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 “Se realmente queremos reinventar a sociedade, para 

que as pessoas sejam cada vez mais livres, e mais 

criativas, esta nova sociedade deve ser criada por 

homens e mulheres, não pode ser racista, não pode ser 

sexista.  Mas essa é uma das coerências para as quais 

os revolucionários devem atentar em suas falas e 

ações.  Por causa disso não podemos esperar a 

transformação revolucionária para superar o racismo e 

o sexismo.  Devemos começar agora.” 

 
Paulo Freire (1987, p.190) 
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RESUMO 

 

O presente estudo propôs-se a compreender de que forma professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental têm apreendido as discussões sobre 

gênero no cenário educacional e como articulam essas discussões à vivência 

do currículo. Nesse sentido, buscou: observar como são abordadas as 

situações que evidenciam as relações de gênero em sala-de-aula, por 

professoras com formação acadêmica em Pedagogia e identificar como estas 

professoras apropriaram-se dessas discussões, como associam gênero à 

educação, à vivência em sala de aula, enfim, ao currículo. Baseou-se na 

abordagem de gênero de Joan Scott e Guacira Louro articulado à Teoria Crítica 

do Currículo e aos trabalhos de Tomaz Tadeu da Silva. Participaram da 

pesquisa quatro professoras com formação recente em Pedagogia, atuando 

numa mesma escola da Rede Municipal de Ensino de Recife. Foram utilizadas 

observações em sala-de-aula e entrevistas semi-estruturadas com essas 

docentes.  A pesquisa apontou: evidências de uma nítida demarcação de 

espaçosmasculinos e femininos; expectativas diferenciadas em relação a 

comportamentos de meninos e meninas; dificuldade das professoras em 

perceber e intervir nos conflitos entre gêneros que reproduzem, na escola, as 

relações vigentes na sociedade.  Embora a formação acadêmica não se 

constituísse o foco de principal interesse da pesquisa, mas um critério de 

seleção dos sujeitos, a pesquisa evidenciou lacunas e possibilidades referentes 

à abordagem de gênero, que apontam para a necessidade da ampliação de 

discussões nesse contexto, assim como na formação continuada. 

 



 

  

ABSTRACT 

 

This study tries to understand how female teachers of the early years in 

Elementary Brazilian School have apprehended  the discussions about gender 

in the educational scene and how they relate those discussions to the 

curriculum experience.  In that way, this work tried to observe how the situations 

that expose the gender relationships in the classroom are handled by female 

teachers graduated in Pedagogy and to identify how these teachers took part of 

those discussions, how they relate gender to education, to classroom 

experience, and to the curriculum. The theoretical reference was based on the 

gender approach by Joan Scott and Guacira Louro, the Curriculum Critic 

Theory and Tomaz Tadeu da Silva's writings. Four female teachers recently 

graduated in Pedagogy who worked at the same public school in Recife took 

part of this research. Observations in the classroom and semi-structured 

interviews with those teachers were used in this study, which identified: 

evidences of space delimitations for male and female students; different 

expectations related to the behaviour of boys and girls; teachers  difficulty for 

perceiving and intervening in the conflicts between gender, which reproduce in 

school the current relationships in society. Although the academic background 

was not the main subject of this research,  this work identified gaps and 

possibilities related to the gender approach that point out the need for 

broadening the discussions in this context, as well as in continued formation. 
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As transformações sociais e tecnológicas ocorridas nas últimas décadas 

foram acompanhadas de significativas mudanças nas definições do masculino 

e do feminino.  Novas ocupações, novas concepções sobre união conjugal e 

relações amorosas, novas perspectivas sobre reprodução e modos de 

expressão da sexualidade são alguns exemplos dessas mudanças.  Essas 

novas formas de ação de ambos os gêneros têm gerado também 

estranhamentos, de modo que, ao lado de transformações importantes, 

assistimos e vivenciamos conflitos em diversos aspectos da vida social. 

 
A construção sócio-histórica da categoria gênero surge inicialmente 

para indicar “construções sociais” do que é ser homem ou mulher.  Além de ser 

uma maneira de se referir às origens sociais das definições do masculino e do 

feminino (tomada como “diferenças naturais”), o conceito contempla um caráter 

eminentemente relacional, uma vez que “perpassa as relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos”, como salienta a 

historiadora Joan Scott (1990, p. 14). 

 
A política, a justiça, a religião e uma série de outras instâncias, 

práticas ou espaços sociais, produzem-se a partir das relações de gênero 
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 (além, é claro, das relações de classe,  étnicas, etc), assim como as 

práticas educativas.  Peter Mclaren salienta que “a escola transmite e reforça 

as ideologias que refletem os valores predominantes e o ethos de uma 

estrutura social dominada pelos homens, hierarquizada e de classe média” 

(1997, p.  237)  

Se a escola é atravessada pelos gêneros, como afirma Guacira Lopes 

Louro (1997, p. 88), pensá-la implica em refletir sobre a construção histórica e 

social dos sujeitos masculinos e femininos. As palavras de  Maria Eulina de 

Carvalho (2000, p.18) ressaltam a opinião de estudiosos e estudiosas de 

gênero que constatam unanimemente que  “a desigualdade de gênero é, 

evidentemente, uma questão de educação”.  O poder, também implícito nas 

relações de gênero,  divide o currículo estabelecendo desigualdades entre 

indivíduos e grupos sociais.  Tal relação indiscutível entre currículo e gênero é 

descrita por Guacira Louro, que aponta 

 “currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 
linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação, como 
espaço privilegiado das diferenças de gênero, sexualidade, 
etnia, classe que se constituem e ao mesmo tempo produzem 
essas distinções” o que evidencia o caráter dialético implícito 
no gênero. (LOURO, 1997, p. 64), 

 
Não se pode negar que importantes reflexões têm sido desenvolvidas 

nos estudos de gênero em educação. No entanto, ainda são poucos os estudos 

que enfocam como essas discussões da temática de gênero – prioritariamente 

desenvolvidas no cenário acadêmico – têm sido apreendidas por professoras e 

professores, discutindo a influência das mesmas na sua prática profissional.   

