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“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 
dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 
que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”

Eduardo Galeano

 “De omnia dubitandum.” (Duvidar de tudo)

Karl Marx



RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  problematizar,  em  uma  espaço  de  formação 
continuada,  como  as  professoras  conceituam  gênero  e  como  essas  conceituações  podem 
contribuir para a visão de meninas e meninos como diferentes ou desiguais. Os registros de 
observação da formação foram realizados no segundo semestre de 2010 durante a oficina Por 
uma educação não sexista, oferecida às professoras do município do Rio de Janeiro, através 
da parceria  do Comitê de gênero/SME/RJ e  a ONG CAMTRA. Define-se como conceito 
norteador  do trabalho o conceito de gênero,  por tornar  possível  questionar  as relações  de 
poder inseridas na relação homem e mulher. Também são consideradas as teorizações de Scott 
(1995; 2005), Louro (2002; 2008) e Candau (2010), como forma de romper com a visão de 
igualdade  e  diferença  como  disjuntivos  e  defender  que  diferença  não  significa 
necessariamente desigualdade. Entre as conclusões do trabalho,  nota-se que permanece no 
ambiente escolar uma visão tradicional do ser menina e do ser menino, fato este demonstrado 
quando  as  professoras  reconhecem  que  meninos  e  meninas  recebem  uma  educação 
diferenciada em casa e que a escola os trata, também, de maneira diferente.  Apesar desta 
visão, apenas uma unidade expôs realizar um trabalho de valorização de meninos e meninas.  

Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Escola. Diferença. 
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INTRODUÇÃO

Vivemos em um mundo que passa por grandes transformações, em que valores antes 

tidos  como universais  são  postos  em questionamento.  Com isso,  novas  formas  de  ver  e 

entender  o  mundo passam a  ser  consideradas.  Se antes  o  modelo  de  sujeito  era  homem, 

branco, heterossexual, agora outras possibilidades de manifestações dos seres humanos são 

reclamadas como reais, belas e possíveis. Isto não é feito de forma pacífica: nos últimos anos, 

vemos lutas identitárias ganhando destaque, seja na mídia ou na pauta dos governos, por se 

reconhecer como uma questão de real importância para a consolidação de uma sociedade onde 

a diferença seja valorizada e respeitada. 

Entre as reivindicações destes grupos, temos as que pedem que, no espaço da escola, 

sejam incluídas  a  valorização e  o  respeito  por  essas  identidades.  Na sociedade  brasileira, 

vemos uma movimentação para que isto se torne uma realidade, como a aprovação da lei 

10.639/03, mas também vemos o oposto, ou seja, aqueles e aquelas que defendem que estas 

questões  não  devem ser  incluídas  no  espaço  da  escola.  Um bom exemplo  disto  é  o  que 

aconteceu com o chamado “Kit  Gay”,  que,  por se tratar  de um programa que combate a 

homofobia nas escolas, gerou polêmica em meios mais conservadores e acabou tendo sua 

distribuição proibida para as escolas pela presidenta do Brasil.

Assim,  apesar  de  fazer  parte  da  agenda  de  diversos  partidos,  quando  se  trata  das 

questões da diferença, a grande polêmica é que diferença deve ser aceita e que diferença deve 

ser rejeitada. Mais ainda, a que diferenças pode ser concedida a existência e a quais, não. 

Estas são questões que nos permitem ver que, na sociedade brasileira, apesar de ser notória 

uma abertura para as questões da diferença e do reconhecimento da pluralidade em que o país 

está inserido, ainda há concepções de cunho mais tradicional que se recusam a aceitar estas 

diferenças.

Uma  das  diferenças  que  ainda  carrega  muitos  estereótipos  são  relacionadas  às 

identidades de gênero: o que se espera da mulher e do homem ainda carrega concepções 

tradicionais  no imaginário  de  uma parte  da  população  brasileira.  Entretanto,  ao longo da 

história,  vemos  que  os  entendimentos  sociais  em torno  do  ser  mulher  sofreram grandes 

transformações.  Tido  como  um  dos  movimentos  mais  revolucionários  da  história,  o 

movimento  feminista  rompeu com uma visão  tradicional  do  ser  mulher,  cuja  expectativa 
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social dominante era a de dedicar-se exclusivamente à vida de esposa e mãe, e abriu outras 

possibilidades de ação para este grupo, como estudar e trabalhar. 

Porém, apesar destes avanços, vemos que a realidade da mulher sofreu alterações, mas 

não mudou em vários aspectos. Ainda é de responsabilidade feminina, por exemplo, o cuidado 

de crianças pequenas e de parentes doentes. Ainda recai também sobre os ombros femininos a 

responsabilidade pelos afazeres domésticos: como podemos ver em pesquisa realizada pela 

Fundação Perseu Abramo intitulada  Mulheres  Brasileiras nos Espaços  Público e Privado 

2010, que, entre outras questões, pergunta às mulheres sobre a responsabilidade pelos afazeres 

domésticos, no universo da amostra de 2.365 mulheres, 91% das entrevistadas afirmam serem 

de  sua  responsabilidade  os  afazeres  domésticos  e  possuem jornada  médias  semanal   de 

trabalho doméstico de 29 horas e 21 minutos; o tempo de trabalho doméstico dos homens, 

sendo o universo da amostra composto por 1.181 homens, declarado por eles próprios, é de 8 

horas e 46 minutos, em média.

Além destas questões, também há as relacionadas ao mundo do trabalho, onde, apesar 

de vivenciarmos uma feminização de vários trabalhos, isto não é acompanhado de uma devida 

valorização. Ou seja, apesar de ser presença maciça no mercado de trabalho, as mulheres não 

compõem os setores mais bem remunerados. Por exemplo, concentra-se a atuação feminina 

em empregos de até dois salários mínimos (Nogueira, 2005). Isto é realidade em uma época 

em que as mulheres possuem, em média, mais anos de estudos do que os homens: 61,2% das 

mulheres que trabalham possuem 11 anos ou mais de estudos, e os homens que trabalham e 

possuem esta escolaridade são 53,2%1.    

Para entender por que estas desigualdades são vivenciadas até hoje pelas mulheres é 

preciso investigar, no meio social, como isto se dá. O presente trabalho pretende contribuir 

com a  discussão  desta  problemática,  focando  uma  experiência  em particular  e  querendo 

entender  os  sentidos  que  ali  atribuem às  identidades  de  meninas  e  meninos,  se  ainda  se 

pautam em uma perspectiva de desigualdade ou se começar a nascer um olhar da diferença, 

para assim colaborar para entender o porquê de ainda termos visões tão desiguais de mulheres 

e homens. 

11 Dados obtidos em estudo do IBGE divulgado em 2010, cujo título é Mulher no Mercado de 
Trabalho: Perguntas e Respostas.
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Com este objetivo, o presente trabalho parte do estudo de um caso: uma formação 

continuada realizada por professoras da rede municipal de educação da cidade do Rio de 

Janeiro. 

O grupo de professoras foi  considerado um universo privilegiado para observação, 

pois é também na atuação deste grupo que vemos desigualdades de gênero sendo perpetuadas 

por meio de práticas educacionais, e mesmo devido ao fato de a maioria das pessoas que 

exercem o magistério ser mulher. Apesar disto, persiste uma linguagem masculina para se 

abordar as questões da educação,  apoiada em uma norma da língua portuguesa que usa o 

genérico  masculino  para  incluir  ambos os  sexos  – mas  esta  não é  uma forma/construção 

neutra.  Por isto,  ao escrever  este trabalho,  opto pela utilização do termo professoras para 

designar o grupo observado, reconhecendo que houve a presença de sujeitos masculinos, só 

que  em  percentual  menor  do  que  a  presença  feminina.  Este  fenômeno  reproduz  algo 

observado no país como um todo, pois, segundo o INEP, há no Brasil,  segundo dados de 

2009, um total de 655.097 professoras para 66.416 professores atuando nos anos iniciais. 

Para apresentar a pesquisa desenvolvida, inicio pela história do movimento feminista 

no mundo e no Brasil, para, em seguida, definir o que será entendido como sexo e gênero, 

para enfim abordar o estudo de caso em si. No capítulo final, teço considerações finais acerca 

do exposto ao longo do trabalho. 

Problematizar as questões de gênero no âmbito da escola nos permite questionar os 

modelos  de  feminilidade  e  de  masculinidade  com  que  operamos,  entendendo  que  estes 

modelos limitam as ações de sujeitos femininos e sujeitos masculinos, pois compreendem 

apenas uma demonstração possível de cada grupo, e colaboram para a perpetuação de uma 

desigualdade entre esses sujeitos.

É claro que a forma como os estereótipos de gênero estão formulados não atingem 

apenas as mulheres, atingem também os homens, principalmente aqueles que não realizam o 

ideal  de  masculinidade tido para seu grupo.  Então,  questionar  de que  forma estamos,  no 

espaço da escola,  perpetuando ou combatendo essa  desigualdade se  faz  urgente  para  que 

consigamos levar para este espaço a valorização das diferenças.
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1. FEMINISMO: BREVE HISTÓRICO 

O que é ser mulher? O que a define? O que é permitido a esse grupo? Responder a 

essas  indagações  não  é  tarefa  fácil  e  logo  se  faz  necessário  localizar  sobre  qual  mulher 

estamos falando e em que tempo. 

Quando tratamos do conceito ser mulher, referimo-nos a um conceito amplo demais, 

que, apesar de tentarmos aprisionar, qualquer estabilização só dura um momento. Ao escrever 

um  histórico  sobre  as  mulheres,  ressalto  que,  na  história  oficial,  durante  muito  tempo, 

invisibilizou-se esse sujeito, mas, nos últimos anos, procura-se resgatar a atuação de milhares 

de mulheres que,  através do seu esforço, da sua luta e da sua ação organizada,  deixaram 

marcas na vida social.

Ao definir o ser mulher é necessário localizar o tempo histórico de que se fala – por 

exemplo, ser mulher na Grécia Antiga significava estar à margem da vida pública, sem direito 

a participar da vida política da cidade, sem muitos direitos individuais, tutelada e dominada 

por homens que consideravam o lugar da mulher o espaço doméstico (Guarinello, 2008). Isto, 

em uma sociedade em que até hoje é vista como modelo mais perfeito de democracia.

Para contar  a  história  das mulheres,  opto por me remeter  ao chamado movimento 

feminista, considerado como um dos movimentos sociais que mais alteraram a forma como 

concebemos e organizamos a nossa vida em sociedade (Hall, 2006). Este movimento nasce 

através das ações de mulheres que reivindicavam a participação política e se estende a outras 

áreas da vida social. Primeiramente, nasce em países do ocidente, como França e Inglaterra, e 

se difunde em outros países do mundo, tendo uma ação mais consistente no chamado mundo 

ocidental. O movimento feminista surge da conscientização, por parte das mulheres, de que a 

condição dada a elas, por serem mulheres, era subalterna. As mulheres eram excluídas dos 

espaços de participação política, dos locais de formação e de decisões pelo fato de serem 

mulheres.

O  movimento  de  mulheres  é  reconhecido  como  um  dos  movimentos  mais 

revolucionários de nossa época, pois conseguiu desestabilizar a visão tradicional que se tinha 

das  mulheres,  construindo  desta  forma,  uma  nova  visão  do  ser  feminino.  Se  antes  não 

podíamos participar de decisões e devíamos obediência e submissão aos homens, agora, uma 

nova forma de ser mulher já pode ser vista nas sociedades.
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É  importante  destacar  que  em  todos  os  tempos  históricos  é  vista  a  participação 

feminina,  seja  como  chefes  de  família,  rainhas,  intelectuais  ou  lideranças,  mas  o 

questionamento  a  ser  feito  é  como  estas  sociedades  viam as  mulheres  no  geral,  pois  as 

mulheres que estavam nesses postos eram exceções.

Durante a chamada Idade Média, na Europa, período dominado pela igreja católica, as 

mulheres tendiam a assumir uma identidade dicotômica: eram as Evas e as Marias, exemplos 

de  pecado  e  de  santidade.  Por  considerá-las  pecadoras  em potencial,  a  igreja  procurava 

dominar as mulheres através das orações e restrições ao seu comportamento, e, ao casarem 

deviam ficar sob a tutela dos maridos, que as vigiariam. Maria era vista como redentora de 

Eva,  a  possibilidade  do  feminino  ser  algo  bom,  casto:  sendo  como  Maria  as  mulheres 

atingiriam a  graça  divina.  Difunde-se  também nessa  época  a  figura  de  Maria  Madalena, 

prostituta  arrependida,  como  possibilidade  de  identificação  para  aquelas  que  já  pecaram. 

Através destes três modelos a igreja fazia com que as mulheres fossem educadas de uma 

forma moralizadora (Carvalho, 2011).

A partir do século XVIII, floresce no mundo ocidental, em países como Inglaterra e 

França, uma nova concepção de mundo que ficou conhecida como Iluminismo: é a época em 

que o homem é considerado dotado de razão, podendo agir por si mesmo e assim atingir uma 

maior autonomia de pensamento. É o momento em que o homem pensa por si próprio, sem o 

auxílio  de  outrem  transcendental.  Neste  momento,  também  são  reforçadas  muitas  das 

concepções que se tem em algumas sociedades sobre a mulher (Crampe-Casnabet, 1991).

Para Crampe-Casnabet (ibid.), nesse momento histórico, as mulheres são reconhecidas 

como dotadas de razão, tal como os homens, pois isto seria uma condição humana, porém, 

elas seriam dotadas de uma razão diferente. Para os filósofos iluministas, a mulher é o ser da 

paixão e da imaginação, não do conceito; seriam seres dominados por suas paixões, portanto, 

sem capacidade para o pensamento intelectual. Uma afirmação corrente nessa época era que 

uma mulher não poderia ter racionalidade e beleza ao mesmo tempo, pois a primeira demora a 

constituir-se, dadas as suas dificuldades naturais para o pensamento, e a segunda dura tão 

pouco. Em seu Dictionnaire philosophique, Voltaire define Femmes, e através desta definição 

podemos  perceber  que  a  inferioridade  feminina  era  justificada  a  partir  de  concepções 

biológicas:
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“Quanto ao físico, a mulher é, pela sua fisiologia, mais fraca que o homem, 
as perdas periódicas de sangue enfraquecem as mulheres e as doenças que 
aparecem  com  sua  supressão,  os  tempos  de  gravidez,  a  necessidade  de 
amamentarem os filhos e de velarem constantemente por eles, e a delicadeza 
dos seus membros tornam-nas pouco propícias para todos os trabalhos e para 
todas as profissões que exigem força e resistência” (Voltaire apud Crampe-
Casnabet, 1991, p.382).

