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Resumo

O presente artigo parte da problematização da significação promovida pelos
movimentos feministas em torno do ser mulher, para questionar se as identidades únicas
são necessárias. Ao pensar sobre os significados sociais que o ser mulher teve na nossa
sociedade ocidental podemos afirmar que houveram grandes mudanças nas
possibilidades de ação deste grupo. Se em um momento histórico o único espaço
permitido para as mulheres era o da casa, hoje vemos as mulheres em diferentes
atividades, portanto, questiono se há, ainda, a necessidade de promoção de políticas de
identidades para este grupo. Ao problematizar estas questões quero, também,  entender
como se constituem os processos de produção da identidade e da diferença. Dialogo,
para tal, com as contribuições de Bakthin e Bhabha para pensar os processos de
significação social do ser mulher.  Com Butler e Scott que me ajudam a entender este
sujeito feminino e os processos de produção da identidade e da diferença; com Louro,
que me traz reflexões sobre a pedagogia feminista e sobre a promoção de uma educação
não sexista, e, por fim, com Pinar que realiza uma crítica a forma como as políticas de
identidades estão se desenvolvendo na atualidade.
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QUESTIONAMENTOS INICIAIS

No dia 08 de março comemoramos o dia internacional da mulher. Se para uma

grande maioria este dia é só para fazer algumas graças para as mulheres, como

presentear com rosas ou bombons, para o movimento de mulheres esse dia é sinônimo

de luta. Dia de sair para rua lembrando aquelas que vieram antes de nós, que

possibilitaram para muitas de nós, hoje, poder trabalhar, estudar e viver conforme nossa

vontade.

Nesse dia, diferentes movimentos se unem em torno de uma bandeira,

aparentemente, única: o ser mulher. Apesar de não esquecerem suas específicidades, os

movimentos de mulheres, a cada 08 de março, desde 1908, inicialmente nos Estados

Unidos (Silveira, 2005), juntam-se para construir um dia de luta, onde possamos

denunciar  o que ainda nos oprime e festejar as muitas conquistas já realizadas.

Mas, ao defender a existência do ser mulher, as mulheres estão defendendo

identidades únicas? Será que de fato existem características que são comuns a todas as



mulheres? Estas são algumas indagações que sulinizam este texto, para debater a

questão da identidade da mulher, enquanto sujeito coletivo e protagonista dos

movimentos feministas. E como estas questões estão inseridas em uma concepção que

abriga tanto a defesa das identidades quanto a defesa da diferença.

Para construir a interlocução teórica deste texto, dialogo com contribuições de

Bakhtin e Bhabha, que me ajudam a entender o processo de significação que o ser

mulher teve em nossa sociedade. Uso também as construções de Butler e Scott que me

ajudam a entender não só este sujeito do feminino, mas também a construção da

identidade e da diferença; e, ainda, Pinar que realiza uma reflexão provocativa sobre as

políticas de identidade.

 Mais do que chegar a conclusões, quero com este texto provocar o debate sobre

a questão identitária e a identidade do ser mulher. Inicio o texto apresentando algumas

considerações sobre os processos de significação do ser mulher, a partir das

contribuições de Bakhtin e Bhabha; em seguida faço um resgate histórico de como estas

significações foram produzidas tendo como contribuição teorizações produzidas por

Scott, Louro, Hall e Pinsky e Pedro, para depois expor alguns questionamentos sobre a

produção da identidade e da diferença; além disto apresento questões referentes a

promoção de uma educação não sexista, com contribuições de Louro, para em seguida

apresentar as considerações finais.

SIGNIFICANDO O SER MULHER

As mulheres são rotuladas historicamente como os seres da falta, como o outro,

aquele ser que não é o homem. Como Vianna e Unbehaum (2004) afirmam a linguagem

não é neutra, ela tende a expressar a cultura e as relações sociais de um determinado

momento histórico.

Para entender um pouco mais sobre este processo, retorno às contribuições de

Mikhail Bakhtin, pensador russo que viveu entre 1895 e 1975, seus escritos começam a

ter especial relevância a partir de 1963, quando é reeditada sua obra sobre Dostoiévski

(Todorov, 2003). Considerada por muitos como tendo uma obra rica e original. Bakhtin

foi um teórico e historiador da literatura e para suas análises e críticas usa as

contribuições do marxismo, da sociologia, da psicanálise, da poética e da linguística.