 
A consolidação de gênero como campo de estudos em educação vem 

se dando de forma significativa, como acontece, por exemplo, em centros 

acadêmicos como a Universidade Federal da Paraíba, que vem alargando a 
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 produção na área, bem como produzindo eventos que articulam os estudos 

acadêmicos aos movimentos sociais que trabalham na perspectiva de gênero. 

No Sul do país, trabalhos desenvolvidos, particularmente na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, têm dado maior visibilidade às questões de 

gênero em educação, tendo pesquisadores/as de referência internacional, no 

que se refere a uma perspectiva que contempla gênero e currículo, como é o 

caso de Guacira Lopes Louro, cujos estudos tomo como referências 

fundamentais neste trabalho.  

 
Nos últimos anos, observa-se que essas discussões que se travam na 

academia, em torno das questões de gênero, estão começando a ser  inseridas 

nos espaços da prática pedagógica, embora de forma ainda muito incipiente, 

chegam aos professores e às professoras do Ensino Fundamental através de 

uma inserção da temática nas capacitações, em publicações voltadas para 

esses profissionais, além dos debates e reportagens apresentados  pelos 

veículos de comunicação de massa, que abordam, de certa forma, as 

mudanças e os conflitos das relações de gênero na nossa sociedade.  É 

possível imaginar que esse contexto venha suscitar reflexões que possam 

interferir na maneira como professoras pensam, organizam e efetivam sua 

atividade pedagógica. 

 
Desde os primeiros momentos de opção pela carreira docente, as 

questões de gênero se fizeram presentes em minha vida pessoal, acadêmica e 

profissional. Já cursando Psicologia, optei por ingressar no antigo curso de 

Magistério (hoje Curso Normal Médio). Sendo filha de professora e tendo 

convivido com o ambiente de escolas,  desde muito cedo, aquele parecia um 
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 caminho natural.  As leituras dos textos trazidos por minha mãe das 

capacitações que participava, as palestras e assembléias do sindicato que 

assistia acompanhando-a, me davam uma dimensão extremamente positiva da 

profissão docente e me impulsionaram a seguir também esse caminho.  Ao me 

deparar com uma turma composta, em sua maioria, por  donas-de-casa – que 

tinham o “consentimento” do marido para aquele curso e aquela profissão, por 

ser adequada para mulheres – e muitas jovens que diziam ter escolhido tal 

curso por ser mais fácil que o Ensino Médio, e pela possibilidade de arranjar 

emprego mais rapidamente – comecei a viver um grande conflito entre a 

profissão que idealizava e as desigualdades que a revestiam. Mais tarde 

descobriria que essas desigualdades eram, prioritariamente, de gênero.  

  
A prática profissional como psicóloga, atuando em educação, e, 

principalmente, como professora de Ensino Fundamental e Médio, tem me 

levado a refletir sobre a emergência dessas questões nas vivências educativas 

determinando as maneiras de viver o currículo. O trabalho como professora de 

Ensino Fundamental (da Rede Municipal do Recife) e a participação em 

capacitações – encontros pedagógicos, socializações de experiência, oficinas, 

etc – chamaram-me a atenção para a introdução lenta e gradativa de 

discussões  em torno de questões referentes aos estudos de gênero, mesmo 

que numa abordagem superficial, no cenário de atuação e circulação de 

professores e professoras. Especialmente por ser esse um tema sob qual 

venho voltando minha atenção desde a graduação em Psicologia e a pós-

graduação em Antropologia Cultural, observo a necessidade de descentralizar 

esse debate dos meios acadêmicos, ou pelo menos fazê-lo irradiar-se para os 

espaços educacionais, tais como: encontros de professores e professoras,  
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 capacitações, movimentos sindicais, publicações que esses/essas 

profissionais possam ter fácil acesso, enfim, para a sala de aula,  para o 

currículo. 

 
A  fala de professoras e professores é de fundamental importância na 

apreensão da repercussão que toda a discussão de gênero desenvolvida na 

educação possa ter para a prática desses profissionais que passaram por uma 

formação acadêmica.  Nesse sentido, para se compreender como as 

professoras articulam essas discussões, se apropriam delas e as transpõem 

para sua prática pedagógica, é preciso visualizar, de forma mais ampla 

possível, a questão, a partir do seu imprescindível resgate histórico-social, 

além das considerações em torno do caráter dinâmico, que trazem em si uma 

amplitude de dimensões (culturais, sociais, políticas, subjetivas, entre outras). 

 
No contexto da formação de professores para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, o curso de Pedagogia se constitui um dos espaços 

acadêmicos onde as discussões sobre gênero vêm sendo introduzidas mesmo 

que de forma indireta, através de temáticas como a feminização do magistério, 

os estudos de currículo (particularmente numa perspectiva crítica e 

multiculturalista), temas transversais, entre outros aspectos.  Esse parece ser 

um importante momento em que professores e professoras, ainda em 

formação, têm um contato mais efetivo com as discussões sobre a temática de 

gênero. 

 
O presente estudo propôs-se, assim, a compreender de que forma 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental têm apreendido as 

discussões sobre gênero no cenário educacional e como articulam essas 
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 discussões à efetivação do currículo em escolas da Rede Municipal de 

Ensino do Recife.  Nesse sentido, busquei: 1) observar como são abordadas as 

situações que evidenciam questões de gênero, no contexto específico de 

Ensino Fundamental, por professoras com formação acadêmica em Pedagogia;  

2) identificar como essas professoras apropriaram-se dessas discussões e 

como associam gênero à educação, à vivência em sala de aula, enfim, ao 

currículo. 