Mas, apesar  da inferioridade feminina ser  reforçada no século das luzes,  Pinsky e 

Pedro  (2008)  apontam  que  as  teorias  iluministas  serviram,  também,  para  as  mulheres 

reivindicarem seus direitos, pois postulavam que cada indivíduo possui direitos, ao invés de 

organizar  o  mundo  social  hierarquizado  por  condição  de  nascimento,  ou  seja,  ao  não 

diferenciar nestas postulações os indivíduos também a partir do sexo dava-se margem para 

que  algumas  mulheres  demandassem para  si  estes  direitos.  Estas  autoras  afirmam que as 

Revoluções Americana e Francesa marcaram a história da cidadania feminina. Na Revolução 

Americana, as mulheres mantiveram sozinhas suas casas e fizeram atos cívicos, enquanto os 

homens estavam em luta, mas, neste mesmo cenário, a figura que irá se afirmar como ideal 

para a  mulher  é  a  de  mãe,  chamada a  formar  os  novos cidadãos  americanos  e,  por  isto, 

precisando de uma educação que aprimorasse seu intelecto. Já na Revolução Francesa, na qual 

as mulheres participaram ativamente, alguns direitos foram conquistados, mas, como foram 

consideradas cidadãs passivas, elas eram meio e não sujeitos destas conquistas. Muitos dos 

homens  que  apoiavam  a  revolução  consideravam  que  os  ideais  defendidos  por  esta  - 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade – não cabiam às mulheres e que estas deveriam voltar 

para a vida doméstica. A atuação política das mulheres foi proibida em 1793 (Sledziewski, E. 

C. 1991; Pinsky e Pedro, 2008).

Mais  tarde,  a  atuação  no  meio  social  que  muitas  mulheres  começaram  a  ter  ao 

realizarem  atividades  filantrópicas  ou  em  lutas  por  melhores  condições  de  trabalho 

redesenhou uma nova forma de se verem, pois ao atuarem no meio social experimentavam 

suas capacidades enquanto indivíduos, ou seja, as mulheres passam a considerar as questões 

específicas  do  ser  mulher,  começando  a  questionar  a  posição  que  tinham na  sociedade. 

Durante  o  século  XIX  e  no  início  do  século  XX,  intensificaram-se  ações  nas  quais  se 

reivindicava um novo papel social e político para as mulheres, de início, principalmente na 

Inglaterra, França e Estados Unidos. 

Neste primeiro momento, as mulheres procuravam reconhecimento de sua cidadania. 

Essa temática era de primordial importância, já que a cidadania está ligada ao reconhecimento 



15

pelo Estado da existência do indivíduo e, portanto, da obrigação para com o seu bem-estar. 

Historicamente, cidadania está muito atrelada à ideia de direitos e deveres, ou seja, ao mesmo 

tempo em que o cidadão ou cidadã cumpre uma série de obrigações para com o Estado, por 

exemplo, pagando impostos, e o Estado também deve garantir a este cidadão ou cidadã uma 

gama de serviços públicos, tais como acesso a escola e saúde. O indivíduo, portanto, possui 

direitos e deveres com o Estado e vice-versa: por não terem sua cidadania reconhecida, as 

mulheres não podiam receber benefícios do Estado.

As mulheres não podiam votar nesta época e nem tinham cidadania reconhecida, eram 

dependentes de seus pais e maridos. Uma das questões de luta daquele momento era garantir a 

cidadania feminina para que todas as mulheres pudessem gozar, por exemplo, do direito social 

a assistência. Na maioria dos Estados do ocidente, até a primeira guerra mundial, somente a 

cidadania masculina era reconhecida. 

Este primeiro momento de lutas pela cidadania girava em torno da questão do sufrágio 

universal, ou seja, do direito de voto para todas as mulheres, o que ficou conhecido como 

“Primeira Onda Feminista”, englobando o período do século XIX e início do século XX. Foi 

marcado pela atuação de mulheres de elite, que questionavam a posição subalterna feminina e 

reivindicavam para que estas pudessem participar da vida política em suas cidades, estados e 

nações. Este movimento de mulheres estava localizado no mundo ocidental,  em países do 

hemisfério norte, inicialmente, e suas protagonistas são, em maioria, brancas e escolarizadas, 

pois,  em  sociedades  marcadas  pela  escravidão,  colonização  e  discriminação  racial,  não 

haveria como mulheres brancas de elite, negras e índias reivindicarem as mesmas coisas.

Após a primeira guerra mundial, a cidadania feminina é reconhecida em muitos países: 

nos Estados Unidos, em 1920, o voto feminino já era garantido em todos os estados; em 1918, 

foi aprovado na Inglaterra, com restrições, pois só podiam votar as chefes de família com 

nível universitário e as maiores de trinta anos, sendo que somente em 1928 foi garantido o 

voto feminino  nas  mesmas condições  que o masculino;  na  Espanha,  o  voto feminino  foi 

assegurado em 1931; e, no Brasil, o sufrágio para as mulheres foi alcançado em 1932 (Pinsky 

& Pedro,2008; Moraes,2008).

Com a segunda guerra mundial, as mulheres saem de casa para realizar os serviços dos 

homens, que estão na guerra. As mulheres atuam, principalmente, na indústria bélica. Quando 

a guerra termina, elas deixam o emprego, que tinha caráter temporário, voltando para casa. 
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Como em muitas sociedades a luta do sufragismo universal foi alcançada, neste momento, o 

movimento feminista passava por um período de desarticulação. 

Com o desdobramento da chamada Segunda Onda Feminista o movimento feminista 

vai se rearticular, incorporando, além das questões sociais e políticas, construções teóricas 

inovadoras (Louro, 2008). Neste momento, é grande a produção teórica feminista: obras que 

até hoje são importantes dentro da teoria feminista foram escritas neste período. A chamada 

Segunda Onda tem seu início no começo dos anos de 1960, mas obras como o Segundo Sexo, 

de Simone Beauvoir, que foi publicado em 1949, são consideradas referência dessa fase do 

movimento. 

Com a cidadania assegurada e tendo o direito de estudar e trabalhar já aceitos no meio 

social, as mulheres percebiam que suas condições enquanto mulheres pouco mudavam. Tal 

como afirma Friedan, importante ativista feminista da segunda onda, “o problema que não 

tem nome” acometia muitas mulheres da classe média americana, que, mesmo tendo estudado 

e  casado,  achavam  que  lhes  faltava  algo.  Friedan,  com  seu  livro  intitulado  A  Mística 

Feminina, denuncia que a nova mística tornava obrigatória para as mulheres serem donas de 

casa, esposas, dedicadas aos seus filhos e maridos, pouco se importando com a frustração e 

depressão que as acometiam. Para Friedan, o movimento que surge a partir de seu livro era 

um movimento que lutava pela igualdade em uma associação autenticamente igualitária com 

os homens (Friedan apud Varela, 2008).

Juntamente com esta movimentação, surge o chamado Feminismo Radical. Para estas 

feministas, a questão da mulher não se resolveria ganhando espaço apenas no público,  as 

mulheres deveriam resolver as questões também do espaço privado. Com o slogan “o pessoal 

é  político”,  consideram  que  os  homens  são  os  que  mais  se  privilegiam  com  o  sistema 

patriarcal, independente de sua situação econômica ou sua posição no sistema de classes. Este 

grupo  denunciou  muitas  questões  que  eram  veladas,  como,  por  exemplo,  a  violência 

doméstica e questões sexuais e reprodutivas. Este movimento nasceu nos Estados Unidos e se 

desenvolveu entre o final dos anos 1960 e meados dos anos de 1970, se estendendo por todo o 

mundo. Uma de suas principais características foi ter trazido para discussão no espaço político 

práticas  naturalizadas,  consideradas  normais,  como a própria  violência  doméstica  (Varela, 

2008).
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As atividades  ligadas  ao  feminismo,  tais  como aprovação  de  leis  trabalhistas  que 

possuem  como  alvo  as  mulheres,  reconhecimento  da  cidadania,  questionamento  das 

naturalizações feitas a partir do que se entende por sexo são tão intensas em diferentes pontos 

do mundo que a Organização das Nações Unidas declarou o período de 1975 até 1985 como a 

década da mulher. Como afirma Ergas (1991):

“a década da mulher, tal como as conferências que a pontuam, sublinhou a 
visibilidade pública alcançada pelas questões das mulheres, o aparecimento 
de uma sortida rede de mulheres ativistas e a adoção pelas Nações Unidas de 
resoluções  tendentes  a  dar  uma  maior  atenção  às  preocupações  das 
mulheres.” (Ergas, 1991, p.584)

As mulheres encontram espaço para passar de seres invisíveis a seres ativos em muitas 

esferas que compõem a vida social, apesar de muitas das suas lutas não terem sido de fato 

conquistadas - ainda persiste no meio social uma mentalidade machista- as mulheres hoje em 

dia estudam, trabalham, escolhem seus maridos e companheiros, possuem o direito de votar e 

serem votadas, entre outras coisas. Através da luta organizada, entende-se, sem dúvida, que as 

mulheres conquistaram muitas coisas, porém, é inegável que muitas outras ainda devem ser 

conquistadas. 

A partir da Segunda Onda Feminista começa-se a intensificar o questionamento das 

naturalizações acerca da visão do feminino e do masculino. O que as feministas questionavam 

era a atribuição de uma natureza específica para as mulheres e outra para os homens, ou seja, 

mulheres e homens desde o nascimento seriam dotados de uma essência que os configuraria 

para determinados papéis. Esta atribuição essencialista acabou por justificar historicamente a 

maneira como as mulheres, muitas vezes, foram e são tratadas.

Para  começar  a  desmistificar  esta  relação,  as  teóricas  feministas  construíram  o 

conceito de gênero como a construção social e cultural que se faz sobre os sexos feminino e 

masculino,  a  partir  dos  anos  de  1960.  Um ícone  para  pensar  nesta  questão  é  o  livro  O 

Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, filósofa e feminista, que em suas primeiras páginas 

afirma: 

“ninguém  nasce  mulher,  torna-se  mulher.  Nenhum  destino  biológico, 
psíquico, econômico define a forma como a fêmea humana assume no seio 
da  sociedade,  é  o  conjunto  da  civilização  que  elabora  este  produto 
intermediário  entre  o  macho  e  o  castrado  que  qualificam  de  feminino” 
(Beauvoir, 1949, p.9).
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A partir de teóricas feministas, tal como Beauvoir, o conceito de gênero vai sendo 

definido como possibilidade de romper com o essencialismo, ou seja, a atribuição de uma 

essência desde o nascimento que diferenciaria os seres a partir  do sexo,  e as questões da 

cultura passam a ser consideradas para pensar como se constroem os papéis masculinos e 

femininos em nossa sociedade.

1.1. Feminismo no Brasil

O movimento feminista no Brasil  se desenvolveu durante o século XIX, com uma 

grande  produção  de  revistas  e  jornais  produzidos  para  e  por  mulheres.  A história  destas 

precursoras do feminismo no Brasil ainda é um resgate recente. Uma das que se destacaram 

neste momento foi Nísia Floresta, intelectual brasileira que escreveu, entre outros livros,  O 

espelho  das  Brasileiras, em 1831,  que  discorria  sobre  a  condição  feminina  e  defendia  a 

emancipação da mulher (Schumaher, 2003).

Nos anos  de 1920,  são formados  pelo  país  diversos  grupos que,  em 1922,  deram 

origem à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Bertha Lutz. Apontada 

como uma das precursoras do feminismo no Brasil, conseguiu, em 1919, o primeiro lugar no 

concurso para o  Museu Nacional  do Rio de Janeiro,  ocupando primeiramente o cargo de 

secretária,  assumindo depois  o  cargo de naturalista.  Bertha  foi  uma cientista  e  uma líder 

feminista que defendeu e lutou pelo sufrágio feminino brasileiro, que foi alcançado em 1932.

Como acontecia ao redor do mundo, as afirmações durante o século XIX, no Brasil, 

era que o lugar da mulher era em casa e que, se fosse para receber educação, deveria ser uma 

que a aperfeiçoasse nos papéis de mãe e esposa. Às mulheres só foi permitido o acesso aos 

estabelecimentos de ensino nacionais em 1827, e, às faculdades, em 1879, e, mesmo assim, 

poucas enfrentavam os preconceitos e rompiam com a norma social da época (Moraes, 2008).

É a partir dos anos de 1970 que o movimento feminista brasileiro surge com mais 

projeção  e  faz  parte  das  forças  democráticas  que  lutavam  contra  a  ditadura.  Com  as 

teorizações do feminismo no mundo, o movimento brasileiro amplia o conceito de igualdade e 

democracia, denunciando as discriminações que a mulher sofre na família, no trabalho, na 

política, e denuncia, também, a violência doméstica, as desigualdades salariais, a situação da 

saúde pública, que tem as mulheres e crianças como principais usuárias (Pitanguy, 2008).
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Com a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, a partir década de 1970, 

e a chamada “abertura lenta e gradual”, que marcava o processo de redemocratização do país, 

o movimento feminista reivindica o acesso das mulheres à saúde, salário igual aos homens 

para igual trabalho,  creches,  entre outros. O ápice deste movimento foi  a Constituição de 

1988, considerada como uma “constituição cidadã”, a respeito da qual temos autoras como 

Vianna e Unbeham que afirmam que:

“Esta é sem dúvida a constituição que melhor refletiu e acolheu os anseios 
da população, entre eles antigas demandas do movimento de mulheres que, 
organizadas  em  todo  o  território  nacional,  liderou  a  campanha  da 
constituinte,  juntamente  com Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Mulher 
(CNDM)” (Vianna & Unbeham, 2004, p. 25).

Através do chamado Lobby do Batom, as mulheres se organizaram e participaram de 

todas as etapas do processo constitucional, conseguindo com sua mobilização a incorporação 

de  85%  das  propostas  no  texto  final.  Entre  suas  maiores  bandeiras  estavam:  licença 

maternidade de 120 dias, direito à creche para crianças de zero a seis anos, igualdade de 

direito  e  salário  entre  homem e  mulher,  reconhecimento  da  união  estável  como entidade 

familiar. Como afirma Schumaher: “Para as mulheres, o exercício pleno da cidadania significa 

o direito à representação, a voz, e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo tempo, a 

dignidade na vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve assegurar” (Schumaher, 2008, p. 

91). 

