedade civil pelo fato de que, além de 
adotar posições que contrariam os entendimentos cons-
truídos historicamente pelos movimentos sociais e pela 
academia sobre a condução das políticas setoriais sob sua 
responsabilidade, o MMFDH tem um baixo desempenho na 
execução do orçamento destinado a ele.52  

No município de Porto Alegre, de maneira similar à estru-
tura do atual Governo Federal, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (SMDS) é o órgão “encarregado da 
definição, articulação e execução das políticas relativas 

48 Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (2020). Lei da Máscara Roxa vai potencializar políticas públicas de combate à violência 
doméstica, afirma defensora pública. 
49 Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (s/d). Identidade Trans: Orientações Práticas. Disponível em: <https://www.defensoria.
rs.def.br/upload/arquivos/202006/26115036-identidade-trans.pdf> 
50 A Lei nº11.874, de 16 de julho de 2015 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre “Assegura aos travestis e aos transexuais, ao serem atendidos 
em estabelecimentos privados, em órgãos da Administração Direta e em entidades da Administração Indireta do Município de Porto Alegre, o 
direito à utilização de seu nome social constante na Carteira de Nome Social para Travestis e Transexuais, instituída pelo Decreto Estadual nº 
49.122, de 17 de maio de 2012”. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=000034811.DOCN.&l=20&u=/netahtml/
sirel/simples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=TEXT>. 
51 World Economic Forum (2021). Global Gender Gap Report. 
52 INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos . Descaso com pandemia e direitos humanos marca orçamento federal de 2021. 
(13/04/2021)
53 Porto Alegre (s/d). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
54 Porto Alegre (s/d). Centro de Referência de Atendimento à Mulher Márcia Calixto (CRAM). 
55 Porto Alegre (2021). Secretaria participa da primeira reunião do comitê de políticas públicas para mulheres.  

à: proteção integral, proteção à vulnerabilidade pessoal e 
comunitária, enfrentamento à pobreza, inclusão social e 
acessibilidade a quem mais precisa, acesso ao mundo do 
trabalho, emprego e renda e defesa dos direitos humanos”, 
o que inclui as temáticas de proteção às mulheres, promo-
ção da igualdade racial, da diversidade sexual, dos idosos, 
dos imigrantes, migrantes e refugiados, dos indígenas.53

As temáticas de diversidade sexual e igualdade racial estão 
sob a responsabilidade da Coordenadoria de Diversidade 
Sexual e de Gênero e da Coordenadoria de Direitos e Polí-
ticas de Igualdade Racial. Para o desenvolvimento de políti-
cas voltadas às mulheres, a SMDS conta com a Coordenação 
dos Direitos das Mulheres (CDM) que também é responsável 
pela gestão do Centro de Referência da Mulher (Cram) Mar-
cia Calixto, que atende mulheres vítimas de violência de gê-
nero.54 A CDM também representa a Secretaria no Comitê 
Intermunicipal de Fortalecimento da Rede de Políticas Pú-
blicas para Mulheres do Rio Grande do Sul, iniciativa do Go-
verno do Estado do RS. “O comitê busca fomentar as dis-
cussões sobre a temática e a proposição de ações voltadas 
para o enfrentamento e prevenção da violência doméstica 
e de gênero, através da Lei Maria da Penha, sempre visando 
o fortalecimento e a troca de experiências, principalmente 
no que diz respeito à atuação articulada e aos serviços in-
tegrados de assistência às mulheres”.55 É importante res-
saltar que o principal foco dos esforços da CDM está voltado 
para o enfrentamento à violência de gênero.

Foram identificadas iniciativas voltadas especificamen-
te para mulheres ou relacionadas às questões de gênero 
em outros órgãos da Prefeitura. Com relação ao fomento 
do empreendedorismo feminino, o município conta com o 
Programa Empreendedorismo Feminino, uma iniciativa do 
Gabinete de Inovação que é executado conjuntamente com 
o Gabinete da Primeira-Dama, o Programa de Economia 
Criativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o 
FASC e a empresa Procempa (Companhia de Processamen-
to de Dados do Município de Porto Alegre). Além disso, está 
em construção um Fórum de Empreendedorismo Femini-
no, cujo objetivo é identificar as necessidades e as dificul-
dades das empreendedoras, mapear e apresentar as opor-
tunidades existentes no setor público e privado, fortalecer 
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as políticas públicas voltadas para o empreendedorismo.56 

As mulheres, a população negra e as pessoas LGBTQIAP+ no 
Brasil contam com o apoio, e o advocacy de centenas de or-
ganizações não governamentais, que historicamente lutam 
pelos direitos destas populações. Para mencionar algumas 
organizações históricas importantes, estão: a Articulação 
de Mulheres Brasileiras (AMB); o SOS Corpo – Instituto Fe-
minista para a Democracia; o Centro Feminista para Estu-
dos e Assessoria (CFEMEA); a Themis – Gênero, Justiça e 
Direitos Humanos; o Comitê Latino-Americano e do Cari-
be para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/Brasil). 
Estas últimas (o CFEMEA, a Themis e o CLADEM) tiveram 
um papel primordial na construção da Lei Maria de Penha.57 
As organizações feministas de mulheres negras são muito 
atuantes no país e merecem um destaque especial: a Ar-
ticulação das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras 
(AMNB); Instituto da Mulher Negra e o Criola – o Geledés. En-
tre as organizações LGBTQIAP+: a Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Inter-
sexos (ABGLT); a Associação Nacional de Travestis e Tran-
sexuais (ANTRA); e o Grupo Gay da Bahia (GGB), que mantêm 
suas atuações nacionalmente. O GGB, que foi fundado em 
1980, é ainda hoje a principal referência sobre dados de vio-
lência LGBTFobia no país. 

O município de Porto Alegre possui um forte histórico de 
movimentos sociais de mulheres. A Themis, mencionada 
anteriormente, é de Porto Alegre e, também, atua localmen-
te. A organização trabalha no combate à discriminação con-
tra mulheres no sistema de Justiça e são as articuladoras 
do programa das Promotoras Legais e Populares (PLP), que 
teve início na capital gaúcha em 1993 e hoje já é implemen-
tado em 14 municípios do RS e em 11 estados brasileiros. As 
PLPs são lideranças comunitárias que passam por forma-
ções sobre direitos, direitos humanos das mulheres, orga-
nizações do Estado e Poder Judiciários e passam a atuar 
em suas comunidades. Além da Themis, cabe também ci-
tar o Coletivo Feminino Plural de Porto Alegre, a Associação 
Cultural Beneficente Ilê Mulher e a Organização de Mulhe-
res Negras (Maria Mulher). As organizações Nuances (Gru-
po pela Livre Expressão Sexual); Igualdade RS (Associação 
de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul); e Somos 
(Comunicação, Saúde e Sexualidade) são entidades impor-
tantes na luta por direitos LGBTI no estado e no município. 

Quanto aos apoios internacionais, agências do sistema Na-
ções Unidas têm um papel fundamental no advocacy e no 
apoio às organizações da sociedade civil, nomeadamente a 
ONU Mulheres, o Fundo das Nações Unidas para as Popula-

56 Porto Alegre (2021). Empreededorismo Feminino POA. 
57 Para mais informações, ver: https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html 
58 Delegação da União Europeia no Brasil (2021). Regulamento “Prêmio de Direitos Humanos da União Europeia 2021-2022”.
59 Pacto Global – É a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil membros, entre empresas e 
organizações, distribuídos em 69 redes locais, que abrangem 160 países. Ver mais em: https://www.pactoglobal.org.br/a-iniciativa 
60 Prêmio WEPs (s/d). Perguntas frequentes. Disponível em: https://premiowepsbrasil.com.br  
61 Para esta análise de gênero, considerou-se como público-alvo do projeto Luz do Saber, tanto estudantes como profissionais que atuam 
nas escolas. No entanto, até o fechamento da análise, não foram disponibilizados os dados referentes às e aos profissionais, portanto, a 
subseção seguinte será dedicada somente à caracterização de estudantes. 

ções (UNFPA), Programa Conjunto das Nações Unidas so-
bre HIV/AIDS (UNAIDS). A ONU Mulheres conta com um Gru-
po Assessor da Sociedade Civil que elege a cada dois anos 
representantes da sociedade civil para realizar consultas 
participativas e auxiliar no desenvolvimento de políticas e 
programas. A União Europeia (EU) também atua no fortale-
cimento da sociedade civil brasileira. Recentemente, a EU 
lançou o “Prêmio Direitos Humanos”, que visa a reconhecer, 
incentivar e dar visibilidade a projetos de organizações bra-
sileiras com foco nos direitos das populações vulneráveis. 
Na edição 2021/2022, o foco será promoção da igualdade 
de gênero e eliminação de qualquer forma de discriminação 
baseada em diversidade de gênero.58 Entre as fundações, 
cabe destacar a Ford Foundation, a OAK Foundation, a Open 
Society Foundation e a Heinrich Böll Stiftung, como insti-
tuições parceiras da sociedade civil organizada, principal-
mente organizações de mulheres. 

Quanto ao incentivo às empresas para que elas sejam par-
ceiras no progresso em prol da igualdade de gênero, cabe 
mencionar que a ONU Mulheres, junto com o Pacto Global,59 
oferecem anualmente um reconhecimento público às em-
presas que cumprem os Princípios de Empoderamento 
das Mulheres (WEPS – sigla em inglês) por meio do Prêmio 
WEPS Brasil. Os WEPS indicam valores e práticas em prol 
da equidade de gênero e o empoderamento das mulheres, 
“como salário igual para trabalho de igual valor, práticas de 
cadeia de fornecimento que respondem ao gênero e tole-
rância zero contra o assédio sexual no local de trabalho”.60

2.4 GRUPOS-ALVO DO PROJETO

O Luz do Saber é um projeto que, ao incidir na infraestrutu-
ra dos edifícios das escolas com a implantação dos painéis 
solares e das medidas de eficiência energética, também 
impactará o ambiente escolar, pois trará mais conforto tér-
mico e aumentará a luminescência. Por isso, é importante 
traçar um perfil dessas comunidades escolares para melhor 
compreender como o projeto impactará mulheres, homens, 
meninas e meninos.61

Na subseção que segue, será apresentado o perfil de es-
tudantes da rede municipal por meio da análise do Censo 
Escolar 2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e dispo-
nibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Porto 
Alegre (SMED). Em seguida, serão apresentadas algumas 
informações sobre o perfil sociodemográfico das escolas, 
angariado por meio do grupo focal realizado com seis repre-
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sentantes da direção de escolas municipais.62 É importante 
ressaltar que grupos focais têm como objetivo trazer à luz 
as impressões dos participantes, que são importantes na 
execução do projeto, no entanto, nos casos em que há da-
dos quantitativos disponíveis, estes também serão utiliza-
dos para corroborar com as impressões oferecidas.

2.4.1 Estudantes da Rede Municipal 

Com um total de 47.853 estudantes, dados desagregados 
da rede municipal de ensino de Porto Alegre demonstram 
que há 51% de alunos do sexo masculino e 49% são do se-
xo feminino. A composição por raça/cor/etnia autodeclara-
das indica que há um maior número de estudantes da cor 
branca (62%), seguido de 17% de estudantes de cor preta, 
14,5% de cor parda, 0,3% se declaram indígena e 0,2% de 
cor amarela (figura 1). 

Figura 1– Raça/Cor/Etnia (% do total Estudantes das 
Escolas Municipais – Porto Alegre-RS)

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2020.

A educação especial atende 3,945 estudantes com defici-
ência ou neuroatipicidade. Entre as mais recorrentes, es-
tão deficiência intelectual (64,8%), autismo (19,1%), defi-
ciência física (5,5%) e baixa visão (2,8%). Estudantes com 
baixa visão serão especialmente beneficiados com o au-
mento dos níveis de luminescência das escolas (Figura 2). 

62 Ver anexo I. 
63 Dados obtidos no site do INEP: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/nivel-
socioeconomico>. Acesso em: out. 2021. 
64 “No nível IV do INSE, os estudantes estão de meio a um desvio-padrão acima da média nacional do INSE. Considerando a maioria dos 
estudantes, a mãe/responsável e/ou o pai/responsável têm o ensino médio completo ou o ensino superior completo. A maioria possui uma 
geladeira, dois ou três ou mais quartos, um banheiro, wi-fi, máquina de lavar roupas, freezer, um carro, garagem, forno de micro-ondas, mesa 
para estudos e aspirador de pó. Parte dos estudantes deste nível passa a ter também dois ou mais computadores e três ou mais televisões.” 
Disponível em: <https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/indicador_nivel_socioeconomico_
saeb_2019_nota_tecnica.pdf>.
65 INEP (s/d). Taxa de Distorção idade-série. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/
indicadores-educacionais/taxas-de-distorcao-idade-serie>.
66 UNICEF (2018). Panorama da Distorção Idade-Série no Brasil 
67 Ibidem. 

Figura 2 – Deficiência ou Neuroatipicidade mais 
recorrente (% do total de estudantes com deficiência 
ou neuroatipicidade nas Escolas Municipais de Porto 
Alegre-RS)

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2020.

Em termos socioeconômicos, 46,2% de estudantes da rede 
municipal de Porto Alegre estavam, até 2019, dentro do nível 
IV ou abaixo deste63 do INSE (Indicador de Nível Socioeco-
nômico das Escolas de Educação Básica). Isso significa que 
estudantes de Porto Alegre têm uma situação socioeconô-
mica ligeiramente melhor do que o índice nacional, no qual 
50,23% de estudantes encontram-se na mesma situação.64

Dados do INEP (2020) mostram que a distorção idade-série 
no estado do Rio Grande do Sul é de 18,7% e, no Brasil, é de 
15,5%.65 No município de Porto Alegre, essa taxa é relativa-
mente mais elevada, chegando a 31,6%. Ou seja, mais de um 
terço de estudantes possuem mais de 2 anos de atraso es-
colar. Isso indica maior vulnerabilidade social e uma neces-
sidade de investir mais nestes estudantes para evitar a eva-
são escolar, que é uma consequência comum nos casos de 
atraso escolar.66 De acordo com o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), estudantes de cor/raça preta, par-
da e indígena são mais prejudicados no que se refere à taxa 
de distorção idade-série em relação aos de cor/raça bran-
ca. Via de regra, estudantes do sexo masculino possuem 
maiores taxas de distorção idade-série em todos os níveis 
de ensino, no entanto, a diferença entre meninos e meninas 
diminui no ensino médio, quando as consequências da de-
sigualdade de gênero começam a tomar mais força, como a 
gravidez na adolescência, casamento precoce e uma divi-
são não igualitária do trabalho doméstico. Estudantes com 
deficiência possuem altas taxas de distorção série-idade, 
chegando até 56% no ensino fundamental.67 
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Figura 3 – Nível de Ensino (% de estudantes por nível de 
ensino nas escolas municipais de Porto Alegre-RS) 

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2020.

Em relação à distribuição dos níveis de ensino, entre o to-
tal de estudantes que frequentam as escolas municipais de 
Porto Alegre, 70,8% estão no ensino fundamental regular e 
10,8% fazem parte da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
(figura 3).68 Levando em consideração somente estudantes, 
o projeto beneficiará, majoritariamente, crianças e adoles-
centes de 0 a 15 anos. No entanto, também é importante 
destacar os benefícios do projeto para estudantes da EJA, 
uma vez que a maior parte das vagas ofertadas para a EJA 
são no turno da noite, e a garantia de uma oferta constante 
de energia elétrica e uma boa iluminação em todas as áreas 
da escola pode incidir positivamente no aprendizado e na 
permanência na escola.

A EJA é uma modalidade de ensino que está voltada para 
atender a população acima dos 15 anos que interrompeu 
seus estudos antes de concluir a Educação Básica ou que 
não teve acesso à educação. Cabe aqui ressaltar que o pú-
blico-alvo da EJA não é exclusivamente definido pela com-
ponente etária, pois são as condições de exclusão socioe-
conômica, cultural e educacional que caracterizam a maior 
parte dessa população que precisou interromper seus es-
tudos precocemente.69 Inclusive, como já foi aqui elencado 
na seção sobre normas sociais de gênero, a evasão escolar 
de meninas tem um forte caráter de gênero.

68 Não foram disponibilizados dados desagregados por sexo/nível educacional.
69 OLIVEIRA, M. K. Jovens e Adultos como Sujeitos de Conhecimento e Aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, set./dez.,1999, n. 12, 
p. 59-73.
70 Instituto Humanitas UNISINOS (07/03/2019).Proteção social: Mais de 180 mil mulheres adolescentes são chefes de família na Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 
71 A lei nº 11.874, de 16 de julho de 2015 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre “Assegura aos travestis e aos transexuais, ao serem atendidos 
em estabelecimentos privados, em órgãos da Administração Direta e em entidades da Administração Indireta do Município de Porto Alegre, o 
direito à utilização de seu nome social constante na Carteira de Nome Social para Travestis e Transexuais, instituída pelo Decreto Estadual nº 
49.122, de 17 de maio de 2012”. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=000034811.DOCN.&l=20&u=/netahtml/
sirel/simples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=TEXT>. 
72 Um dos projetos mencionados no grupo focal é o do SLAM CARMO. Disponível em: <https://petletrasjaguarao.wordpress.com/2021/07/01/
palestra-slam-do-carmo-poesia-na-escola-publica-de-periferia/>. 
73 CARNEIRO, L. IBGE: Desemprego fica em 14,2% no trimestre até janeiro, recorde para o período. (31/03/2021).
74 CARNEIRO, L. IBGE: Informalidade responde por maior parte do aumento da população ocupada. (31/03/2021).
75 Porto Alegre (2021). Coronavírus: Impacto econômico. 

Em relação aos problemas enfrentados pelas estudantes 
do sexo feminino, durante as discussões do grupo focal re-
alizado com a direção de 6 escolas municipais, foram rela-
tados casos de gravidez na adolescência. Somente em uma 
escola, de acordo com a diretora, três estudantes estive-
ram grávidas durante o ano de 2020. Gravidez e maternida-
de na adolescência são fatores que contribuem para a eva-
são escolar feminina e aumentam a vulnerabilidade social 
e o risco de exclusão social de meninas. Em Porto Alegre, 
1,66% das meninas entre 10 e 17 anos, em 2015, já tinham 
filho.70 

As equipes de direção demonstraram conhecimento sobre 
questões de gênero, especificamente sobre questões iden-
titárias. Houve muito cuidado e respeito ao relatar experi-
ências de pessoas com identidades de gênero, raça e orien-
tação sexual não normativas. Além disso, houve menção da 
identificação de estudantes transgêneros no ambiente es-
colar e a confirmação do respeito ao nome social. Inclusive, 
foi identificada a existência de uma lei municipal que versa 
sobre o direito de pessoas transgêneros a utilizar seu no-
me social.71 Foi mencionado também o desenvolvimento de 
projetos com a temática de gênero e raça, com liderança 
estudantil, sobre o empoderamento de meninas, enfrenta-
mento da violência contra mulheres e meninas e resgate da 
cultura afro-brasileira.72 Questões como machismo, racis-
mo e LGBTQIAP+fobia estruturais foram mencionados co-
mo problemas existentes.