 
Tendo em vista que na rede de ensino pesquisada o Ensino 

Fundamental está organizado em ciclos, utilizei tal terminologia, ao longo do 

trabalho, referindo-me aos anos iniciais de Ensino Fundamental, que aqui se 

configura em 1o. e 2o. ciclos. Além disso, como forma de preservar a identidade 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa, todos os nomes foram substituídos por 

nomes fictícios. 

Participaram da pesquisa quatro professoras dos 1o. e 2o. ciclos com 

formação recente em Pedagogia e em efetivo exercício profissional em salas 

de aula de uma mesma escola da Rede Municipal de Ensino de Recife. 

 
Utilizei, como instrumentos para a obtenção de informações, a 

observação em sala de aula e espaços de convivência da escola (recreio, 

merenda, festas, passeios, eventos) e entrevistas semi-estruturadas com as 

professoras participantes da pesquisa. 

 
Tal estudo pretendeu trazer contribuições à produção de conhecimentos 

sobre a temática em que se insere, reconhecendo, evidentemente, seu caráter 

aproximado, no sentido proposto por Minayo (1992, p. 89) de ser essa “uma 
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 construção que se faz a partir de outros conhecimentos sobre os quais se 

exercita a apreensão, a crítica e a dúvida”.  Além disso, o estudo poderá 

contribuir com uma compreensão das discussões desenvolvidas 

prioritariamente na academia, como são os estudos de gênero e de currículo, 

para a prática pedagógica.  Uma análise dessa natureza pode contribuir, direta 

ou indiretamente, com a formação de professores, tanto no que se refere ao 

domínio acadêmico, quanto à formação continuada. 

 
Assim, busquei, com o primeiro capítulo, situar as categorias centrais 

do trabalho: gênero e currículo.  Partindo da constituição de gênero enquanto 

categoria científica, procurei desenvolver uma revisão bibliográfica em torno 

das implicações epistemológicas dessa categoria  e suas repercussões no 

cenário das ciências sociais e, especificamente, no contexto da educação. 

Articulo ainda nesse capítulo a inclusão de gênero na arena do currículo, 

espaço multirreferencial e multifacetado que guarda íntima ligação com as 

vivências de gênero, que se configuram como relações sociais de poder.  

 
No segundo capítulo, busquei resgatar o percurso teórico-metodológico 

da pesquisa, desde a construção do objeto de estudo, passando  pela 

delimitação do campo e escolha dos sujeitos da pesquisa, dos instrumentos de 

trabalho e da perspectiva adotada para a organização e análise dos dados. 

Procurei, nesse capítulo e ao longo do trabalho – permitida pelo paradigma da 

pesquisa – não desconsiderar os aspectos de minha subjetividade que 

marcaram a feitura da pesquisa e foram também marcados por ela. 

 
No terceiro capítulo, procedo a análise dos dados, de forma a integrar 

duas dimensões que se integram e se complementam: a vivência de gênero e 
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 currículo na sala de aula  e  as crenças – o que dizem e o que pensam as 

professoras a esse respeito. Surgem assim as evidências da demarcação dos 

espaços de meninos e meninas, quase que excludentes; as expectativas 

diferenciadas para meninos e meninas; e, os conflitos entre gêneros 

reproduzindo as relações  vigentes na sociedade onde há uma naturalização 

da agressividade masculina e uma culpabilização da mulher, aqui representada 

pelas meninas, apontada como responsável pelas agressões das quais são 

vítimas, devido a comportamentos  que contrariem o que lhe é socialmente 

imputado. 

   
Por fim, nas Considerações Finais procurei, a partir da análise dos 

dados encontrados com a pesquisa, apontar que, embora as professoras 

tenham tido em sua formação acadêmica algum contato com as discussões 

sobre gênero, não consideram esses contatos significativos a ponto de dar-lhes 

subsídios para intervir nas relações de gênero que se travam na sala-de-aula, 

particularmente no que se refere aos conflitos e à reprodução de iniqüidades, 

que acabam por ser reforçadas na vivência do currículo.  O gênero configurou-

se como um demarcador, onde a participação nas atividades e nas relações 

são, a partir dele, autorizadas ou desautorizadas, interditadas no/pelo currículo. 
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“Se realmente queremos reinventar a sociedade, para 

que as pessoas sejam cada vez mais livres, e mais 

criativas, esta nova sociedade deve ser criada por 

homens e por mulheres, não pode ser racista, não 

pode ser sexista.  Mas essa é uma das coerências para 

as quais os revolucionários devem atentar em suas 

falas e ações. Por causa disso não podemos esperar a 

transformação revolucionária para superar o racismo e 

o sexismo. Devemos começar agora.” 

 

Paulo Freire (1987, p.1990) 
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1.1    Gênero: a construção de uma categoria científica 

 
Os estudos de gênero tiveram sua origem no seio do movimento 

feminista, que, com ênfase especial nas décadas de 1960 e 1970, trouxe maior 

visibilidade para as mulheres, sendo considerado um dos grandes movimentos 

da modernidade.  Alain Touraine (1994, p. 235), ressalta que esse foi “o mais 

importante movimento que, em nome da modernidade, reivindicou o 

reconhecimento do desejo das mulheres e também de sua identidade 

biocultural, desafio duplo lançado a uma sociedade de inovações técnico-

econômicas”.  De acordo com Linda Nicholson (2000, p. 9), gênero tem suas 

raízes na junção de duas idéias importantes do pensamento ocidental 

moderno: a da base material da identidade e a da construção social do caráter 

humano. 