Apesar  de toda a  ação do movimento feminista  durante  a  constituinte,  muitas  das 

questões asseguradas por lei ainda não fazem parte do cotidiano das mulheres que compõem 

esta  nação.  Ao  olharmos  a  realidade  do  nosso  país,  vemos  que,  no  Brasil,  ao  entrar  no 

mercado de trabalho, as mulheres com frequência colocam-se em setores precários e com os 

menores salários. Dados do Estudo Mulher no Mercado de Trabalho: Perguntas e Respostas,  

promovido pelo IBGE (2010), apontam que, apesar de as mulheres apresentarem mais anos de 

estudo (61,2% das trabalhadoras tinham 11 anos ou mais de estudos e os homens 53,2%), 

apenas 35,5% delas apresentavam empregos com carteiras assinadas, enquanto os homens 

representavam 43,9% do total. Este dado evidencia o valor que o trabalho feminino possui em 

nossa sociedade, visto de modo recorrente como algo menor, portanto, com menor valor a ser 

remunerado e como extensão dos afazeres domésticos.

Além destes fatos, as mulheres também sofrem com a questão da chamada violência 

doméstica, que é aquela violência cometida por algum conhecido da vítima, podendo este ser 
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seu  pai/responsável,  irmão  e/ou  marido.  Através  de  inúmeras  denúncias  e  protestos,  o 

movimento feminista brasileiro viu, em 2006, ser assinada a lei 11.340, mais conhecida como 

Lei Maria da Penha,  que afirma, em seu artigo primeiro: “Esta Lei cria mecanismos para 

coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher” (Brasil, 2006). 

Todas estas conquistas são feitas através da organização das mulheres, que se unem em 

torno  de  um  ideal  feminista,  onde  buscam  a  constituição  e  legitimação  dos  interesses 

femininos.  Para tanto,  ativistas  feministas estão presentes em ações de rua e também nas 

universidades, produzindo conhecimento a partir do ponto de vista feminino. Na academia, as 

feministas atuam em diversas áreas;  inicialmente,  porém, o interesse foi  em três linhas, a 

saber: reconstrução da história das mulheres, identificação das coordenadas que unificam a 

condição das mulheres em contextos diferentes e origens e implicações da diferenciação dos 

papéis e identidades sexuais (Ergas, 1991).

Esses  são  apenas  alguns  apontamentos  que  nos  permitem  pensar  a  história  das 

mulheres:  de  sujeito  sem direitos  para  a  um sujeito  portador  de  direitos,  que  através  do 

feminismo inaugurou uma nova visão do ser feminino,  rompendo, desta  forma,  com uma 

visão  masculina  e  machista  de  ver  o  mundo  e  entender  suas  relações,  fazendo  emergir 

questões de diferença. 
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2. O QUE É SEXO? O QUE É GÊNERO?

As mais  variadas  justificativas  foram (e  são)  usadas  na  construção  social  de  uma 

suposta inferioridade das mulheres em relação aos homens. Grande parte dessas justificativas 

baseia-se em aspectos biológicos dos corpos femininos e masculinos. Já foi  comum fazer 

experiências de comparação dos cérebros e das capacidades físicas de homens e de mulheres: 

estes estudos foram usuais no decorrer no período iluminista, porém, desde a Grécia Antiga, 

circulou a concepção de que nascer mulher era uma punição dos deuses (Melo, Considera & 

Sabatto,  2007).  Vemos  até  hoje  que  características  adquiridas  são  entendidas  socialmente 

como inatas como definição básica do ser mulher e do ser homem.

De fato,  muitos destes pensamentos são reforçados durante o Iluminismo. É nesse 

tempo histórico que o domínio da razão é ressaltado como característica humana – e como 

ficam as mulheres? Por terem a sua humanidade reconhecida, as mulheres também seriam 

dotadas de uma razão, porém, de uma razão diferente da masculina. Para pensadores como 

Rousseau,  as  mulheres  seriam  mais  movidas  pela  paixão  e  isso  seria  perigoso  para  o 

funcionamento da sociedade (Pinsky e Pedro, 2008).

Nicholson  (1994  apud  Vianna,  1997)  afirma  que,  até  o  século  XVII,  os  corpos 

feminino e masculino eram descritos em sociedades ocidentais, principalmente as europeias, a 

partir de um corte vertical e as mulheres eram consideradas incompletas em comparação aos 

homens. 

Para Pinsky e Pedro (2008), é com o desenvolvimento econômico e urbano ocorrido 

durante o século XIX que, em países como Inglaterra, França e Estados Unidos, o ideal que 

hoje conhecemos como tradicional para representar o feminino e masculino é consolidado. 

Desta forma, a visão de que o homem teria aptidões próprias para estar no local público é 

afirmada, argumentando-se que ali poderia exercer sua racionalidade, seu empreendedorismo, 

sua coragem, e as mulheres teriam aptidões para estar no local privado, da casa, vista como 

refúgio do trabalho para o homem, um lugar passivo e casto, tal como as mulheres deveriam 

ser.

Com essas referências, podemos ver que as concepções sobre o ser feminino e o ser 

masculino foram construídas através de um processo histórico e social.  Entretanto, muitas 

mulheres não se encaixaram em tais afirmações – por exemplo, é sabido que em espaços-
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tempos em que se afirma/afirmava o costume das mulheres ficarem em suas casas cuidando 

dos/as filhos/as e que seus esposos/companheiros garantem o sustento da família, as mulheres 

pobres nunca puderam fazê-lo, pois o que ganhavam/ganham fora de casa era/é primordial 

para o sustento da família. 

Assim, compreendemos que as diferenças biológicas entre mulheres e homens serviam 

para torná-los hierarquicamente distintos, a um sexo seria concebido certas possibilidades e ao 

outro  sexo seria  concebido  outras  possibilidades,  um não podendo circular  no mundo do 

outro, ou seja, o que era definido para o homem, a mulher não poderia fazer, e o que era 

definido para a mulher, o homem não realizaria.

O que durante muito tempo era entendido como determinação biológica, ou seja, era 

concebido  como  algo  inato  e  específico  do  sexo  masculino  ou  do  sexo  feminino,  foi 

ativamente  questionado  pelas  teóricas  feministas  do  século  XX,  que  viam neste  tipo  de 

concepção um aprisionamento das possibilidades de ambos os sujeitos,  especialmente das 

mulheres. 

Para romper com este tipo de naturalização, estas teóricas construíram o conceito de 

gênero. A origem deste conceito não é bem definida, algumas autoras remetem suas origens às 

feministas americanas e outras às feministas anglo-saxãs. Mas é possível afirmar que gênero 

era uma categoria gramatical usada para classificar substantivos em masculinos ou femininos 

e, apesar de ainda ser usada neste contexto, ela também foi ressignificada dentro da teoria 

feminista.

Conforme  mencionado  no  capítulo  anterior,  a  partir  dos  anos  1960,  o  movimento 

feminista, além de preocupações sociais e políticas, irá também se preocupar com questões 

teóricas  (Louro,  2008).  É  neste  momento  que  surgem os  chamados  Estudos  da  Mulher, 

caracterizados pelas reflexões acerca da condição feminina, denunciando-se que construções 

feitas em um mundo dominado por um modelo masculino e machista tendiam a invisibilizar 

as mulheres e suas questões. Durante este período, as desigualdades oriundas das distinções 

sexuais entre mulheres e homens passam a ser problematizadas e as questões historicamente 

naturalizadas, ou seja, os essencialismos/determinismos biológicos são questionados em sua 

verdade de forma mais enfática e com produções teóricas que procuravam romper com estas 

supostas verdades científicas.
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Com o conceito de gênero, é possível desmistificar o determinismo biológico, como 

afirma Scott (1995): “A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no 

uso de termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual” (Scott, 1990, p.71), ou seja, as características 

tidas como do sexo feminino e do sexo masculino passam a ser vistas não como próprio do 

sexo, mas sim como construções feitas no campo da cultura. 

A partir daqui temos a distinção entre sexo e gênero, o termo sexo passa a se referir 

“as  diferenças  anatômicas  e  fisiológicas  que  definem os  corpos  masculinos  e  femininos” 

(Giddens, 2005, p.102) e gênero como “as diferenças psicológicas, sociais e culturais entre 

homens e mulheres” (Ibid.). Ao afirmar que as construções feitas sobre mulheres e homens 

são elementos do mundo social e cultural, isto nos possibilita considerar que a forma como a 

mulher foi historicamente tratada não tinha a ver com sua condição biológica,  mas,  era o 

próprio  mundo  social  e  o  poder  que  o  sustentava  formado  por  homens,  em sua  maioria 

machista, que transformava uma diferença em uma desigualdade. Com o conceito de gênero 

temos a possibilidade de repensar as relações entre homens e mulheres com um elemento 

novo: a cultura2.

Com gênero há uma possibilidade de ação que não se limita ao corpo, como afirma 

Saffioti  (1997):  “Uma das razões,  porém, do recurso do termo  gênero foi,  sem dúvida,  a 

recusa do essencialismo biológico, a repulsa pela imutabilidade implícita em ‘a anatomia é o 

destino’, assunto candente naquele momento histórico” (Saffioti, 2004, p.110) 3. 

22 Há autoras/es que afirmam que tanto gênero como sexo são construções culturais. Sendo assim o 
sexo seria uma interpretação que fazemos do corpo. Estas teorizações reconhecem que o sexo não é 
um elemento pré-discursivo, ele é produzido no discurso e, portanto, permeado por impressões 
culturais, ao nomear o sexo já estaríamos construindo o gênero (Butler apud Leite, no prelo). Neste 
trabalho opto por não desenvolver estas teorizações, pois, considero que o conceito de gênero me 
permite reconhecer as diferenciações que são feitas no meio social entre sujeitos femininos (fêmeas) 
e sujeitos masculinos (machos), e assim reconhecer, também, que estas relações estão permeadas 
por questões de poder.  E que estas diferenciações são feitas primeiramente baseadas no sexo, mas 
são desconstruídas através do conceito de gênero, significando que o fato de nascer macho ou fêmea 
não significa um aprisionamento em coisas de meninas ou coisas de meninos, e que estas “coisas” de 
cada sexo são construções culturais e não naturais.

33 Os grifos são da autora.
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Mas,  apesar  de  ser  construído  e  significado  por  teóricas  feministas,  este  conceito 

também é alvo de muitas críticas. Por exemplo, Scott (1995) afirma que o conceito de gênero 

inclui as mulheres sem as nomear, dado que ao usar esse termo não haveria definição da parte 

lesada e isto não contribuiria com uma ameaça crítica; desse modo, o conceito de gênero se 

dissociaria da política feminista. O termo, então, constituiu-se inicialmente por uma busca de 

legitimação acadêmica pelos estudos feministas dos anos 1980, que, até então, tinham um 

cunho altamente  político  e  não  escondiam a sua  tomada de  posição,  como afirma Louro 

(2008, p. 19): “Eles, decididamente, não eram neutros”. 

Saffioti (2004) afirma que a categoria gênero é aberta, que além de ser uma categoria 

de análise é também uma categoria histórica. Sendo aberto, não implicaria necessariamente as 

desigualdades entre homens e mulheres, mas chamaria a atenção por evidenciar as relações 

homem-mulher.

Em alguns países,  outras expressões são preferidas a gênero,  como afirma Saffioti 

(2004, p. 115-116):

“Com efeito, grande parte,  talvez a maioria,  das (os) feministas francesas 
(es)  usam a expressão  relações  sociais  de  sexo em lugar  de  relações  de  
gênero.  Fazem  tanta  questão  disto  que  algumas  usam  a  expressão  de 
relations sociales de sexe, em lugar de gender relations (relations de genre, 
em francês), como fazem as norte-americanas e certas inglesas, reservando a 
expressão  rapports sociaux para designar a estrutura social  expurgada do 
gênero.”4

Ao afirmar os limites da categoria de análise gênero, muitas autoras, entre elas Saffioti 

e  Louro,  remetem-se ao texto de Scott,  então,  retorno  a  ele  a  fim de suas  críticas  e  sua 

proposta  de  ressignificação  dessa  categoria.  Para  Scott,  quando  gênero  se  integra  à 

terminologia  das  Ciências  Sociais,  ele  se  dissocia  da  política,  afirmando  a  existência  de 

relações socioculturais que são feitas a partir do sexo entre mulheres e homens, mas não toma 

uma posição sobre desigualdade ou poder. Ela afirma:

“Neste  uso,  o  termo  gênero  não  implica  necessariamente  na  tomada  de 
posição sobre a desigualdade ou o poder, nem mesmo designa a parte lesada 
(e até agora invisível). Enquanto o termo ‘história das mulheres’ revela sua 
posição  política  ao  afirmar  (contrariamente  às  práticas  habituais)  que  as 
mulheres são sujeitos históricos válidos, o ‘gênero’ inclui as mulheres sem as 

44 Os grifos são da autora.
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nomear, e parece assim não se constituir em uma ameaça crítica.” (Scott, 
1995, p.75)

Reconhece a terminologia como um novo tema, mas que não possuiria força de análise 

para interrogar e mudar os paradigmas históricos existentes. Para Scott, a análise de gênero 

resultante do pós-estruturalismo francês – com base em Freud e na teoria da linguagem de 

Lacan – é instrutiva, pois considera os sistemas de significação, a maneira como a sociedade 

representa o gênero. Na teoria de Lacan, a linguagem é o centro e o meio no qual a identidade 

de gênero é construída, é através dela que as crianças internalizariam as regras da interação 

sexual, construindo, assim, o que é esperado de sujeitos femininos e de sujeitos masculinos. 

Apesar de reconhecer que as regras das relações sociais são genereficadas, Scott alerta que a 

identificação de gênero é instável. 

Os sistemas de significado procuram criar uma coerência e uma compreensão comuns 

e, com isto, o ideal de masculino entra em conflito com aspectos femininos não controlados, 

reprimindo-os, mas, ao mesmo tempo, criando uma instabilidade na identificação de gênero, 

como sinaliza a autora: “Os desejos reprimidos estão presentes no inconsciente e constituem 

uma ameaça permanente para a estabilidade da identificação de gênero, negando sua unidade, 

subvertendo sua necessidade de segurança” (Scott, 1995, p.82).  

O conflito também é criado porque as categorias homem e mulher não são fixas. Isto 

fica explícito na teoria de Lacan, quando o autor afirma que os sujeitos estão em permanente 

construção  e  destaca  a  linguagem como  um meio  de  análise  para  interpretar  os  desejos 

conscientes e inconscientes. A crítica de Scott a esta teorização se dá pela fixação que se faz 

em  questões  relativas  ao  sujeito  individual  e  o  antagonismo  produzido  entre  homens  e 

mulheres. 