Para este trabalho, privilegio as proposições de Bakhtin referentes ao campo da

linguística para pensar no processo de significação que foi feito socialmente em torno

do ser mulher. Para este pensador, a língua não é estável, sempre igual a si mesmo,

Bakhtin entende que a língua possui um vínculo com a realidade e com o contexto em

que está sendo pronunciada, transmitindo desta forma valores. Assim, para ele e

Volochinov (1992 apud Dorne, 2009) as palavras não são palavras apenas, elas são:

“verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou

desagradavéis”(id., p. 03).

Podemos entender, desta forma que, ao transmitir valores, formas de significar o

mundo as palavras estão transmitindo ideologias1. Ao serem pronunciadas, acessam as

significações que as pessoas possuem delas, formando e reafirmando possíveis sentidos,

para que a comunicação seja viável, construindo, assim, visões de mundo.

Quando Bakhtin postula que a língua é uma prática viva (Dorne, 2009) nos ajuda

a compreender que as significações estabilizadas em torno de uma palavra, por exemplo

mulher, não foram dadas pela natureza. As significações que o significante mulher teve

no decorrer da história está ligada à própria produção social feita em torno do sujeito

mulher.

Ao conceber a linguagem como algo dinâmico, Bakhtin me oferece um suporte

para pensar como os sentidos estão sendo produzidos, neste caso, o sentido de ser

mulher. As concepções de Bakhtin me permitem resgatar a historicidade deste termo,

levando em consideração os contextos políticos e as disputas de poder presentes  nesta

significação.

Outro autor que me ajuda a entender este processo de significação é o filósofo

póscolonial Homi Bhabha. Bhabha é de origem indiana e morou muitos anos na

Inglaterra, vivendo atualmente nos Estados Unidos, onde leciona na Universidade de

Harvard.

Como mencionado acima, Bhabha é um filósofo póscolonial, que entende a

cultura como um processo complexo de significação e está preocupado em desconstruir

as estratégias legitimadoras do colonialismo (Schmidt, 2011). Para tal, irá procurar

1 Para Bakhtin ideologia não siginifica “falsa cosnciência”. Para este autor ideologia está relacionada as
coisas que retratam a realidade, os signos são ideológicos, as palavras trasmitem valores, portanto,
também seriam ideológicas.



entender como se dá a interação entre as nações, seus povos e raças, colocando-se neste

lugar diaspórico, já que é um indiano que morou na Inglaterra, vivendo os dilemas do

ser híbrido, aquele que não pertende totalmente a uma cultura nem a outra.

Para este texto, pretendo trabalhar com as significações que este autor propõe

para discurso colonial e estereótipo, em seu livro O local da cultura. Quando Bhabha

(2003) pensa no discurso colonial, argumenta que este se baseia em uma noção de

fixidez, que conota rigidez e ordem imutável, mas também a “repetição demoníaca” (ib.,

p.105). Ou seja, o discurso colonial se pretende absoluto, verdadeiro, mas precisa

sempre ser repetido para se colocar como tal. Já o estereótipo é tido como uma

estratégia discursiva desta produção, que é ambivalente, vacilando entre algo que está

sempre no lugar e algo que precisa ser sempre repetido.

Nesta movimentação, o estereótipo produz efeitos de verdade, negando

diferenças, elegendo características que serão apresentadas como as mais pertinentes e

verdadeiras. Segundo Bhabha (2003): “O fetiche ou estereótipo dá acesso a uma

identidade baseada na dominação e no prazer quanto na ansiedade e na defesa, pois é

uma forma de crença múltipla e contraditória em seu reconhecimento da diferença e

recusa da mesma” (ib., p.116). Ou seja, para que se afirme o estereótipo, há a realização

de uma espécie de jogo onde se tem uma forma ideal e se cria nos sujeitos a vontade de

se assemelhar a esta forma.