2.4.2 Comunidade ao redor da escola 

A redução do poder econômico, o aumento da pobreza, in-
clusive da fome entre estudantes e suas famílias no contex-
to da pandemia foi a questão mais abordada por todas as 
pessoas que participaram do grupo focal. O número de fa-
mílias nas quais a principal fonte de renda é obtida por meio 
do trabalho informal aumentou significativamente, de acor-
do com os relatos de diretoras e diretores. Esse contexto 
é um reflexo também da situação no Brasil como um todo. 
No trimestre encerrado em janeiro de 2021, a taxa de de-
semprego no Brasil chegou a 14,2%, de acordo com o IB-
GE,73 sendo que a taxa da informalidade da população ocu-
pada foi de 39,7%, mais alta do que o trimestre anterior.74 
Em Porto Alegre, de março de 2020 a janeiro de 2021, es-
tima-se que 17 mil vagas de emprego fecharam, sendo que 
55% destas pertenciam a mulheres.75 
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A precariedade em que vivem as crianças e os adolescen-
tes também foi relatada pelo grupo focal. Em algumas loca-
lidades ao redor da escola e onde estudantes moram, ain-
da há falta de infraestrutura básica como rede de esgoto, 
água encanada. Esse cenário retratado vai ao encontro de 
um levantamento de dados realizado pelo Observatório da 
Realidade e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos, 
no qual aponta que, no ano de 2017, 6,5% da população da 
Rede Metropolitana de Porto Alegre morava em domicílios 
sem acesso à água tratada e 58,5% da população ainda não 
tinha acesso ao serviço de coleta de esgoto.76 O mesmo le-
vantamento indicou também que a falta de saneamento bá-
sico afeta mais as mulheres das comunidades, sendo que 
45,2% das internações por doenças associadas à falta de 
saneamento ocorreram na população feminina.77 

A maior parte dos/das estudantes são criados pelas mães 
ou outras mulheres da família, contando com pouca pre-
sença masculina no seio familiar, de acordo com o grupo 
focal. Isso não destoa da realidade nacional. O número de 
famílias chefiadas por mulheres (com ou sem cônjuge) es-
tá em crescimento no Brasil. Em 1995, apenas 22% das fa-
mílias eram chefiadas por mulheres, em 2019, este número 
chegou a 48,2%, de acordo com a PNAD, sendo estas con-
centradas em faixas de renda menores que a dos homens.78 
Se considerarmos os arranjos familiares de pessoas em 
situação de pobreza e extrema pobreza, os formados por 
mulheres, sem cônjuges e com filhos menores de 14 anos 
correspondem a 20,6% do total da população que vive em 
extrema pobreza no país.79 Em relação ao município de Por-
to Alegre, um estudo realizado por pesquisadoras da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul indica que, apesar 
de haver uma distribuição quantitativa equânime entre do-
micílios chefiados por mulheres e homens, há uma condi-
ção de desigualdade socioespacial quando analisadas as 
condições de renda, de alfabetização das famílias e do local 
da cidade em que elas estão localizadas.80

76 Instituto Humanitas UNISINOS (22/08/2019). 58% da população da Região Metropolitana de Porto Alegre não possui coleta de esgoto. 
77 Idem. 
78 CONTEE. Mulheres chefes de família e a vulnerabilidade à pobreza. (08/09/2020).
79 Idem. 
80 DUPONT, L. C.; MARASCHIN, C. Geografia de Gênero: domicílios chefiados por mulheres na cidade de Porto Alegre. In: FIXO n.9 v. 3, 2019. 
81 DORNELLES, T. M. et al. Características da violência contra crianças no município de Porto Alegre: análise das notificações 
obrigatórias. Escola Anna Nery [online]: 2021, v. 25, n. 2. 

Sobre a questão da violência urbana, o relato foi de que a 
escola é vista como um ambiente seguro e protegido mes-
mo em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Por 
vezes, a escola é o único espaço de convívio social seguro 
na comunidade. Há um respeito pelo ambiente escolar, e a 
violência urbana não foi identificada pela direção das esco-
las como uma preocupação constante. Isso demonstra a ín-
tima relação que a escola estabelece com a comunidade. 
Cabe salientar, no entanto, que dados indicam que a violên-
cia contra crianças e adolescentes ainda é uma realidade 
no município e que ela ocorre, primordialmente, no ambien-
te doméstico e tem um caráter de gênero. Uma análise re-
alizada dos casos registrados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação no município de Porto Alegre sobre 
violência contra crianças de zero a doze anos indicou uma 
predominância de vítimas do sexo feminino (61%) e que a 
maior parte dos casos notificados eram de violência sexu-
al (53%). Além disso, a maior parte dos agressores eram do 
sexo masculino (68%) e 72% dos casos ocorreram no domi-
cílio da vítima. O estudo concluiu que as meninas são mais 
suscetíveis à violência sexual e as crianças do sexo mascu-
lino sofrem mais violência física e negligência.81
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Conclusões para o projeto – Capítulo 2 

As desigualdades de gênero, de raça/etnia e as discriminações por identidade de gênero e orientação sexual são questões es-
truturais no Brasil. É importante considerar na implementação do projeto esta questão, com vistas a minimizar os riscos de 
ampliar as desigualdades na localidade e perder a oportunidade de contribuir para a diminuição das disparidades sociais. Por-
tanto, garantir uma representatividade equitativa de gênero, raça e diversidade em todas as ações do projeto (capacitações, 
contratações etc.) é uma maneira de promover oportunidades.

O aumento da vulnerabilidade socioeconômica das comunidades devido à pandemia de COVID-19 atingiu principalmente as 
mulheres. Incentivar as empresas contratadas – que trabalharão na implementação do projeto – a treinar e contratar mu-
lheres chefes de família das comunidades ao redor das escolas terá um impacto positivo na situação socioeconômica de 
toda a família, inclusive de estudantes. Além da  Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV) e 
da Secretaria Municipal de Educação (SMED) – que são órgãos municipais que integram o Luz do Saber – a ação poderia contar 
com o envolvimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e do Gabinete da Primeira-Dama, devido ao seu 
engajamento com a temática de empoderamento econômico de mulheres. Realizar ações de treinamento sobre equidade 
de gênero e raça e empoderamento de mulheres com as empresas licitadas pode auxiliar no processo de sensibilização.

Em suma, podemos afirmar que: 

• O projeto incidirá positivamente no conforto térmico e luminoso escolar de 47.853 estudantes, sendo que 23.743 destes 
são meninas e mulheres.

• 110 estudantes com baixa visão serão beneficiados e beneficiadas com o aumento dos níveis de luminescência.

• 5.165 alunas e alunos da EJA poderão usufruir de melhores condições de iluminação nas aulas noturnas e não precisarão 
temer com possíveis cortes de energia. 

Sugere-se ampliar a análise (perfil sociodemográfico e com dados desagregados por gênero, idade, raça/etnia, habilidades) re-
alizada com o grupo de estudantes para o grupo de servidores/as – com servidores/as que trabalham nas escolas.

O nível de conhecimento sobre gênero, a sensibilidade demonstrada e o fato de projetos específicos que tratam sobre as te-
máticas de gênero serem desenvolvidos nas escolas que participaram do Grupo Focal indicam um cenário favorável para a in-
trodução das discussões sobre os problemas decorrentes da desigualdade de gênero e abertura para receber treinamentos 
futuros. Mapear os projetos já existentes nas escolas que tratam da temática de gênero pode ser um caminho para introduzir, 
de maneira sistemática e em todas as escolas, as temáticas de mudanças climáticas, energias renováveis e o incentivo do in-
teresse de meninas e adolescentes pelas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). 

Envolver também a comunidade ao redor da escola na implantação do projeto poderia ser uma maneira de aumentar seu im-
pacto. Aproveitar a implantação de medidas de eficiência energética e dos painéis solares para desenvolver ações co-
mo: (1) campanhas públicas de sensibilização sobre mudanças climáticas; (2) incentivo do uso de energias renováveis; (3) 
identificar sinergias com outras iniciativas para desenvolver treinamento e capacitação, principalmente para mulheres 
chefes de família, para que pessoas da comunidade possam estar capacitadas a realizar a manutenção dos painéis sola-
res; (4) apresentar às alunas e aos alunos o processo de implantação da geração distribuída fotovoltaica e das medidas de 
eficiência energética, possibilitando estudos práticos sobre a energia fotovoltaica, especialmente com o intuito de impul-
sionar o interesse de meninas e mulheres no setor de energias renováveis.
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Para incorporar efetivamente a igualdade de gênero no cer-
ne da transição energética global, é vital que a participa-
ção das mulheres seja plenamente garantida na solução 
de energia sustentável, bem como sua inclusão em todo o 
ecossistema energético.82 Dito isso, este capítulo se debru-
çará sobre as intersecções existentes entre gênero e ener-
gia.  

A primeira sessão está dedicada às dimensões de gênero 
no setor energético. A segunda, apresenta um mapeamen-
to das políticas sustentáveis e de gênero de bancos/fundos 
de desenvolvimento, além de oferecer um panorama sobre 
políticas nacionais e locais de gênero e energia. A tercei-
ra sessão está enfocada em indicar instituições e organiza-
ções nacionais e locais do setor energético e suas intersec-
ções com gênero.

3.1 DIMENSÕES DE GÊNERO NO SETOR DE 
ENERGIA

Um dos setores que está mais intimamente ligado às mu-
danças climáticas é o setor energético, o que já indica a im-
portância de lançar um olhar de gênero sobre a produção e 
o uso energia. O uso doméstico que fazemos da energia, as-
sim como o uso relacionado à comunicação, ao transporte 
e à tecnologia possuem um forte caráter de gênero. Devi-
do ao acúmulo de trabalho doméstico, as mulheres passam 
mais tempo em casa, sendo assim, mais dependentes de 
aquecimento ou arrefecimento e da qualidade do ar interno, 
além de serem mais dependentes da energia para o uso de 
aparelhos domésticos. De acordo com a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dispo-
nibilidade de energia afeta mulheres e homens de forma di-
ferente, como apagões que ocorrem durante a preparação 
das refeições significam, geralmente, mais trabalho para as 
mulheres. Além disso, condições precárias de moradia, dis-
positivos eletrônicos e combustíveis poluentes podem ter 
um impacto negativo na saúde das mulheres.83 

A cada ano, aproximadamente, de 4 milhões de pessoas 
morrem prematuramente de doenças atribuíveis à poluição 
do ar doméstico por práticas ineficientes de cozinhar usan-
do fogões poluentes combinados com combustíveis sólidos 
e querosene.84 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), entre 2016 e 2018, aumentou em 27% o 
percentual de famílias que utilizavam lenha ou carvão pa-
ra cozinhar, parte por conta do aumento nos preços do gás 
de cozinha. Isso significa que 1 a cada 5 famílias não utiliza 
tecnologias limpas de cozinha.85 Cerca de 60% das mortes 

82 SEforALL (2018). Evaluating Government and Business Landscapes on Women’s Empowerment in Sustainable Energy. 
83 EIGE (2016). Gender and Energy.  
84 OMS (2021). Household air pollution and health.  
85 INEEP (05/06/2019). Famílias brasileiras usam lenha e carvão como alternativas à alta do preço de botijão de gás. 
86 UNEP (2019). Cinco razões pelas quais você deve se preocupar com a poluição do ar. 
87 EIGE (2016). Gender and Energy. 
88 IRENA (2019). Renewable energy: a gender perspective. 
89 Fesa Group (29/07/2021). Predominantemente masculina, a área de energia aina tem muito o que investir na diversidade de gênero. 
90 FALCÃO, et al. Energy and Gender – An assessment on gender equality in the energy sector in Brazil. 2019.

relacionadas à poluição do ar doméstico no mundo ocorrem 
entre mulheres e crianças.86 

As mulheres também podem ser consideradas como ato-
res essenciais para as mudanças de paradigma no consu-
mo e uso de energia. De acordo com o Instituto Europeu pa-
ra a Igualdade de Gênero (EIGE), as mulheres tendem a ser 
consumidoras mais sustentáveis do que os homens: são 
mais propensas a comprar produtos com rótulo ecológico; 
prestam mais atenção às compras verdes; dão mais impor-
tância a transportes e combustíveis energeticamente efi-
cientes; elas estão mais dispostas a mudar seus compor-
tamentos para atingir metas de sustentabilidade, incluindo 
eficiência energética.87

Apesar disso, a representatividade das mulheres no setor 
energético ainda não reflete a importância que elas têm 
enquanto as mais afetadas por políticas energéticas inefi-
cientes, nem como motores de mudança. As mulheres re-
presentam 22% da força de trabalho do setor de energia 
mundial.88 No Brasil, um estudo realizado com as 25 princi-
pais empresas de energia que atuam no Brasil revelou que 
as mulheres ocupam 19% dos cargos de executivos/as de 
alta gestão da empresa e que apenas 6% dos cargos de li-
derança (CEO ou líder das áreas de Operações, Manutenção, 
Novos Negócios ou Engenharia/Construção) são exercidos 
por mulheres. As empresas de capital europeu que ope-
ram no Brasil são as mais inclusivas, chegando a uma mé-
dia de 39% de mulheres na alta liderança, frente aos 22% 
e 11% das empresas de origem brasileira e estadunidense, 
respectivamente.89 A baixa representatividade das mulhe-
res em cargos de tomada de decisão dificulta a inserção de 
seus interesses e necessidades nas políticas energéticas, o 
que pode desencadear uma reprodução nas desigualdades 
de gênero. Um estudo encomendado pela Embaixada Bri-
tânica no Brasil sobre o setor de energia no Brasil concluiu 
que este é um dos piores setores em termos de igualdade 
de gênero no país.90 

Dentro do setor de energias renováveis, as mulheres estão 
melhores representadas que no setor de energia tradicio-
nal (petróleo e gás) e chegam a 32% das pessoas emprega-
das neste campo, mais uma evidência de que as mulheres 
possuem maior interesse nas questões de sustentabilida-
de. Contudo, de acordo com um estudo da Agência Inter-
nacional de Energias Renováveis (IRENA), a proporção de 
empregos ocupados por mulheres é maior para empregos 
administrativos gerais (43%) e menor para empregos que 
exigem treinamento em ciências, tecnologia, engenharia e 
matemática (STEM na sigla em inglês) (31%). 
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Os obstáculos na inserção das mulheres no setor energéti-
co têm como elemento fundamental a baixa presença das 
mulheres nas áreas STEM. As mulheres representam hoje 
apenas 28% dos pesquisadores no mundo e 35% das alunas 
matriculadas no nível superior nas áreas STEM.91 No Brasil, 
a situação ainda é menos vantajosa para mulheres e meni-
nas cientistas. Em 2015, 75% das bolsas de pesquisa com 
valores mais altos do CNPq (de nível 1A) foram destinadas 
aos homens.92 Sobre a paridade de gênero nos cursos STEM 
no Ensino Superior nas universidades brasileiras, dados do 
Censo de Educação Superior de 2018 indicam que, apesar 
das mulheres ocuparem 56% das vagas do ensino superior, 
elas representam somente 30% de estudantes das áreas 
STEM. Apenas 3 dos 20 cursos STEM estão na faixa de pa-
ridade de gênero (45%-55%), sendo a falta de representa-
tividade feminina mais acentuada nos cursos das áreas de 
Tecnologia da Informação e Engenharias.93

As normas sociais impostas às mulheres e os papéis tradi-
cionais de gênero dificultam o interesse das meninas para 
as áreas STEM, assim como funcionam como desincentivo, 
uma vez que é socialmente aceito que as áreas de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática sejam ocupadas ma-
joritariamente por homens. Evidências demonstram que 
meninas, a partir dos 6 anos, passam a se considerar me-
nos inteligentes que os meninos, e, logo, menos habilidosas 
para as áreas STEM.94 

As barreiras estruturais moldadas pelas normas sociais e 
culturais de gênero que dificultam a entrada das mulheres 
nas áreas de conhecimento STEM são reforçadas pela falta 
de rede de apoio profissional, falta de profissionais mulhe-
res de referência e práticas de incentivo de contratação que 
não levam a questão de gênero em consideração. Além dis-
so, o estudo conduzido pela IRENA especificamente para o 
setor de energias renováveis ainda apontou que as mulhe-
res que conseguem quebrar as barreiras e se inserir no se-
tor, deparam-se com outros obstáculos que dificultam sua 
permanência. Via de regra, as barreiras estão relacionadas 
à falta de políticas de conciliação família-trabalho (falta de 
flexibilidade quanto ao local e horário de trabalho, impedi-
mentos de mobilidade, falta de local para acolhimento de 
criança) e às poucas iniciativas relacionadas à mentoria 
e treinamento para mulheres, políticas de remuneração e 
processos de ascensão mais justos e transparentes.95 

Outro fator que merece ser mencionado como obstáculo na 
inserção e permanência das mulheres no setor de energia 
são as violências cotidianas. Durante as entrevistas con-

91 UNESCO. Cracking the codes: girls’ ad women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). 2017.
92 MONNERAT, A. “Teto de vidro” na ciência: apenas 25% na categoria mais alta do CNPq são mulheres. (12/09/2017).
93 Igualdade Stem (s/d). Igualdade/s: fechando as lacunas. 
94 Bian et al. (2017). Gender stereotype about intellectual ability emerge early and influence children’s interests.
95 IRENA (2019). Renewable energy: a gender perspective. 
96 CFF (2021). Energia Solar no Brasil: quais são as barreiras e oportunidades para as profissionais mulheres no setor?  
97 A Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015 e é um plano de ação 
global que requer ação e acompanhamento de todos os países membros das Nações Unidas. Ver mais em: <http://www.agenda2030.org.br/
sobre/>. 

duzidas para a construção da presente análise, surgiu uma 
preocupação latente com os riscos de ocorrência de casos 
de assédio (moral e sexual) durante sua implementação, 
tanto entre a equipe de implementação, como entre esta 
e os(as) beneficiários(as) da ação. Essa preocupação está 
corroborada pelo levantamento realizado pelo C40 Cities 
Finance Facility (CFF), com apoio da Rede Brasileira de Mu-
lheres na Energia Solar (MESol) sobre mulheres no setor da 
energia solar no Brasil. O relatório indicou que maioria das 
mulheres (57%) já sofreu algum tipo de violência como pro-
fissional do setor nos diferentes espaços nos quais atuam e 
71,7% já foram discriminadas. Entre mulheres que afirma-
ram ter passado por situações de discriminação, assédio 
ou outras formas de violência, 65,8% não se sentiu segura 
o suficiente para denunciar ou formalmente registrar o ca-
so.96 Dito isso, canais formais e efetivos de denúncia, assim 
como fluxos claros e seguros de investigação são necessá-
rios para garantir um ambiente seguro para profissionais do 
projeto e beneficiários/as.

3.2 POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DE GÊNERO 
E SUSTENTABILIDADE – INTERNACIONAL, 
NACIONAL E LOCAL

Parte dos objetivos do projeto FELICITY – sob o qual o Luz 
do Saber se insere – é aumentar a capacidade técnica das 
cidades e dos municípios para que estes possam desenvol-
ver e implementar projetos de energia renovável que sejam 
elegíveis para financiamento. Portanto, na subseção que 
segue, é realizado um mapeamento das políticas sustentá-
veis e de gênero de bancos/fundos de desenvolvimento que 
são hoje essenciais para guiar o desenvolvimento de proje-
tos financiáveis por tais instituições. Em seguida, realiza-
-se um breve panorama das políticas energéticas nacionais 
e suas intersecções com a temática de gênero.

3.2.1 Gênero e Sustentabilidade em Instituições Financei-
ras Internacionais de Desenvolvimento 

O reconhecimento da relação inexorável entre desenvolvi-
mento sustentável e igualdade de gênero figura entre os 
mais importantes instrumentos que orientam as políticas 
públicas internacionais. A Agenda 2030 para o Desenvol-
vimento Sustentável97 estabelece o Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 5 como “alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 
2030”, e apresenta de maneira transversal a questão de gê-
nero em todos os 17 ODS estabelecidos. O Acordo de Paris 
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201598 reconhece que as mulheres e meninas são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, e a COP 2599 aprimorou o Plano 
de Trabalho de 5 anos de Lima e seu Plano de Ação de Gênero,100 garantindo que as soluções que desafiam as mudanças no cli-
ma e mitigam os consequentes desastres tenham uma perspectiva de gênero. A Nova Agenda Urbana101 prevê que as políticas 
urbanas sustentáveis devem incidir na participação plena e efetiva das mulheres, na garantia de seus direitos e na prevenção 
da violência e discriminação seja no âmbito privado ou nos espaços públicos. 

Todas essas agendas internacionais apontam a intrínseca relação entre desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero 
e, também, influenciaram as instituições financeiras internacionais, que passaram a considerar o componente gênero como 
requisito para a aprovação de empréstimos e de financiamentos de projetos (figura 4).

Figura 4 – Quadro Resumo
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institucionais Igualdade de 
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(Este quadro-resumo oferece um panorama resumido de uma breve análise dos instrumentos de gênero das instituições de 
fomento que não se pretende exaustiva).