Concebendo socialmente o gênero, Scott procura estudar como as desigualdades entre 

mulheres  e  homens  foram  construídas,  vendo  de  que  forma  a  organização  social  e  as 

concepções  políticas  que  organizavam  as  sociedades  de  determinadas  épocas,  e  também 

atualmente, moldaram o gênero, e também destaca como importante romper com esta suposta 

atemporalidade binária que a categoria assume (Scott, 1995). 

Nesse  sentido,  uma das  maneiras  de  romper  com a  polarização  binária  que  nos  é 

oferecida – homem e mulher  – é  levar  em conta o contexto,  revertendo e  deslocando as 
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construções hierárquicas em vez de aceitá-las como reais e auto evidentes e contribuindo com 

uma visão social do gênero.

Ao ressignificar o gênero como categoria analítica, Scott divide o conceito em duas 

partes,  diferenciadas  e  analiticamente  relacionadas:  seu  núcleo  central  possui  duas 

proposições,  sendo  que  a  primeira  afirma  gênero  como  “um  elemento  constitutivo  das 

relações baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” (Scott, 1995, p. 86), e o segundo, 

que gênero “é uma forma primária de dar significado às relações de poder” (id.). 

Destaca  a  necessidade  de  estender  o  uso  do  gênero  para  além  das  relações  de 

parentesco, expandindo o seu uso também para o mercado de trabalho, para a educação e os 

sistemas  políticos.  Assim,  o  gênero  como  categoria  analítica  ofereceria  subsídios  para 

questionarmos  a  maneira  como  as  relações  entre  homens  e  mulheres  estão  construídas 

historicamente,  permitindo que observemos como está  dada a organização da igualdade e 

desigualdade dentro das diversas configurações que compõem o nosso mundo social. Para a 

autora,  agindo  desta  forma,  o  uso  do  gênero  como  categoria  analítica  poderia  tornar  as 

mulheres visíveis e contribuir para as estratégias políticas feministas, redefinindo uma visão 

de igualdade política que não incluiria somente o sexo, mas também as questões econômicas e 

raciais. 

Sabendo-se  que  muitas  destas  desigualdades  são  fruto  de  uma  visão  na  qual  aos 

homens  cabem  certas  coisas  e  às  mulheres  cabem  outras,  perpetuam-se  no  meio  social 

naturalizações do tipo: o privilégio da cor azul para meninos e da cor rosa para meninas; aos 

meninos, poder praticar futebol, brincar na rua, exibir seu corpo, e, às meninas, praticar balé, 

brincar de boneca em casa, esconder seu corpo. Em síntese, as diferenciações que se fazem 

entre meninas e meninos, entre homens e mulheres são fruto de um meio social, que impõe 

experiências  sociais  distintas  para  estes  dois  grupos.  É  comum  ouvirmos,  em  situações 

diversas, frases do tipo “Mas ele pode fazer isto, porque ele é um rapaz” ou “Isto não fica bem 

em uma moça de família!”. 

 2.1. Gênero e a pedagogia feminista

Ao constatar que muitas das desigualdades de gênero e sexo que se perpetuam no meio 

social têm origem na educação que recebemos, e que muitas das concepções sobre gênero e 

sexo que temos estruturam e organizam a nossa vida em sociedade (Vianna & Unbeham, 
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2004),  as  teóricas  feministas  veem na  educação  uma  possibilidade  de  romper  com estas 

desigualdades, contribuindo desta forma para uma visão igualitária entre meninas e meninos.

Como  visto  na  síntese  do  histórico  do  feminismo,  as  primeiras  questões  destas 

mulheres  se  norteavam  pela  reivindicação  do  sufrágio  universal  e  também  do  acesso  à 

educação. Neste primeiro momento, as mulheres consideravam que o acesso daria conta de 

igualar meninas e meninos na educação, porém as diferenciações de currículo favoreceram a 

perpetuação das desigualdades entre estes dois sujeitos.

Foi no período histórico conhecido como Segunda Onda Feminista que os estudos 

acadêmicos sobre como se produziam as desigualdades entre o feminino e masculino, entre 

mulheres e homens, se intensificaram e as teóricas e ativistas feministas procuraram outros 

mecanismos para superar as desigualdades de gênero.

Um  destes  mecanismos  foi  olhar  para  o  processo  educativo  institucionalizado,  a 

escola, e, neste espaço, buscar criar maneiras para superar as desigualdades entre os gêneros. 

Como  se  constatou  em  pesquisas  de  educadoras  críticas  feministas,  a  escola  tende  a 

reproduzir a dinâmica de poder que vemos na sociedade e também a produzir desigualdades 

sociais  (Louro,  2002).  Com isto,  começou a  se  constituir  uma  Pedagogia Feminista, que 

procura se contrapor à educação formal que historicamente foi produzida por homens e que 

tende a  privilegiar a construção que o sujeito masculino tem no mundo. Para Louro (2008, p. 

113), 

“um novo modelo pedagógico construído para subverter a posição desigual e 
subordinada  das  mulheres  no  espaço  escolar,  a  pedagogia  feminista  vai 
propor um conjunto de estratégias, procedimentos e disposições que devem 
romper  com  as  relações  hierárquicas  presentes  nas  salas  de  aula 
tradicionais”. 

Com isso,  a  figura  central  que  detém a  autoridade  e  o  saber  -  o  professor  ou  a 

professora - é substituída pela visão de que todas e todos podem contribuir para a construção 

do conhecimento, há, então, uma multiplicidade de saberes. O saber acadêmico e o pessoal 

são postos no mesmo nível, procurando-se incentivar a fala daquelas e daqueles que eram 

vistos como o outro, como as mulheres, negros e negras. As teorizações desta pedagogia estão 

relacionadas  às  propostas  de  Paulo  Freire  e,  portanto,  estão  inseridas  nas  chamadas 

pedagogias emancipatórias, que procuram transformar os sujeitos e a sociedade (Ibid.).
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As educadoras que formulavam as concepções sobre a pedagogia feminista “divergiam 

quanto  a  ‘papéis’,  ‘relações’ ou  ‘identidades’ de  gênero”  (Louro,  2002,  p.228),  mas  o 

importante era o fato de a discussão sobre gênero estar sendo inserida no campo educacional. 

Louro (2008) argumenta pela necessidade de ressignificar as primeiras diretrizes da pedagogia 

feminista  em  uma  visão  pós-estruturalista,  pois  muitas  destas  formulações  negariam  as 

questões de poder que as perpassam e não dariam conta de outras questões pertinentes às 

práticas  escolares.  Como  exemplo,  apresenta  a  necessidade  de  institucionalização  desta 

pedagogia e a questão da autoridade da professora e do professor, pois estes detêm algum 

conhecimento que deve ser reconhecido. Louro afirma que negar estas questões pode levar a 

uma despolitização da sala de aula e da atuação docente (Louro, 2002, 2008).

Os  estudos  acadêmicos  que  priorizam  as  mulheres  como  sujeitos  históricos  são 

recentes, assim como os conceitos que nos ajudam a perceber a desigualdade que se cria 

socialmente entre mulheres e homens. Gênero é um desses conceitos, foi construído nos anos 

1960, porém se insere na academia de forma mais sistemática nos anos 80 (Scott, 1995), e, no 

Brasil, difunde-se a partir dos anos de 1990 (Saffioti, 2004).  

Se nas universidades sua inserção é algo considerado da atualidade, a inserção das 

discussões de gênero no debate educacional se faz mais recente ainda. Em estudo de Fúlvia 

Rosemberg (2002), que apresenta um balanço da produção na década de 1990 sobre a relação 

entre  educação  da  mulher  e  relações  de  gênero  nas  pesquisas  brasileiras,  a  pesquisadora 

conclui que esta temática tinha provocado, no Brasil dos anos 1990, uma produção acadêmica 

escassa e esparsa, um sub-aproveitamento dos estudos e pesquisas.

Enquanto no campo acadêmico as pesquisas não avançam muito, as contribuições que 

estas  pesquisas  poderiam  oferecer  para  a  prática  da  sala  de  aula  ficam  debilitadas.  As 

chamadas questões da diferença, na qual gênero se inclui, fazem-se presentes no cotidiano 

escolar, muitas vezes negadas por uma visão tradicionalista, porém, na atualidade, estão mais 

explícitas  e  consideradas  em  diversos  momentos.  Podemos  destacar  a  aprovação  da  lei 

10639/03, que trata do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, como um indício de que, 

na atualidade, as questões da diferença não podem mais ser negadas.

Este processo, no qual a diferença começa a ser vista como uma demanda e alvo de 

políticas  públicas,  faz  parte  de  um  contexto  global,  onde  diferentes  pertenças  culturais 

começam a ser valorizadas e consideradas dentro da organização das nações. No Brasil, este 
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processo  está  ainda  em  andamento,  porém  podemos  identificar  alguns  marcos,  como  a 

Constituição de 1988.

  Com esta Constituição, forma-se no Brasil um cenário onde os direitos sociais são 

reconhecidos de maneira inédita. Trata-se de direitos ligados ao que o Estado deve garantir às 

pessoas que moram em território nacional, sendo enumerados no artigo 6º: “a educação, a 

saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a 

proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta 

Constituição” (Brasil, 1988). Silva reconhece os direitos sociais como direitos que se ligariam 

ao direito da igualdade (Silva 1998 apud Velloso, 2003). Portanto, quando a Constituição de 

1988 - Constituição esta que contou, para a sua elaboração, com a participação de diversos 

segmentos da sociedade civil, entre eles o movimento de mulheres - é finalizada, tem-se a 

sensação de que socialmente muitas coisas irão mudar. Porém, na década de 1990, 

“o cenário pautado por demandas e negociações de direitos sociais sofre uma 
inflexão  e  cria-se  uma  contradição  entre  os  objetivos  de  melhoria  das 
condições de vida da população brasileira –  previstos  na  Constituição de 
1988 – e a adoção de reformas políticas de ajuste econômico” (Vianna & 
Unbeham, 2004, p.26).

Cria-se,  então,  uma  contradição  entre  os  direitos  sociais  garantidos  pela  nova 

Constituição e as políticas neoliberais então privilegiadas. 

Também durante a década de 1990 os movimentos sociais sofrem mudanças: até 1980, 

suas lutas eram pautadas em interesses coletivos. No final dos anos 1980 e durante os anos 

1990, estes movimentos começaram a se organizar em torno de interesses específicos e se 

ligaram à esfera da cultura, ou seja, há a criação, ou, no mínimo, a consolidação, das lutas a 

partir de bandeiras específicas como a das mulheres, dos negros e negras, dos índios e índias, 

dos ambientalistas (Araújo & Barbosa,  2009). Com isso, temos a configuração dos novos 

movimentos  sociais  que  se  pautam na  busca  por  políticas  públicas  que  atendam às  suas 

especificidades. Só que em um estado neoliberal marcado por reformas e privatizações, as 

vozes destes movimentos ficam muitas vezes inaudíveis. 

Em 2003, assume a presidência do Brasil o Partido dos Trabalhadores – PT, que, pela 

sua  trajetória  política,  acreditava-se  que  daria  voz  às  questões  sociais.  Esse  governo  foi 

marcado  por  uma  intensa  participação  política,  na  forma  de  Conferências  temáticas, 
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contabilizando ao final do mandato, em 2011, setenta e três5. As participações da chamada 

sociedade civil configuraram um elemento importante destas conferências, possibilitando, até 

certo  ponto,  a  construção  democrática  de  transformações  sociais,  políticas,  econômicas, 

culturais e ambientais, que, apesar de receberem críticas em sua estrutura, demarcam avanços 

significativos na sociedade brasileira (Moroni, 2005). 

É também com as diretrizes aprovadas nestas conferências que as políticas públicas 

para mulheres, para negros e negras, para gays e lésbicas são construídas, procurando-se, em 

certa medida, criar um diálogo entre a sociedade civil e o governo. 

Entre  tais  conferências,  pertinentes  para  a  produção  do  meu  estudo  são  duas 

conferências e dois documentos - planos - que destas se resultam: a Conferência de Políticas 

Públicas  para  as  Mulheres  e  a  Conferência  Nacional  de  Educação  Básica,  já  que  ambas 

consideram em seus documentos as questões da diversidade e da igualdade e, como premissa, 

a superação das desigualdades de gênero para um real e efetivo exercício da diversidade e da 

igualdade e, ainda, identificam, no processo educativo formal, uma maneira de se construir a 

superação destas desigualdades.  

2.2. Gênero nos Documentos Oficiais

Como já afirmado, os estudos sobre gênero são recentes e mais recentes ainda são os 

estudos que relacionam gênero e educação.  Ao fazer uma análise entre gênero e políticas 

públicas,  onde  pretendem  observar  como  a  temática  de  gênero  é  abordada  em  quatro 

documentos oficiais – Constituição de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, 

Plano Nacional de Educação de 2001 e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental  de  1997-,  as  pesquisadoras  Vianna  e  Unberhaum (2004)  concluem que  nas 

redações  dos  documentos  a  forma  como  as  questões  de  gênero  são  tratadas  segue  três 

características distintas.

A primeira estaria relacionada com uma priorização da linguagem na forma masculina 

para nomear indivíduos de ambos os sexos. As autoras afirmam que este tipo de masculino 

para generalizar não é uma forma neutra de se colocar e consideram que “seu uso não é 

impune, pois a adoção exclusiva do masculino pode expressar discriminação sexista e reforçar 

55 Informação extraída do endereço eletrônico www.pt.org.br, último acesso em 31 de maio de 2011.
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o  modelo  linguístico  androcêntrico”  (ibid.,  p.  34).  Ao  usar  o  genérico  no  masculino,  os 

autores e autoras dos documentos estão invisibilizando aquelas que são as mais atuantes no 

processo  educacional  brasileiro,  as  professoras,  por  estarem  presentes  em  maioria  nas 

modalidades de educação infantil e ensino fundamental, e essa invisibilização contribui para 

dificultar que elas se considerem sujeitas produtoras da sua ação docente. 

A segunda forma diz respeito às questões de direitos e traz as relações de gênero de 

modo subentendido e velado. Destacam que na Constituição não aparece o termo gênero, por 

não ser um conceito privilegiado naquele tempo histórico, e procuram na Carta Magna do país 

referências às mulheres e seus direitos. Vianna e Unberhaum (Ibid.) encontram menção de 

direitos nas questões de diferença entre os sexos na Constituição, porém, nos documentos 

referentes à educação, isto não aparece, sendo a questão do gênero nestes documentos velada.