A busca pelo que se não tem faz com que as pessoas tentem se enquandrar na

forma hegemonizada do estereótipo. Um bom exemplo disto é a tecnologia

desenvolvida pela indústria de beleza para o que denominam alisamento dos cabelos,

usado amplamente em nossa sociedade para que os cabelos das pessoas se assemelhem

ao tipo capilar identificado como liso. A partir da identificação social de que cabelos

lisos são melhores do que outros tipos – isto amplamente divulgado em comerciais,

novelas etc. – faz com que as pessoas que não o possuam o queiram, assim cria-se um

tipo de dominação - cabelos lisos e seus portadores são melhores - e uma ansiedade, já

que as pessoas que não o possuem consideram que seu tipo capilar é ruim.

Durante muito tempo podemos identificar na forma estereotipada de sujeito

universal um único sujeito legítimo e valorizado, a saber: homem, branco e

heterossexual. Vemos, nas narrativas históricas tradicionais, que este sujeito foi

privilegiado como aquele que possui a norma, aquilo que significava ser belo e bom, e



as outras manifestações dos seres humanos – mulheres, negros, índigenas, gays e

lésbicas, por exemplo – eram tidas como não normais, não naturais e/ou inferiores,

fazendo com que aqueles e aquelas que nascessem com estas características sofressem

preconceitos e discriminações.

Observo, a partir das questões formuladas por Bakhtin e Bhabha, que o mundo

sexista em que vivemos tende a produzir desigualdades que dividem mulheres e

homens, e, nesta divisão, são criados estereótipos para cada um destes grupos, definindo

onde devem estar e o que podem ou não fazer. Estas definições tendem a subalternizar

muitos grupos, e um deles é o grupo mulher.

Apesar dos inúmeros avanços que os movimentos feministas promovem, ainda

persiste uma flagrante desigualdade entre mulheres e homens. Ao grupo mulheres são

possibilitadas algumas coisas, que já foram negadas: antes o seu espaço era só o da casa,

mas agora as mulheres podem trabalhar, estudar, porém sem deixar de lado os seus

papéis tradicionais. Elas se tornam assim super mulheres, uma nova significação do ser

mulher, aquela que dá conta de tudo. Beauvoir denunciava este processo, já em 1949:

“Na hora atual [...] em sua maioria as mulheres que trabalham não se
evadem do mundo feminino tradicional; não recebem da sociedade,
nem do marido, a ajuda que lhes seria necessária para se tornarem
concretamente iguais aos homens (1980, p.450).”

Estas considerações nos permitem entender como os sujeitos são significados no
meio social e agora eu passo para algumas considerações sobre a produção do ser
mulher através da história.

SER MULHER

Quando olhamos para a história oficial da humanidade – aquela legitimada em

grande parte dos livros de história presentes nas escolas – vemos que muitos tentaram se

afirmar como possuidores de uma coisa que os distinguiria dos demais e que fazia com

que o outro fosse subalternizado, minimizado. Ao olhar para a construção histórica que

temos do ser mulher, vemos a exemplificação deste processo.

A mulher foi historicamente conceituada como o outro, aquele ser que não é o

homem. Representava a falta, a ausência, onde o referencial era sempre o masculino.

Em algumas épocas, ser mulher era considerado punição dos deuses (Melo, Considera

& Sabatto, 2007). E as mais diferentes justificativas eram (e são) usadas para se tentar



afirmar uma inferioridade feminina frente ao masculino: por exemplo, as experiências

de comparações de cérebros e das potencialidades físicas foi uma prática usual no

decorrer da modernidade. Na atualidade, sempre vemos em jornais e revistas o

questionamento e a comparação sobre as habilidades femininas e masculinas.

Para Pinsky e Pedro (2008) a inferioridade feminina foi reforçada durante o

século das luzes, o iluminismo, em países como França e Inglaterra. Nesta época

histórica, o ideal tradicional de mulher silenciosa, modesta e casta foi afirmado em

detrimento das mulheres poderosas e independentes. Via-se com maus olhos o

crescimento da influência feminina nas cortes, e estas formas de ser mulher foram

perseguidas.