 
O surgimento do conceito de gênero relaciona-se à necessidade de se 

pensar o feminismo a partir de uma perspectiva teórica.  O termo surge,  

inicialmente entre as feministas americanas que, segundo a historiadora Joan 

Scott (1990, p. 5),  “queriam insistir sobre o caráter fundamentalmente social 

das distinções sociais fundadas sobre o sexo”.  Na realidade,  o termo já 



                                                                                                                         24 
 
 

 nasceu  fazendo oposição ao determinismo biológico implícito na 

“naturalização”  das diferenças sexuais. 

 
Gênero torna-se, assim, uma maneira de indicar “construções sociais” – 

a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens 

e às mulheres, sendo “uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado”,  

como destaca Joan Scott (1990, p. 7). Segundo essa autora, o gênero 

enfatizava igualmente o aspecto relacional das definições do masculino e do 

feminino em termos recíprocos, de forma que “nenhuma compreensão de um 

deles podia ser alcançada por um estudo separado”  (SCOTT, 1990, p.  5). 

 
A introdução do conceito de gênero como categoria científica implicou na 

elaboração de conceitos e análises das relações de poder implicadas no 

contexto das relações sociais.  Assim, o gênero pode ser definido como a 

organização social da diferença sexual.  No entanto, como afirma Scott, ele não 

reflete a realidade biológica primeira, mas constrói o sentido dessa realidade. 

Segundo a autora, “a diferença sexual não é a causa originária da qual a 

organização social poderia derivar. Ela é antes uma estrutura social movente, 

que deve ser analisada nos seus diferentes contextos históricos”.  

Estabelecidos como um conjunto de referências os conceitos de gênero 

estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida 

social (SCOTT, 1990, p.16). 

 
Como salienta Elizete Passos (1999), as sociedades estabelecem 

diferenças entre homens e mulheres e, nesse sentido, utilizam-se de todo tipo 

de mecanismos para fazer com que eles se identifiquem com um padrão de 

comportamento considerado adequado. Tal afirmação relaciona-se 
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 intimamente à idéia de Peter Berger (1986, p. 106), ao salientar que são 

determinados socialmente, “não só o que fazemos, como também o que somos 

(...), a localização social não afeta apenas nossa conduta; ela afeta também 

nosso ser”.  Desse modo, as relações de gênero determinam o que é ser 

homem e ser mulher. Vê-se o mundo através delas, as próprias diferenças 

biológicas, o corpo e a maneira de se auto-perceber não se dão de forma livre 

de investimentos afetivos e valorativos da própria cultura.  A esse respeito,  

Pierre Bourdieu  ressalta que  

a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples 
registro de propriedades naturais, diretamente expostas à 
percepção, é produto de uma construção efetuada à custa de 
uma série de escolhas orientadas, ou melhor, através da 
acentuação de certas diferenças, ou do obscurecimento de 
certas semelhanças (1999, p. 23). 

 Os estudiosos da temática observam  que  “gênero” excedeu bastante 

os limites do feminismo e das Ciências Sociais. Maria Lygia de Moraes (1998, 

p. 101),  ressalta que o feminismo contemporâneo impulsionou uma vertente de 

análise que ajudou a entender as complexas dimensões de um mundo em que 

a distribuição do poder obedece a hierarquias sexuais e de classe social.    

 
A utilização da categoria gênero pelas feministas centra-se 

fundamentalmente na possibilidade de modificação dos relacionamentos 

sociais, abrindo caminho para uma maior igualdade entre os gêneros, pois 

nessa perspectiva ressignificada, o termo gênero vem designar construções 

culturais que não se limitam à dimensão do aprendizado de papéis masculinos 

e femininos, mas avança na compreensão das relações sociais que se 

estabelecem pautadas num modelo onde diferenças são tomadas como 

desigualdades num binômio homem/mulher, masculino/feminino, que se 



                                                                                                                         26 
 
 

 estende num jogo de dicotomias entre pólos que se opõem, sendo o 

primeiro elemento marcado por uma suposta superioridade. 

O uso da  categoria gênero implicou, segundo Scott  (1990), num leque, 

tanto de posições teóricas como de referências descritivas das relações entre 

os sexos.  Isso trouxe também uma mudança de paradigmas no interior das  

disciplinas,  inserindo na produção científica uma história das mulheres e seu 

estado marginal, bem como, o registro da experiência pessoal, da 

subjetividade. No campo intelectual brasileiro, o uso recorrente do gênero, 

enquanto categoria de análise, se deu, prioritariamente, nas duas últimas 

décadas, algumas vezes sendo usado como sinônimo de estudos de mulheres, 

fato também observado em outros países.  Para Scott (1990, p. 7), essa 

tendência “visa indicar a erudição e a seriedade  de um trabalho, pois gênero 

tem uma conotação mais objetiva e neutra que mulheres”.  Dessa forma o 

termo parece “se integrar na terminologia científica das Ciências Sociais e se 

dissociar da política do feminismo” . 

 
As dimensões histórica, social e política da categoria gênero são 

destacadas por diversos autores e autoras.  De acordo com Joan Scott (1990, 

p. 16), “o gênero é um primeiro campo no seio do qual, ou por meio do qual, o 

poder é articulado”. A esse respeito, Jeffrey Weeks (2001, p. 56), ressalta que 

“o gênero não é uma simples categoria analítica; ele é, como as intelectuais 

feministas têm crescentemente argumentado, uma relação de poder”. 

 
É interessante observar que, embora a utilização da palavra “gênero” 

pelas feministas seja recente, tanto que “nem figura ainda na maioria dos 

dicionários como maneira de se referir à organização social da relação entre os 
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 sexos” (SCOTT, 1990, p. 5),  seu uso enquanto categoria em ciências 

sociais inscreve no cenário acadêmico a importância desse campo de estudos 

e os novos paradigmas daí decorrentes, tanto do ponto de vista epistemológico 

quanto metodológico, expressos nas produções científicas desenvolvidos em 

diferentes campos disciplinares.  