Este é o caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que conta com uma Política Operacional de Igualdade de 
Gênero no Desenvolvimento,102 a qual estabelece uma série de ações proativas e outras preventivas, nas quais estão inseridas 
salvaguardas importantes para empréstimos e apoios técnicos. No que concerne às ações de mitigação e resiliência climática, 
o BID anunciou que, a partir de 2023, todos os seus empréstimos e projetos deverão estar alinhados com o Acordo de Paris.103 

98 Acordo de Paris 2015 é um tratado internacional do clima que estabelece medidas para que todos os países membros das Nações 
Unidas implementem com o fim de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ver: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/the-paris-agreement>. 
99 COP - Conferências das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ver: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-
of-the-parties-cop>. 
100 UFCC (s/d). The Enhanced Lima Work Programme on Gender.
101 A Nova Agenda Urbana 2017 é uma plataforma de princípios orientadores voltados para as políticas urbanas para que cidades e 
assentamentos urbanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. “A Nova Agenda Urbana foi adotada na Conferência das Nações 
Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em Quito (Equador), em 20 de de outubro de 2016. Foi 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas (AGNU) no 68º encontro plenário para a sua 71a sessão em 23 de Dezembro de 2016.” Ver: 
<https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Portuguese-Brazil.pdf>.
102 Política Operacional de Igualdade de Gênero no Desenvolvimento do BID (2010). 
103 BID (2021). BID lança Plano de Ação para alinhar operações totalmente com o Acordo de Paris até 2023.  
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Outro exemplo é o do Banco Asiático de Desenvolvimento 
(BAD), que possui uma política de salvaguardas a qual en-
volve participação e consulta, avaliação de impacto social e 
ambiental e mecanismos de reparação e outros instrumen-
tos. Nesse contexto, dentro dos elementos que compõem 
tal política, há uma explícita menção de que há de se con-
siderar o componente gênero e a utilização de dados desa-
gregados.104 Desde 1998, o BAD tem uma política de gêne-
ro e desenvolvimento105 e, em 2008, a equidade de gênero 
foi incluída como um dos cinco fatores impulsionadores 
de mudança na Estratégia 2020 do BAD.106 O BAD também 
conta com um Gender Toolkit: Energy,107 para guiar o traba-
lho das equipes internas em avaliar e monitorar projetos de 
energia que tenham componentes de gênero.108 Tais políti-
cas reforçam o entendimento do banco de que a igualdade 
de gênero e o empoderamento das mulheres são elementos 
fundamentais para o crescimento sustentável e inclusivo. 

104 ADB (2009). Safeguard Policy Statement.  
105 ADB (1998). Gender and Development. 
106 ADB (2009). Strategy 2020. 
107 ADB (2012). Gender tool kit: Energy—Going beyond the meter.
108 De acordo com este documento, o ADB permite que se assigne que o projeto não tem quaisquer componentes de gênero. 
109 EIB (2016). The EIB Group Strategy on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment. 

A mesma compreensão é compartilhada pelo Banco Euro-
peu de Investimento (BEI), parceiro na implementação do 
Projeto FELICITY e está refletida em sua Estratégia para a 
Igualdade de Gênero e o Empoderamento Econômico das 
Mulheres (2017-2022).109 A Estratégia de Gênero ressalta a 
necessidade de incorporar a igualdade de gênero e o em-
poderamento econômico das mulheres nas atividades do 
grupo do BEI, inclusive nos projetos aos quais oferece em-
préstimos, financiamentos e apoios técnicos dentro e fora 
da União Europeia e está focada em três pilares de ação, 
conforme descrito na figura a seguir.
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Figura 5 – Gender Equality and Women’s Empowerment.

Fonte: EIB (2022b). 
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A Estratégia de Gênero no BEI conta também com um Plano 
de Ação de Gênero (PAG),110 o qual fornece um roteiro e es-
tabelece atividades específicas que o Grupo BEI deve em-
preender para garantir o cumprimento dos compromissos 
assumidos no âmbito da Estratégia de Gênero. O PAG está 
dividido em duas fases. A primeira fase do PAG está enfoca-
da em reforçar as capacidades de funcionários/as e clien-
tes do BEI, angariar evidências, realizar iniciativas piloto e, 
com isso, estabelecer as prioridades de ações futuras. A 
segunda fase, por sua vez, concentrar-se-á em levar adian-
te as lições aprendidas na primeira fase, com o objetivo de 
priorizar operações com alto potencial de replicabilidade, 
escalabilidade e impacto na igualdade de gênero.111

As três áreas temáticas de ação da Estratégia de Gênero e 
os fundamentos institucionais do BEI estão refletidos nas 
prioridades da primeira fase do PAG:

• proteger: desenvolver um quadro de diligência prévia 
(due diligence, em inglês) do BEI adequado à finalidade 
que permita aos clientes e especialistas do BEI ava-
liar, prevenir e mitigar os impactos e riscos dos inves-
timentos do BEI para meninas e mulheres;

• impactar: melhorar a integração das considerações 
de gênero nas operações relevantes do Grupo BEI, 
usando a análise de gênero para identificar opções 
de investimento e recursos de concepção de proje-
tos que melhorarão a igualdade de acesso a produtos, 
serviços e emprego;

• investir: identificar prioridades geográficas, adequa-
ção de instrumentos e novas oportunidades de negó-
cios para apoiar o empoderamento econômico das 
mulheres.112

Em 2020, o BEI reafirmou seu compromisso com a igual-
dade de gênero em conjunto com outras instituições finan-
ceiras durante a primeira cúpula global dos Bancos Públi-
cos de Desenvolvimento. Nesta, foi firmada a “Declaração 
dos Bancos de Desenvolvimento de Paris sobre Igualdade 
de Gênero e Empoderamento das Mulheres,113 a qual reco-
nhece o papel dos bancos públicos de desenvolvimento na 

110 EIB (2018). EIB Group Gender Action Plan. 
111 EIB (2018). EIB Group Gender Action Plan. 
112 EIB (2022a). Gender Equality and Women’s Empowerment. 
113 Finance in Common (2020). Paris Development Banks Statement on Gender Equality and Women’s Empowerment. Paris, 12 November, 
2020. 
114 O Fórum Geração Igualdade (Generation Equality Forum – GEF) é uma iniciativa multissetorial que reúne uma ampla variedade de atores – 
incluindo governos, organizações internacionais, setor privado, sociedade civil e jovens – para adotar soluções concretas para a promoção da 
igualdade de gênero nos próximos cinco anos. Com início no México de 29 a 31 de março e culminando em Paris em junho de 2021, o fórum foi 
convocado pela ONU Mulheres e co-organizado pela França e pelo México e em estreita parceria com a sociedade civil. O GEF anunciou uma 
série de ações concretas, ambiciosas e transformadoras, incluindo US$ 40 bilhões em compromissos financeiros para alcançar progressos 
concretos e irreversíveis na igualdade de gênero. Ver em: https://forum.generationequality.org 
115 EIB (2022c). The EIB Group Environmental and Social Policy: Environmental and Social Sustainability Framework
116 EIB (2022a). Environment and Social Standards.  
117 Para compreensão do conceito de grupos vulneráveis e marginalizados, de acordo com o grupo BEI, no contexto de sua Política 
de Sustentabilidade Social e Ambiental, ver: EIB (2022c). The EIB Group Environmental and Social Policy: Environmental and Social 
Sustainability Framework. P. 49 
118 EIB (2021). Climate Bank Roadmap (2021-2025)
119 EIB (2020) Climate Strategy.  
120 EIB (2016). The EIB Group Strategy on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment. 

consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Em resposta à crise do COVID-19, a declaração rei-
tera o papel dos bancos tanto no cumprimento do ODS 5, 
que versa sobre igualdade de gênero e empoderamento de 
mulheres e meninas, quanto no trabalho para cumprir ple-
namente a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Por 
fim, a cúpula exalta o Fórum Geração Igualdade,114 como um 
esforço coletivo para alcançar a igualdade de gênero e um 
passo decisivo para aumentar a colaboração das institui-
ções financeiras neste âmbito. 

Ainda a respeito dos esforços do BEI em prol da igualdade 
de gênero, a partir de 1º de março de 2022, todos os novos 
projetos do grupo BEI precisarão adequar-se às novas di-
retrizes de sustentabilidade ambiental e social. Elas fazem 
parte da Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do 
Grupo BEI,115 que foi revisada e atualizada por meio de con-
sultas públicas realizadas em 2021. A revisão incluiu a ques-
tão de gênero ao Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações 
Indígenas e Gênero) da Política,116 que estabelece normas 
relativas à proteção de direitos, mitigação de impactos ne-
gativos aos grupos vulneráveis e marginalizados117 e promo-
ção da igualdade de gênero e de oportunidades para todos 
os grupos envolvidos no projeto para garantir a bancabili-
dade, a eficiência e sustentabilidade dos projetos apoiados 
pelo BEI.

Especificamente ao que diz respeito às intersecções de gê-
nero e mudanças climáticas, o Mapa do Clima (2021-2025)118 
do BEI, resultante da Estratégia Climática119 e da Estratégia 
para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento Econômi-
co das Mulheres (2017-2022) do banco120, indica um aumen-
to do apoio às ações climáticas sensíveis a gênero nos pró-
ximos anos com foco nas seguintes iniciativas:

I. “Empréstimos a mulheres empreendedoras e gestoras 
de fundos que sejam ativas nas áreas climáticas e am-
bientais para ampliar seus negócios e fundos;

II. Projetos que podem combater as desigualdades de 
gênero profundamente enraizadas, bem como fortale-
cer a resiliência e a capacidade adaptativa de mulhe-
res e meninas em todo o mundo;
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III. Garantir que as mulheres e as meninas tenham aces-
so e beneficiem-se das infraestruturas/serviços hi-
pocarbônicos e resistentes às alterações climáticas 
gerados pelos investimentos do BEI, através de fun-
cionalidades específicas de concepção de projetos e 
abordagens inclusivas de desenvolvimento de proje-
tos;

IV. Apoiar gestores/as no estabelecimento de metas para 
oportunidades de emprego e liderança de mulheres, 
por meio de assessoria e assistência técnica.”121

Além das instituições financeiras internacionais citadas 
acima, cabe adicionar aqui o Fundo Verde do Clima (Green 
Climate Fund – GCF). O GFC é uma importante fonte de fi-
nanciamento para programas e projetos destinados à adap-
tação e à mitigação das mudanças climáticas e estabelece 
uma série de requerimentos voltados à igualdade de gêne-
ro às iniciativas interessadas em ser contempladas pelo 
financiamento. Entre os requerimentos, estão: análise de 
gênero na fase de preparação dos projetos; avaliação de 
gênero; matriz de resultados e instrumentos de monitora-
mento e avaliação (incluindo um plano de ação de gênero). 
Instruções de como implementá-los e quais são os obje-
tivos e os elementos que compõem cada instrumento po-
dem ser encontrados no manual de Mainstreaming gender 
in Green Climate Fund projects.122 

Todas as políticas elencadas nesta subseção indicam que, 
apesar das persistentes desigualdades de gênero no setor 
de energia evidenciadas na seção anterior, a comunidade 
internacional compreende a interdependência entre igual-
dade de gênero e desenvolvimento sustentável e que está 
disposta a pressionar estados, cidades e municípios para 
que suas políticas sejam inclusivas e ambientalmente sus-
tentáveis. A presente análise de gênero é uma das etapas 
importantes na adequação do projeto Luz do Saber, en-
quanto uma iniciativa apoiada pelo BEI, às normativas e di-
retrizes do banco apresentadas nesta subseção.

3.2.2 Políticas Energéticas Nacionais e Locais e Gênero 

A política energética no Brasil, como já foi mencionado na 
seção anterior, não possui um forte histórico de inserção da 
perspectiva de gênero, portanto, poucas são as iniciativas 
que estão aqui elencadas. De todas as formas, um destaque 
especial cabe ao programa Luz para Todos (LPT), coorde-
nado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que iniciou 
em 2003 e tem previsão para terminar em 2022. Com o ob-
jetivo de universalizar o acesso ao serviço público de ener-
gia elétrica no meio rural, o LPT tem como suas caracterís-

121 EIB (2021). Climate Bank Roadmap (2021-2025). P. 34 (Tradução Livre). 
122 GCF (2017). Mainstreaming gender in Green Climate Fund projects. Disponível em:  <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/
document/guidelines-gcf-toolkit-mainstreaming-gender_0.pdf>.
123 Falcão et al. Energy and Gender – An assessment on gender equality in the energy sector in Brazil. (2019). 
124 Ibidem. 
125 Ibidem 
126 Site do Projeto: <https://www.energiaquetransforma.org.br>.
127 YURIE, I. Projeto Energia que transforma aborda eficiência energética e sustentabilidade a partir de exemplos cotidianos. In: Nova 
Escola, 03 de agosto de 2020. 

ticas principais a gratuidade do consumo de energia para 
o consumidor e subsídio parcial às concessionárias; a sua 
estrutura descentralizada, envolvendo os principais atores 
do setor público, sociedade civil e setor privado, cada um 
com papéis específicos e delimitados; e abordagem inte-
grada com o desenvolvimento de programas de agregação 
de renda, que considera a energia como ferramenta de de-
senvolvimento.123 Um levantamento realizado pelo MME em 
2013, após 10 anos de programa, demonstraram um impac-
to considerável nas mulheres. Os resultados mostram que, 
cerca de 245 mil mulheres (7,5% das mulheres entrevista-
das) conseguiram iniciar atividades econômicas dentro 
de suas comunidades e 309 mil mulheres (9% das benefi-
ciadas) voltaram à escola após o acesso à energia elétrica. 
Com relação à segurança pública, 81,8% (cerca de 2,5 mi-
lhões das famílias entrevistadas) sentiram que o LPT trouxe 
mais segurança para as mulheres da comunidade e 79,2% 
das mulheres entrevistadas afirmaram que, após o progra-
ma LPT, sentiram-se mais seguras em ficar em casa sozi-
nhas. O uso de eletrodomésticos possibilitado pelo acesso 
à energia elétrica possibilitou que 57,4% das mulheres be-
neficiárias do LPT pudessem dedicar mais tempo a outras 
atividades que não domésticas.124 

Outro destaque é o programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), que está focado no acesso à moradia para famílias 
de baixa renda, geralmente em famílias chefiadas por mu-
lheres. Alguns estados e municípios desenvolveram proje-
tos ligados ao MCMV que têm possibilitado a instalação de 
painéis solares nas residências e, devido a isso, estima-se 
uma diminuição de 70% nas contas de energia de muitas 
famílias.125 

No que concerne à eficiência energética, desde 1985, o 
Brasil conta com o Programa Nacional de Conservação de 
Energia (Procel) do MME que promove o uso eficiente de 
energia elétrica. Desde 2011, sua componente educacional 
é desenvolvida por meio do projeto “Energia que Transfor-
ma”,126 que tem por objetivo integrar a temática Energia e 
Eficiência Energética ao currículo escolar, em sinergia com 
a Base Nacional Comum Curricular ( BNCC). O projeto que 
conta com a parceria da Fundação Roberto Marinho já reali-
zou formações nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Per-
nambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, envolvendo 
mais de 3 mil professores e impactando 60 mil estudantes. 
Avaliações conduzidas pelo projeto estimam que 49% dos 
alunos conseguiram implementar medidas de eficiência 
energética em suas residências.127 Os materiais e recursos 
didáticos disponíveis foram atualizados recentemente e, 
apesar de não haver um enfoque de gênero explícito, é pos-
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sível perceber que os novos materiais foram cuidadosos no 
aumento da diversidade de gênero e raça na representati-
vidade dos personagens das histórias e entre apresentado-
res dos materiais audiovisuais. 

Com relação às políticas locais, Porto Alegre foi seleciona-
da em 2013 pela Fundação Rockefeller a participar do desa-
fio 100 Cidades Resilientes, que visava à implementação de 
ações estratégicas voltadas à resiliência e, em decorrência 
disso, o município passou a integrar a rede do Building Effi-
ciency Accelerator e criou, em 2016, o Comitê de Mudanças 
Climáticas e Eficiência Energética.128 Não foi identificado 
nenhum componente de gênero intencional nas iniciati-
vas mencionadas.129 No entanto, foi no âmbito dessas ati-
vidades que o projeto piloto que inspirou o Luz do Saber 
foi desenvolvido. Em 2016, a prefeitura de Porto Alegre, em 
parceria com a Rede Mundial de Governos Locais para o 
Desenvolvimento Sustentável (ICLEI), finalizou um proje-
to piloto de instalação de dez painéis solares na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Antônio Giúdice, no bairro 
Humaitá, localizado na zona Norte de Porto Alegre.130 Esse 
projeto incentivou a prefeitura a desenvolver o Luz do Sa-
ber, com o fim de ampliar os benefícios a toda rede munici-
pal de ensino de Porto Alegre. O projeto piloto contava com 
uma componente educacional e outra de empoderamento 
de mulheres da comunidade, que demonstravam como uma 
iniciativa focada em energias renováveis poderia realizar a 
intersecção entre as temáticas de sustentabilidade, meio 
ambiente, juventude e igualdade de gênero. A componente 
educacional tinha como objetivo aproveitar a novidade da 
instalação dos painéis solares na escola para desenvolver, 
em diferentes disciplinas, assuntos relacionados à energia 
e à sustentabilidade. A componente de empoderamento de 
mulheres relacionava-se à previsão de treinamentos sobre 
painéis solares com lideranças comunitárias femininas, pa-
ra que estas pudessem trabalhar na manutenção dos pai-
néis solares, promovendo a empregabilidade feminina, as-
sim como o aumento de mulheres no setor energético.131 
Essas duas componentes não estão atualmente incorpora-
das ao Luz do Saber, mas podem servir de inspiração para 
projetos paralelos dentro da prefeitura que tenham como 
objetivos específicos o empoderamento de mulheres e o 

128 WRI Brasil (25/04/2016). Porto Alegre firma parceria para aprimorar eficiência energética nas construções. 
129 De acordo com pesquisa bibliográfica realizada, inclusive de uma análise ao “Guia Porto Alegre Resiliente”. 
130 Ver matéria jornalista sobre o projeto em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/ensino/escola-municipal-tem-
iniciativa-com-energia-solar-em-porto-alegre-1.195419>. 
131 Ao longo das entrevistas foi mencionado que, no âmbito deste projeto, havia uma parceria com a ONG Mulher em Construção ( https://
www.mulheremconstrucao.org.br/sobre ). Contudo, não foram encontrados registros online desta parceria. O que sim foi possível identificar 
foi um treinamento ocorrido em dezembro de 2016 (ano de conclusão do projeto) sobre painéis fotovoltaicos ministrado para 10 mulheres 
desempregadas. O curso foi realizado pela empresa Young Energy em parceria com o Centro Social Marista Irmão Antonini Bortolini, Coletivo 
Feminino Plural, Vila Flores, Womenity, Desafio Porto Alegre Resiliente e Valen Bar. Ver: <https://issuu.com/mulheremconstrucao/docs/
mulher-em-construcao>. 
132 FONSECA, C. Escolas municipais do Morro da Cruz vão captar energia solar e esquentar merenda com gás originado do próprio lixo. In: 
Gauchaz, 22 de agosto de 2021.
133 Centro de Referência em Educação Integral (2014). Em Porto Alegre, Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU) reconhece 
saberes comunitários. Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/experiencias/em-porto-alegre-projeto-de-educacao-ambiental-
reconhece-saberes-comunitarios/>. 
134 Porto Alegre (s/d). Centro de Referência em Energias Renováveis e Eficiência Energética (CRER). Disponível em: <http://www2.
portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=228>. 
135 Site do projeto: <https://www.ufrgs.br/meninasnaciencia/>. 

fomento da temática de energias renováveis no âmbito es-
colar. 

Outra iniciativa que pode ter sinergia com o Luz do Saber 
é um projeto de instalação de placas solares e biodigesto-
res em duas escolas no bairro Morro da Cruz (escolas Judith 
Macedo de Araújo e Morro da Cruz). O projeto é desenvol-
vido pela ONG Centro de Inteligência Urbana de Porto Ale-
gre (CIUPOA), com financiamento da Action Fund, em cola-
boração com a ICLEI e com a empresa ViaVerde Energia.132 
Além disso, a escola Judith Macedo de Araújo conta com 
um Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU), 
que poderá auxiliar a conectar a iniciativa da instalação dos 
painéis solares com atividades educacionais voltadas para 
preservação do meio ambiente. A criação de Laboratórios 
de Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU) em 7 escolas da 
rede é uma parceria entre a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e a Secretaria Municipal de Educa-
ção de Porto Alegre (SMED).133 O LIAU é uma boa oportuni-
dade de criar atividades educacionais que interseccionem 
as questões de gênero, raça/etnia, diversidade e sustenta-
bilidade. 

