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No Brasil do século XXI, as mulheres já não pedem licença às Assembléias
Legislativas de seus estados para cursar o ensino superior no país nem para

embarcar a terras estrangeiras em busca da realização de seus sonhos de cursar
uma faculdade. Durante o século XX muitas mulheres se dedicavam exclusivamente

à educação dos filhos como uma extensão de suas atividades maternais,
consideradas naturais e obrigatórias. Até meados da década de 60, mulheres se

viam obrigadas a deixar a universidade, pois não cabia a elas a opção de conciliar a
vida familiar e a profissional.

As mulheres se organizaram e transformações aconteceram, mudando o seu
papel na sociedade de maneira irreversível. As conquistas femininas observadas em

todos os setores, hoje, são produtos, além da organização política, de
possibilidades oferecidas pelo maior acesso à educação. E nesse sentido, a

universidade transformou e foi transformada pela ação corajosa das mulheres,
alunas, professoras, pesquisadoras e servidoras. A presença feminina maciça nos

últimos anos em todas as áreas do conhecimento contribui de forma fundamental e,
em muitos casos, inaugura avanços nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Suas
experiências cultural e socialmente diferenciadas trouxeram novos questionamentos,
até mesmo para a forma como produzir ciência. A emergência e consolidação dos

estudos de gênero em todo o país só corrobora essa certeza.

Sabemos que os desafios para uma convivência respeitosa e igualitária, em
que as diferenças e especificidades de gênero não sejam utilizadas como estratégias
para submeter, explorar e violentar, ainda são muitas. Mas sabemos também que o

enfrentamento dessas questões passará, inevitavelmente, pela construção e
transformação do conhecimento. E nesse sentido, a Universidade Federal do Ceará
se coloca como parceira e lócus privilegiado da ação transformadora das mulheres.

A todas as mulheres que fazem a Universidade Federal do Ceará, nossas
felicitações pelo dia  8 de março

Prof. Ícaro de Sousa Moreira
Reitor

Dia Internacional da Mulher
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