 
De acordo com Lia Zanotta Machado (1998, p. 115), constata-se uma 

transformação do campo multidisciplinar de “Pesquisas sobre a Mulher” em um 

campo multidisciplinar de “Estudos de Gênero”, legitimando essa temática 

específica, assim retransformada, no interior dos saberes disciplinares.  Essa 

transformação, no entanto, não se deu por acaso, mas em virtude de uma 

intenção explícita: a de transformar fundamentalmente os paradigmas no 

interior de cada disciplina, como destaca  Scott (1990, p. 6), ao afirmar o 

empenho das pesquisadoras feministas, desde muito cedo, em assinalar que “o 

estudo das mulheres não acrescentaria somente novos temas, mas iria 

igualmente impor um reexame crítico das premissas e dos critérios do trabalho 

científico existente. (...) A maneira pela qual esta nova história iria por sua vez 

incluir a experiência das mulheres e dela dar conta dependia da medida na 

qual o gênero podia ser desenvolvido como uma categoria de análise” (SCOTT, 

1990,  p. 6). 

 
Delimitando um campo de estudos e pesquisas, as questões de gênero, 

“como hoje são faladas e assumidas, foram construídas pelo discurso das 

ciências”, como ressalta Conceição Nogueira (2001, p.138). Nesse sentido, são 

múltiplos os paradigmas metodológicos nos estudos de gênero, já que a 

metodologia não está dissociada das opções teórico-epistemológicas, nem das 
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 perspectivas disciplinares (MACHADO, 1998; LOURO e MEYER, 2001). 

Dentre as implicações paradigmáticas advindas desse contexto, os estudos de 

gênero produziram a possibilidade de um distanciamento do uso da categoria 

mulher, de um processo de radicalização da pergunta sobre as relações 

sexo/gênero e da arbitrariedade dessas relações (ALMEIDA, 1996).  Nesse 

sentido,  amplia-se o leque de influências e possibilidades advindas dessa 

perspectiva, em diferentes corpos disciplinares, inclusive nas ciências da 

educação1, na medida em que   

 os estudos de gênero e as indagações sobre as 
epistemologias feministas introduziram, ao lado dos outros 
estilos de fazer ciência social, um estilo que desse mais lugar à 
reflexão sobre a subjetividade do(a) autor(a) e da construção 
das subjetividades dos sujeitos sociais. Com certeza, sem 
deslocar o outro estilo mais objetivista, produziu-se outra forma 
de escrever ciência  (MACHADO, 1998,   p. 125). 

 
Pode-se falar, segundo a perspectiva dessa autora, da construção de 

um novo paradigma metodológico decorrente das análises de gênero: 1.º) 

Porque se está diante da afirmação compartilhada da ruptura radical entre a 

noção biológica de sexo e a noção social de gênero; 2.º) Porque se está diante 

da afirmação do privilégio metodológico das relações de gênero, sobre 

qualquer substancialidade das categorias de mulher e homem ou de feminino e 

masculino; 3.º) Porque  se está também diante da afirmação da 

transversalidade de gênero, isto é, do entendimento de que a  construção 

social de gênero perpassa as mais diferentes áreas do social. 

 
 Além disso, outras peculiaridades dos estudos de gênero são 

apontadas por Machado (1998) e Moraes (1998), como contribuições a um 

novo paradigma metodológico. Esses estudos afirmaram a primazia 

                                            
1 Tomaz Tadeu da Silva  (2000) chama a atenção para a influência da epistemologia feminista nos estudos 
de currículo  na perspectiva crítica (e pós-crítica). 
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 metodológica de investigar as relações sociais de gênero sobre a 

investigação das concepções de cada um dos gêneros; afirmaram, também,  a 

possibilidade cultural de um número indefinido de gêneros, assim como a 

possibilidade  dos processos de diferenciação e indiferenciação de gênero. 

Além disso, apontaram a  primazia da diferenciação sobre as diferenças 

construídas, isto é, “a primazia das relações entre os gêneros sobre as 

concepções de cada um dos gêneros” (MACHADO, 1998,  p. 116-117). 

 
No Brasil, os estudos das relações de gênero têm se mostrado um 

campo de significativo crescimento. Da década de oitenta aos dias de hoje, 

multiplicaram-se as iniciativas de investigação e a criação de vários núcleos 

que reúnem pesquisadoras e pesquisadores em vários pontos do país, o que 

tem implicado num incremento da produção científica e na expansão de 

publicações e eventos que se propõem a desenvolver uma reflexão  sobre a 

construção da feminilidade e masculinidade na nossa sociedade, as 

iniquidades de gênero, a sexualidade e uma infinidade de outros temas 

correlatos.  

 
Alguns limites são apontados nas tentativas de teorizações do gênero. 

Segundo Joan Scott (1990, p. 7) estas teorizações não conseguiram sair dos 

quadros tradicionais das ciências sociais. Para Maria Lygia de Moraes (1998) o 

feminismo impulsionou o que se pode chamar de uma perspectiva feminista de 

análise que, especialmente em sua vertente marxista, ajudou a entender as 

complexas dimensões de um mundo em que a distribuição do poder obedece a 

hierarquias sexuais e de classe social.  No entanto, o uso da categoria gênero 

é problemático na medida em que não existe uma teoria feminista que tenha o 
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 mesmo alcance que o marxismo.  O gênero é uma categoria analítica cuja 

sustentação teórica excede os limites do feminismo” (MORAES, 1998, p. 101). 