A terceira forma de referência a gênero vem do Plano Nacional de Educação, onde 

gênero não consta na apresentação, mas aparece em alguns tópicos. Para Vianna e Unberhaum 

(ibid.),  o principal problema no PNE é quando este discorre sobre o acesso de meninas e 

meninos no ensino fundamental de maneira igual, sem considerar que as maiores dificuldades, 

principalmente para os meninos, é a permanência. As autoras destacam também a abordagem 

que os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – PCNEF dão à questão de 

gênero, afirmando estar  evidente no documento “zelo e cuidado com muitos dos aspectos 

relativos aos significados e às implicações de gênero nas relações e nos conteúdos escolares” 

(Vianna e Unberhaum, 2004, p.39). Talvez por se tratar de um documento mais recente (em 

comparação aos demais), os PCNEF incorporaram reflexões mais atuais sobre gênero, porém 

em abordagem atrelada somente às questões de orientação, e não radicaliza o conceito de 

gênero a fim de explicitar e combater as relações de poder que se constituem a partir das 

relações de gênero (ibid.).

Em texto de Rosemberg (2002), no qual a autora procura fazer um levantamento sobre 

a produção acadêmica relativa a gênero e educação a partir da base de dados da ANPED6 nos 

anos 1990, afirma-se que, apesar de ter havido um aumento sobre teses e dissertações sobre a 

mulher/relações de gênero no catálogo da ANPED, que é de 5 em 1981 e passa a 233 em 

66 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.
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1998, este aumento vem mais da expansão dos programas de pós-graduação em educação do 

que de um vigor do tema na área. 

Ao visitar a página da ANPED, deparo-me com um dado interessante, que é a criação 

do Grupo de Trabalho sobre Gênero, Sexualidade e Educação, datada do ano de 2005. Em 

2003, um grupo de participantes propôs a criação de um grupo de estudos, que, devido ao 

número expressivo de participantes, passa de grupo de estudos a grupo de trabalho ao final da 

reunião anual de 2005. 

Com isso, podemos perceber que os estudos sistemáticos subsidiados com o conceito 

de gênero são mesmo recentes no Brasil, ainda mais quando relacionados com outras áreas, 

tal como a educação. 

Como Vianna e Unberhaum (2004) observam, nos documentos oficiais, gênero está 

mais  relacionado  com  orientação  sexual.  Segundo  os  PCN,  Orientação  Sexual  é  tema 

transversal,  sendo necessário que as diversas áreas do conhecimento o abordem. É tratado 

com foco nas questões relativas a sexualidade, em que se trabalham temáticas como o corpo 

humano, gravidez na adolescência e AIDS, e sugere-se, como postura da educadora ou do 

educador:  “o professor deve se mostrar disponível  para conversar  a respeito  das questões 

apresentadas, não emitir juízo de valor sobre as colocações feitas pelos alunos e responder às 

perguntas de forma direta e esclarecedora” (PCN: Orientação Sexual, 1997). 

Estando  relacionada  a  temas  transversais,  esta  temática  acaba  não  sendo 

problematizada na prática da sala de aula cotidiana. Conforme já destacado, com Rosemberg 

(2002),  percebemos  que  a  produção  acadêmica  na  área  ainda  está  se  constituindo,  em 

especial, quando relacionada com a área da educação. Porém, ao olharmos para o meio social, 

vemos que as  demandas para que sejam incluídas as questões da diferença no espaço da 

escola estão alicerçadas de forma evidente, como se demonstra pelo ciclo de conferências que 

vivenciamos  no  governo  do  PT,  e,  principalmente,  pelas  lutas  advindas  dos  movimentos 

sociais de cunho identitário, como de negros e negras, mulheres, indígenas, no intuito de que 

sejam feitas as correções para aqueles que historicamente foram tratados como desiguais.

Os documentos da Conferência Nacional da Educação Básica e do Plano Nacional de 

Políticas Públicas  para as Mulheres refletem estas demandas.  Ambos possuem um espaço 

reservado  para  problematizar  tais  questões  na  escola  e  a  privilegiam como  um local  de 
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superação das desigualdades. No primeiro documento, há um eixo cujo título é Justiça Social,  

Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade, onde se pretende discutir várias 

temáticas como: educação quilombola, indígena, do campo, questões étnico-raciais, educação 

de jovens e adultos, de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, e, entre estas, está 

o tópico referente às questões de gênero e diversidade sexual. O documento reconhece as 

especificidades de cada tema e afirma:

“Cada um desses temas mereceria uma discussão específica. Sua aglutinação 
em um mesmo eixo não pode encobrir  o caráter  de relativa autonomia e 
especificidade  que  cada  um  vem  conquistando  ao  longo  da  história  da 
educação e da política educacional, assim como o seu grau de enraizamento 
nas  políticas  educacionais,  na  destinação  de  recursos  financeiros,  nas 
práticas  pedagógicas,  na  legislação  federal  e  local,  nos  planos  de 
desenvolvimento  institucional  e  nos  projetos  políticos  pedagógicos  das 
escolas.” (CONAE, 2010, p.124)

Dentre as propostas para área de gênero e diversidade sexual, destaco, por constituir o 

foco  deste  trabalho,  a  introdução  destas  temáticas  na  formação  inicial  e  continuada  dos 

profissionais  que  atuam  na  escola  como  gestores  e  gestoras,  professoras  e  professores, 

visando  combater  o  preconceito  e  a  discriminação,  a  construção  de  uma  política  de 

valorização  e  formação  das  e  dos  profissionais  da  educação,  superando  a  dominação  do 

masculino  sobre  o  feminino  e  construindo,  desta  forma,  uma  educação  não-sexista  e 

igualitária.

 Ao olhar para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem sua primeira 

edição em 2004 e a segunda em 2007, observo o reconhecimento de um aumento na instrução 

feminina como uma conquista das mulheres que lutaram ao longo do século XX, para ter 

acesso à instrução formal. Destaca-se que a maioria das mulheres com diploma é branca, o 

que evidencia a exclusão de mulheres negras e indígenas. Como princípio para superar estas 

desigualdades entre mulheres e homens e entre as próprias mulheres, e para a construção de 

uma política educacional igualitária, está a garantia de acesso para crianças a partir do zero 

ano  em  creches,  para  que  seus  responsáveis  tenham  condições  equânimes  de  acesso  ao 

mercado de trabalho.

Entretanto, além da garantia do acesso, é necessário que ambos, meninas e meninos, 

mulheres e homens, recebam tratamento igualitário nas instituições de ensino e que seu ensino 

seja de fato de qualidade. Quanto ao acesso e permanência na escola, o plano destaca que há 

uma paridade de matrícula,  com 51,34% de crianças do sexo masculino,  matriculadas em 
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2006, nos anos iniciais, e 48,66% de crianças do sexo feminino (INEP/MEC, 2006 apud II 

PNPM,  2008).  Já  na  última  etapa  da  educação  básica,  o  ensino  médio,  este  quadro  se 

modifica, com 45,94% de rapazes matriculados, para 54,06% de moças (INEP/MEC, 2006 

apud II PNPM, 2008). O documento afirma que, durante o ensino médio, os meninos/rapazes 

deixam de  frequentar  a  escola  em maior  proporção  do  que  as  meninas/moças,  devido  às 

diferentes expectativas que se depositam nestes grupos. E que os estereótipos de gênero levam 

os rapazes a quererem conciliar estudo e trabalho, muitas vezes sem sucesso (PNPM, 2008). 

Ao olhar para o ensino superior, vemos que as mulheres são maioria nos cursos de 

graduação e de pós-graduação, mas que a presença feminina persiste em cursos ligados ao 

cuidado,  como  Pedagogia  (91,3%  do  sexo  feminino  e  8,7%  do  sexo  masculino)  e 

Enfermagem (82,9% do sexo feminino  e  17,1% do sexo masculino).  Já  quando focamos 

profissões que não são consideradas tipicamente femininas, pois não estão ligadas ao cuidado, 

vemos as seguintes porcentagens: para Ciências da Computação, temos 18,8% de presença 

feminina  e  81,2% de  presença  masculina,  e,  para  Engenharia,  temos  20,3% de  presença 

feminina e 79,7% de presença masculina (Ristoff, 2007 apud II PNPM, 2008). Esses dados 

refletem os padrões sexistas vigentes em nossa sociedade, que dominam a divisão sexual do 

trabalho, insistindo em uma divisão na qual as mulheres estariam relegadas à esfera doméstica 

e os homens, à esfera do público. 

Quando  relacionamos  a  questão  do  acesso  das  mulheres  à  educação  com  outros 

indicadores sociais, como raça-etnia ou região, percebemos gritantes desigualdades no interior 

do grupo mulher. Por isso, é importante, ressalta o Plano de Política Pública para as Mulheres, 

a criação de políticas públicas para grupos específicos, tais como mulheres negras e mulheres 

indígenas. Para superar estas desigualdades, o plano propõe políticas “que visam atuar nas 

práticas escolares, nas suas rotinas, nos currículos, nos materiais didáticos e paradidáticos, 

para  combater  as  desigualdades  que  atingem  as  diferentes  mulheres  e  que  atuam  na 

perpetuação de práticas sexistas, racistas, lesbofóbicas e homofóbicas” (II PNPM, 2008). 

Dentre suas metas, destaco, como maneiras de superar as desigualdades oriundas tanto 

das relações de gênero quanto das relações étnico-raciais:  a formação de profissionais  da 

educação  básica  nas  temáticas  de  gênero,  relação  étnico-racial  e  orientação  sexual; 

alfabetização das mulheres; ampliação da presença de mulheres negras no ensino superior. 
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Como pode-se perceber nos documentos finais da CONAE e do PNPM, temos neste 

último  uma  reflexão  mais  sistemática  acerca  das  desigualdades  a  que  as  mulheres  estão 

submetidas no processo educacional e encaminhamentos para superá-las. A forma como o 

documento da CONAE trata as questões da diferença tende a deixá-las em segundo plano, ao 

não especificar e não problematizar como se dão estas construções. Além disso, ao misturá-las 

em um único eixo, tende a invisibilizá-las, e isso colabora para que a produção de políticas 

voltadas  para  estas  questões  continue  sendo uma preocupação relegada  a  segundo plano, 

frente a todas as outras demandas que afligem a educação brasileira atualmente. 

Neste  breve  panorama  da  abordagem  do  gênero  em  documentos  oficiais  – 

Constituição de 1988, Lei  de Diretrizes e Bases da Educação de1996,  Plano Nacional da 

Educação  de  2001,  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  1997,  Documento  Final  da 

Conferência Nacional de Educação de 2010 e Plano Nacional de Políticas para as Mulheres de 

2008  –  e  na  produção  acadêmica  referente  a  esta  temática  publicizada  pela  Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação, vemos que persiste uma linguagem que 

invisibiliza  as mulheres,  utilizando-se de termos genéricos  no masculino para se referir  a 

mulheres e homens, e não considerando como as relações de poder oriundas das relações de 

gênero são usadas para estruturar as relações entre mulheres e homens. Vemos também que as 

propostas para superação desta desigualdade, considerando a prática da sala de aula, no II 

PNPM e na CONAE se voltam para a formação continuada de professoras em questões de 

gênero,  relações  étnico-raciais  e  orientação  sexual,  como  uma  possibilidade  real  de 

sensibilizar as e os profissionais da educação para a construção de uma educação, de fato, 

igualitária, o que justifica o foco priorizado neste trabalho.  
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3. O CASO EM ESTUDO

O  estudo  de  caso  constitui  uma  das  opções  metodológicas  possíveis  na  área  de 

Ciências Sociais, mas seu uso também é comum em diferentes áreas do conhecimento, como 

a  Psicologia  e  a  Medicina  que  o  utilizam  “para  fins  de  diagnose,  tratamento  ou 

acompanhamento” (André, 1995, p.30). Já na Sociologia e na Antropologia, são privilegiados 

os estudos de caso quando há o desejo de aprofundar um caso específico, por exemplo, a 

investigação acerca de organizações, grupos ou comunidades (ibid.).

Para  Stake,  o  estudo  de  caso  não  seria  um  método  específico,  mas  um  tipo  de 

conhecimento: “estudo de caso não é uma escola metodológica, mas uma escolha do objeto a 

ser estudado” (Stake apud André, 1995, p.16). O autor define ainda o estudo de caso como “o 

estudo de uma particularidade e da complexidade de um caso no singular, levando a entender 

sua atividade dentro de importantes circunstâncias” (Stake apud André, 1995, p.17).  

 Desse modo, ao eleger o estudo de caso como desenho da pesquisa, o pesquisador ou 

pesquisadora deve evitar fazer generalizações, pois lida-se com um caso particular que pode 

ou não apresentar características mais gerais. 

Podemos perceber então que o estudo de caso é um desenho preferível quando se quer 

investigar  um caso  em particular,  evitando  generalizações,  considerando  o  contexto  e  as 

significações que o grupo dá à sua realidade, de modo que critérios como verdade ou mentira 

tornam-se  dispensáveis.  Opto  pelo  estudo  de  caso  levando  em  consideração  estas 

características,  pois  ao  observar  uma formação  continuada  vejo  que  os  elementos  que  o 

estruturam se adéquam bem ao trabalho pretendido aqui, de construir uma reflexão acerca do 

que foi observado, levando em conta o contexto, sem pretensão de generalizações. 

3.1. O caso em particular

Levando em consideração os critérios enunciados no tópico anterior,  elejo como o 

estudo de caso para a pesquisa que aqui descrevo a observação de uma formação continuada 

para professoras da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro (SME-

RJ), realizadas no segundo semestre de 2010.
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A formação continuada foi realizada na forma de oficinas, cujo título era  Por uma 

educação  não  sexista e  tinham por  objetivo  sensibilizar  as  professoras  nas  temáticas  de 

gênero/sexismo, violência contra a mulher, raça/etnia, orientação sexual e sexualidade. 

As oficinas foram oferecidas através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de 

Educação da Cidade do Rio de Janeiro na figura do Comitê de Gênero e a ONG CAMTRA – 

Casa  da  Mulher  Trabalhadora.  O  Comitê  de  Gênero  é  um  “grupo  constituído  por 

professoras/es  da Rede Municipal de Ensino,  criado com vista a promover,  no âmbito da 

Secretaria  Municipal  de  Educação,  a  reflexão/ação  das  questões  relacionadas  a  gênero  e 

violência doméstica” 7; já a ONG CAMTRA é uma instituição feminista, sem fins lucrativos, 

fundada  em  1997,  que  tem  entre  suas  políticas  e  objetivos  que  orientam  a  prática  da 

instituição:  “Assumir  o  papel  de  escola  de  formação  de  militância  feminista  e  social, 

realizando ações concretas e proporcionando oportunidades de estudo, reflexão e debate na 

própria instituição e em outros espaços” 8.