O potencial educativo dos impactos gerados pela imple-
mentação do Luz do Saber pode ser concretizado com as 
atividades desenvolvidas pelo Centro de Referência em 
Energias Renováveis (CRER) do município de Porto Alegre. 
O CRER tem a missão principal de promover e incentivar, 
por meio de ações e projetos, o uso de tecnologias em ener-
gias renováveis e eficiência energética no âmbito das co-
munidades locais e regionais. Inclusive, um de seus eixos 
principais de atuação é a educação.134

Com relação ao incentivo de meninas nas áreas STEM, a 
UFRGS conta com um programa de extensão do Instituto 
de Física da UFRGS (“Meninas na Ciência”), que tem como 
um dos objetivos atrair meninas para as carreiras de ciên-
cia e tecnologia (C&T). Entre as atividades realizadas pelo 
programa, estão oficinas de ciências e debates sobre ques-
tões de gênero em escolas públicas e cursos de capacita-
ção de professores do ensino básico na área de ciências.135
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3.3 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

O Ministério de Minas e Energia (MME) oficializou em 2018 a 
existência do Comitê Permanente de Gênero, Raça e Diver-
sidade do MME e Entidades Vinculadas (COGEMMEV), que 
já atuava há 14 anos e já havia celebrado 34 assembleias. O 
comitê visa a “contribuir para o desenvolvimento sustentá-
vel do país com responsabilidade social, por meio da propo-
sição de políticas para as mulheres e diretrizes de equidade 
de gênero e raça no setor eletroenergético e mineral”.136 

Uma das maiores empresas de energia brasileira, a Petro-
bras ganhou o troféu de prata na categoria grandes empre-
sas do Prêmio WEPs Brasil 2021, um reconhecimento dos 
seus esforços institucionais em prol da equidade de gênero 
e empoderamento das mulheres.137 

Em relação à sociedade civil, após a realização do I Encon-
tro de Mulheres na Energia Solar, em 2019, foi criada a pri-
meira rede de apoio para mulheres na energia solar, a Re-
de Brasileira de Mulheres na Energia Solar (MESol). A rede é 
constituída por mulheres com formação científica e técnica 
que pesquisam, ensinam e trabalham na área de aplicações 
da conversão da energia solar.138 Apesar de recente, a MESol 
já realizou várias atividades, inclusive um levantamento so-
bre a situação das mulheres no setor de energia solar e uma 
ação de incentivo às jovens mulheres a seguirem profissio-
nais no ramo de energias renováveis.139

136 MME (2018). MME oficializa Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade. Disponível em: <encurtador.com.br/ksCY3>.  
137 PETROBRAS. Prêmio WEPs reconhece nossos esforços em favor da igualdade de gênero. (28-06-2021).
138 IDEAL (2019). Estudo inédito: quais são as barreiras e oportunidades para profissionais mulheres no setor de energia solar? Disponível 
em: <https://institutoideal.org/?lang=pt-br>. 
139 CATTANEO, C. Ação que incentiva jovens mulheres a seguirem profissões na área deenergias renováveis é publicada na revista 
'Nature'. In: G1, 24 maio 2021.
140 LUZZARDI, L. ZAGO, L. F. Educação e Diversidade: pedagogias de gênero nas relações de trabalho. 2016.
141 Mulher em Construção (2017). Relatório de Atividades. 2016. 

A baixa representatividade de mulheres em âmbitos nacio-
nal e internacional no setor de energia também é uma re-
alidade na Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio 
Grande do Sul (CEEE), no qual somente 15% do total da for-
ça de trabalho é composta por mulheres. Uma pesquisa que 
investigou as relações de gênero no ambiente de trabalho 
da CEEE indicou que, além de uma ausência no esforço de 
desconstrução dos padrões de gênero que dificultam a in-
serção e permanências de mulheres na instituição, há ainda 
movimentos institucionais que reforçam essas desigualda-
des, como ações de celebrações do dia internacional do ho-
mem com disseminação de adjetivos que reforçam as natu-
ralizações culturais de gênero.140

Há, no entanto, esforços por parte da sociedade civil em 
promover a empregabilidade de mulheres em áreas no qual 
a representatividade feminina ainda é baixa, como a cons-
trução civil. A ONG Mulher em Construção que atua em Por-
to Alegre e desenvolve uma série de ações voltadas para a 
capacitação técnica de mulheres de baixa renda para que 
elas possam atuar no setor. Em 2016, houve um treinamen-
to específico sobre painéis fotovoltaicos.141 O mapeamento 
de iniciativas como essa pode potencializar o impacto do 
Luz do Saber nas comunidades, como a criação de proje-
tos de capacitação e de empregabilidade para mulheres da 
comunidade ao redor da escola para realizar a manutenção 
dos painéis solares.
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Conclusões para o projeto – Capítulo 3 

A intrínseca relação entre desenvolvimento sustentável e a igualdade de gênero também influenciaram as instituições finan-
ceiras internacionais que passaram a considerar o componente gênero nos financiamentos de projetos. O treinamento com 
as equipes da Prefeitura de Porto Alegre envolvidas no Luz do Saber sobre os requisitos de gênero das instituições finan-
ceiras internacionais é uma ação importante da cooperação. Além disso, o compromisso do BEI com a igualdade de gênero 
expresso em diversas normativas e diretrizes, inclusive em requerimentos para garantir a bancabilidade dos projetos, está em 
linha com o exercício desta análise e requer a aplicação adequada do Plano de Ação de Gênero em todas as etapas do Luz 
do Saber. 

A efetiva participação de mulheres é essencial para o desenvolvimento sustentável. Apesar disso, o setor energético ainda 
conta com uma baixa representatividade feminina em todos os níveis e setores das instituições e empresas de energia.

Os obstáculos na inserção das mulheres no setor energético têm como elemento fundamental a baixa presença das mulhe-
res nas áreas STEM. O Luz do Saber pode servir como uma oportunidade para que projetos educacionais que interseccionem 
conhecimentos STEM e sustentabilidade tenham espaço para serem desenvolvidos e possam servir de incentivo ao envolvi-
mento de meninas nas áreas STEM. Para que isso aconteça, sugere-se a apresentação às/aos professoras/es do material 
do projeto “Energia que Transforma” do Procel e uma aproximação das equipes do Luz do Saber com integrantes do LIAU 
e do Projeto Meninas na Ciência (UFRGS). Além disso, o envolvimento do Centro de Referência em Energias Renováveis 
(CRER) pode tornar essas iniciativas educacionais mais permanentes no âmbito do município. Além disso, reuniões para o 
intercâmbio de conhecimento podem ser benéficas com as equipes responsáveis pela implementação dos projetos de insta-
lação de painéis solares na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Giúdice e nas escolas Judith Macedo de Araújo e 
Morro da Cruz.

As barreiras estruturais moldadas pelas normas sociais e culturais são reforçadas pela falta de rede de apoio profissional, falta 
de profissionais mulheres de referência e práticas de incentivo de contratação que não levam a questão de gênero em con-
sideração. As barreiras também estão relacionadas à falta de políticas de conciliação família-trabalho. Dito isso, realizar um 
trabalho de sensibilização e treinamento de gênero junto às equipes do projeto – que conta com muitos/as profissionais 
do setor de energia e das empresas licitadas – poderá auxiliar para a criação de um ambiente mais propício à atração e à 
permanência de mulheres. Além disso, aumentar a representatividade de profissionais mulheres, pessoas negras, pesso-
as LGBTIAQP+ nos materiais de divulgação e visibilidade do Luz do Saber pode servir como uma ação de sensibilização de 
gênero, diversidade e inclusão. Por último, garantir que na equipe do projeto haja isonomia salarial, de fato, que haja ho-
rário flexível de trabalho para acomodar as necessidades familiares e que seja um ambiente seguro e acolhedor, livre de 
violência e discriminação, é essencial para romper com as barreiras que impedem que as mulheres sejam inseridas e per-
maneçam neste ramo de trabalho.

Foi identificada em Porto Alegre uma iniciativa da sociedade civil – ONG Mulheres em Construção – que promove a emprega-
bilidade de mulheres de baixa renda em áreas nas quais a representatividade feminina ainda é baixa, como a construção civil. 
O mapeamento de iniciativas como estas pode potencializar o impacto do Luz do Saber nas comunidades, como a criação de 
projetos de capacitação e de empregabilidade para mulheres da comunidade ao redor da escola para realizar a manutenção 
dos painéis solares.

Outro obstáculo na inserção e na permanência das mulheres no setor de energia identificado são as violências cotidianas so-
fridas, principalmente, casos de discriminação e de assédio moral/sexual com base no gênero, que também foram apontados 
como uma preocupação durante as entrevistas com atores-chave do Luz do Saber. Isso indica que para que o Luz do Saber 
possa ser desenvolvido em um ambiente seguro, em especial, para as profissionais do projeto e beneficiárias, é preciso me-
canismos de prevenção e de resposta ao assédio e à discriminação efetivos, com fluxos claros e seguros de encaminha-
mento e investigação.
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Este capítulo está dedicado a compreender, dentro da 
perspectiva das pessoas que frequentam a escola, de que 
maneira um maior conforto térmico, uma melhora na lumi-
nescência do ambiente escolar e a introdução de uma fonte 
de energia renovável poderia melhorar suas condições de 
trabalho ou estudo para mulheres, homens, meninas e me-
ninos. As análises apresentam os resultados do grupo focal 
e dos questionários realizados. 

4.1 PERFIL SOCIAL 

O grupo focal contou com a presença de cinco diretoras/es, 
uma vice-diretora, sendo quatro pessoas do sexo feminino 
e duas do sexo masculino. Quase todas essas pessoas eram 
brancas,142 e uma delas declarou-se homossexual. 

Entre as pessoas que responderam ao questionário de 
equipes escolares, a maioria são professoras, mulheres, 
brancas, heterossexuais, que estão entre seus 40 e 59 
anos. Entre as 30 pessoas, que são estudantes da Educa-
ção de Jovens e Adultos e que responderam ao questioná-
rio, a maior parte são mulheres cisgêneras,143 heterossexu-
ais, brancas e não possuem deficiência. 

Apesar de esses perfis apresentados serem majoritários, é 
importante destacar a diversidade existente e expressa no 
universo destas 56 pessoas das equipes escolares e das 30 
pessoas que são estudantes da EJA para melhor compre-
ender as respostas relacionadas à sensação de segurança, 
à iluminação e ao conforto térmico. 

Além do perfil social, também serão apresentados os horá-
rios de entrada e de saída da escola tanto das equipes es-
colares, como de estudantes. O objetivo com essa pergunta 
foi o de identificar se as pessoas questionadas tinham que 
entrar ou sair da escola no escuro.144

Perfil das Equipes Escolares

Gênero: A predominância de mulheres foi confirmada 
(80,4%), sendo 16,1% de homens. Duas pessoas (3,6%) 
declararam-se não binárias. Ainda em relação à identida-
de de gênero, três pessoas (5,4%) afirmaram ser pessoas 
transgêneros. 

Orientação Sexual: A orientação prevalecente é a hete-
rossexual (87,5%). Quatro pessoas (7,1%) se declararam 
homossexuais e duas (3,6%) bissexuais. 

Cor/Raça/Etnia: A maior parte da equipe escolar en-
tende-se como branca (71,4%), 17,9% como negra e 8,9% 
afirmam que não se encaixam nas categorias disponibi-
lizadas. 

142 Uma pessoa não abriu a câmera e não houve uma autodeclararão de cor, assim que não foi possível identificar em qual categoria ela se 
identifica no quesito cor/raça. 
143 Pessoas que se identificam com o mesmo gênero atribuído no nascimento. 
144 Durante os invernos, em Porto Alegre, o nascer do sol ocorre depois das 7h00 e se põe por volta das 17h30. Ver: www.dateandtime.info 

Idade: 41,1% de respondentes estão na faixa etária entre 
40 e 49 anos e 35,7% na faixa entre 50 e 59 anos. Somente 
12,5% têm entre 31 e 39 anos e 8,9% têm mais de 60 anos. 

Deficiência: Apenas duas (3,6%) pessoas indicaram pos-
suir deficiência, no caso, deficiência auditiva. 

A equipe da docência foi a mais representada no questio-
nário (75%), seguida da equipe de gestão (12,5%), pesso-
as que ocupam cargo administrativo (7,1%). Duas pessoas 
(3,6%) são da equipe de cozinha e de merenda e uma pes-
soa da limpeza

46,4% das pessoas das equipes escolares entram na es-
cola antes das 8h da manhã e 67,9% saem depois das 17h. 

Perfil dos/as Estudantes da EJA

Gênero: As mulheres formam 63,3% do total do universo 
de respondentes, e os homens são 36,7%. Oito pessoas 
(26,7%) são transgêneros, sendo 7 mulheres e 1 homem. 

Orientação sexual: A maior parte declara-se como he-
terossexual (80%). Três pessoas (10%) declararam-se 
bissexuais e uma pessoa afirmou que não se encaixa nas 
categorias disponibilizadas no questionário.

Cor/Raça/Etnia: 56,7% do total de estudantes autode-
claram-se brancos/as e 26,7% negros/as. Uma pessoa 
é descendente de pessoas asiáticas ou orientais e uma 
pessoa não se encaixa nas categorias elencadas. 

Idade: A idade foi a categoria mais diversa do perfil so-
cial de estudantes da EJA: 13,3% estão abaixo dos 18 
anos, 20% têm entre 18 e 25 anos, 20% têm entre 26 e 39 
anos, 16,7% possuem entre 40 e 49 anos e 20% estão na 
faixa etária dos 50 e 59 anos. 

Deficiência: 10% de estudantes têm deficiência (2 pes-
soas possuem deficiência física e 1 pessoa deficiência 
visual). 

Todas as pessoas que responderam ao questionário 
eram brasileiras. 

50% de estudantes da EJA afirmaram que entram na es-
cola depois das 17h e 56,7% saem depois das 17h. 
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4.2 SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA

Durante as discussões do grupo focal, a questão da sensa-
ção de (in)segurança ocasionada pela boa ou má ilumina-
ção foi apontada como uma questão crucial, principalmen-
te para as estudantes da EJA noturno. Uma escola já havia 
efetuado a mudança de todas as lâmpadas existentes para 
lâmpadas LED e relatou aumento perceptível no nível de lu-
minescência e economia na conta de luz. Além disso, a re-
presentante desta escola também mencionou um aumento 
na sensação de segurança após a mudanças das lâmpadas. 

Foi questionado às equipes escolares e aos estudantes da 
EJA sobre a sensação de segurança ao entrar na escola e 
ao utilizar os banheiros nos questionários. 

Entre estudantes, 20% afirmaram já haver sentido medo 
ao entrar na escola, sendo que 83,3% das pessoas que têm 
medo são mulheres. Entre as pessoas que entram depois 
das 17h na escola, esse percentual sobe para 26,6%, sen-
do que todas as que afirmaram sentir medo são mulheres. 

Conforme demonstrado na figura 6, no universo total de 
estudantes, mulheres que responderam ao questionário, 
26,3% delas já sentiram medo ao entrar na escola, frente a 
somente 9,1% dos homens.

Figura 6 – Já sentiu medo ao entrar na escola?  
(% de respostas de estudantes da EJA por gênero)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Com relação ao receio de entrar no banheiro, somente 
16,7% do total de estudantes disse já ter sentido medo de ir 
ao banheiro, sendo 60% delas bissexual. Entre as pessoas 
que trabalham nas escolas, somente 10,7% do total afirmou 
já ter sentido medo ao entrar no banheiro, sendo 83,3% mu-
lheres, entre estas, 33% são negras. 

Sobre a percepção de insegurança ao entrar na escola, 
28,6% das pessoas que compõem as equipes escolares 
afirmaram já ter sentido medo ao entrar na escola, sendo 
que 93,8% delas são mulheres. A predominância da sensa-

ção de insegurança é marcada pela questão de gênero. Do 
total de mulheres das equipes escolares, 33% disseram já 
ter sentido medo ao entrar na escola, frente a somente 11% 
dos homens, conforme a figura 7. 

Figura 7 – Já sentiu medo ao entrar na escola? 
(% de respostas das equipes escolares por gênero)

 
Fonte: Elaboração própria, 2022.

Ainda em relação à sensação de segurança, foi indagado 
aos dois grupos-alvo da pesquisa quais os locais da esco-
la eles consideravam menos seguros para meninas e para 
meninos. A equipe de docência, gestão e outras pessoas 
que trabalham nas escolas julgam, majoritariamente, que a 
parte externa da escola é a área mais insegura para as estu-
dantes mulheres (80,4%). O pátio segue em segundo lugar 
como o menos seguro para as meninas, de acordo com a 
percepção das equipes escolares (50%), seguido da entra-
da/saída da escola (48,2%). Para 33,9% das equipes escola-
res, o banheiro pode ser um local inseguro para as meninas. 
Vale observar que 33,3% dos homens disseram não saber 
responder a esta pergunta, o que também foi o caso de ape-
nas 2,2% das mulheres, o que indica um desconhecimento 
por parte de muitos homens de que há diferenças de gênero 
na percepção de segurança de distintos espaços. 

Vale a pena notar também que há divergência nas percep-
ções sobre segurança das estudantes entre homens e mu-
lheres que trabalham nas escolas. Conforme a figura 8 de-
monstra, as mulheres tendem a ter uma percepção maior 
de insegurança em todos os ambientes citados. 
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Figura 8 – Locais menos seguros para meninas na escola 
(% de respostas das equipes escolares por gênero)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

A figura 9 traz os locais elencados como menos seguros 
para meninas por estudantes da EJA, que coincidem com 
as respostas de quem trabalha nas escolas: entrada/saída 
da escola (46,7%), parte externa da escola (36,7%) e pátio 
(30%), seguido do banheiro feminino (20%). Em relação a 
gênero, houve discrepância de opiniões em relação à segu-
rança percebida nos banheiros: 27,3% dos homens perce-
bem o banheiro feminino como um dos locais mais perigo-
sos para meninas, frente a 15,8% das meninas que opinam 
o mesmo. Essa divergência de percepção entre homens e 
mulheres também é indicada entre quem opina que o ba-
nheiro masculino é um dos locais menos seguros para as 
meninas: 15,8% das mulheres o elegeram como um destes 
locais e apenas 9,1% dos rapazes opinam o mesmo. De ma-
neira geral, mulheres e homens estudantes demonstram 
percepções similares em relação aos locais menos seguros 
para as meninas nas escolas.    

Via de regra, estudantes da EJA e equipes escolares pos-
suem percepções similares sobre os locais menos seguros 
para meninas. No entanto, cabe destacar que, comparan-
do as porcentagens apresentadas dos dois grupos a cada 
um dos locais elencados, a sensação de insegurança é mais 
fortemente percebida por professores/as e outros/as ser-
vidores/as do que por estudantes, exceto para a quadra de 
esportes e para a sala de aula. Chama a atenção que, en-
tre os/as estudantes, 15,8% indicaram a quadra de esportes 
como um dos locais mais inseguros para as meninas e 9,1% 
opinam o mesmo sobre a sala de aula. Esses valores corres-
pondem a 8,9% (quadra de esportes) e 1,8% (sala de aula), no 
universo de funcionários e funcionárias questionados. 

Figura 9 – Locais menos seguros para meninas na escola  
(% de respostas de estudantes da EJA por gênero)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

A resposta das equipes escolares sobre suas percepções a 
respeito dos locais menos seguros para os meninos na es-
cola apontou algumas diferenças nas suas opiniões sobre 
os locais menos seguros para meninas. Assim como para 
meninas, parte externa da escola (78,6%), entrada/saída 
da escola (48,2%) e pátio (37,5%) foram indicados também 
como os locais mais inseguros para os rapazes (figura 10). 
Diferentemente, contudo, foi o destaque que houve para 
o banheiro masculino, apontado como local menos segu-
ro por 37,5% das pessoas entrevistadas. Ou seja, o pátio é 
avaliado, relativamente, como mais inseguro para as meni-
nas, mas os banheiros são vistos como mais inseguros para 
os meninos. Outra diferença também foi em relação à qua-
dra de esporte, que foi considerada para 19,6% de quem tra-
balha nas escolas como um dos locais menos seguros pa-
ra os rapazes. Cabe ressaltar também a diferença entre as 
opiniões das mulheres e dos homens que responderam ao 
questionário. Essas percepções de segurança diferentes 
já foram apontadas na figura 7 (locais menos seguros para 
meninas). Contudo, em relação aos locais menos seguros 
para os meninos, ficou muito nítido que as mulheres identi-
ficam mais pontos de insegurança do que os homens, mes-
mo em relação à segurança dos rapazes. 
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Figura 10 – Locais menos seguros para meninos na 
escola  
(% de respostas das equipes escolares por gênero)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Um cenário diferente foi observado na resposta de estu-
dantes da EJA. Nesse caso, foram os homens que percebe-
ram mais a insegurança de certos espaços para os meninos 
do que as mulheres que responderam ao questionário (figu-
ra 11). É importante levar essa informação em consideração, 
pois eles estão avaliando de acordo com a experiência vivi-
da nos locais que lhes parecem menos seguros a eles pró-
prios e a seus colegas. De forma geral, no entanto, os locais 
elencados por estudantes da EJA como menos seguros pa-
ra os rapazes foram os mesmos que para as meninas: en-
trada/saída da escola (53,3%), parte externa da escola (30%) 
e pátio (20%).