A relevância científica desses estudos é inquestionável. Eles abarcam 

importantes análises, principalmente as relações sociais de poder e as políticas 

de identidade; com isso estão relacionados, decisivamente, aos estudos 

educacionais, onde pode se  verificar uma tendência crescente à inclusão de 

temáticas em torno das relações de gênero em suas arenas de debates. 

 

 
1.2     Os Estudos de Gênero no contexto da Educação 

 
Analisando o estado da arte do gênero em educação, pode-se observar 

que a incorporação dessa categoria às pesquisas e produções teóricas é 

relativamente recente e, segundo Marília de Carvalho (1999, p. 20) “ainda é 

uma categoria pouco explorada do ponto de vista teórico nessa área”.  O fato 

de debates sobre gênero virem ganhando, gradativamente, espaço nas 

análises e pesquisas educacionais reafirma, segundo Guacira Louro e Dagmar 

Meyer (2001, p. 513) que essa articulação entre educação e estudos feministas 

e de gênero é um processo em curso, evidenciados no fato de que são 

diversas as questões e temáticas, com distintas perspectivas teóricas e 

enfoques metodológicos, que vêm sendo assumidas por educadoras/es, 

espalhados em diversos centros de pesquisa ou isoladamente, tentando 

estabelecer um diálogo com a produção internacional da área.  

Seria preciso reconhecer ainda, que não apenas nesses 
espaços2 mas também em escolas e centros comunitários, 
alguns docentes e estudantes questionam suas experiências e 
ensaiam práticas sob a ótica do gênero. Um processo, 
portanto, plural, polêmico e complexo, no qual  práticas 
educativas e pedagógicas cotidianas incitam questões e 

                                            
2  As autoras se referem aos espaços acadêmicos ou institucionais. 
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 problemas teóricos, ao mesmo tempo que novas teorias e movimentos sociais 
provocam ou transformam as práticas pedagógicas (LOURO e MEYER, 2001, p. 

513). 
 

Algumas pesquisadoras feministas têm, no entanto, questionado a 

esperada articulação entre os estudos de gênero e o campo da educação, 

considerada ainda incipiente.   Isso é observado tanto no que se refere aos 

“raros estudos em busca do lugar da infância na construção das relações de 

gênero no sistema educacional”3 (ROSEMBERG, 2002, p. 202), quanto aos 

que se debrucem sobre como se constituem as relações de gênero no 

cotidiano escolar, no que se refere à reprodução ou transformação das divisões 

de sexo e gênero na gestão escolar e curricular, no trabalho docente e 

discente, nos conteúdos e atividades pedagógicas, nas relações entre 

professor/a e aluno/a e entre alunos/as e na avaliação (CARVALHO, 2003, p. 

66). 

 
A maioria das discussões teóricas são empreendidas no sentido de 

evidenciar as implicações pedagógicas das relações de gênero na escola 

(Bernardo, 2000; Grossi, 1992; Whitelaw, 2000 e 2003).  Alguns estudos 

desenvolvem-se a partir das evidências empíricas do cotidiano escolar 

analisadas à luz das idéias foucaultianas e/ou de teorias de reprodução social, 

sem se constituírem, na maioria das vezes, como trabalhos de investigação 

que, de fato, dêem voz a quem vivencia a efetivação da prática pedagógica, 

como professoras e professores4. 

Na formação de professores em nível superior, esse debate vem sendo 

inserido, embora que muito timidamente, com diferentes intensidades nos 

                                            
3 A esse respeito ressalto o trabalho recente de Waldenice Pereira (2003). O lugar de meninos e meninas 
do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife no contexto da sala de aula. 
4 Estudos como os de Marília de Carvalho (1999 e 2001), Eleta deCarvalho Freire (2002) e Erineuza Silva 
(2002) representam um avanço, nesse sentido.  
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 diversos centros acadêmicos, de acordo com suas tradições de pesquisa e 

engajamento de seus/suas pesquisadores/pesquisadoras. As questões 

abordadas, nessa temática, têm gerado uma produção crescente de 

publicações que analisam desde questões como o processo de feminização do 

magistério às relações de gênero implicadas no cotidiano escolar, com ênfase 

nas entrelinhas da desigualdade e das relações de poder que as fundamentam. 

(CATANI, 1997; DEMARTINI E ANTUNES, 1993;  LOURO, 1997a, 1997 b, 

1997 c e 2000). 

 
A escola tem sido reconhecida como um espaço privilegiado da 

socialização, mas com pesos diferentes para meninos e meninas.  Hábitos e 

atitudes de ordem, submissão, limpeza, geralmente privilegiados na 

socialização das meninas, coincidem com atitudes requeridas na escola, o que 

nem sempre acontece com o processo de socialização de meninos5. Guacira 

Louro (1997, p.77) lembra que a educação escolar é um processo 

‘generificado’, ou seja, como uma prática social  constituída e constituinte dos 

gêneros.  Sendo um espaço social que se foi tornando historicamente um locus 

privilegiado para a formação de meninos e meninas, homens e mulheres, ela é 

“um espaço atravessado” pelos gêneros (e suas representações). 

 
Há uma colaboração da escola em relação ao esclarecimento conceitual 

do significado de ser menina e de ser menino, de forma dissimulada, como 

uma mensagem subliminar muito mais eficaz do que se fosse explícita,  

embora não seja a única responsável pela transmissão de modelos 

segregacionistas.  Essas questões se evidenciam, por exemplo, na 

                                            
5 A esse respeito ver: BELOTTI, 1985; LOURO, 1997 a, 1999, 2000 a e b; MORENO, 1999 e 
CARVALHO, 2001. 
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 diferenciação de brincadeiras e jogos, de expectativas de professoras e 

professores em relação ao comportamento e desempenho para meninos e 

meninas, especialmente no que se refere à matemática e às ciências 

experimentais, onde o rendimento intelectual que se espera das meninas é 

sempre inferior ao que se espera dos meninos.  Essas são questões 

ressaltadas unanimemente por autores e autoras que desenvolvem uma 

reflexão sobre as relações de gênero no cotidiano da escola6 . 