A influência feminina na sociedade era vista como não natural e procuravam-se

explicações que literalmente colocassem as mulheres em seu lugar. Um bom exemplo

disto é a definição que Voltaire, em seu Dictionnaire philosophique, dá a Femmes:

“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).

Vemos, com esta definição, que procurava-se justificar as diferenciações

produzidas no meio social através da biologia dos corpos, e com elas tentavam justificar

o porquê das mulheres não poderem fazer isto ou aquilo.

Outro exemplo é a Revolução Francesa, onde houve uma intensa participação

feminina nos eventos anteriores à tomada da Bastilha e também durante o período

revolucionário. Porém, a cidadania foi negada para as mulheres. E ao justificar o porquê

disto, alegavam que os afazeres domésticos impediam as mulheres de participar da

política. Dizia o jacobino Pierre-Gaspard Chaumette:

“Desde quando é permitido abrir mão de seu sexo? Desde quando é
decente ver as mulheres abandonarem os pios cuidados de suas casas,
os berços de seus filhos, para virem a espaços públicos, discusarem
nas galerias, nos foros do Senado? Foi aos homens que a natureza
confiou os cuidados domésticos? Foi a nós que ela deu seios para
amamentar nossas crianças?” (Levy; Applewhite e  Johnson, 1979
apud Scott, 2005).



Podemos ver, então, que no decorrer da história o espaço relegado às mulheres

era o doméstico, o privado. E todas as tentativas deste grupo de participar do meio

social político eram vistas como não naturais. Mesmo assim, a partir do final do século

XIX e início do XX, as mulheres começam a organizar ações nas quais reivindicam

participação nos espaços sociais e políticos de suas cidades e países. De início, estas

ações eram vistas em países como França, Inglaterra e Estados Unidos (Pinsky e Pedro,

2008).

Este momento ficou conhecido como primeira onda feminista e tinha como

objetivo conquistar o sufrágio universal para todas as mulheres, ou seja, a possibilidade

de poder votar. Isto começou a se concretizar após a Primeira Guerra Mundial,

primeiramente nos Estados Unidos, que em 1920 garante o voto feminino em todos os

seus estados.  Através desta conquista, muitas mulheres conseguiram romper com

alguns estereótipos sociais e começam a estudar e trabalhar: o casamento deixa de ser o

único horizonte de muitas delas.

Em um outro momento, a segunda onda feminista, os movimentos feministas

articulam, além de questões sociais e políticas, questões teóricas ( Louro, 2008). É neste

momento que o conceito de gênero é formulado, permitindo que as mulheres pudessem

descontruir toda a significação produzida em torno do sexo. Gênero foi entendido como

as construções culturais que fazemos sobre os corpos sexuados, o que permitia às

mulheres fugirem de uma normatização biológica e dialogar no campo da cultura,

concebido como mutável.

Sendo assim, 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”

(Id.). Quando as feministas postulam que a forma como concebemos as mulheres em

nossa sociedade não está ligado a papéis naturais e imutáveis, é possível problematizar

toda a construção histórica que tem sido feita sobre este sujeito social, permitindo- nos

entender que, não sendo naturais, estas visões do ser mulher foram construídas para

afirmar uma posição no mundo e um poder, que, neste caso, é o poder dos homens.

Os movimentos feministas procuram, desse modo, desconstruir uma série de

entendimentos sociais que temos sobre qual é o lugar da mulher e sobre qual é o do



homem, também denunciando a questão da violência doméstica, dos direitos sexuais e

reprodutivos.

Neste breve relato, podemos ver que há alguns séculos as possibilidades das

mulheres eram outras, e que foi o próprio sujeito social mulher que construiu uma nova

forma de ser para si, através de suas denúncias e de suas lutas políticas e teóricas. Para

Hall (2006), os movimentos feministas produziram uma forte crítica teórica capaz de

questionar os entendimentos que tinhamos dos sujeitos como indivíduos centrados,

politizando desta forma a subjetividade.

IDENTIDADES NECESSÁRIAS

Vivemos na modernidade um momento de efervescência das questões

identitárias. Se durante muito tempo só uma identidade era reconhecida como

possuidora de direitos, já faz algumas décadas, vemos diferentes grupos disputando

reconhecimento enquanto sujeitos sociais portadores de suas identidades específicas,

como são as mulheres, os negros, o movimento LGBT, entre outros.