145 PEGORIM, J. Possível recorde histórico de calor em Porto Alegre. Climatempo. In: Climatempo. (01/01/2020).
146 Terra UOL (30/07/2021). Novos recordes de frio em capitais brasileiras. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/
novos-recordes-de-frio-em-capitais-brasileiras,bf93d181fcc8f533c3856a0a7978029933pvrnep.html>. 

Figura 11 – Locais menos seguros para meninos na escola  
(% de respostas de estudantes da EJA por gênero)

 

Fonte: Elaboração própria, 2022.

4.3 CONFORTO TÉRMICO E LUMINOSO 

O conforto térmico foi mencionado em diversos momentos 
por participantes do grupo focal como um elemento que in-
terfere no aprendizado de estudantes e no trabalho de pro-
fessores e professoras. Mencionou-se que as salas de aulas 
não foram construídas levando em consideração o conforto 
térmico, pois em muitas o sol incide diretamente, deixando 
uma situação de calor intenso durante o verão. Muitas de-
nunciaram a ausência de ar-condicionado e a baixa efici-
ência dos ventiladores em dissipar o calor, que nos meses 
mais quentes da cidade de Porto Alegre podem superar os 
40° C.145 Apontaram também que, nos meses frios, não há 
isolamento térmico nos edifícios, sendo que a temperatura 
este ano chegou aos 2,1° C.146 
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Além disso, foi relatado o aumento de casos de infecção uri-
nária nas meninas e mulheres da escola durante o inverno. 
As razões por trás desse fenômeno são diversas. Especia-
listas afirmam que mulheres são mais propícias a sofrerem 
com infecção urinária que os homens, por uma questão 
anatômica. Ademais, o frio pode diminuir as respostas do 
sistema imunológico e desencadear uma menor ingestão 
de água, especialmente em mulheres que visam a evitar vi-
sitas ao banheiro tendo em vista a questão anatômica fe-
minina e o desconforto térmico.147 É importante mencionar 
que o conforto térmico pode diminuir o frio em sala de aula 
e nos banheiros da escola, incentivando a ingestão de água, 
o uso do banheiro e evitando assim ocorrência de infecção. 

Em relação ao conforto térmico no verão, a concepção de 
que a vestimenta pode atrair ou inibir uma possível violên-
cia de gênero faz com as mulheres e meninas que frequen-
tam a escola não usem roupas muito curtas ou decotadas, 
de acordo com participantes do grupo focal, ao passo que 
os meninos sentem-se mais à vontade para vestir bermu-
das e regatas. Isso foi mencionado como uma evidência de 
como as mulheres e meninas ainda sofrem mais com a falta 
de conforto térmico no verão. 

Com o fim de investigar mais afundo como o aumento do 
conforto térmico e luminoso previstos pelo projeto podem 
ter impactos positivos para as equipes e estudantes das es-
colas, o questionário trouxe perguntas a respeito da inter-
ferência do clima no trabalho e no aprendizado, a falta de 
energia ocasional e os locais que precisam de mais ilumi-
nação.  

Entre as equipes escolares que responderam ao questioná-
rio, 91,1% das mulheres, 77,8% dos homens e as duas pes-
soas (100%) que se identificam como não binárias afirma-
ram que o calor ou o frio já interferiram em seu trabalho 
(89,3% do total). Foi quase unanimidade entre profissionais 
das escolas a opinião de que o calor ou o frio interferem 
no aprendizado das crianças (96,4%). Entre estudantes da 
EJA, a maioria (53,3%) também afirmou que o clima já in-
terferiu em seu próprio aprendizado, sendo que 52,6% das 
estudantes mulheres e 54,6% dos estudantes homens têm 
essa percepção. 

A queda de energia que pode interromper as aulas, estragar 
alimentos acondicionados em geladeiras e freezers e au-
mentar a sensação de insegurança, principalmente quando 
ocorre nos períodos noturnos, é uma realidade vivida pela 
maior parte das pessoas que responderam ao questionário. 
Entre as pessoas que trabalham nas escolas, 95,6% afirma-
ram já haver presenciado falta de energia enquanto traba-
lhavam, sendo que entre estudantes da EJA, o percentual 
foi de 40%. 

As percepções sobre os principais locais que precisavam 
de aumento na iluminação variaram entre equipes esco-
lares e estudantes da EJA. A sala de aula (69,6%), a parte 
externa da escola (60,7%), o pátio (53,6%) e entrada e saí-
da (50,0%) foram os espaços que a maior parte das pesso-
as que trabalham nas escolas indicaram como locais que 

147 Redação Minuto Saudável. Frio causa infecção urinária: descubra se é mito ou verdade. Entrevista com Dr. Daniel Boczar (CRM 11745-DF). 
(20/06/2020). Disponível em: <https://minutosaudavel.com.br/frio-causa-infeccao-urinaria/>. 

precisam de mais iluminação (figura 12). Cabe mencionar 
que para 46,4% dos respondentes, a quadra de esportes 
merecia mais iluminação. Em relação à iluminação do ba-
nheiro, 37,5% afirmaram que o banheiro feminino precisa 
ser melhor iluminado e 28,6% opinam o mesmo em relação 
ao banheiro masculino. A diferença dessa porcentagem es-
tá relacionada ao fato de que nem todas as mulheres que 
elencaram o banheiro feminino como espaço que precisa 
de uma melhor iluminação (37,8%) o fizeram em relação ao 
banheiro masculino (26,7%). Ao passo que os mesmos 33% 
dos homens que elegeram o banheiro masculino como es-
paço que precisa de mais iluminação, também o fizeram 
com o feminino. De forma geral, no entanto, com relação a 
quase todos os espaços elencados (exceto banheiro mas-
culino e cozinha), há proporcionalmente mais mulheres do 
que homens que acreditam que os locais mencionados pre-
cisam de mais iluminação.

Figura 12 – Locais que precisam de mais iluminação  
 (% de respostas das equipes escolares por gênero)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Por outro lado, entre estudantes da EJA, exceto em relação à 
quadra de esportes e ao banheiro feminino, em todos os es-
paços elencados como locais que precisam de mais ilumina-
ção, a porcentagem de homens que elegeram esses espaços 
foi, proporcionalmente, maior que de mulheres. Com relação 
ao total de respondentes, o pátio (53,3%), a entrada/saída da 
escola (53,3%), a quadra de esportes (40,0%) e a parte exter-
na da escola (36,7%) foram identificados como espaços que 
precisam melhorar sua iluminação (figura 13).
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Figura 13 – Locais que precisam de mais iluminação  
(% de respostas de estudante da EJA por gênero)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

4.4 ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

Apesar de que seria necessária uma pesquisa mais ampla 
para identificar uma correlação necessária entre o aumen-
to de iluminação e o aumento da percepção de segurança, 
ou o aumento nos níveis de aprendizado e condições de tra-
balho, é importante identificar como a comunidade escolar 
elenca suas prioridades de iluminação e quais são os locais 
que mais geram sensação de insegurança seja para si pró-
prios ou para outras pessoas. A parte externa da escola, a 
entrada/saída e o pátio foram espaços apontados por uma 
porcentagem maior de pessoas que trabalham na escola, 
sendo tanto espaços menos seguros para meninas e para 
meninos, como espaços que precisam de melhoria na ilu-
minação. A sala de aula, no entanto, foi uma exceção a essa 
tendência, pois foi o ambiente mais elegido por quem tra-
balha na escola como espaço que precisa de mais ilumina-
ção, mas poucas pessoas a consideram um ambiente pou-
co seguro para meninos e meninas. A quadra de esportes 
também foi outro espaço não identificado pelas equipes 
escolares como um dos menos seguros para meninos e me-
ninas, mas que foi apontado por 46,4% das pessoas como 
um espaço que poderia melhorar sua iluminação. 

Para estudantes da EJA, o resultado do cruzamento dos da-
dos foi similar: entrada/saída da escola, parte externa e pá-
tio estiveram entre os quatro espaços mais indicados como 
ambientes menos seguros e que também que precisam de 
mais iluminação, enquanto a quadra de esportes e a sala de 

aula ganharam destaque entre os espaços de precisam de 
mais iluminação, mas não foram identificados como espa-
ços menos seguros por muitos estudantes, o que pode ser 
explicado não pela necessidade de aumento de segurança, 
mas porque a funcionalidade destes espaços (aprendizado 
e a prática de esportes) também requerem espaços bem 
iluminados.

4.5 IMPACTOS ESPERADOS DO PROJETO 

Foi apresentado às pessoas que responderam ao questio-
nário um quadro elencando o objetivo do projeto e as inter-
venções previstas nas escolas:

*Eficiência energética consiste em alternativas criadas 
para otimizar o uso das fontes de energia com o intuito de 
aproveitá-las diminuindo os custos financeiros e os impac-
tos ao meio ambiente. Exemplos do que será realizado nas 
escolas por meio do projeto LUZ DO SABER.

• troca de lâmpadas (LED) internas e externas, im-
plantação de controle de iluminação (fotocélulas);

• troca de equipamentos por modelo mais eficiente 
(geladeiras e freezers antigos);

• implantar medidas para isolamento térmico, telhas 
translúcidas nas quadras e pintura dos telhados;

• divisão de circuito das fachadas e implantação de 
Software de gerenciamento de energia;

• (em algumas escolas): instação de painéis fotovol-
taicos - ou seja, a escola passará a utilizar não so-
mente energia da rede elétrica disponível, mas tam-
bém fará uso de energia solar.
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Com base nesse quadro, indagou-se sobre como tais medi-
das poderiam impactar as escolas. A maioria das pessoas 
que compõem as equipes escolares indicaram todas as op-
ções oferecidas nos questionários como possíveis impac-
tos positivos do projeto, sendo que o impacto mais espe-
rado concerne ao impacto ambiental (91,1%). O aumento da 
segurança das crianças foi apontado por 73,2% das pesso-
as como um impacto esperado e o aumento de sua segu-
rança e de seus colegas por 67,9%. O conforto das crian-
ças foi a opção escolhida por 62,5% das pessoas, seguido 
do aumento do conforto das pessoas que trabalham nas es-
colas, assim como o aumento da segurança de responsá-
veis que buscam as crianças nas escolas, foram eleitos por 
58,9% das pessoas. Para as mulheres, depois do evidente 
impacto no meio ambiente, todas as opções relacionadas 
ao aumento da segurança vieram em seguida, antes das op-
ções relativas ao aumento do conforto. No caso dos impac-
tos previstos para os homens, todos indicaram aumento do 
conforto das crianças e os benefícios ao meio ambiente co-
mo impactos positivos. Em seguida, 88,9% acreditam que 
o projeto aumentará o conforto das equipes escolares e a 
segurança das crianças. Os homens foram mais céticos em 
relação ao aumento da segurança das equipes escolares 
(55,6%) e de responsáveis que buscam as crianças (44,4%) 
(figura 14). 

Figura 14 – Impactos esperados do Projeto 
(% total de respostas das equipes escolares por gênero)

 

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Entre estudantes da EJA, 90,9% dos homens esperam 
que o projeto tenha um impacto positivo no aumento de 
sua segurança e de seus colegas, frente a 57,9% das mu-
lheres que têm a mesma expectativa. Proporcionalmente 
mais homens também opinam que o projeto aumentará seu 
conforto e de seus colegas (54,5%) em relação às mulheres 
(26,3%). O impacto mais relevante para as mulheres foi em 
relação aos benefícios ao meio ambiente (68,4%). 43,3% do 
total de estudantes da EJA tem expectativa de que o proje-
to aumente também a segurança de responsáveis que vão 
buscar as crianças nas escolas. Cabe mencionar também 
que 6,7% dos estudantes não indicaram nenhumas das op-
ções como impactos esperados das intervenções do proje-
to (figura 15).

Figura 15 – Impactos esperados do Projeto 
(% total de respostas das equipes escolares por 
estudantes da EJA)

Fonte: Elaboração própria, 2022.
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Conclusões para o Projeto – Capítulo 4 

Apesar de não ser possível somente por meio dos resultados do questionário inferir que é a boa ou má iluminação que afetam 
essa sensação de (in)segurança, o questionário revelou que a percepção de insegurança existe, ela tem um caráter de gênero 
e está mais relacionada a certos locais da escola que outros.

O resultado do questionário demonstrou uma tendência maior das mulheres estudantes ou servidoras de se sentirem insegu-
ras ao entrar na escola. Entre estudantes, também é importante mencionar que a orientação sexual teve um peso nessa sen-
sação de insegurança ao entrar no banheiro.

Apesar de não serem tão elevadas as porcentagens de pessoas que se sentem inseguras ao utilizar o banheiro ou ao entrar na 
escola, caso extrapolássemos essas porcentagens ao total do universo de estudantes, por exemplo, já estaríamos lidando com 
9.571 pessoas e, especificamente, 6.173 alunas.148

Mulheres e homens percebem, de maneira similar, o desconforto térmico como um elemento que interfere no seu trabalho e 
no seu aprendizado.

Quase todas as pessoas das equipes escolares já presenciaram falta de energia nas escolas enquanto trabalhavam.

148 Foi considerado o valor de 47.853 estudantes no total, o de 20% de estudantes que afirmaram sentir medo ao entrar na escola e o valor 
de 26,3% do total de alunas que indicaram já haver sentido essa insegurança. 
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As boas práticas internacionais preconizam a transversa-
lização de gênero em todas as etapas do ciclo de projetos, 
incluindo uma análise de gênero já na apresentação do pro-
jeto ao doador ou financiador, seguida de um plano de ação 
de gênero e de uma matriz de monitoramento e avaliação 
que inclua indicadores.149A presente análise de gênero es-
tá sendo desenvolvida ao final da fase de planejamento do 
Luz do Saber e oferece alguns elementos importantes para 
identificar oportunidades de aprimoramento no que tange 
à inserção da perspectiva de gênero. Entre os elementos 
elegidos para avaliar a inserção do componente de gêne-
ro até o momento,150 estão: identificação da perspectiva de 
gênero nos relatórios de consultorias já realizada; garan-
tia de provisão de mecanismos de prevenção e resposta a 
eventuais casos de violência de gênero; e representativi-
dade feminina na gestão e nos grupos-alvo das atividades.

5.1 GÊNERO NA CONCEPÇÃO E 
PLANEJAMENTO DO PROJETO:

Auditorias Energéticas151

As auditorias energéticas focalizaram na parte estri-
tamente técnica do projeto e a questão de gênero não 
foi identificada no processo das visitas às escolas.  
Inclusive, das 97 auditorias energéticas realizadas, somen-
te 6 delas foram realizadas com participação de homens e 
mulheres, 1 delas foi conduzida por uma mulher e 90 delas 
foram feitas por homens. 

Consultorias 

Em 2019, foi finalizada a avaliação de Risco e Impacto Am-
biental e Social152 do projeto Luz do Saber realizado pela 
GFA Consulting Group com base nas normas dos padrões 
ambientais e sociais do BEI.153 Nesse documento, os riscos 
em relação aos impactos negativos de gênero foram ava-
liados. A GFA afirma que “não foram identificados impac-
tos adversos em pessoas ou grupos vulneráveis devido às 
atividades do Projeto”,154 também “não foram identificados 
riscos sociais adversos para a comunidade da escola (alu-
nos, professor etc.) nem para a comunidade do entorno”.155 A 
ausência da identificação da potencialidade do projeto em 
incorrer em impactos negativos sociais é um indicador de 

149 Ver em: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-gcf-toolkit-mainstreaming-gender_0.pdf>.
150 Até outubro de 2021. 
151 O objetivo de uma auditoria energética é o de identificar medidas que podem ser adotadas para baixar o consumo de energia e no caso 
das realizadas para o projeto. Para detalhes sobre as auditorias energéticas desenvolvidas pelo projeto, ver: GFA Consulting Group (2019b). 
Alexandre Schnizazi. “Luz do Saber – Energia Solar e Eficiência Energética nas Escolas de Porto Alegre – Final Report – Energy Efficiency”
152 GFA Consulting Group (2019a). Sulema Pioli. “Final Report – Environmental and Social Impact Screening and Assessment – Luz do Saber – 
Energia e Eficiência Energética nas escolas de Porto Alegre”. 
153 EIB (2018). Environmental and Social Standards. 
154 GFA Consulting Group (2019a). Sulema Pioli. “Final Report – Environmental and Social Impact Screening and Assessment – Luz do Saber – 
Energia e Eficiência Energética nas escolas de Porto Alegre”, p. 4.
155 Ibidem. p. 7.
156 GFA Consulting Group (2019a). Sulema Pioli. “Final Report – Environmental and Social Impact Screening and Assessment – Luz do Saber – 
Energia e Eficiência Energética nas escolas de Porto Alegre”, p. 4.
157 Foram realizadas consultas à Coordenação de Resiliência sobre a (des)continuidade desta iniciativa, contudo até o momento, não houve 
resposta a respeito.
158 GFA Consulting Group (2019b). Alexandre Schnizazi. “Luz do Saber – Energia Solar e Eficiência Energética nas Escolas de Porto Alegre – 
Final Report – Energy Efficiency.”

que não há a necessidade de readequação das atividades 
do projeto. Por outro lado, essa avaliação pode servir como 
uma oportunidade para redirecionar os esforços para que 
o projeto possa atuar no sentido de promover a igualdade 
de gênero. 

Houve uma preocupação por parte da equipe de consulto-
res(as) da GFA em identificar as potencialidades do proje-
to de promover a igualdade de gênero e o empoderamen-
to de mulheres e meninas: “há oportunidades para gerar 
impactos sociais positivos relacionadas, principalmente, 
com questões de gênero (desenvolvimento de habilidades 
de trabalho e de prevenção da violência). Entretanto, para 
proposição de medidas voltadas aqueles impactos, é im-
portante uma articulação institucional com investigação 
mais aprofundada daquelas oportunidades para a propo-
sição de medidas.”156 Como parte das propostas de empo-
deramento das mulheres, a GFA identificou uma iniciativa 
da Secretaria de Planejamento e da Fundação de Assistên-
cia Social e Cidadania de Porto Alegre (FASC) de incentivo 
à contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade 
(pessoas egressas do sistema prisional ou de situação de 
rua) nas compras públicas e nos processos de licitação.157 
A inclusão de mulheres vulneráveis como mão de obra nas 
atividades previstas pelo projeto seria uma maneira de pro-
mover o empoderamento econômico de mulheres e o au-
mento da representatividade feminina em alguns ramos do 
setor energético. No entanto, por meio das reuniões reali-
zadas com atores-chave da Prefeitura de Porto Alegre, foi 
descartada a possibilidade de inserir qualquer condicio-
nante na licitação que tenha a ver com ações afirmativas 
para promover a contratação de mulheres, dado o princípio 
de transparência e isonomia previsto na lei nacional de lici-
tações. Contudo, foi considerada possível a inclusão de pe-
nalidades ao contrato em caso de ocorrência de casos de 
assédio moral/sexual por parte de profissionais da empre-
sa para com a equipe do projeto ou da comunidade escolar. 

Ao que pese o fato de a questão de gênero não ter sido in-
corporada no relatório de Eficiência Energética,158 também 
elaborado pela GFA Consulting Group, as recomendações à 
prefeitura de Porto Alegre feitas pelo consultor, no que di-
zem respeito à educação, têm um alto potencial de impacto 
positivo nos/nas estudantes, de forma geral.
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Recomendações para Educação

Fonte: GFA Consulting Group (2019b). Alexandre Schnizazi. 
“Luz do Saber – Energia Solar e Eficiência Energética nas 
Escolas de Porto Alegre – Final Report – Energy Efficiency” 
p.52.