 
Ainda na busca de uma análise dos diversos aspectos implicados nos 

estudos de gênero em educação, os livros didáticos têm sido objeto de várias 

investigações que neles examinam as representações dos gêneros, dos grupos 

étnicos, das classes sociais. Muitas dessas análises têm apontado para a 

concepção de dois mundos distintos (público/masculino X doméstico/feminino). 

As ilustrações, nestes livros, retratam situações que contribuem para a 

manutenção de um modelo sexista.  A maioria das imagens de personagens 

representam homens realizando diversas ações e exercendo profissões como 

médicos, arquitetos, dentistas, etc., consideradas freqüentemente como 

masculinas, enquanto naquelas poucas em que aparecem meninas e 

mulheres, estão costurando, lavando, cozinhando ou realizando atividades 

“próprias de seu sexo”, para que tudo permaneça em ordem (MORENO, 1999, 

p. 43). 

  
Essa segregação entre homens e mulheres, nos livros infantis,  ilustram 

“homens que conversam só com homens e mulheres que conversam só com 

mulheres”  (FELIPE, 1998, p. 37), o que é facilmente encontrada nas relações 

                                            
6 Além dos/as citados/as na nota anterior, incluem-se os trabalhos de CARVALHO, 2003;GROSSI  1996; 
SIQUEIRA 2003. 
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 estabelecidas em sala de aula (meninas brincam com meninas, meninos 

com meninos) e até estimulada por algumas práticas escolares (fila de 

menino/fila de menina, equipes de meninos/equipes de meninas), além de 

atividades específicas e diferenciadas para cada um desses grupos.  

 
Não se pode negar a importância de tais reflexões no contexto das pesquisas 

educacionais. No entanto, poucos são os estudos que enfocam como essas 

discussões da temática de gênero – prioritariamente desenvolvidas no cenário 

acadêmico – têm sido apreendidas por professoras e professores, discutindo a 

influência das mesmas na sua prática profissional.  Alguns estudos recentes 

têm se preocupado em centrar-se nas representações sociais de gênero de 

professoras, como o de Eleta de Carvalho Freire (2002), que se volta 

particularmente para as professoras de História e o trabalho de Keila Fragoso e 

Fernando Andrade, sobre as implicações de gênero na escolha da Pedagogia.  

(2003).  

Outros estudos articulam questões de gênero, cidadania e condições de 

trabalho da mulher professora (MARCONATO, 2002) pautando-se na 

discussão das implicações da feminização do magistério no contexto das 

desigualdades de gênero.  Em estudo recente, Rosemberg (2002, p.198) 

ressalta que “estados da arte sobre a pesquisa brasileira em educação são 

unânimes em afirmar que sua base institucional contemporânea são os 

programas de pós-graduação sediados nas universidades.”7 

     

                                            
7 Rosemberg (2002) destaca que se observa uma concentração de teses/dissertações em apenas nove 
universidades, “que nem sempre ocupam posição de destaque equivalente no campo da Educação em 
geral. São elas: UFRGS, Unicamp, PUC-SP, USP, UFMG, PUC-RGS, UFF, UFPB e UFRJ.” (p.200) 
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 Em nível internacional, Dagmar Meyer (2003) destaca que  estudos 

têm discutido as diferenças que se instauram entre meninos e meninas, no que 

se refere ao rendimento escolar, considerando-se a articulação entre gênero, 

raça e condição sócio-econômica.  No entanto, gênero continua sendo, como 

afirma a autora, “uma ferramenta conceitual, política e pedagógica central”, 

para se “colocar em xeque algumas das formas de organização social vigentes 

quanto as hierarquias e desigualdades dela decorrentes” (MEYER, 2003, p.10-

11).   

 
Desenvolvendo uma análise das metas nacionais e internacionais 

através de estatísticas educacionais, resoluções de conferências e outros 

documentos, da década de 1990, relacionados à igualdade de oportunidades 

de gênero na educação, Fúlvia Rosemberg (2001) aponta algumas das 

interpretações convencionais desses, evidenciando um descompasso entre a 

situação de homens e mulheres no sistema educacional brasileiro. De acordo 

com a autora, os relatórios do Banco Mundial e outros documentos recorrem a 

paradigmas populares para explicar o fracasso escolar, além de privilegiar 

modelos de masculinidade hegemônica. Rodeando-se de interpretações do 

senso comum, tendem a naturalizar construção social e histórica, alimentando 

a produção ideológica que tende a reforçar a dominação de gênero.  Em 

estudo mais recente, Rosemberg (2002, p. 210) considera, como um fator que 

contribui com esse quadro, a ausência de acompanhamento sistemático da 

área, que faz com que se publiquem dados pobres, reforçados pela pequena 

retaguarda de produção acadêmica.   
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 Nesse trânsito pelo campo de estudos sobre gênero, 

particularmente relacionado à educação, algumas matrizes teóricas se fazem 

presentes, tanto no sentido de aprendizagem social e educação escolar, 

quanto à temática da docência em suas imbricações com o gênero.   