Segundo Hall (2006), a modernidade rompe com a visão de sujeito centrado e

unificado, que foi herança do iluminismo, fazendo com que o sujeito se perceba como

fragmentado, composto de várias identidades, estas podendo ser contraditórias e mal

resolvidas. A identidade se torna assim uma “celebração móvel” (Hall, 2006, p. 13).

No Brasil as movimentações produzidas em torna das identidades se dá,

principalmente, a partir dos anos de 1990. Com essas movimentações temos nos anos de

2000 a criação de várias secretarias com o intuito específico de pensar e executar

políticas públicas tendo como alvo certos grupos da população, por exemplo a criação

da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (2003), a Secretaria de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial (2003) e a Secretaria de Educação Continuada,

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (2004). Temos, também, a aprovação da lei

10.639/03 modificada pela 11.645/09 que torna obrigatório o ensino da cultura negra e

indígena nos currículos oficiais do ensino fundamental e médio.

Essas ações demonstram a centralidade que as chamadas questões da diferença

suscitam em nossa sociedade, produzindo em nosso meio as chamadas políticas de

identidades, que são ações na forma de leis para reparar processos históricos, tentando

fazer com que alguns grupos possam acessar espaços que antes lhes foram negados.



Exemplos dessa prática são as leis que definem que nas candidaturas dos partidos

políticos deve haver uma representação de no mínino 30% das mulheres ou a lei de

cotas para negros nas universidades públicas, causa de muitas polêmicas.

Essas leis são formuladas por se acreditar que estas políticas tratariam de

promover um acesso igualitário de todos os grupos aos diferentes espaços sociais,

porém muitos veêm estas política com reservas, por entender que ela possui seus

limites.

Para pensar sobre estas críticas dialogo com contribuições de William F. Pinar

(2009), quando critica esse processo nas universidades americanas, argumentando  que

a forma como estas políticas estão estruturadas fazem as especificidades dos grupos

sumirem frente a rótulos genéricos que foram, muitas vezes, criados pelos

colonizadores. Pinar usa como exemplo o grupo indígena, que é muito mais diverso do

que a significação que esta palavra abriga, já que os nativos possuem várias etnias.

Pinar (Id.) considera que nas políticas contemporâneas os indivíduos

desaparecem em uma categoria vitimizada. Reconhece a utilidade do uso da identidade,

mas a entende como um dispositivo educativo e político limitado.

Outra autora que realiza uma crítica às identidades é a filósofa feminista Judith

Butler (2008). Neste caso, ao grupo que reinvindica a representação do feminismo que é

o grupo mulheres. Butler argumenta que o próprio sujeito do feminismo não é mais

compreeendido em termo estavéis e permanentes.

Para a autora, a crítica feminista deve questionar a categoria mulheres, pois esta

“é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais

busca-se a emancipação” ( Ibid., p.19). Além disto, argumenta a autora que o ser mulher

não é tudo que uma pessoa é: o feminismo costuma propor uma imagem da mulher

como ser uno, o que leva Butler a não aceitar esta categoria como válida. Antes de negar

a política representacional, Butler quer realizar uma crítica às categorias de identidade

que acabam sendo naturalizadas e imobilizadas dentro do nosso mundo social.

Tanto com Pinar (2009) e com Butler (2008), não vemos uma total recusa a

política de identidades, mas sim críticas à maneira como elas vêm sendo construídas.

Estes autores nos apontam os limites destas políticas, que atualmente passam por um

desgate, sendo necessário repensar esta estratégia por parte dos movimentos e grupos



que se utilizam da identidade. Ao mesmo tempo, identificam os grandes avanços

possíveis a diversos grupos pelo uso do termo identidade, o que pode ser considerado

paradoxal.

No caso das mulheres, toda a desconstrução feita pelo feminismo é na tentativa

de construir uma nova imagem da mulher, que não as limite às características

tradicionais, abrindo um leque de possibilidades para estes sujeitos. Scott (2005)

contribui com esta discussão, quando argumenta que as questões da diferença devem ser

pensadas em termo de paradoxo.