Com esta premissa, um núcleo dentro da Casa da Mulher Trabalhadora, o Núcleo de 

Mulheres Jovens da CAMTRA, cria, a partir da experiência com estudantes de institutos de 

formação de professoras/es, juntamente com os questionamentos a respeito das diferenciações 

que são feitas cotidianamente dentro e fora da escola entre mulheres e homens, um projeto 

intitulado  Por  Uma  Educação  Não  Sexista, em  parceria  com  a  Secretaria  de  Educação 

Continuada,  Alfabetização  e  Diversidade  do  Ministério  da  Educação  –  SECAD/MEC. 

Agregam  a  estas  preocupações  iniciais  as  temáticas  de  raça/etnia,  orientação  sexual  e 

sexualidade. E procuraram, através do curso, levar para os institutos de formação reflexões 

que  apoiassem  as  professorandas  no  enfrentamento  destas  temáticas  em  sala  de  aula, 

“respeitando a diversidade e desconstruindo preconceitos para a construção de uma educação 

transformadora” (Silva, Silva & Santos, 2009). Este curso originalmente foi construído para 

ser desenvolvido em quarenta horas, mas quando a oficina com este mesmo título é oferecida 

7

7

 Informação disponível no endereço eletrônico http://www0.rio.rj.gov.br/sme/, último acesso em 
11 de junho de 2011. 

8

8

 Informação disponível no endereço eletrônico http://www.camtra.org.br/quem.php, último acesso 
em 11 de junho de 2011.
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às professoras da cidade do Rio de Janeiro em parceria com o Comitê de Gênero, foi recortada 

para duas horas a três horas, constituindo-se como uma sensibilização.

Com  divisões  segundo  regiões,  a  SME-RJ  é  dividida  em  dez  Coordenadorias 

Regionais de Educação (CRE). A fim de atender toda a rede, foi oferecida uma oficina em 

diferentes  CRE  e  a  CAMTRA  ficou  responsável  pela  oficina;  o  Comitê  de  gênero 

disponibilizava o espaço e fazia a divulgação e inscrições nas unidades. Foram realizadas seis 

oficinas em seis CRE, com um público de duzentos e três professoras. 

As oficinas eram organizadas a partir do tempo disponibilizado pela CRE para realizá-

las – em algumas coordenadorias, podia ser de 2h30, e, em outras, 3h30 – e possuíam uma 

estrutura básica organizada em torno de duas dinâmicas: a dinâmica dos rótulos e a dinâmica 

de estudo de casos. A primeira consistia em colar rótulos nas participantes (negro/a, idoso/a, 

jovem, deficiente...)  e  elas  deveriam andar  pela  sala  e  perceber  como as pessoas  daquele 

espaço a tratavam devido ao seu rótulo; ao final, deveriam tentar saber o que eram e o porquê 

de  terem sido  tratadas  de  determinada  maneira  e  relatavam como se  sentiram.  Na  outra 

dinâmica, apresentavam-se situações às professoras, que deveriam dizer se concordavam ou 

discordavam  do  encaminhamento  relatado  e  o  porquê  do  seu  posicionamento. 

Complementares  a  estas  dinâmicas,  havia  também  a  apresentação  da  cartilha  Por  uma 

educação não-sexista, a dinâmica dos significados mulher, homem, feminino e masculino, e o 

filme  Mulheres do Brasil Presente! Essas atividades, por serem complementares, não eram 

realizadas em todas as oficinas.

Por que este caso em particular? Dadas as construções acerca das chamadas “questões 

da diferença”, que se fazem presente em nossa rotina e das demandas sociais que visam, em 

um  âmbito  mais  geral,  combater  as  desigualdades  historicamente  construídas  em  nossa 

sociedade, seja em relação às mulheres, aos negros/as, ou aos mais pobres, e reconhecendo 

que a escola é um espaço privilegiado para a desconstrução de estereótipos de gênero, raciais 

e  de  classe,  procuro  pesquisar  nesta  formação  como as  professoras  estão  significando as 

questões  de  gênero,  principalmente,  tendo  como  objetivo  entender  como  este  grupo  de 

professoras  está  conceituando  gênero.  Questiono  se  sua  abordagem  é  baseada  em  uma 

perspectiva mais tradicional, onde há separações bem visíveis entre atividades de meninas e 

atividades de meninos, ou se nas escolas desenvolve-se um trabalho onde as identidades de 

gênero, feminina e masculina, são valorizadas igualmente. Para tal, analisei os registros de 
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observação  e  demais  documentos  selecionados  na  pesquisa,  a  partir  dos  seguintes 

questionamentos:  como  as  participantes  concebem  o  gênero  e  a  sexualidade,  como 

identificam o masculino e o feminino? Ainda persiste uma visão de desigualdade por parte das 

professoras,  entre  os  gêneros  ou começa a  nascer  um olhar  da  diferença?  Como veem a 

questão da formação para lidar com estas questões?

Ao eleger a formação continuada das professoras como o local de minha observação, 

tenho  ciência  de  que  as  análises  formuladas  a  partir  do  material  empírico  da  pesquisa 

representam um recorte  arbitrário  da realidade,  o que implica que a  elaboração final  não 

constitui generalização. Por outro lado, permitem entender como professoras podem significar 

a diferença e, com isto, podemos identificar possíveis caminhos para o efetivo combate às 

desigualdades e para a construção de uma escola que valorize as diferenças oriundas tanto do 

gênero, como das questões étnicas ou das questões econômicas. 

3.2. Metodologia de análise

Tendo como referência as seguintes documentações: atas das reuniões da CAMTRA; 

material disponibilizado para as professoras (Cartilhas); e observação das oficinas, na qual se 

procuraram registrar as falas das participantes das oficinas  Por uma Educação Não-Sexista, 

pretendo problematizar  como o gênero pode ser  conceituado em um espaço de formação 

continuada de professoras. 

Através destes questionamentos iniciais quero entender como as professoras narram 

seu trabalho com as identidades de meninos e meninas, se estas construções contribuem para 

uma visão destes como diferentes ou desiguais. Com isto quero entender se prevalece neste 

espaço  uma  concepção  tradicional  de  meninos  e  meninas  ou  não,  e  qual  concepção  de 

sexualidade tende a predominar.

A partir  das  primeiras  leituras  dos  registros  das  observações  das  oficinas  foram 

definidas categorias de análise. A construção das categorias se insere em uma metodologia de 

pesquisa conhecida como análise de conteúdo, que é usada,  segundo Moraes (1999), para 

descrever  e  interpretar  o  conteúdo  de  uma série  de  documentos  e  materiais,  podendo se 

constituir em materiais verbais e não-verbais. Ainda para Moraes: 

“A análise de conteúdo, em sua vertente qualitativa, parte de uma série de 
pressupostos,  os  quais,  no  exame  de  um  texto,  servem  para  captar  seu 
sentido simbólico. Este sentido nem sempre é manifesto e o seu significado 
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não é único. Poderá ser enfocado em função de diferentes perspectivas. Por 
isso, um texto contém muitos significados.” (ibid., p. 02)

 Com base nas contribuições deste autor a respeito da análise de conteúdo, opto pela 

categorização por permitir uma redução de dados, onde se procuram destacar os elementos 

mais importantes do texto, tendo como base os objetivos da pesquisa (ibid.). Entendendo que 

a produção, a partir desta metodologia, tem um caráter provisório, dado que os fenômenos 

que  ocorrem  em  sociedade  estão  sempre  em  mutação,  é  importante  destacar  que  os 

significados  produzidos aqui também são provisórios na mesma medida em que o são os 

depoimentos em discussão. 

A metodologia de análise de conteúdo possui origem no final do século passado e nos 

últimos cinquenta anos tem passado por uma série de modificações, como afirma Moraes:

“Mesmo tendo sido uma fase de grande produtividade aquela em que esteve 
orientada pelo paradigma positivista, valorizando sobremodo a objetividade 
e a quantificação, esta metodologia de análise de dados está atingindo novas 
e mais desafiadoras possibilidades na medida em que se integra cada vez 
mais na exploração qualitativa de mensagens e informações. Neste sentido, 
ainda que eventualmente não com a denominação de análise de conteúdo, se 
insinua em trabalhos  de natureza dialética,  fenomenológica e etnográfica, 
além de outras.” (ibid., p.01)

Ao reconhecer outras formas de produção do conhecimento além daquela a que esteve 

inicialmente atrelada, a análise de conteúdos começa a ser usada em diversas ciências e a ser 

ressignificada, ou seja, antes era usada somente em pesquisas quantitativas e agora passa a ser 

usada também em pesquisas qualitativas. Permitindo uma abordagem ligada à etnografia e à 

fenomenologia, passa a ser entendida como um meio de produzir conhecimento científico que 

não  está  ligado  à  linha  positivista.  Utilizando  este  método,  procuro  reconhecer  as 

estabilizações de sentido que são produzidas ao analisar as documentações de referência da 

pesquisa, entendendo que estas estabilizações possuem um caráter provisório, ou seja, são 

instáveis em sua significação. Porém, ao reconhecer esta instabilidade, reconheço também que 

a todo o momento produzimos estabilizações momentâneas a fim de podermos significar os 

fenômenos que se passam em sociedade. Entendo o espaço de formação continuada como um 

local em que se produziram estabilizações, cuja problematização pode ser útil na medida em 

que a usemos para refletir sobre a temática que neste trabalho se aborda.

Desse  modo,  foram  construídas  quatro  categorias:  gênero;  orientação  sexual  e 

sexualidade; desigualdade e diferença; formação. 
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Após esta etapa da categorização, o momento que se sucede será a analise do material 

produzido, quando procurarei descrever e interpretar este material. A descrição é entendida 

como  uma  parte  do  processo  de  comunicação  do  trabalho  desenvolvido,  onde  procuro 

descrever o conjunto de significados gerados em cada categoria. A interpretação é o momento 

onde se busca compreender o que foi gerado nas categorias à luz de uma fundamentação, que 

é o referencial teórico que embasa a pesquisa. São, portanto, questões interpretadas em um 

dado contexto e com articulações teóricas específicas.

3.3. Análise dos registros da pesquisa

Como bem demarcado ao longo do trabalho, as chamadas “questões da diferença” se 

constituem como algo marcante na sociedade brasileira atual. Ainda há aqueles e aquelas que 

defendem que estas questões não deveriam ser tratadas no meio escolar, mas, por outro lado, 

há  grupos  que defendem que  um espaço privilegiado para  o  trabalho  com a  temática  da 

diferença é a escola. Através de estudos e pesquisas, há um entendimento cada vez maior que 

ignorar a forma como a diferença está sendo trabalhada no meio escolar não colabora para a 

aprendizagem e para melhorar as relações das pessoas que estão na escola, incluindo alunos, 

alunas, funcionários e funcionárias.

Chega-se,  atualmente,  à  constatação de que em locais  onde há maiores  índices  de 

preconceito  e  discriminação  a  aprendizagem  é  menor,  como  foi  concluído  em  pesquisa 

realizada  em  2009,  cujo  título  é  Preconceito  e  Discriminação  no  Ambiente  Escolar, 

promovida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e o Instituto de Pesquisas 

Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP),  com  o  objetivo  de  “mensurar  situações  de 

discriminação  no  ambiente  escolar”  (MEC/INEP,  2009,  p.  4).  Concluíram  que  as  áreas 

temáticas de discriminação pesquisadas - étnico-racial, de deficiência, de gênero, geracional, 

socioeconômica, territorial e de identidade de gênero - estavam presentes em todas as escolas 

públicas  estudadas  e  que,  nas  escolas  com  índices  mais  elevados  de  preconceito  e 

discriminação, as avaliações dos alunos e alunas tiveram resultados menores.

Faz-se  necessário,  portanto,  questionar  de  que  maneira  as  diferenças  estão  sendo 

tratadas  na  escola.  Aqui,  diferença  está  sendo  entendida  como  o  oposto  ao  sentido  de 

homogeneização, aonde todos e todas devem ser idênticos, Para muitas pessoas, as noções de 
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diferença e desigualdade podem ter o mesmo sentido, porém, na abordagem teórica com que 

estou trabalhando, entendo que diferença e desigualdade são disjuntivos, ou seja, não são a 

mesma coisa. As questões da diferença estão sendo consideradas a partir do campo da cultura, 

onde há o reconhecimento que temos pertenças culturais  diferentes,  ainda que múltiplas e 

instáveis,  e  estas  devem ser  respeitadas,  também,  no  âmbito  escolar,  em oposição  a  um 

modelo de sujeito masculino, heterossexual e branco tido como sujeito universal, marcas de 

uma colonização eurocentrista e androcêntrica.

E  entendo  diferença  e  igualdade  como  complementares  e  interdependentes,  como 

afirma Scott: “não são opostos, mas conceitos interdependentes que estão necessariamente em 

tensão” (Scott, 2005, p. 14). Para autoras como Scott, é necessário romper com o binarismo 

que  se  construiu  entre  igualdade  e  diferença,  pois  não  temos  que  fazer  uma opção entre 

igualdade e diferença, podemos afirmar que somos iguais, mas diferentes (Scott, 2005).

Ao se considerar a diferença na escola, um primeiro trabalho a ser feito é deixar de 

encarar diferença como sendo desigualdade, deficiência, e entender seu reconhecimento como 

um dos elementos fundamentais para a construção da igualdade, como nos aponta Candau 

(2010). Portanto, faz-se necessário ressignificar, na escola, as concepções que grande parte 

das professoras e dos professores possuem de igualdade, diferença e desigualdade (Ibid.).

Ao analisar o material da pesquisa são estas as concepções teóricas que estão sendo 

consideradas  para entender  e  interpretar  as falas  das  professoras da formação continuada. 

Como  elaborado  no  tópico  anterior  a  intenção  ao  produzir  categorias  de  análise  era 

reorganizar o conteúdo dos textos, focando para as questões da pesquisa aqui desenvolvida. 

Com  isto  foram  elaboradas  quatro  categorias  orientação  sexual  e  sexualidade;  gênero; 

desigualdade e diferença; formação. Com base nessas concepções teóricas, procuro colocar 

nas devidas categorias recortes dos documentos e das observações feitas durante a formação 

continuada,  que  são  falas  das  professoras  sobre  atividades  realizadas  nas  oficinas, 

depoimentos sobre situações acontecidas na escola ou em suas vidas. Em seguida, questiono 

esse material tendo como guia as questões da pesquisa.