“Este projeto tem um grande potencial para ampliar o seu 
alcance por meio da educação aos 50 mil alunos da rede pú-
blica de ensino de Porto Alegre. Recomenda-se que a pre-
feitura o integre aos projetos já desenvolvidos pelo Centro 
de Referência em Energias Renováveis (CRER)159, de forma 
participativa com alunos e professores, aproveitando assim 
seu potencial pedagógico. Como exemplos, visitas técni-
cas podem ser organizadas às escolas que receberem pai-
néis FV, explicando o funcionamento do sistema de forma 
prática e lúdica; pode-se utilizar as publicações do Procel 
Educação voltadas para alunos escolares, tais como “A Na-
tureza da Paisagem – Energia: recurso da vida” e “Energia 
que transforma” como sugestões de materiais didáticos de 
apoio160; os alunos podem aprender sobre como reconhe-
cer equipamentos eficientes, como lâmpadas, geladeiras e 
ventiladores, utilizando as etiquetas nacionais de conser-
vação de energia (ENCEs) do INMETRO; ações simples do 
dia a dia, como apagar as luzes quando não em uso ou es-
vaziar e desligar as geladeiras nos períodos de férias, preci-
sam ser ensinadas aos alunos por meio de exemplos reais 
dos professores e diretores; os alunos podem aprender a 
fazer cálculos simples de custo, economia e retorno finan-
ceiro, para que saibam quando vale a pena pagar mais caro 
por um equipamento que trará economia financeira e um 
retorno em curto prazo; pode-se ensinar ao corpo profis-
sional e aos alunos a ler e a entender a fatura de energia 
elétrica e a registrar as informações para poder analisá-las 
ao longo do tempo. Esse conhecimento é multidisciplinar 
e pode ser relacionado às aulas de ciências, de matemáti-
ca, de geografia e em qualquer assunto que trate do tema 
do meio ambiente. Esses ensinamentos não devem ficar 
a cargo de cada escola implementar, quando e como qui-
ser; mas, sim, serem organizados em um projeto pedagó-
gico bem desenvolvido, lúdico e prático, seja pela própria 
prefeitura, seja com auxílio de uma empresa especializada. 
Como resultado, esse projeto pode não apenas tornar-se 
uma oportunidade educacional para as crianças do municí-
pio, como também para suas famílias, impactando positiva-
mente toda a população de Porto Alegre.”

159 Mais informações em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=228>. 
160 PROCEL Info (s/d). Eficiência nas escolas. Disponíveis em: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={86E6ABAE-BD4E-4F3B-86BF-
229FD184D004} 
161 EIB (2022c). The EIB Group Environmental and Social Policy: Environmental and Social Sustainability Framework
162 EIB (2016). The EIB Group Strategy on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment.

É importante lembrar que a Política de Sustentabilida-
de Ambiental e Social do Grupo BEI,161 em conjunto com a 
sua Estratégia de Gênero,162 ressaltam a importância de 
maximizar os efeitos positivos dos projetos que financia. 
O desenvolvimento das ações sugeridas acima sob uma 
perspectiva de gênero poderia aumentar o interesse das 
meninas sobre essa temática e estimulá-las a buscar no 
setor de energias renováveis um interesse profissional, 
buscando: (1) aumentar o engajamento de meninas nessas 
atividades, como público-alvo principal; (2) trazer profissio-
nais mulheres para realizar palestras e oficinas nas esco-
las, para servirem como exemplos de liderança feminina no 
setor; (3) garantir representatividade de gênero e raça nas 
imagens aplicadas nos materiais didáticos e na figura de 
monitores das visitas técnicas. Essas ações aumentariam 
o impacto do projeto na igualdade de gênero.

Cartilha

As boas práticas internacionais, em especial as estipula-
das pelo Banco Europeu de Investimentos, “preconizam a 
transversalização de gênero em todas as etapas do ciclo de 
projetos, incluindo uma análise de gênero já na apresenta-
ção do projeto ao doador ou ao financiador, seguida de um 
plano de ação de gênero e uma matriz de monitoramento e 
avaliação que inclua indicadores” (GCF, 2017). É nesse con-
texto em que se propôs a realização da análise de gênero 
específica para as características e impactos em gênero do 
projeto Luz do Saber. A análise ofereceu elementos impor-
tantes para identificar oportunidades de aprimoramento de 
inserção da perspectiva de gênero, como sua inclusão nos 
relatórios de consultorias já realizadas, garantia de provi-
são de mecanismos de prevenção e resposta a eventuais 
casos de violência de gênero e a representatividade femini-
na na gestão e nos grupos-alvo das atividades. 

O componente educacional foi identificado como oportuni-
dade de maximizar os impactos positivos em gênero e, para 
abordá-lo em maior complexidade e efetividade, foi produzi-
da uma Cartilha direcionada aos servidores/as e equipes es-
colares da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. 
A Cartilha apresenta materiais didáticos voltados ao desen-
volvimento sustentável, à sustentabilidade e à equidade de 
gênero, para serem utilizados por professores/as, superviso-
res/as e diretores/as. O objetivo é articular a implementação 
da energia fotovoltaica e das medidas de eficiência energé-
tica ao aprendizado das alunas e alunos, impulsionando im-
pactos positivos para o aprendizado, e a conscientização so-
bre as pautas e agendas ambientais globais e equidade de 
gênero, utilizando materiais e conteúdos produzidos por ins-
tituições nacionais e internacionais voltados para as temá-
ticas em questão. Além disso, o conteúdo da Cartilha busca 
destacar iniciativas e materiais voltados ao impulsionamen-
to de meninas e mulheres às áreas de STEM. 

Essa iniciativa está alinhada à nova Estrutura de Sustenta-
bilidade Social e Ambiental do Grupo BEI (2022) que em seu 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=228
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7b86E6ABAE-BD4E-4F3B-86BF-229FD184D004%7d
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7b86E6ABAE-BD4E-4F3B-86BF-229FD184D004%7d
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Padrão 7 visa a maximizar qualquer impacto positivo em gê-
nero identificado e ainda:

Promover ganhos e oportunidades de desenvolvi-
mento sustentável de forma acessível, culturalmen-
te apropriado e inclusivo de pessoas vulneráveis, 
marginalizadas ou discriminadas pessoas e grupos, 
e Povos Indígenas, e que lhes permita beneficiar dos 
projetos financiados pelo BEI.

Promover a igualdade de gênero como um direito hu-
mano básico crucial para o desenvolvimento susten-
tável, assegurando que os impactos, vulnerabilidades 
e barreiras específicas de gênero sejam considera-
dos e abordados nos projetos financiados pelo BEI, 
promovendo a igualdade de capacidade de acesso 
e utilização aos benefícios e oportunidades gerados 
pelos projetos do BEI, independentemente do sexo ou 
gênero.

5.2 PREVENÇÃO E RESPOSTA AO ASSÉDIO 
MORAL E/OU SEXUAL BASEADO EM 
GÊNERO

Definições

Por assédio moral, sexual e discriminação, a Resolução nº 
352/2020 do Conselho Nacional de Justiça,163 estabelece as 
seguintes definições:

Assédio Moral: processo contínuo e reiterado de condutas 
abusivas que, independentemente de intencionalidade, atente 
contra a integridade, identidade e dignidade humana do traba-
lhador, por meio da degradação das relações socioprofissio-
nais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de 
tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humi-
lhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difa-
mação ou abalo psicológico.

Assédio Sexual: conduta de conotação sexual praticada con-
tra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, 
manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros 
meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, 
afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidati-
vo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.

Discriminação: compreende toda distinção, exclusão, restri-
ção ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, 
religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, 
origem social, idade, orientação sexual, identidade e expres-
são de gênero, ou qualquer outra que atente contra o reconhe-
cimento ou exercício, em condições de igualdade, dos direi-
tos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, 
cultural, laboral ou em qualquer campo da vida pública; abran-
ge todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de 
adaptação razoável.

163 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução CNJ nº 342/2020. Disponível em:  <https://atos.cnj.jus.br/files/
original200431202011115fac43cfe173f.pdf>. (05/11/2020)
164 EIB (2016). The EIB Group Strategy on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment.
165 EIB (2022c). The EIB Group Environmental and Social Policy: Environmental and Social Sustainability Framework.
166 Instituto Think Eva & Linkedln (2020). “O ciclo do assédio sexual no ambiente de trabalho”. 
167 GFA Consulting Group (2019c). Sulema Pioli. “Luz do Saber - Energia Solar e Eficiência Energética nas Escolas de Porto Alegre – Relatório 
– Engajamento com Partes Interessadas STE 4. Especialista em riscos ambientais e sociais.”

Proteção aos direitos das mulheres e meninas, principal-
mente contra discriminação e abusos é uma das princi-
pais componentes da Estratégia de Gênero do BEI.164 Além 
disso, a Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do 
Grupo BEI165 promove uma política de zero tolerância para 
casos de violência de gênero, abusos e assédio. Em que pe-
se o fato de a GFA não ter identificado nenhum risco de gê-
nero eminente para a implementação do projeto, as ques-
tões de discriminação, violência, assédio e abuso com base 
no gênero devem ser levadas em consideração em todas as 
etapas do projeto. Ainda assim, durante as entrevistas com 
atores-chave para a construção da presente análise, surgiu 
uma preocupação latente com os riscos de ocorrência de 
casos de assédio (moral e sexual) durante sua implemen-
tação, tanto entre a equipe de implementação, como entre 
esta e os(as) beneficiários(as) da ação. 

Essa preocupação vai ao encontro com a realidade brasilei-
ra, em que 47,1% das mulheres já sofreram assédio sexual 
no local de trabalho, de acordo com uma pesquisa realizada 
entre o Instituto Think Eva e o Linkedln em 2020.166 Tendo 
em vista o cenário apresentado e o fato de essa temática 
ter surgido durante as conversas para a realização da aná-
lise, entende-se o assédio como um risco de gênero iden-
tificado nesta análise e um tema a ser incluído em todas as 
fases do projeto. Sem contar que foi identificado que as es-
colas não possuem um protocolo específico para lidar com 
a entrada de prestadores de serviço no ambiente escolar 
que garanta a segurança das crianças e dos profissionais 
da escola. 

Para prevenir e responder aos casos de assédio, é neces-
sário que sejam realizadas denúncias. No entanto, a pes-
quisa mencionada ainda demonstra que casos de assédio 
sexual são pouco denunciados e suas maiores barreiras são 
a sensação de impunidade para 78,4% das entrevistadas, 
seguido do medo de denunciar (63,8%) e a falta de políticas 
eficazes (63,8%). Portanto, para que o Luz do Saber possa 
assegurar que as mulheres envolvidas no projeto não sejam 
alvo de assédio, faz-se necessário ter clareza sobre as po-
líticas e mecanismos já existentes, a criação daqueles que 
ainda não existem e a implementação efetiva dos canais de 
divulgação, denúncia, análise e implementação de medidas 
protetivas e punitivas. 

O relatório de Engajamento com Partes Interessadas, tam-
bém da GFA,167 indica a necessidade da criação de um meca-
nismo de queixas e reclamações no âmbito do projeto. “Os 
mecanismos para recebimento e tratamento de manifes-
tações de partes interessadas podem auxiliar a identificar 
ou confirmar riscos ou impactos associados às atividades 
do Projeto. Incluem canais de recebimento e uma estrutura 
definida para triá-las, registrá-las, encaminhar para o res-
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ponsável, tratá-las e dar retorno para as partes interessa-
das ou manifestantes”.168 Casos de assédio e de discrimina-
ção estão previstos como um dos temas que poderiam ser 
tratados por esse mecanismo e, inclusive, o relatório indica 
que, dada a gravidade dessas violações, estes temas deve-
riam ser analisados por um grupo colegiado formado por, 
no mínimo, 5 pessoas. A criação desse mecanismo, a garan-
tia de sua eficiência, confidencialidade e ampla difusão de 
seus canais de denúncia é uma medida importante para ga-
rantir a segurança e a integridade das mulheres envolvidas 
no projeto. 

De uma maneira mais ampla, tendo em vista que o Luz do 
Saber é implementado pela Prefeitura de Porto Alegre, 
também vale mencionar os mecanismos disponíveis pela 
administração municipal para lidar com casos de assédio. 
De acordo com as informações repassadas pela Prefeitura 
de Porto Alegre, as denúncias de assédio moral e sexual são 
acolhidas presencialmente na Unidade e Atendimento da 
Ouvidoria Geral do Município ou virtualmente pelo Sistema 
de Ouvidoria Municipal de Porto Alegre (me-Ouv).169 Todas as 
denúncias registradas passam por avaliação dos elementos 
mínimos: identificação do órgão ou do servidor responsá-
vel e relatório fundamentado descrevendo o ocorrido.170 Ve-
rificando se tratar de assédio moral e/ou sexual e sendo o 
denunciado servidor público municipal, a denúncia é enca-
minhada à Corregedoria Geral do Município para instaura-
ção do processo correcional.171 Em relação ao sigilo, é co-
municado ao cidadão as três possibilidades de registro de 
denúncias: denúncia identificada, denúncia com sigilo ou 
denúncia anônima.172 Há previsão legal que garante o sigilo 
na fase de acolhimento de denúncias173 e, também, na fase 
correcional.174 Apesar da previsão da Ouvidoria Geral poder 
receber e encaminhar os casos de assédio moral e sexual, 
estes casos têm especificidades que requerem tanto maior 
visibilidade do canal de denúncia, como treinamento espe-
cífico de funcionários que realizarão as tratativas. Portanto, 

168 Ibidem. p.8. 
169  Site da Ouvidora do Município de Porto Alegre: <https://ouvidoria.procempa.com.br>. 

170  Conforme o art. 15 do Decreto nº 19.849, de 5 de outubro de 2017. Ver em: <https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/porto-alegre/
decreto/2017/1984/19849/decreto-n-19849-2017-institui-a-ouvidoria-geral-do-municipio-subordinada-a-secretaria-municipal-de-
transparencia-e-controladoria-geral-smtc-dispondo-sobre-o-seu-funcionamento>. 

171  Nos termos do Decreto nº 21.104, de 7 de julho de 2021: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2021/2110/21104/
decreto-n-21104-2021-regulamenta-a-lei-complementar-municipal-n-133-de-31-de-dezembro-de-1985-estatuto-dos-funcionarios-publicos-
do-municipio-de-porto-alegre-relativamente-aos-processos-disciplinares-no-ambito-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-
de-porto-alegre-e-da-outras-providencias>. 

172 Porto Alegre (s/d). me-Ouv: Sistema de Ouvidoria Municipal de Porto Alegre. Disponível em: <https://ouvidoria.procempa.com.br/
ouvidoriaweb/#/cadastraSolicitacao/denuncia>. 
173 Os preceitos legais estão presentes no art. 3º, IV, V, X e Art. 11, §2º, II e III do Decreto nº 19.849, de 5 de outubro de 2017. Ver em: <https://
leismunicipais.com.br/a1/rs/p/porto-alegre/decreto/2017/1984/19849/decreto-n-19849-2017-institui-a-ouvidoria-geral-do-municipio-
subordinada-a-secretaria-municipal-de-transparencia-e-controladoria-geral-smtc-dispondo-sobre-o-seu-funcionamento>. 
174 Os preceitos legais estão presentes no art. 3º, I, II, II; art. 11, §2º; art. 14, §2º; art. 15, §3º; art. 24; art. 61; art. 64, III; art. 66, III do Decreto nº 
21.104, de 7 de julho de 2021. Ver em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2021/2110/21104/decreto-n-21104-2021-
regulamenta-a-lei-complementar-municipal-n-133-de-31-de-dezembro-de-1985-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-
porto-alegre-relativamente-aos-processos-disciplinares-no-ambito-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-de-porto-alegre-e-
da-outras-providencias>.
175 Porto Alegre (03/09/2021). “Assédio moral e sexual é debatido em encontro promovido pela Secretaria de Transparência”. Disponível em: 
https://prefeitura.poa.br/smtc/noticias/assedio-moral-e-sexual-e-debatido-em-encontro-promovido-pela-secretaria-de-0 
176 GIZ (2020). Política contra assédio e discriminação de gênero no ambiente de trabalho (PASD)
177 Outro material de consulta sobre assédio, gênero e criação de mecanismos de prevenção e resposta, ver: AJUFE (2021). Política de 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no poder Judiciário. Disponível em: http://ajufe.org.br/
images/pdf/Cartilha_AJUFEJOTA_-_Bastet-editado-FINAL.pdf 

a prefeitura está no processo de desenvolvimento de uma 
regulamentação legal do acolhimento, investigação e trata-
mento das denúncias de assédio moral e sexual no Execu-
tivo Municipal, além de estar realizando um trabalho junto 
aos agentes públicos de orientação e proteção das vítimas, 
sigilo do denunciante e a política de conscientização.175 

A GIZ, enquanto parceira de implementação, conta com a 
Política contra assédio e discriminação de gênero no am-
biente de trabalho (PASD), que inclui como público-alvo o 
pessoal externo, em caso de desconforto com relação a al-
guma pessoa com vínculo empregatício com a GIZ, incluin-
do pessoas de instituições parceiras.176 Este documento 
também poderá servir de manual para instauração da com-
ponente de recebimento de denúncias de assédio nos me-
canismos de queixas e de reclamações do projeto, de acor-
do com o proposto pela GFA.177
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5.3 REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA 
GESTÃO DO LUZ DO SABER

O ambiente institucional no qual um projeto é gerado e ge-
rido tem consequências no seu desenho e em sua gestão. 
Garantir que esse ambiente seja diverso e inclusivo signi-
fica incorporar uma gama maior de experiências e pontos 
de vista que auxiliam na obtenção de melhores resultados. 
Uma pesquisa realizada pela McKinsey (2020) indicou uma 
correlação positiva entre maior lucratividade e maior diver-
sidade de gênero em equipes executivas.178 Além disso, a 
diversidade de gênero nas equipes das organizações par-
ceiras de implementação de um projeto é um indicador im-
portante para analisar a inclusão da perspectiva de gênero 
no projeto. 

Tomando em consideração as equipes que foram formadas 
até o momento atual de desenvolvimento do projeto, a re-
presentatividade feminina nas equipes das organizações 
parceiras não chega aos 34% na média, conforme detalha-
do na figura 2. Além da baixa representatividade feminina  

178 McKinsey (2020). Diversity Wins: how inclusion matters. May 19, 2020 Report. Disponível em: https://www.mckinsey.com/featured-
insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters 
179 Ibidem. 

de forma geral, é possível também perceber que as mulhe-
res em cargos de tomada de decisão nas equipes ainda são 
poucas, como é o caso da equipe da GIZ que tem uma repre-
sentatividade feminina maior que a média (43%), contudo, a 
pirâmide hierárquica ainda conta com uma grande maioria 
de homens no topo. 

Na figura 3, podemos notar também que há uma discrepân-
cia de gênero entre participantes dos treinamentos ofere-
cidos pelo projeto até o momento. Somente 25% das pes-
soas que receberam treinamentos relativos ao projeto são 
mulheres. Além disso, todos os facilitadores, especialistas 
que ministram as sessões de treinamento foram homens. 

