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RESUMO: Em 2015 a ONU reuniu seus líderes para estabelecer uma agenda 
de Objetivos para Desenvolvimento Sustentável com metas de 2015 a 2030 e 
entre eles, o quinto objetivo versa sobre alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas, principalmente, por meio da educação 
como maneira de assegurar os direitos humanos e o exercício da cidadania e 
então fortalecimento da democracia. Assim, partimos da problemática: A 
educação é capaz de romper com o patriarcado e desigualdade estrutural com 
vistas da interseccionalidade a fim de conceber a ideia de direitos humanos e 
empoderamento de direitos? Ao se refletir acerca dos direitos humanos das 
mulheres é necessário compreender a interseccionalidade visto que as mulheres 
tem identidades e (re) conhecimentos diferentes em busca da luta pela eficácia 
de seus direitos. Assim, ao debruçarmos sobre tais aspectos, pretendemos 
contribuir para o debate da inserção de tal perspectiva nas políticas públicas de 
educação que atendam direitos humanos especialmente no que tange ao 
fortalecimento da cidadania e da democracia, ampla e sólida. Temos, então, 
como objetivo geral discutir a interseccionalidade como método hermenêutico 
transdisciplinar nas políticas públicas da educação como comprometimento à 
ODS/ONU 2015. Os objetivos específicos versam sobre demostrar a 
necessidade de deconialidade e interseccionalidade para compreender as 
desigualdades e invisibilidades das mulheres negras na realidade brasileira; 
refletir acerca da educação como principal vértice do cumprimento de direitos 
humanos e a ODS/ONU 2015, exercício de cidadania e fortalecimento da 
democracia e repensar o papel do Estado e do Direito em projetos nacionais e 
políticas públicas de inserção e empoderamento da mulher como promoção da 
igualdade formal, material e real. Por meio do método dedutivo pretende-se 
demostrar e questionar a necessidade da interseccionalidade para dar 



visibilidade às mulheres negras na promoção de políticas públicas de educação 
para uma real eficácia de direitos humanos que promovem a igualdade de 
gênero. A desigualdade de gênero na perspectiva da interseccionalidade 
combate também as raízes eurocentrista de opressão e marginalização da raça 
perante o colonialismo. Por isso, necessário se é, a deconialidade como primeiro 
momento de compreensão das diferenças que estruturam essas mulheres em 
sua construção social para então a formação de uma cultura igualitária de gênero 
e desconstrução do patriarcado estrutural que distancia a possibilidade de 
eficácia de direitos humanos. Nesta seara, o recorte teórico, versa sobre a 
educação, refletindo que a educação balizada na interseccionalidade é capaz de 
construir o empoderamento de direitos necessário às mulheres que possuem a 
sua identificação reconhecida em todos os aspectos. 
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