3.3.1. Orientação sexual e sexualidade

Orientação sexual e sexualidade são entendidas aqui como sendo a forma como nos 

relacionamos afetiva e sexualmente conosco e com os outros, ou seja, como nos relacionamos 
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com nosso corpo, sentimentos, as formas de sentir prazer, por quem sentimos atração. Então, 

os  recortes  dos  textos  foram  marcados  como  pertencentes  a  esta  categoria  quando  era 

mencionado uma relação afetiva ou sexual em relação a outra pessoa, ou quando o falante 

ressalta a orientação ou o gênero de uma pessoa referida. São relacionados a esta categoria as 

falas  que  estão  ligadas  à  definição  do  ser  mulher/menina,  homem/menino,  gay,  lésbica, 

travesti, transexual e ao seu comportamento. 

Percebe-se  que  surgem  comentários  a  respeito  da  orientação  sexual  quando  há 

provocações  por  parte  das  dinamizadoras;  por  exemplo,  na  dinâmica  dos  rótulos  havia  o 

rótulo de gay, lésbica e travesti, e, com isto, surgiram comentários do tipo: “Os travestis agem 

como pessoas normais”; “Comecei a perceber que era apenas um rótulo que a gente coloca 

nas pessoas”; “Lésbicas: afirmou que se sentiu excluída, foi chamada de doente, a mesma 

coisa quem era gay”; “Acontece muito preconceito na escola, se associa travesti a prostituição 

e eles deveriam ter o direito de usar o nome” e ainda:

“na escola, tenho uma aluna de 11 anos; os meninos quiseram fazer algo e eu 
e eles conversamos, porque ela gosta de muita coisa ligada ao masculino e as 
pessoas  da  escola  respeitam.  A mãe procurou conversar  e  não entende o 
porquê da filha ser assim, eu disse à mãe que ela tem que procurar uma ajuda 
profissional. A menina fica cerceada com a forma como a mãe lida com ela”.

Podemos  ver  com  estas  falas  que  há  um  reconhecimento  de  que  acontece  o 

preconceito  e  de  que  há  uma  divisão  entre  as  professoras  que  aceitam estas  orientações 

sexuais que fogem de um chamado conceito de normalidade e outras que possuem uma visão 

intolerante, como por exemplo: “Uma professora mencionou os problemas que tem tido em 

sala de aula, tem que lidar com o homossexualismo9.”; “Uma professora disse dar graças a 

Deus por seus filhos não serem homossexuais, serem ‘corretos’”.

Também se  pode  destacar  neste  tópico  que,  no  espaço  escolar,  a  diferença  é  um 

elemento  de destaque,  pois  entre  os  rótulos  havia  o  de heterossexual  e  os  comentários  a 

respeito deste eram: “Falavam que era normal e só. Passou despercebida. A pessoa que tirou 

este rótulo comentou que é mais fácil comentar o que é diferente do que o que é normal, ou 

99 Considerando a trajetória de luta dos movimentos LGBT´s, que reconhecem como significativo 
avanço a retirada do sufixo –ismo, que é usado em doenças, para o –idade como possibilidade de 
construção das identidades, reconheço como termo certo homossexualidade, porém mantive a 
grafia como enunciada na oficina.
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seja, o heterossexual passa indiferente”. Neste tipo de comentário podemos perceber que a 

heteronormatividade,  por  ser  considerada  a  norma  da  sociedade,  não  é  questionada,  os 

questionados sobre a sexualidade e sobre o gênero são os outros, aqueles e aquelas que fogem 

do que é tido como normal, dos estereótipos. 

  A heteronormatividade, que é, entre outras coisas, a concepção onde todos e todas 

devem se relacionar com o sexo oposto, ou seja, mulher se relaciona afetiva e sexualmente 

com homem e  homem se  relaciona  afetiva  e  sexualmente  com mulher  foi  durante  muito 

tempo  considerada  como  uma  norma  social  e  somente  nos  últimos  anos  passa  a  ser 

questionada de forma mais intensa,  principalmente pelo movimento LGBT que luta pelos 

direitos  das lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Com isto temos o questionamento dessa 

normatividade, por não contemplar todas as formas nas quais os seres humanos podem ser 

relacionar  e  se  identificar:  as  relações  heterossexuais  são  uma  possibilidade  possível  de 

interação humana, mas não a única, assim como as fixações de coisas para homens e coisas 

para mulheres não são divisões válidas, pois os sujeitos deveriam poder gostar das coisas que 

se identificam sem ficar presos a algum tipo de julgamento.

Sobre sexualidade, é importante destacar que de início as professoras pensavam que a 

oficina  iria  abordar  este  tema  exclusivamente,  fato  considerado em uma das  reuniões  de 

avaliação da CAMTRA: “Observou que as professoras tinham uma maior expectativa quanto 

à questão da sexualidade” e “fala que o fato das professoras acharem que a oficina era sobre 

sexualidade tem a ver com o desconhecimento do termo sexismo e também com quererem 

‘controlar’ a sexualidade dos/as jovens”. 

As professoras também demonstram isto ao afirmar que “as crianças estão com este 

tema na cabeça, perguntam muito e não sei como esclarecer este tema, por isto estou aqui” e 

“Trabalha em uma creche em Jardim América, está preocupada em como passar estes temas 

para as crianças.”.

Podemos também destacar nesta categoria uma tendência que apareceu na maioria das 

oficinas que é a de responsabilizar negativamente as meninas e moças por qualquer atitude de 

cunho mais explicitamente sexual: afirmam algumas professoras que as meninas atualmente é 

que agarram, usam saia curta, provocam e brigam. Reconhecem também que há uma visão 

intolerante para o que se espera de meninas e de meninos. Algumas falas são “perdemos a 
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noção de limite, vem a menina com a saia curta”; e outra professora intervém, falando: “a 

menina pode andar como quiser. Isto não quer dizer que ela está se oferecendo.”.

E outra fala segue: 

“existem situações e situações. A escola é um espaço que possui regras, mas 
vejo  uma  visão  intolerante  a  partir  do  gênero.  Quando  se  assume  esta 
identidade de mulher, sou tolhida de várias coisas. Quando eu ratifico que 
colocar um bustiê significa que ela está se oferecendo e o menino quando 
tira a blusa não é visto como um objeto. Precisamos problematizar na escola 
esta tolerância com as questões de gênero, como isto há violências que são 
consentidas.”

Desse modo, sobre as questões de sexualidade, ficou notória uma responsabilização 

das meninas/moças por terem comportamentos e atitudes que são vistos como inapropriados, 

sem,  contudo,  levar-se  em consideração  o  que  os  meninos/rapazes  fazem.  Somente  nesta 

última fala se apresenta uma problematizarão sobre esta questão.

Também  vemos  que  ainda  persiste  uma  visão  de  que  homens  e  mulheres,  gays, 

lésbicas e travestis compartilham na fala das professoras uma diferença que remete a uma 

inferioridade  e  é  assim considerada  uma desigualdade.  A tolerância  maior  com alunos,  a 

responsabilização das meninas por comportamentos sexuais, o medo de ter que e não saber 

como lidar com alunos e alunas com uma orientação que fuja da norma, tudo isso são indícios 

que  nos  ajudam a  perceber  que  as  professoras  desta  formação  ainda  mantêm uma visão 

predominantemente tradicional destas questões. O tradicional está sendo entendido aqui como 

um modelo que hierarquiza mulheres e homens e não aceita as demais formas de se relacionar 

além daquelas consentidas pela heteronormatividade.

3.3.2. Formação

Em relação  à  categoria  Formação,  foram colhidos  fragmentos  nos  textos  onde  as 

professoras falavam de sua formação ou de espaços formativos, mas também da formação 

dos/as alunos/as. 

Nesta  categoria,  vemos  que  a  instituição  responsável  pelas  oficinas,  a  CAMTRA, 

ressalta que seu principal objetivo é de sensibilização a respeito das temáticas abordadas, pois 

as oficinas se constituem como um fragmento de um curso de quarenta horas, ou seja, apesar 

de estar inserida em um curso de formação continuada,  a oficina  Por uma educação não 
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sexista não pretende necessariamente concluir uma formação, mas sim levar elementos para 

reflexão, dado o curto tempo disponível. 

Sobre a formação, as professoras destacaram a existência de um grupo de estudo na 

primeira CRE sobre as temáticas da diferença, cujo nome é  Tupiafrogen “que é um projeto 

criado por ela10 para discutir estas questões na CRE”. 

 Parece haver interesse em estar neste espaço como maneira de contribuir com a escola 

em que atua, no sentido de dar um retorno, levar o que foi aprendido para a unidade, como 

afirmado nestas falas: “se inscreveu para aprender, tem motivações de ordem pessoal; a escola 

dela desenvolve um projeto sobre a questão da violência contra a mulher, sexualidade, e é 

muito  interessante  desenvolver  trabalhos  com  estas  temáticas  na  escola.”  e  “eu  queria 

aprender para passar a experiência para a escola”.

Em relação à aprendizagem - entendida aqui como um processo formativo, já que a 

diversidade  ou  não  de  conteúdos  e  temáticas  abordadas  pela  escola  e  pelas  professoras 

incidem, também, na maneira como os alunos e alunas se relacionam com o mundo - de temas 

relativos à diferença, como a cultura e história afro-brasileira pelos alunos e alunas, as falas 

das professoras são no sentido de que matérias como história ficam de lado, pois a Secretaria 

Municipal dá ênfase às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. E também existe o 

problema de não haver uma formação continuada para todas as professoras da rede. Algumas 

falas nesse sentido: “A matéria de História fica de lado. E quando consegue dá um conteúdo 

nesta aula passa bem rápido e quando o aluno chega ao ensino médio fica desorientado”; e um 

professor completa: “a rede se preocupa com Português e Matemática e fica complicado falar 

de outras coisas”. Em outra CRE, uma professora afirma: “Há uma lei, porém ainda não é 

abordado da maneira que deveria ser. Os professores querem trabalhar, porém possuem pouco 

conhecimento sobre isto”.

3.3.3. Gênero

A próxima categoria de análise é Gênero, entendido como uma diferenciação cultural 

que se faz entre mulheres e homens. Foi procurado ao longo dos textos as vezes em que se 

diferenciam meninas de meninos, mulheres de homens. 

101  Professora da rede, que atua na primeira CRE.
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Neste tópico, apareceu a preocupação com a atuação de homens na educação infantil. 

A esse  respeito,  temos  duas  questões:  uma  das  professoras  afirma  que  a  problemática 

principal vem da comunidade, o que é exposto em falas como: professora da ouvidoria da 

CRE afirma que “recebeu várias  reclamações  por  ter  homens trabalhando em creches”;  e 

“Uma das professoras diz que existe preconceito sim, porque há uma maldade dos pais de que 

possa haver algum comportamento sexual”; mas um dos poucos professores que participaram 

das oficinas diz: “quando comecei a trabalhar, senti mais preconceito com as colegas que com 

os pais”; e outro professor “Diz que gosta de cuidar de criança, e o preconceito parte muito 

das mulheres”. 

Nesta categoria também vemos um destaque para o que é esperado das meninas e dos 

meninos; eis algumas falas: “A gente cria os meninos para não aprender a cuidar. Eles não são 

educados para o cuidado, vide suas brincadeiras: enquanto as mulheres brincam de casinha, 

comida, os meninos brincam de caminhão, de espada”. Em outra fala, há a afirmação que as 

alunas e alunos trazem de casa esta distinção:

“Afirmam que os alunos são taxativos no que definem ser para meninos e 
meninas.  A menina tem que recuar e o menino atacar.  Outra participante 
disse que os comportamentos vem muito de casa: ‘os pais educam meninos e 
meninas como se viessem de planetas diferentes’. Se uma menina quer jogar 
futebol (cita o livro  Menino brinca com menina?,) os próprios professores 
dizem que a menina vai se machucar.”

Ao analisar  de que  maneira  as  professoras  concebem gênero,  percebo,  a  partir  do 

registro  dessas  falas,  que  há  uma consciência  de  que  meninos  e  meninas  são  criados  de 

maneira diferentes, que enquanto os primeiros são criados na rua, as meninas são criadas em 

casa. E o fato de haver esta divisão faz com que os professores não se sintam profissionais 

quando atuam na educação infantil, como afirmado por esta professora: “o homem não se 

sente professor quando trabalha com crianças pequenas”. 

Ao falar  sobre  as  possíveis  divisões  que  podem existir  entre  meninas  e  meninos, 

participantes das oficinas afirmam que as crianças já trazem de casa certos estereótipos e que 

na  escola  fica  difícil  desmitificá-los,  como esta  professora  comenta:  “tem um projeto  na 

creche para falar de questões de gênero e tem problemas com os pais que ‘encrencam’ com as 

questões trabalhadas na creche.”. Ao mesmo tempo em que as professoras afirmam que as 

crianças trazem estas pré-noções de casa, só houve o comentário de uma unidade que fazia 

um trabalho pedagógico de valorização de ambos os gêneros. 
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Sobre o que esperam de meninas e de meninos, ainda parece se manter uma tolerância 

maior com um certo comportamento para o grupo masculino do que para o feminino, como 

esta professora afirma: “Somos mais tolerantes com os meninos quando são bagunceiros ou 

rebeldes, levados, do que o somos com as meninas”. Este tipo de consideração aparece em 

outros  registros,  onde  se  afirma  que  se  aceita  mais  do  aluno  que  ele  seja  um  pouco 

desobediente  e  indisciplinado  do  que  da  aluna,  pois  ainda  operamos  com  um  padrão 

tradicional de feminilidade e de masculinidade, em que se espera que a menina seja quieta e o 

menino, arteiro. Afirmou-se ainda que este comportamento não interfere na aprendizagem dos 

meninos, e são mesmo considerados pelas professoras como elementos que constituem o ser 

inteligente dos meninos. Assim, ser rebelde e questionar são características do ser bom aluno, 

mas muitas  alunas  são vistas  como boas  alunas  porque se  esforçam e trabalham muito e 

poucas vezes são boas alunas por serem questionadoras, no que esta pesquisa coincide com as 

que são relatadas em Povey, 2004, e em Carvalho, 2009.

Trago para esta categoria um elemento já mencionado nas anteriores que vejo como 

permeado pelas relações de gênero, que é uma tendência a responsabilizar as meninas por 

estarem tendo comportamentos  que as  professoras  consideram inapropriados:  conforme já 

mencionado, foi comum a referência ao fato de que as meninas usam saias curtas, agarram os 

meninos e brigam, atualmente, mais do que os meninos. E em nenhum momento foi afirmado 

ou criticado esse tipo de comportamento ou responsabilidade para os meninos.

Com isto,  podemos perceber  que no grupo observado parece se manter uma visão 

tradicional do ser menino e do ser menina, mas essa perspectiva não é algo coeso. Algumas 

professoras  reconhecem estas  diferenciações  e  procuram desmitificá-las  ou  demonstraram 

começar a percebê-las a partir da formação.