Apesar de não ter havido dados suficientes para realizar a 
análise em questões de raça e diversidade, é importante 
mencionar aqui que inclusão e diversidade são essenciais 
para criação de ambientes seguros, inclusivos e criativos.179
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Figura 16 – Representatividade de gênero na gestão do projeto

Equipes do Projeto

Parceiro
Total de pes-
soas na equi-
pe

% mulheres % homens Outras informações

GIZ 7 43% 57%
4 homens (1 Gerente do Projeto, 1 Diretor do Projeto, 2 Assessores Técnicos do Projeto)

3 mulheres (1 Assessora Técnica do Projeto, 2 Estagiárias)

SMGOV 4 50% 50% 2 mulheres e 2 homens 

Grupo de Trabalho 9 22% 78% Grupo de Trabalho formado para estabelecer as etapas da assistência técnica prestada pelo FELICITY à Prefeitura POA: 2 mulheres e 7 homens 

SMED 6 33% 67%
4 homens (1 Subsecretário; 2 Engenheiros, 1 Assessor de Relações Institucionais)

2 mulheres (1 Secretária; 1 Assessora de Gestão de Projetos e Parcerias)

Serviços de consul-
toria 10 20% 80%

Energia fotovoltaica: 2 homens

Eficiência Energética: 1 homem

Modelo Financeiro e Licitações: 1 homem

Risco Socioambiental: 1 mulher

Governança e gestão organizacional: 1 homem

Engenharia em energia fotovoltaica e eficiência energética: 1 mulher e 1 homem

Financiamento internacional: 2 homens

Outras Secretarias 
da Administração 

Municipal de Porto 
Alegre

27 33% 67%

Jornalista: 1 homem

CRIF – Coordenação de Relações Internacionais e Federativas: 1 mulher

Assistente administrativo: 1 homem

Participação nas missões FELICITY à Porto Alegre dando esclarecimentos e recomendações (sem cargo especificado): 10 homens e 5 mulheres

Engenheiros eletricistas: 3 homens

Engenheira civil: 1 mulher

Economista: 1 homem

Arquitetas: 2 mulheres e 1 homem

Agente de Planejamento Setorial: 1 homem

Média 10,5 33,5% 66,5%
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Figura 17 – Representatividade de Gênero em Treinamentos

Temas Público-alvo

Participantes Conduzido por

#Total % mulheres % homens # mulheres # homens

Plataforma de gestão de projetos: SOURCE – project pre-
paration and management tool. Servidores/as da Prefeitura de POA 12 33% 67% 0 1

Auditorias Energéticas Preliminares Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Elétrica ou técnicos(as) indicados pelas Secreta-
rias Municipais de POA 13 23% 77% 0 1

Requisitos internacionais para finanças climáticas em 
cidades Diretoras e diretores de escolas municipais de POA 30 27% 73% 0 1

Gestão Energética em municípios Profissionais das equipes de gestão ou técnica de mais de 100 municípios - indicados pelas 
Secretarias Municipais de POA 154 17% 83% 0 1

Média  52,25 25% 75% 0% 100%
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Conclusões para o Projeto – Capítulo 5

Não foi identificada, pelos relatórios de impacto socioambiental, uma potencialidade do projeto em incorrer em impactos ne-
gativos sociais, nem de gênero. Há, portanto, uma oportunidade para redirecionar os esforços para que o projeto possa atuar 
no sentido a promover a igualdade de gênero. 

A política de tolerância zero para casos de violência de gênero, abusos e assédio prevista nas normativas e diretrizes do BEI, 
além da menção da preocupação com eventuais casos de assédio durante as entrevistas com atores-chave do projeto impli-
cam que a proteção de mulheres, meninas e outros grupos vulneráveis devem ser levadas em consideração em todas as 
etapas do projeto. 

A inclusão de mulheres de baixa renda como mão de obra nas atividades previstas pelo projeto seria uma maneira de promover 
o empoderamento econômico de mulheres e o aumento da representatividade feminina em alguns ramos do setor energético. 
No entanto, tendo em vista que está descartada a possibilidade de inserir ações afirmativas ou condicionantes de treina-
mento para mulheres nos contratos de licitação, será necessário promover essas agendas por meio de sinergias com pro-
jetos já existentes tanto da Prefeitura de POA, como da Sociedade Civil ou de organismos internacionais. 

Os relatórios realizados na fase de planejamento do Luz do Saber indicaram a necessidade da criação de um mecanismo de 
queixas e de reclamações no âmbito do projeto, de acordo com os requisitos do BEI. Casos de assédio e de discriminação es-
tão previstos como um dos temas que poderiam ser tratados por esse mecanismo. A criação desse mecanismo, a garantia 
de sua eficiência, confidencialidade e ampla difusão de seus canais de denúncia é uma medida importante para garantir a 
segurança e a integridade das mulheres envolvidas no projeto. É importante que esse mecanismo utilize dos instrumentos 
existentes do me-Ouv do Sistema de Ouvidoria Municipal de Porto Alegre e da Política contra assédio e discriminação de 
gênero no ambiente de trabalho (PASD) da GIZ. 

Não foi identificado um protocolo específico para lidar com a entrada de prestadores de serviço no ambiente escolar. A ausên-
cia de regras padronizadas para a entrada de prestadores de serviços nas escolas cria lacunas na segurança dentro do ambien-
te escolar, principalmente para meninas e mulheres. A criação e o cumprimento de um protocolo de segurança para a entrada 
de prestadores de serviço nas escolas são importantes na prevenção do assédio moral e sexual seja contra crianças, seja con-
tra mulheres que trabalham na escola. Um protocolo, contendo um termo de compromisso a ser assinado pela empresa em 
questão, auxiliará a uniformizar as ações tomadas em todas as escolas do município, como horários de entrada e de saída 
da escola, trabalho sob supervisão de servidores da escola, utilização de banheiros e de outros espaços para evitar con-
tato direto com as crianças, e deverá estabelecer a responsabilidade da escola em reportar, obrigatoriamente, à ouvidoria 
da prefeitura quaisquer casos suspeitos de assédio praticados pelos prestadores de serviço.  

Outro mecanismo importante para a prevenção do assédio moral/sexual entre pessoas envolvidas no projeto é a inclusão de 
penalidades ao contrato da empresa licitada em caso de ocorrência de casos de assédio moral/sexual por parte de profis-
sionais da empresa para com a equipe do projeto ou da comunidade escolar. 

Os relatórios de planejamento também trouxeram sugestões para o desenvolvimento das ações educacionais em conjunto 
com o CRER, como visitas técnicas às escolas para explicar de forma lúdica o funcionamento dos painéis solares, a utilização 
dos materiais didáticos do “Energia que transforma”, integrar ao currículo tradicional. De forma multidisciplinar, a temática de 
eficiência energética. O desenvolvimento das ações sugeridas sob uma perspectiva de gênero poderia aumentar o interesse 
das meninas sobre esta temática, e estimulá-las a buscar no setor de energias renováveis, um interesse profissional, como: 
(1) garantir/aumentar o engajamento de meninas nestas atividades, tendo meninas como público-alvo principal; (2) trazer 
profissionais mulheres para realizar palestras e oficinas nas escolas, para servirem como exemplos de liderança femini-
na no setor; (3) garantir representatividade de gênero e raça nos materiais didáticos e na figura de monitores das visitas 
técnicas.

Foi identificada uma baixa representatividade feminina de forma geral no projeto, tanto entre as equipes do projeto, como en-
tre consultores e participantes de atividades de formação. Para garantir que a componente de gênero esteja transversalizada 
ao longo de todo o projeto, será necessário mudar o cenário atual do Luz do Saber em relação à composição de gênero, racial 
e de diversidade. Portanto, será necessário: (1) aumentar a diversidade de perspectivas nas tomadas de decisão; (2) engajar 
um maior número de mulheres nas temáticas promovidas pelo projeto; (3) promover liderança feminina e a mudança nos este-
reótipos dos profissionais do setor energético, aumentando o número de mulheres que ministram as sessões de treinamento. 
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CAPÍTULO 6. MEDIDAS PARA DESENHO DE UM PROJETO SENSÍVEL OU TRANSFORMADOR QUANTO A GÊNERO

1. Resumo dos resultados da análise e de conclu-
são do projeto. 2. Medidas para promover a igualdade entre homens e mulheres. 3. Medidas para evitar ou mitigar possíveis efeitos negativos não intencionais. 

I. Abordagem Metodológica

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: PROTEGER: os direitos das meninas e mulheres são protegidos em/por meio de investimentos do BEI.

Ciclo do Projeto: Planejamento 

1. Mecanismos efetivos de prevenção e proteção às 
mulheres e meninas ao longo do projeto implemen-
tados.

1a. Executar uma Auditoria de Compliance de Gênero nas equipes das organizações 
envolvidas no projeto (GIZ-FELCITY, SMGOV, SMED) para avaliar o ambiente de traba-
lho sensíveis a gênero, sensibilidade de gênero nas equipes, instrumentos confiáveis 
e efetivos de denúncia e punição de casos de assédio.180 

1b. Desenvolver de forma participativa (por meio de reuniões e workshops com a 
presença de parceiros de implementação e representantes das equipes escolares) o 
Mecanismo de Queixa e Reclamação do Projeto e garantir que ele esteja em pleno 
funcionamento, com pessoas responsáveis que já sejam treinadas em lidar com a 
temática de assédio baseado em gênero. É importante que esse mecanismo utilize 
dos instrumentos existentes do me-Ouv do Sistema de Ouvidoria Municipal de Porto 
Alegre e da Política contra assédio e discriminação de gênero no ambiente de traba-
lho (PASD) da GIZ.

1c. Realizar ações de sensibilização sobre discriminação e assédio (com base em gê-
nero e raça) ou incluir as equipes do projeto em ações já previstas pela Prefeitura de 
POA ou pela Sociedade Civil local. 

1d.Incluir cláusulas de punição às ocorrências de assédio moral/sexual nos contratos 
com as empresas vencedoras das licitações realizadas.

1e. Garantir a ampla divulgação dos canais de denúncia (de discriminação e assédio) 
possíveis tanto nas equipes gestoras do projeto, como nas escolas onde as interven-
ções ocorrerão por meio de materiais de visibilidade (cartazes, folders, e-mails infor-
mativos, seminários sobre a temática).

1e. Construir, de forma participativa com as comunidades escolares, um protoco-
lo para receber prestadores de serviço junto às escolas que garanta a proteção, es-
pecialmente, às crianças e às funcionárias. O protocolo deveria incluir: horários de 
prestação de serviço, as regras para a utilização de banheiros específicos, conversas 
prévias entre a direção e prestadores de serviço sobre regras de convivência escolar, 
principalmente ao que diz respeito a gênero e à proteção das crianças.

I. A divulgação de canais de denúncia pode aumentar os casos reportados e pode gerar uma procura maior 
do que os canais de denúncia e investigação estão preparados para receber. Portanto, aumentar o contingen-
te de pessoas que recebem e dão encaminhamento aos casos é importante para garantir que todos os casos 
serão devidamente acolhidos. O não encaminhamento efetivo dos casos contribui para as subnotificações de 
violência. 

II. O Mecanismo de Queixa e Reclamação previsto para o projeto não é exclusivo para atender às questões de 
assédio e de discriminação. Tendo em vista que quem ficará responsável por ele são pessoas já alocadas no 
projeto, há o risco da(s) pessoa(s) responsável(is) estar(em) sobrecarregada(s) e não lidar(em) com o caso com 
a sensibilidade adequada. Portanto, há a necessidade de ter uma pessoa específica para lidar somente com os 
casos de assédio e de discriminação e que seja treinada para este fim, para que todos os casos tenham enca-
minhamento devido e as sensibilidades respeitadas. 

III. Executar uma auditoria de compliance de gênero pode tomar muito tempo e recurso, o que pode tornar es-
ta ação improvável de ser realizada. Contudo, devido a sua importância, a auditoria poderia ser realizada para 
todos os projetos FELICITY ou para toda a Prefeitura de POA para otimizar os recursos e o encaminhamento de 
seus resultados. 

IV. Para garantir o cumprimento do protocolo para entrada de prestadores de serviço na escola, pode-se criar 
um termo de compromisso a ser assinado pela empresa antes do início dos trabalhos. 

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: IMPACTAR: os/as beneficiários/as do sexo feminino e masculino que podem ter acesso e utilizar os bens, serviços, benefícios e oportunidades gerados pelos investimentos do BEI. Impactos positivos são, portanto, maximizados.

Ciclo do Projeto: Implementação 

180 Exemplo de serviços de Compliance de gênero, ver: Bastet Gender Compliance: <https://www.bastetcompliance.com/gender-compliance/>. 

https://www.bastetcompliance.com/gender-compliance/
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2. Participação das mulheres, dos homens, das me-
ninas e meninos que compõem as comunidades es-
colares da rede municipal de Porto Alegre nas inter-
venções do projeto garantida. 

2a. Revisitar os resultados da pesquisa realizada e ampliá-la para todas as escolas – 
garantindo a desagregação dos dados por gênero, raça/etnia, idade, habilidades etc. 
– para garantir que todos os espaços indicados como menos seguros e que necessi-
tam de mais iluminação tenham de fato seu nível de luminescência aumentado após 
a intervenção do projeto e que as expectativas expressas sejam levadas em conside-
ração ao longo do projeto.

2b. Incluir nos instrumentos de monitoramento e avaliação do projeto grupos focais/
de discussão com as equipes escolares para obter um retorno sobre suas experiên-
cias com relação às ações de implementação do projeto e sugestões de melhoria que 
poderão ser aplicadas em outras escolas. Garantir a adequada representatividade de 
todos os cargos profissionais da escola e de mulheres, pessoas não brancas, popu-
lação LGBTIQIAP+ e pessoas com deficiência nas reuniões e tomar em consideração 
o resultado da pesquisa realizada. Incluir também estudantes em algumas das reu-
niões.

I. As atividades escolares e burocráticas de uma escola são muitas para a quantidade de recursos humanos 
disponível, além disso, os problemas socioeconômicos da comunidade ao redor da escola também ressoam 
em suas atividades e em suas prioridades. Ou seja, para que reuniões de monitoramento possam acontecer 
e possam garantir a diversidade na participação de todos da comunidade escolar, faz-se necessário planejar 
com muita antecedência esta visita, fornecer os detalhes (horário/duração, n. de participantes, objetivo) e ter 
o apoio institucional da SMED. 

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: IMPACTAR: os/as beneficiários/as do sexo feminino e masculino que podem ter acesso e utilizar os bens, serviços, benefícios e oportunidades gerados pelos investimentos do BEI. Impactos positivos são, portanto, maximizados.

Ciclo do Projeto: Planejamento e Implementação 

3. Equipes do projeto sensibilizadas e treinadas pa-
ra a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia, di-
versidade e inclusão. 

3a. Incluir a temática de gênero, raça/etnia, diversidade e inclusão em todas as ati-
vidades de desenvolvimento de capacidades, como, por exemplo, abordar as desi-
gualdades de gênero no setor energético e os impactos específicos das mudanças 
climáticas para as mulheres e meninas.

3d. Articular junto ao GT Gênero da GIZ sessões de indução sobre gênero, raça/et-
nia, diversidade e inclusão para profissionais (novos e antigos) da equipe do Luz do 
Saber. 

3e. Oferecer treinamentos às equipes do Luz do Saber da Prefeitura de POA sobre 
gestão de projetos sensível a gênero e requisitos de gênero e sustentabilidade das 
instituições financeiras internacionais de desenvolvimento para auxiliá-los na elabo-
ração de projetos sustentáveis, mais sensíveis a gênero e adequados para financia-
mento. 

I. Não treinar as equipes do projeto para aumentar a sensibilidade de gênero, raça/etnia, diversidade e inclu-
são pode fazer com que esforços pontuais (como a produção da presente análise com sugestões de ações) ou 
treinamentos específicos de gênero não surjam o efeito desejado. A constância nos processos de desenvolvi-
mento de capacidades garante que gênero, raça/etnia, diversidade e inclusão não seja somente uma temática 
adicional, um trabalho a mais que há que se realizar, mas um olhar transversal para todas as ações e, assim, o 
projeto conseguirá ter o impacto desejado para todos os grupos-alvo, sem deixar ninguém para trás. 

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: INVESTIR: os investimentos do BEI aumentam a participação das mulheres, em igualdade de condições, na economia e no mercado de trabalho.

Ciclo do Projeto: Operação 

4. Aumento no número de meninas e adolescentes 
interessadas na área de energias renováveis e efici-
ência energética.

4a. Identificar sinergias com outros projetos educacionais no âmbito do meio am-
biente da Prefeitura de Porto Alegre para estimular meninas, especificamente, a bus-
carem no setor energético um interesse acadêmico e profissional.

4b. Buscar interlocução com integrantes do LIAU e do Projeto Meninas na Ciência 
(UFRGS) para apresentar o Luz do Saber e incentivar o desenvolvimento de projetos 
educacionais nas escolas-alvo. 

4b.  Incentivar o Centro de Referência em Energias Renováveis e Eficiência Energé-
tica (CRER) do Município de Porto Alegre a desenvolver atividades logo após as inter-
venções do projeto nas escolas, com o foco nas meninas. 

4c. Promover treinamento com professores/as da rede municipal sobre gênero e 
energias renováveis – aproveitar o material “Energia que Transforma” do Procel. 

4d. Oferecer um componente educacional na cooperação para implementação do 
Projeto Luz do Saber (Cartilha).

I. Para que todas as ações educacionais propostas possam contribuir para o aumento de interesse de meninas 
na área de energias renováveis e eficiência energética e também nas áreas de conhecimento STEM, como um 
todo, há que: 

(1) garantir/aumentar o engajamento de meninas nestas atividades, tendo meninas como público-alvo princi-
pal; 

(2) trazer profissionais mulheres para realizar palestras e oficinas nas escolas, para servirem como exemplos 
de liderança feminina no setor;

(3) garantir representatividade de gênero e raça nos materiais didáticos e na figura de monitores das visitas 
técnicas.

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: INVESTIR: os investimentos do BEI aumentam a participação das mulheres, em igualdade de condições, na economia e no mercado de trabalho.

Ciclo do Projeto: Implementação e Operação 



54

5. Aumento na contratação de mulheres (de prefe-
rência das comunidades ao redor das escolas) nas 
empresas contratadas para prestar serviço para as 
escolas.

5a. Realizar ações de sensibilização e treinamento sobre equidade de gênero e raça, 
empoderamento de mulheres e inclusão da diversidade em organizações para incen-
tivar as empresas licitadas – que trabalharão na implementação do projeto – a treinar 
e a contratar mulheres chefes de família das comunidades ao redor das escolas.

5b. Incentivar a Prefeitura de Porto Alegre a identificar iniciativas já existentes que 
realizam ações de capacitação e empregabilidade para mulheres de baixa renda em 
áreas como a construção civil e apresentar o projeto Luz do Saber a fim de desenvol-
ver mão de obra feminina capacitada para a manutenção dos painéis fotovoltaicos e 
outros trabalhos necessários nas escolas após a implementação das medidas de efi-
ciência energética. Essa ação poderia, inclusive, criar um banco de dados de mulhe-
res capacitadas para serem convocadas a atuar em outros projetos. 

I. Para garantir a implementação das ações sugeridas, tendo em vista o tempo e o recurso limitado do proje-
to, sugere-se que sejam realizadas interlocuções com a ONU Mulheres e o Pacto Global para a apresentação 
dos WEPs às empresas licitadas com o fim de otimizar recursos, tempo e incentivar a promoção da equidade 
de gênero e raça, na empresa pela possibilidade do reconhecimento público por meio do Prêmio WEPs Brasil.

II. As equipes do projeto poderiam iniciar o contato com a ONG Mulheres em Construção e desenvolver ações-
-piloto, a fim de garantir a implementação da ação sugerida. Sugere-se que seja realizada uma parceria com 
alguma fundação ou com a parte de responsabilidade social de alguma empresa para garantir recursos para 
esta ação, considerando, inclusive, previsão de cobrir gastos de transporte e de alimentação para garantir a 
participação efetiva do grupo-alvo.

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: BASE INSTITUCIONAL: O BEI cria um ambiente institucional propício para a igualdade de gênero a ser incorporada no seu modelo de negócios, abrangendo as atividades de empréstimo, combinação e consultoria do grupo den-
tro e fora da União Europeia.

Ciclo do Projeto: Planejamento e Implementação 

6. Instrumentos institucionais efetivos na transver-
salização de gênero ao longo da implementação do 
projeto:

6a. Garantir a representatividade adequada de gênero, de raça/etnia e de pessoas 
LGBTQIAP+ e com deficiência nos treinamentos promovidos pelo projeto (de partici-
pantes e palestrantes).

6b. Utilizar linguagem inclusiva181 nos treinamentos e em todos os relatórios produzi-
dos, assim como nas comunicações.

6c. Desenvolver, de forma participativa, com a presença de representantes das 
equipes de gestão e das escolas beneficiárias, um plano de ação de gênero com in-
dicadores, cuja responsabilidade última por sua implementação será da pessoa ges-
tora principal do projeto. Utilizar esta análise de insumo, inclusive para (re)pactuar as 
recomendações aqui oferecidas. 

6d. Criar um instrumento de monitoria e avaliação do plano de ação de gênero.

6e. Destacar uma pessoa capacitada da equipe de gestão que seja ponto focal de gê-
nero e tenha como função: 

I. acompanhar a implementação; 

II. realizar a monitoria e avaliação deste plano de ação, sendo supervisionada 
pelo/a gestor/a do projeto;

III. representar o projeto em grupos de trabalho de gênero das organizações 
parceiras; 

IV. reportar às equipes de comunicação das organizações parceiras as inter-
venções do projeto que tiverem componentes de gênero para aumentar a visibi-
lidade das ações do plano de ação.