Scott (2005) postula que não há uma resposta simples para estas questões, que

não serão resolvidas se optarmos pelas respostas binárias onde uma afirmativa exclui a

outra. Para a autora, devemos pensar as questões identitárias levando em consideração o

contexto histórico, as incorporações políticas particulares e não as concepções éticas e

morais que, com frequência, são impostas quando pensamos sobre a diferença.

Argumenta Scott (ibid., p. 29): “Essas questões presumem que a identidade é um

processo complexo e contigente suscetível a transformações. Elas também subentendem

que política é a negociação de identidades e dos termos das diferenças entre elas”.

Vemos que não há uma resposta simples para as questões desenvolvidas aqui.

Por exemplo, apesar dos muitos avanços do grupo mulheres, ainda identificamos no

nosso meio social a permanência de visões tradicionais para este grupo que as vêem

como inferiores e subalternas. As mulheres são as maiores vítimas da violência

doméstica: a cada 15 segundo uma mulher é agredida no Brasil e, em média, por dia, 10

mulheres perdem a vida2.

Segundo atualização do Mapa da Violência: Homicídios de mulheres no Brasil,

em agosto de 2012, divulgado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-americanos

(CEBELA) e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), de

autoria de Julio Waiselfisz, o Brasil é o sétimo colocado em países com elevados níveis

de feminicídio, tendo em média 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres. Estes

homicídios são causados, em sua maioria, por parceiros ou ex-parceiros das mulheres.

2 Segundo dados do Instituto Patrícia Galvão, www.patriciagalvao.org.br, último acesso em 30 de março
de 2013.

www.patriciagalvao.org.br


Segundo ainda esta pesquisa os altos indíces de feminicídio vêm acompanhados

de uma tolerância acerca da violência doméstica praticada contra a mulher: os

mecanismos pelos quais esta tolerância atua podem ser diversos, mas a pesquisa aponta

que a culpabilização da vítima é uma das formas recorrentes (Waiselfisz, 2012).

Culpabilização da vítima significa, por exemplo, afirmar que o estupro ocorreu em

decorrência da roupa, que o marido a agrediu porque ela não cumpre suas obrigações.

Tem sido crescente a afirmativa de que as mulheres, por exemplo, já

conquistaram todos os espaços possíveis, porém, quando vemos estes dados, podemos

ver que elas não garantiram nem a possibilidade de viver. Enquanto estes dados ainda

forem reais, acredito que as políticas de identidades devam existir, pois, se em alguns

casos, há uso desvirtuado da estratégia inicial, em outros, estas políticas garantem a vida

das mulheres.

Faz-se necessário, sim, debater onde estas políticas estão sendo usadas e a qual

público estão atingindo e de quais maneiras podemos interferir nestes processos, como

afirma Waiselfisz (2012):

“Não nos resta dúvida que elaboração de estratégias mais efetivas de
prevenção e redução dessa violência contra a mulher vai depender da
disponibilidade de dados confiáveis e válidos das condições e
circunstâncias de produção dessas agressões”(id. p. 26).

Acrecentaria que, além de dados confiáveis, o enfrentamento a violência passa,

também, pelo processo educativo. É necessária a criação de estratégias que rompam

com a educação sexista que temos, que acaba por criar lugares para meninas e outro

para meninos, fazendo com que estes não se vejam como iguais.

POR UMA EDUCAÇÃO NÃO SEXISTA

Pensar estratégias de combate as formas de discriminação e preconceitos que

existem em nossa sociedade é algo que os movimentos identitários têm feito faz algum

tempo. Ao pensarmos sobre as práticas sexistas desenvolvidas no interior da escola, que

acabam por reforçar as visões desiguais sobre mulheres e homens, temos um

questionamento inicial produzido pela pedagogia feminista. Segundo Louro (2008), a

pedagogia feminista é:

“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” (ib., p.113).