3.3.4. Diferença e Desigualdade

A categoria  Diferença  e  Desigualdade diz  respeito  a  qualquer  enunciado  que  se 

relacione com questões da diferença, como questões do jovem, do negro/a, do deficiente etc.

Nesta categoria, destacou-se a visão de que a juventude está mais apta a aceitar as 

questões  da  diversidade.  Como  exemplo  de  fala  neste  sentido:  “Um  lado  positivo  dos 

adolescentes de hoje é uma ‘maior aceitação da diversidade sexual”.



49

Também apareceu a permanência de estereótipos sociais  para negros e negras,  que 

muitas vezes são vistos como não belos devido padrões estéticos racistas. Sobre isto, uma 

professora comenta do trabalho realizado em uma creche onde atuou: “Quando dirigi uma 

Casa da Criança e todas as figuras eram loiras e eu tirei e botei figuras de pessoas negras, as 

funcionárias  começaram  a  questionar  por  que  as  figuras  negras  e  não  as  brancas,  e  eu 

perguntei: como vocês são?”. Esta mesma professora relatou outras situações sobre a questão 

do negro/a: “Entender o negro? As pessoas podem até compreender, mas viver é muito difícil. 

Sempre quis ser noiva da festa junina e não podia. Em casa, a minha autoestima era boa, mas, 

na escola, não.”

Também gostaria de destacar aqui, por considerar importante o trabalho na escola com 

a desconstrução de estereótipos  sociais,  uma fala  de uma professora que é  readaptada na 

secretaria da escola e relata o seguinte caso: “Aconteceu dentro de uma creche: uma criança 

falou para a outra ‘sai de perto de mim, que você é preto’, e eu achei muito pesado e eu vim 

aqui para aprender como lidar com isto”. Este tipo de fala evidencia a urgência que algumas 

professoras sentem em aprender a trabalhar com estas questões e também sinaliza a busca que 

estas  profissionais  fazem  para  estar  em  formações  que  abordem  questões  às  quais 

provavelmente não tiveram acesso durante sua formação inicial.

Além dos estereótipos sociais para negros/as, quem procura abordar a lei 10.639/03 

muitas vezes encontra dificuldade na aceitação dos responsáveis, como exemplificado na fala 

que se segue: “uma professora da minha escola estava trabalhando uma dança e uma aluna 

levou  a  letra  para  casa  e  depois  voltou  falando  que  não  podia  dançar,  porque  a  música 

exaltava falsos deuses; a mãe foi chamada para conversar na escola, mas não teve jeito”.

Outra professora comenta o caso acontecido em sua turma: “tive um problema com os 

evangélicos e tive que fazer uma reunião de responsáveis para lidar com isto. Peguei a LDB e 

li e falaram que não queriam nada da África, e aí eu falei: “Você come feijão? Feijão é da 

África”.

Sobre a  questão da desigualdade entendo que parte  dos fragmentos  das  demais se 

encaixa aqui, como as concepções sobre homossexual, sobre gênero, negros/as - concepções 

que, ao invés de valorizar a diferença, criam um fosso entre as identidades homossexuais e 

heterossexuais, entre as identidades femininas e masculinas, entre negros, negras e brancos, 
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brancas,  tendem  a  não  valorizar  positivamente  a  diferença  e,  desse  modo,  criam 

desigualdades.

Por exemplo, em uma situação ocorrida na dinâmica dos rótulos em uma das CRE, 

aconteceu o seguinte: a turma, em dado momento da atividade, criou um grupo de elite, onde 

se  convidavam somente  aqueles  identificados  por  rótulos  considerados  dignos  de estarem 

naquele espaço da elite; temos dois depoimentos a esse respeito: 

“Negra: as pessoas não viam diferença. Porém faziam comentários do tipo: 
Ah, eu vou num baile legal, mas você não pode ir. Quando surgiu dentro da 
organização do grupo de professora um grupo de elite a partir dos rótulos, as 
pessoas que estavam com o rótulo de negras não foram convidadas.”

E a outra  situação que se  seguiu foi  da pessoa com o rótulo de branca:  “Branca: 

percebeu que era algo bom, quando foi chamada para fazer parte do grupo da elite”.

Em dado momento, em uma CRE, quando falamos sobre estereótipos de gênero, uma 

professora relatou o seguinte caso: “diz que seu marido tentou pegar uma licença para cuidar 

da filha e a médica não deixou, porque disse que ele não iria cuidar da filha, que a mãe já 

devia estar fazendo isto e que isto não era coisa de homem”. 

Nestas  quatro  categorias  podemos  observar  que  as  professoras  trouxeram  para  o 

espaço de formação o reconhecimento de que as “questões da diferença” são uma realidade no 

cotidiano escolar e que muitas vezes encontram dificuldade no trabalho com estas questões, 

seja porque lhes falta formação seja porque a aceitação da comunidade escolar não acontece. 

Lidar com estas questões não é uma tarefa fácil,  porém se faz de vital importância que a 

escola problematize-as no seu cotidiano, pois somente assim a transformação da educação 

poderá incluir as diferenças sem torná-las desigualdades.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme destacado nos capítulos um e dois desta monografia, o acesso das mulheres 

à escola  e ao trabalho foram conquistas  que procuravam primeiramente romper com uma 

visão de que as mulheres seriam o chamado sexo “frágil” que isto as incapacitaria para uma 

série de atividades consideradas pertencentes ao mundo masculino. Através, principalmente, 

da luta organizada, as mulheres conseguiram condições de acesso à escola, ao trabalho e à 

vida pública.  Porém, uma das questões ainda levantadas pelo movimento feminista é que 

essas conquistas não superam as distinções que historicamente foram feitas entre estes dois 

sujeitos.

Ao  constatar  que  tais  acessos  não  garantem  a  igualdade,  as  teóricas  feministas 

formularam uma pedagogia feminista que teve, entre outros objetivos, romper com uma visão 

desigual de meninas e meninos, formulando uma educação em que estes dois sujeitos tenham 

espaço para desenvolver todas as suas capacidades. Estas proposições não fazem, ainda, parte 

da grade de formação da maioria dos cursos de formação de professoras/es, tanto em nível 

médio, quanto no nível superior, e poucas são as profissionais que têm acesso e incorporam 

estas práticas no seu fazer pedagógico. 

Dadas estas questões, considerei que seria importante entender como as professoras 

podem estar significando gênero, e discutir se ainda há uma visão tradicional acerca desse 

tema ou se já se difunde um olhar da diferença para o gênero.

 Com este objetivo, desenvolvi o estudo de caso, que é apresentado no capítulo três: o 

estudo da formação continuada de professoras da cidade do Rio de Janeiro, onde se procurou 

problematizar essas significações a partir da discussão de quatro categorias, a saber: gênero, 

orientação sexual e sexualidade, diferença e desigualdade, formação. 

Ainda  no  capítulo  três,  vimos  que  predomina  uma  visão  tradicional  acerca  das 

identidades de meninas e de meninos, e que as professoras afirmam que é algo que as crianças 

e adolescentes trazem de casa.  Contudo,  somente uma aponta o trabalho desenvolvido na 

escola sobre valorização de meninos e meninas, em um total de duzentas e três professoras. 

A  perpetuação  de  estereótipos  de  gênero  fortalece  e  atualiza  a  visão  de  uma 

masculinidade tradicional ligada à agressividade e a competição, que leva os mais pobres a 

tentar  conciliar  estudo  e  trabalho  ainda  jovens,  não  deixando  que  aproveitem de  fato  o 
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processo escolar; com relação às meninas, tende-se a valorizar uma feminilidade em moldes 

tradicionais,  onde  se  espera  que  sejam mais  comportadas  do  que  seus  colegas,  que  não 

apresentem  comportamentos  tidos  como  mais  sexualizados,  como  o  interesse  por  algum 

colega; considera-se que a menina só é inteligente, porque se esforça, e suas escolhas tendem 

a  atividades  ligadas  aos  papéis  que  tradicionalmente  lhe  foram relegados,  ou  seja,  o  de 

cuidado.

Estes  estereótipos  também são  reproduzidos  no  mundo  do  trabalho  onde  há  mais 

mulheres que trabalham em posições de pouco prestígio social e sem uma seguridade formal, 

reproduzindo que o trabalho feminino é, em muitos casos, de pouco valor. Também podemos 

ver a reprodução de estereótipos de gênero nas relações entre homens e mulheres, o que faz 

com que  os  homens  muitas  vezes  não  a  vejam como  um sujeito  portador  de  direitos  e 

vontades, e assim a fazem alvo da chamada violência doméstica. Esta educação, que distingue 

homens e mulheres, não colabora para que se afirme uma outra condição, em que homens e 

mulheres sejam possuidores dos mesmos direitos e deveres.

Porém, tal como no caso da temática da sexualidade, ficou clara a necessidade de se 

desconstruírem os estereótipos de gênero com os quais lidamos socialmente, uma vez que 

muitas professoras precisam resolver isto também no nível pessoal: “Uma chegou a dizer que 

algumas meninas não se dão ao respeito e abrem brechas para os meninos abusarem”, como 

observado em uma das oficinas. 

Como observado em texto de Castro e Abromovay (2004), existe uma tendência entre 

professoras e professores de “considerar que a escola é de fato o lugar ideal para trabalhar 

contra  preconceitos”,  só  que  esta  percepção  não  vem acompanhada  de  um planejamento 

pedagógico que contemple estas questões, nem de uma formação adequada para isto, pois, 

quando há este tipo de ação na escola, são restritas a palestras temáticas e esporádicas (Castro 

e Abromovay, 2004, p. 149).

Como  afirmado  no  II  PNPM,  “Transformar  as  percepções  e  sensibilidades  dos/as 

profissionais da educação básica é atuar para a mudança de padrões de comportamento e de 

valores de crianças, jovens e adultos (as)” (II PNPM, 2008, p. 53). Ou seja, para transformar o 

ambiente escolar temos que começar por sensibilizar as pessoas que atuam naquele espaço, 

oferecendo experiências que modifiquem as percepções que as envolvidas e os envolvidos 

possuem destas questões, pois, como afirma Povey (2004): “É claro que mudanças sociais 
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amplas  ocorrem  fora11 da  escola,  mas  para  crianças  e  jovens  essas  transformações  são 

mediadas em parte – e se tornam mais,  ou menos, opressoras ou liberadoras – pelas suas 

experiências na escola” (ibid., p. 171). Em se tratando de crianças e jovens, é na escola que 

estarão  uma  parte  significativa  de  seu  dia,  por  isto,  as  relações  que  estabelecem  ali  os 

formarão de forma singular.

O grupo de professoras observado via na formação continuada uma possibilidade de 

responder as demandas trazidas pelos alunos e alunas, porém afirmavam que estas questões 

não eram preocupações da “Prefeitura”, o que é problemático, dado que documentos como o 

CONAE e o II PNPM apontam que a formação continuada nestas temáticas é um elemento 

que contribui para a sensibilização das e dos profissionais já atuantes, uma vez que muitas 

delas e muitos deles não tiveram acesso a estas informações na época de sua formação inicial.

Ao observar as demais categorias analisadas, podemos perceber que há, relativamente 

à temática étnico-racial, um maior conhecimento e uma vontade de promover trabalhos nesse 

sentido. Vemos em questão como gênero, orientação sexual e sexualidade, um conhecimento 

menor e por isto uma promoção menor destas temáticas nas escolas, o que reforça a urgência 

de intensificação de ações de formação de profissionais do ensino, como a que foi estudada 

neste trabalho. 

Procurei, através das formulações feitas ao longo do texto, defender que uma educação 

que não valorize as diferenças entre os dois gêneros não se constitui como transformadora e 

não incorpora em prática as chamadas “questões da diferença”, nem tampouco considera os 

pressupostos da pedagogia feminista, que vê na valorização da diferença um caminho para a 

construção de uma educação emancipadora do sujeito. Uma educação que não questione o 

sexismo, o racismo e a homofobia que existem nas escolas pode reproduzir e perpetuar o 

fracasso escolar. 

Entendo a escola como um local onde é possível combater estas visões desiguais, para 

que no futuro possamos construir visões igualitárias, não só entre mulheres e homens, mas 

também de brancos e brancas, negros e negras, índios e índias, gays, lésbicas, travestis, entre 

outros.  Por  isto,  a  formação  continuada  foi  meu  objeto  de  pesquisa,  pois,  através  dela, 

podemos sensibilizar as professoras já atuantes na sala de aula, com relação às questões da 

111  Grifo da autora.
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diferença.  É importante  também que os  órgãos  responsáveis  pela  educação reconheçam a 

importância deste tipo de formação e invistam para que quem atue na escola possa fazê-las, 

pois  assim estarão  cumprindo metas  dos  planos  da  II  PNPM e da CONAE. Como visto, 

atualmente, nem todas as profissionais têm acesso a esse tipo de formação.

Considero que os apontamentos deste trabalho servem de base para que continuemos 

nos interrogando a respeito do que é preciso construir no campo educacional para que as 

diferenças sejam vistas como potencialidades e não como desigualdades, especialmente as 

ligadas ao gênero. 

Estas questões nos dão suporte para afirmar uma demanda sobre formação continuada 

para todos os profissionais que atuam no ambiente escolar, demanda que deve ficar a cargo 

dos órgãos que regulam a educação brasileira e não somente das professoras que tentam “abrir 

brecha” em um cotidiano tumultuado por excesso de turmas, horas/aulas. 

Este trabalho possui um limite de abordagem que não me permitiu problematizar as 

práticas das professoras a respeito do gênero no cotidiano escolar, pois o material empírico se 

restringiu às seis oficinas do Por uma educação não sexista e não houve como conhecer mais 

as professoras e suas práticas, fosse através de entrevistas, questionários ou observação da sua 

atuação docente.  

Uma possível pesquisa na linha desenvolvida aqui poderia investigar como as questões 

aqui trabalhadas se dão no espaço da escola, além de contar com o suporte da entrevista de 

docentes, investigando quais já tiveram acesso a formações nesta temática, se trabalham com 

este horizonte ou não, entre outras questões. De todo modo, reconhecendo os limites aqui 

apresentados, entendo que as questões abordadas neste trabalho colaboram para a produção do 

conhecimento nesta área e para a reflexão acerca da prática das professoras e dos professores 

que  atuam nas  escolas  do  nosso  país,  contribuindo,  ainda  que  de  modo  limitado,  para  a 

problematização no espaço escolar das questões da diferença, especialmente as vinculadas à 

temática de gênero.
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