A perspectiva de gênero deve ser transversal. Para garantir a inclusão constante da temática de gênero, raça/
etnia, diversidade e inclusão em todas as atividades do projeto, é necessário: 

I. Incentivar explicitamente a participação de mulheres, pessoas não brancas, LGBTQIAP+ e com deficiência 
nos convites para treinamentos

II. Ser flexível com horários propostos para adequar às necessidades específicas de todas as pessoas, princi-
palmente as que tem que cuidar de crianças e idosos;

III. Oferecer espaço adequado com cuidadores para crianças -caso necessário – para incentivar a participação 
de mulheres com criança pequena 

IV. Divulgar a participação dos respectivos grupos menos representados para dar visibilidade ao compromisso 
e incentivar a participação futura deste público.

Política de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI: Padrão 7 (Grupos Vulneráveis, Populações Indígenas e Gênero)

Abordagem da EG do BEI: BASE INSTITUCIONAL: O BEI cria um ambiente institucional propício para a igualdade de gênero a ser incorporada no seu modelo de negócios, abrangendo as atividades de empréstimo, combinação e consultoria do grupo den-
tro e fora da União Europeia.

Ciclo do Projeto: Planejamento e Implementação 

7. Representatividade de gênero, raça/etnia, diversi-
dade sexual e de habilidades nas equipes de gestão e 
implementação do projeto garantida 

7a. Incluir medidas de ação afirmativas nos processos seletivos que promovam a 
contratação de mulheres, pessoas não brancas, indígenas, com deficiência e LGBT-
QIAP+ tanto para as equipes que compõem o projeto, como para os serviços de con-
sultorias contratadas, principalmente os que incluem atividades de desenvolvimento 
de capacidades como treinamentos e workshops. 

7b. Divulgar todas as oportunidades de trabalho e consultoria do projeto em redes de 
promoção e apoio à contratação de mulheres, pessoas afrodescendentes, indígenas, 
com deficiência e LGBTQIAP+.

I. Por vezes, pessoas de grupos menos representados de algum setor de trabalho tendem a nem aplicar para 
certas oportunidades. Por isso, é necessário explicitar nos termos de referência que ações afirmativas fazem 
parte dos processos, isto garante um maior número de candidatos/as não representados/as normalmente nas 
equipes. 

181 Ver a cartilha sobre linguagem inclusiva e não sexista da GIZ. 
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ANEXO 1: SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO FOCAL

Grupo Focal 

Data: 13/09/2021

Horário: 16:00 a 17:00 

Local: MS Teams

Participantes - Porto Alegre 

Moderadora: Bárbara Amaral – consultora de gênero GIZ BR

Observadoras: Aline Rabelo e Yara Martinelli – FELICITY GIZ BR

Participantes do Grupo Focal: 3 Diretoras, 2 Diretores, 1 Vice-Diretora 

Roteiro:

1. Gostaria que vocês se apresentassem e fizessem um breve relato de qual o perfil sociodemográfico da comunidade aten-
dida pela escola.

2. Quais os maiores problemas que vocês enxergam que as estudantes e as mulheres da equipe escolar enfrentam em suas 
escolas? (violência urbana, violência de gênero dentro da escola, conforto térmico, conforto luminoso - tentar identificar 
também questões étnicorraciais e de LGBTfobia)

3. Relembrando como o projeto Luz do Saber irá incidir nas escolas: após a instalação dos painéis solares, 70 escolas deixa-
rão de depender 100% da rede estadual de distribuição de energia e todas as escolas municipais trocarão suas lâmpadas 
atuais para lâmpadas de LED, trocarão equipamentos como geladeiras para outros mais novos, terão controle de ilumina-
ção (fotocélulas) e terão telhas translúcidas e receberão pintura dos telhados, quando apropriado para melhorar o isola-
mento térmico. Assim sendo, como vocês percebem que estas medidas poderão ter um impacto positivo para as estudan-
tes e as mulheres que trabalham nas escolas, tendo em consideração alguns dos problemas já relatados? 

4. Quais são os cuidados que vocês tomam quando uma empresa entra na escola para prestar um serviço? (Vocês já ouviram 
falar sobre casos de assédio de pessoas que entraram na escola? Como poderíamos mitigar o risco desse assédio?) 

5. De que maneira seria possível aproveitar essas intervenções na escola para envolver estudantes na temática de energias 
renováveis e até mesmo de promover o interesse de meninas nesta área de atuação profissional? (Ciência, tecnologia, en-
genharia, matemática) (Há espaço para atividades extra dentro do horário escolar? Há projetos da SMED que já existem que 
podem ter sinergia com estas atividades? ) 

6. Como foi mencionado anteriormente, um dos produtos desta consultoria é um treinamento de gênero. Um dos temas que 
vamos abordar será assédio sexual, pela relevância da temática em todos os âmbitos profissionais e educacionais. No en-
tanto, para além deste tema, quais outros vocês achariam interessante, considerando, principalmente o foco do projeto 
em energia renovável? 

Resultados: 

Situação socioeconômica 

A redução do poder econômico, o aumento da pobreza, inclusive da fome entre estudantes e suas famílias no contexto da pan-
demia foi a questão mais abordada por todas as pessoas que participaram do grupo focal. O número de famílias nas quais a 
principal fonte de renda é obtida por meio do trabalho informal aumentou significativamente, de acordo com os relatos. 

Sobre a questão da violência, o relato foi de que a escola é vista como um ambiente seguro e protegido mesmo em comunida-
des dominadas pelo tráfico de drogas. Por vezes, a escola é o único espaço de convívio social seguro na comunidade. Há um 
respeito pelo ambiente escolar e a violência urbana não foi identificada pelas diretoras e diretores como uma preocupação 
constante. 
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A maior parte de estudantes são criados pelas mães ou outras mulheres da família, contando com pouca presença masculina 
no seio familiar, de acordo com o grupo.

Questões de gênero nas escolas 

As equipes de direção demonstraram conhecimento sobre questões de gênero, especificamente sobre questões identitárias. 
Houve muito cuidado e respeito ao relatar experiências de pessoas com identidades de gênero, raça e orientação sexual não 
normativas. Além disso, houve menção da identificação de estudantes transgêneros no ambiente escolar e a confirmação do 
respeito ao nome social. Foi mencionado também o desenvolvimento de projetos com a temática de gênero e raça, com lide-
rança estudantil, sobre o empoderamento de meninas, enfrentamento da violência contra mulheres e meninas e resgate da 
cultura afro-brasileira182. Questões como machismo, racismo e LGBTQIA+fobia estruturais foram mencionados como proble-
mas existentes. 

Entre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nas equipes escolares, foi mencionado o fato de que as servidoras têm di-
ficuldade em encontrar espaços de cuidado para os próprios filhos, principalmente as que têm filhos em idade de creche. Em 
relação aos problemas enfrentados pelas estudantes, houve relatos de gravidez na adolescência. Somente em uma escola, 
houve 3 casos de estudantes grávidas durante o ano de 2020. 

Eficiência Energética e Conforto Térmico nas Escolas 

A questão da sensação de (in)segurança ocasionada pela boa ou má iluminação foi apontada como uma questão crucial, prin-
cipalmente para as estudantes da EJA noturno. Uma escola já havia efetuado a mudança de todas as lâmpadas existentes para 
lâmpadas LED e relatou aumento perceptível no nível de luminescência e economia na conta de luz. Além disso, a representan-
te desta escola também mencionou um aumento na sensação de segurança após a mudanças das lâmpadas. 

O conforto térmico foi mencionado em diversos momentos como um elemento que interfere no aprendizado de estudantes e 
no trabalho de professores e professoras. Mencionou-se que as salas de aulas não foram construídas levando em consideração 
o conforto térmico, pois em muitas o sol incide diretamente, deixando uma situação de calor intenso durante o verão. Muitas 
denunciaram a ausência de ares-condicionados e a baixa eficiência do mesmos em dissipar o calor. Apontaram também que, 
nos meses frios, não há isolamento térmico nos edifícios. 

Além disso, foi relatado o aumento de casos de infecção urinária nas meninas e mulheres da escola durante o inverno. Em re-
lação ao conforto término no verão, a concepção de que a vestimenta pode atrair ou inibir uma possível violência de gênero faz 
com as mulheres e meninas que frequentam a escola não usem roupas muito curtas ou decotadas, ao passo que os meninos 
se sentem mais à vontade para vestir bermudas e regatas. Isso foi mencionado como uma evidência de como as mulheres e 
meninas ainda sofrem mais com a falta de conforto térmico no verão. 

Projetos Educacionais 

Com relação a projetos educacionais na área de meio ambiente, foi mencionado que já havia um projeto de educação ambien-
tal em uma escola que foi descontinuado dado a transferência da professora responsável. A criação de hortas comunitárias 
foi identificada como parte de projetos passados, em andamento e futuros. Foi relatada uma urgência no desenvolvimento de 
projetos ambientais para ampliar o contato de estudantes com a natureza com a designação de uma professora destinada para 
este fim. 

Protocolos de Segurança para entrada na escola de pessoas estranhas ao ambiente escolar 

Foi identificado que as escolas não possuem um protocolo específico para lidar com a entrada de prestadores de serviço no 
ambiente escolar. No entanto, ao longo da discussão foram identificados três elementos observados, por algumas escolas, 
nos momentos de negociação para a entrada de equipes de empresas prestadoras de serviço nos centros de ensino durante 
o período letivo: (1) observar horários das atividades da escola (fluxo de crianças, hora das refeições, etc.) (2) pedir recomen-
dações de outras escolas sobre a empresa em questão (incluindo investigar se há histórico de casos de assédio) (3) conversar 
com pessoas responsáveis sobre o ambiente escolar (segurança física das crianças). Foram mencionadas preocupações com 
evitar serviços que façam barulho durante as aulas também.

182 Um dos projetos mencionados no grupo focal é o do SLAM CARMO. Ver em: https://petletrasjaguarao.wordpress.com/2021/07/01/
palestra-slam-do-carmo-poesia-na-escola-publica-de-periferia/ 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO EQUIPE ESCOLAR

Projeto Luz do Saber

Este questionário tem por objetivo analisar a percepção das equipes escolares sobre segurança e conforto término/luminoso 
(componentes que podem ser reforçadas com as medidas de eficiência energética) para entender como o projeto pode ter um 
impacto nas meninas, meninos, mulheres e homens que compõem a comunidade escolar de Porto Alegre.

Envio dos questionários: terça-feira (14 de setembro) 

Data limite para respostas: quarta-feira (22 de setembro) 

1. Você se identifica como:

a. Mulher 

b. Homem

c. Não binário 

d. Prefiro não declarar 

2. Você é uma pessoa transgênero / Você não se identifica com o gênero que lhe foi designada ao nascer?

a. Sim 

b. Não 

c. Prefiro não declarar 

3. Qual sua orientação sexual?

a. Bissexual

b. Heterossexual 

c. Homossexual 

d. Outra. 

e. Prefiro não declarar

4. Como você se descreveria melhor?

a. Branca (descendentes de pessoas europeias/ocidentais)

b. Negra (afrodescendentes, pessoas pardas e pretas)

c. Amarela (descendentes de pessoas asiáticas/orientais)

d. Indígena (descendentes de pessoas indígenas, aldeadas ou não)

e. Prefiro não responder

f. Outro/a (especifique se quiser)

5. Você possui alguma deficiência? 

a. Não

b. Sim, deficiência auditiva 

c. Sim, deficiência visual 

d. Sim, deficiência física 

e. Sim, deficiência de função cognitiva 

f. Prefiro não declarar 

6. Quantos anos você tem?

a. 18 a 25 anos 

b. 26 a 30 anos 

c. 31 a 39 anos 
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d. 40 a 49 anos 

e. 50 a 59 anos 

f. Mais de 60 anos 

7.  Dentro da escola, em qual equipe você se encaixa? 

a. Gestão 

b. Docência 

c. Administrativa 

d. Limpeza 

e. Segurança/Vigilância 

f. Cozinha/Merenda 

8. A que horas você entra na escola? 

a. Antes das 8h00 

b. Entre as 8h00 e as 17h00 

c. Depois das 17h00 

9. A que horas você sai da escola? 

a. Antes das 8h00 

b. Entre as 8h00 e as 17h00 

c. Depois das 17h00 

10. Você já sentiu medo ao entrar na escola?

a. Sim 

b. Não 

11. Você já sentiu medo ao ir ao banheiro da escola?

a. Sim 

b. Não 

12. O calor ou o frio já interferiram no seu trabalho? 

a. Sim 

b. Não 

13. Na sua opinião, o calor ou o frio já interferiram no aprendizado das crianças ? 

a. Sim 

b. Não 

c. Não sei

14. Já acabou a energia na escola enquanto você estava trabalhando ? 

a. Sim 

b. Não 

15. Quais locais da escola você acha que precisa de mais iluminação ? (Pode escolher mais de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino
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e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Pátio 

j. Cozinha 

k. Quadra de esportes 

l. Outro: 

m. A escola não precisa de mais iluminação 

16. Quais locais da escola você acha que são mais propícios para ocorrer provocações/brigas entre estudantes ? (Pode esco-
lher mais de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Pátio 

j. Refeitório 

k. Cozinha 

l. Quadra de esportes 

m. Outro: 

n. Não sei 

17. Quais locais da escola você acha que podem ser menos seguros para as meninas, especificamente? (Pode escolher mais 
de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Refeitório

j. Pátio 

k. Cozinha 

l. Quadra de esportes 

m. Outro: 

n. Não sei 

18. Quais locais da escola você acha que podem ser menos seguros para os meninos, especificamente? (Pode escolher mais 
de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 
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c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Pátio 

j. Cozinha 

k. Quadra de esportes 

l. Outro: 

m. Não sei 

19. Como você acha que um projeto de instalação de medidas de eficiência energética* que diminuirá a conta de energia da 
escola, aumentará a iluminação dentro e fora da escola, assim como o isolamento término da mesma poderia auxiliar na 
escola? (Pode escolher mais de uma opção) 

a. Aumentará a minha segurança e de colegas

b. Aumentará a segurança das crianças 

c. Aumentará a segurança de responsáveis que buscam as crianças

d. Aumentará o meu conforto e de colegas 

e. Aumentará o conforto das crianças 

f. Auxiliará no aprendizado das crianças

g. Medidas de proteção ao meio ambiente são benéficas à sociedade, incluindo a escola. 

h. Nenhuma das opções anteriores

*Eficiência energética consiste em alternativas criadas para otimizar o uso das fontes de energia com o intuito de aproveitá-
-las diminuindo os custos financeiros e os impactos ao meio ambiente. Exemplos do que será realizado nas escolas por meio 
do projeto LUZ DO SABER: 

• Troca de lâmpadas(LED) internas e externas, implantação de controle de iluminação (fotocélulas); 

• Troca de equipamentos por modelos mais eficientes (geladeiras e freezers antigos);

• Implantar medidas para isolamento térmico, telhas translúcidas nas quadras e pintura dos telhados; 

• Divisão de circuitos das fachadas e implantação de Software de gerenciamento de energia

• (Em algumas escolas): instalação de painéis fotovoltaicos – ou seja, a escola passará a utilizar não somente energia da re-
de elétrica disponível, mas também fará uso de energia solar
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO EJA 

Questionário para estudantes do EJA

Este questionário tem por objetivo analisar a percepção das equipes escolares sobre segurança e conforto término/luminoso 
(componentes que podem ser reforçadas com as medidas de eficiência energética) para entender como o projeto pode ter um 
impacto nas meninas, meninos, mulheres e homens que compõem a comunidade escolar de Porto Alegre.

Envio dos questionários: terça-feira (14 de setembro) 

Data limite para respostas: quarta-feira (22 de setembro) 

1. Qual seu gênero?

a. Mulher 

b. Homem

c. Outro. Qual?__________

d. Prefiro não declarar 

2. Você é uma pessoa transgênero / Você não se identifica com o gênero que lhe foi designada ao nascer?

a. Sim 

b. Não 

c. Prefiro não declarar 

3. Qual sua orientação sexual?

a. Bissexual

b. Heterossexual 

c. Homossexual 

d. Outra. 

e. Prefiro não declarar

4. Como você se descreveria melhor?

a. Branca (descendentes de pessoas europeias/ocidentais)

b. Negra (afrodescendentes, pessoas pardas e pretas)

c. Amarela (descendentes de pessoas asiáticas/orientais)

d. Indígena (descendentes de pessoas indígenas, aldeadas ou não)

e. Prefiro não responder

f. Outro/a (especifique se quiser)

5. Você possui alguma deficiência? 

a. Não

b. Sim, deficiência auditiva 

c. Sim, deficiência visual 

d. Sim, deficiência física 

e. Sim, deficiência de função cognitiva 

f. Prefiro não declarar 

6. Quantos anos você tem?

a. Menos de 18 anos

b. 18 a 25 anos 

c. 26 a 30 anos 
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d. 31 a 39 anos 

e. 40 a 49 anos 

f. 50 a 59 anos 

g. Mais de 60 anos 

7. Você é brasileiro(a)?

a. Sim

b. Não, sou imigrante

c. Não, sou refugiado(a)

8. A que horas você entra na escola? 

a. Antes das 8h00 

b. Entre as 8h00 e as 17h00 

c. Depois das 17h00 

9. A que horas você sai da escola? 

a. Entre as 8h00 e as 17h00 

b. Depois das 17h00 

10. Você já sentiu medo ao entrar na escola?

a. Sim 

b. Não 

11. Você já sentiu medo ao ir ao banheiro da escola?

a. Sim 

b. Não 

12. O calor ou o frio já interferiram no seu aprendizado? 

a. Sim 

b. Não 

13. Já acabou a energia na escola enquanto você estava estudando ? 

a. Sim 

b. Não 

14. Quais locais da escola você acha que precisa de mais iluminação ? (Pode escolher mais de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Pátio 

j. Cozinha 

k. Quadra de esportes 

l. Outro: 
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15. Quais locais da escola você acha que são mais propícios para ocorrer provocações/brigas entre estudantes ? (Pode esco-
lher mais de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Pátio 

j. Refeitório 

k. Cozinha 

l. Quadra de esportes 

m. Outro: 

n. Não sei 

16. Quais locais da escola você acha que podem ser menos seguros para as meninas e mulheres, especificamente? (Pode es-
colher mais de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Refeitório

j. Pátio 

k. Cozinha 

l. Quadra de esportes 

m. Outro: 

n. Não sei 

17. Quais locais da escola você acha que podem ser menos seguros para os meninos e homens, especificamente? (Pode es-
colher mais de uma opção)

a. Parte externa da escola 

b. Entrada/saída da escola 

c. Banheiro feminino 

d. Banheiro masculino

e. Sala de aula 

f. Sala da direção 

g. Sala da administração 

h. Sala de professores(as) 

i. Pátio 

j. Cozinha 

k. Quadra de esportes 
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l. Outro: 

m. Não sei 

18. Como você acha que um projeto de instalação de medidas de eficiência energética* que diminuirá a conta de energia da 
escola, aumentará a iluminação dentro e fora da escola, assim como o isolamento término da mesma poderia auxiliar na 
escola? (Pode escolher mais de uma opção) 

a. Aumentará a minha segurança e de colegas 

b. Aumentará a segurança de responsáveis que buscam estudantes na escola

c. Aumentará o meu conforto e de colegas 

d. Auxiliará no meu aprendizado 

e. Medidas de proteção ao meio ambiente são benéficas à sociedade, incluindo a escola. 

f. Nenhuma das opções anteriores 

*Eficiência energética consiste em alternativas criadas para otimizar o uso das fontes de energia com o intuito de aproveitá-
-las diminuindo os custos financeiros e os impactos ao meio ambiente. Exemplos do que será realizado nas escolas por meio 
do projeto LUZ DO SABER: 

• Troca de lâmpadas(LED) internas e externas, implantação de controle de iluminação (fotocélulas); 

• Troca de equipamentos por modelos mais eficientes (geladeiras e freezers antigos);

• Implantar medidas para isolamento térmico, telhas translúcidas nas quadras e pintura dos telhados; 

• Divisão de circuitos das fachadas e implantação de Software de gerenciamento de energia

•  (Em algumas escolas): instalação de painéis fotovoltaicos – ou seja, a escola passará a utilizar não somente energia da 
rede elétrica disponível, mas também fará uso de energia solar
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