As pedagogias feministas propuseram várias estratégias de combate ao sexismo

nas práticas escolares, porém pouco dos seus insights foram incorporados ao nosso

modelo escolar (Silva, 2003). O documento final da Conferência Nacional de Educação

(CONAE – 2010) propõe, em um de seus eixos, estratégias de combate ao sexismo e à

homofobia nas escolas, e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,

Diversidade e Inclusão (SECADI)  já vem, há algum tempo, oferecendo cursos de

educação continuada nessas temáticas para profissionais que atuam no magistério

público.

Essas ações ainda não são acessíveis para uma grande parte das escolas

brasileiras e hoje sofrem um desgate. Vemos, por exemplo, através de consulta ao site

da SECADI, que a oferta de cursos de formação continuada nas temáticas de gênero,

sexismo e homofobia vem decrescendo. Hoje, há disponível apenas uma formação que

deve ser solicitada pelas secretarias municipais de educação, mas que não é específica

sobre gênero e orientação sexual, mas, sim, sobre direitos humanos, e essas questões

ficam em um dos eixos do curso3.

A promoção de uma educação que valorize as diferenças e combata, por

exemplo, a tolerância que temos com a violência contra a mulher, passa não só pela

formação inicial do corpo docente, mas também por uma sensibilidade da equipe

escolar, sensibilidade esta que seja capaz de promover a inclusão dessas temáticas desde

o projeto político escolar e que não naturalize as ações sexistas, homofóbicas e racistas

que acontecem no cotidiano.

Acredito sim que haja espaços escolares onde estas reflexões acontecem, mas,

infelizmente, eles não são a maioria. Enquanto o Estado brasileiro não der a devida

atenção a tais problemáticas, o ambiente escolar não conseguirá ser um espaço de

aprendizagem efetiva, pois práticas discriminatórias afetam o psicológico dos sujeitos

sociais, intervindo, entre outros aspectos, na sua aprendizagem.

3 Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17452&Itemid=817, último
acesso em 15 de abril de 2013.

http://portal.mec.gov.br/index.php


Podemos, por exemplo, citar uma pesquisa realizada em 2009, com o título

Pesquisa sobre Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, pelo FIPE e INEP4,

que teve como objetivo central “mensurar situações de discriminação no ambiente

escolar” (p.4). Essa pesquisa conclui que a ocorrência de práticas discriminatórias no

cotidiano escolar afeta de forma incisiva a aprendizagem neste espaço: “Nas escolas em

que os alunos apresentavam os maiores níveis de preconceito, as avaliações também

foram menores” (p.37) 5.

Temos então que o Estado brasileiro já começa a ter ações voltadas para estas

questões, porém é necessário que toda rede escolar nacional tenha acesso a cursos e

formações e que consigamos introduzir nos currículos das licenciaturas as discussões

sobre gênero, raça, orientação sexual e religiosa, para que os futuros profissionais da

educação possam, ao menos, ter tido a oportunidade de se aproximar dessas questões.

Só assim poderemos de fato combater a intolerância que permeia práticas sexistas,

racistas e homofóbicas, não só na escola, mas na sociedade como um todo.

REFLEXÕES FINAIS (?)

Sou particulamente simpática aos movimentos que se organizam em torno da

defesa de identidades, apesar das críticas que podemos tecer,  próprias dos processos

políticos. Estas formas de organização tem conseguido representar estes grupos, até

hoje, ainda que precariamente.

Podemos identificar socialmente os avanços que grupos como as mulheres

obtiveram ao longo dos anos, porém não podemos deixar de pontuar que estes grupos

ainda sofrem com os preconceitos e discriminações de que são vítimas históricas.

Estas informações nos levam a crer que ainda precisamos avançar no

reconhecimento e no respeito às mulheres, e neste sentindo as políticas de identidades se

fazem necessárias, para que possamos pensar estratégias para combater a tolerância com

4 Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, vinculada à USP, e Instituto Nacional de Pesquisas e
Estudos Educacionais Anísio Teixeira, respectivamente. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf, último acesso em 15 de abril de
2013.
5 Aqui estão levando em consideração as notas obtidas na Prova Brasil de 2007, que é um exame que
compõe o sistema de avaliação nacional brasileira.

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf


os crimes contra as mulheres, que desfaçam a visão das mulheres como menores ou

subalternas.

As políticas de identidades podem não ser satisfatórias como nos aponta Pinar

(2009) e Butler (2008), mas abre um leque de possibilidades para pessoas que antes não

poderiam existir plenamente. Entendidas como paradoxo, segundo Scott (2005),

ajudam- nos a entender que as repostas não são simples, mas precisam ser rascunhadas.

Um dos objetivos deste artigo foi rascunhar possíveis estratégias para a

formação de uma sociedade onde as identidades e diferenças sejam valorizadas em sua

diversidade e os diferentes sujeitos possam existir, sem discriminação de qualquer tipo.

Mas, também, realizar uma reflexão que nos ajude a entender que as políticas de

identidades ainda se fazem necessárias em um país tão desigual como o nosso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo II – A Experiência Vivida. São Paulo. Difusão

Européia do livro, 1980.

BHABHA, H. Capítulo III – A outra questão: o esteriótipo, a discriminação e o discurso

colonial. In _____. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

BUTLER, J. Problemas de gênero – Feminismo e subversão da identidade. 2ª ed. Rio

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

CONAE – 2010. Documento final disponível em

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final.pdf, último

acesso em 15 de abril de 2013.

CRAMPE-CASNABET, M. A mulher no pensamento filosófico do século XVIII. In

PERROT, M. & DUBY, G. História das Mulheres no Ocidente – Do Renascimento a

Idade Média, volume 3. São Paulo: Afrontamento, 1991.

DORNE,  V. D. De sinal a signo: a “palavra” (discurso) em Bakhtin. In Anais do IV

Encontro de produção cinetífica e tecnológica. 2009.

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

HALL, S. A identidade na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final.pdf


LEITE, F. B. Mikhail Mikhailovich Bakhtin: breve biografia e alguns conceito. In

Revista do Programa de Pós-graduação em Letras e Ciências Humanas UNIGRANRIO.

Volume 1, nº 1, 2011.

LOURO, G. L. Gênero, Sexualidade e Educação. Uma perspectiva pós-estruturalista.

Rio de Janeiro: Vozes, 2008.

MELO, H. P. CONSIDERA, C. M. & SABATTO, A. D. Os Afazeres Domésticos

Contam. In Economia e Sociedade, Campinas, v. 16, n. 3 (31), p. 435-454, dez. 2007.

PINAR, W. F. Multiculturalismo Malicioso. In Currículo sem fronteiras, v. 9, n.2,

pp.149-168, jul/dez 2009.

PINSKY, C. & PEDRO, M. P. Mulheres- Igualdade e Especificidade. In  PINSKY, J. &

PINSKY, C. B. (Org.) História da Cidadania. São Paulo. Contexto, 2008.

SCHMIDT, R. T. O Pensamento-compromisso de Homi Bhabha: notas para uma

introdução. In BHABHA, H. O Bazar global e o clube dos cavalheiros: textos seletos de

Homi Bhabha.Rio de Janeiro: Rocco, 2011.

SCOTT, J. O enigma da igualdade. Estudos Feministas. Florianópolis, 13(1):216,

jan./abr. 2005.

SILVA, T. T. As relações de gênero e a pedagogia feminista. In: Documentos de

Identidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SILVEIRA, M. L. Dia Internacional da Mulher: em busca da memória perdida. In

Feminismo e Luta das Mulheres. Análises e debates. SOF: São Paulo, 2005.

TODOROV, T. Prefácio à Edição francesa. In Bakthin, M. Estética da criação verbal.

4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

VIANNA, C. & UNBEHAUM, S. Gênero e Políticas de Educação: impasses e desafios

para a legislação educacional brasileira. In: SILVEIRA, M. L. & GODINHO, T. (Orgs).

Educar para a Igualdade: Gênero e Educação Escolar. São Paulo. Coordenadoria

Especial da Mulher. Secretaria Municipal de Educação, 2004.

WAISELFISZ, J. Mapa da violência 2012. Atualização: homicídios de mulheres no

Brasil. Disponível em



http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/images/stories/PDF/pesquisas/MapaViolencia2

012_atual_mulheres.pdf

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/images/stories/PDF/pesquisas/MapaViolencia2