 
 Diante da polissemia da profissão docente, a profunda marca do gênero 

é ressaltada particularmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde 

ainda se constitui uma atividade profissional eminentemente exercida por 

mulheres e historicamente associada à maternidade e ao trabalho doméstico 

(LOURO, 1997 b  e NOVAES, 1984), sendo a escola considerada, muitas vezes, 

um prolongamento do lar, sobrepondo-se os papéis de mãe e professora. A 

esse respeito, o trabalho desenvolvido por Maria do Carmo Gonçalo Santos 

(2004) traz para o centro da discussão, sobre a profissão docente, as 

Representações Sociais de Gênero das Professoras de Ensino Fundamental, 

que, somando-se ao estudo  de Eleta de Carvalho Freire (2002), contribuem 

para incrementar a produção local e demarcar na linha de pesquisa sobre 

Formação de Professores e Prática Pedagógica, a preocupação em discutir 

questões que atravessam a docência, contribuindo para que se consolide, 

gradativamente, mais um núcleo de estudos e produção científica que articule 

gênero e educação. 

 
Vale ressaltar que a problemática de gênero na escola não se limita a 

discrepâncias ou similaridades de desempenho acadêmico de alunos e alunas. 

Embora os níveis de escolaridade no Brasil venham mudando desde a década 

de 1990, quando se observa que as meninas/mulheres  ultrapassaram os 

meninos/homens  em número de conclusão em todos os níveis de escolaridade 
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 (fundamental, médio e superior), vê-se também que isso não exclui o fato 

de que “a desigualdade sexual e a iniqüidade de gênero se manifestam em 

muitos aspectos das relações escolares, se considerarmos a educação  mais 

amplamente no contexto do currículo em ação e do currículo oculto” 

(CARVALHO, 2003, p.57). 

Desenvolver a consciência de gênero na escola – bandeira das/os 

pesquisadoras/es engajadas/os nas militâncias de gênero – implica no 

envolvimento tanto de professores/as quanto de alunos/as.  Nesse sentido, 

Carvalho (2003, p. 67) propõe duas maneiras complementares entre si: 1) 

ensinando diretamente sobre as relações de  dominação baseadas no gênero 

(visão teórica);  2) enfocando oportunidades concretas no currículo (em sentido 

amplo) para exemplificar e analisar como as identidades e as relações de 

gênero são construídas e reforçadas na prática escolar.  Vê-se, aqui, a 

implicação de um debate mais aprofundado que traga o gênero para o centro 

da discussão sobre currículo8, que inclua o gênero nessa arena de debates. 

 

1.3.  Gênero na arena do Curr ículo 

 
Curr ículo:  po lissemia de sentidos 

Quando pensamos em currículo, logo associamos a educação e a 

escola, justamente porque estes conceitos estão “intimamente relacionados”, 

de tal forma que a abordagem de um deles traz implícita a concepção dos 

demais (COSTA, 1978, p.18).   Entendendo o currículo como o conjunto de 

experiências de conhecimento proporcionadas aos/às estudantes,  Silva (1995, 

                                            
8 Sobre a centralidade do currículo na educação escolar, os trabalhos de Guacira Louro (1995, 1999, 2000 
b, 2003, entre outros) e Tomaz Tadeu da Silva (1996, 1999, 2000 a, 2000b) são marcos importantes na 
produção nacional recente envolvendo gênero e currículo. 
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 p.184) localiza o currículo “no centro mesmo da atividade educacional”, 

constituindo o núcleo do processo institucionalizado de educação. 

 
Por diversas razões, que certamente não conseguiria sintetizar aqui,  a 

temática curricular é de máxima atualidade, no âmbito acadêmico como 

também no âmbito social, sendo um campo em expansão contínua, haja vista  

a crescente produção (livros, cursos, documentos oficiais, legislação) que se 

divulga sobre o espaço curricular (ZABALBA: 2003, p.15). 

 
Os estudos sobre currículo têm se apresentado, especialmente a partir 

das duas últimas décadas, como fértil espaço de debates que reúne uma 

ampla variedade de aspectos e abordagem multidisciplinar. Há um consenso 

no que se refere à legitimidade do currículo enquanto “campo” de estudo, por 

constituir-se efetivamente uma confluência de produção teórica, pesquisas e 

debates a partir de limites historicamente estabelecidos e de tradições, regras e 

princípios (MOREIRA, 1999, p. 14).  

 
A partir dos anos noventa, esse campo de estudos é marcado por um 

certo declínio de prestígio da teorização crítica. Ao mesmo tempo em que 

ocorre uma expansão do campo em direção a novas tendências curriculares, 

as influências teóricas diversificam-se nitidamente, compondo um quadro de 

multirreferencialidade que inclui a incorporação do pensamento pós-

estruturalista de Michel Foucault, grandes nomes da teoria social européia, do 

pensamento de Habermas e Bachelard, dentre outros, como salienta Moreira 

(1999, p.18).  A partir de então, há um aumento considerável de publicações 

sobre currículo, muitas dessas resultantes de dissertações e teses, coletâneas 

de artigos de autores nacionais e estrangeiros, trabalhos apresentados em 
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 seminários, constituindo-se um esforço para sistematizar  o pensamento 

em construção. 

 
A visão ampliada de currículo, como salienta Eliete Santiago (2003, p. 

2), abre perspectivas múltiplas que permitem abordá-lo sob diferentes 

enfoques, os quais passam pelo âmbito da investigação cientifica, pela visão 

disciplinar (em cursos de Pedagogia e/ou na Pós-graduação em Educação) e 

ainda como prática pedagógica.  Essas possibilidades, inerentes ao estudo de 

currículo, são ressaltadas por J. Gimeno Sacristán (2000, p. 12) que aponta 

perspectivas diversas e amplitudes a esses estudos,  que se agrupam de modo 

geral, a partir dos seguintes eixos: 

• O ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a sociedade 

e a escola; 

• Como projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de 

diferentes aspectos, experiências, conteúdos, etc; 

• Como expressão formal e material desse projeto que deve apresentar, 

sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e suas 

seqüências para abordá-lo;  

• Como um campo prático, o que supõe: 1) a análise dos processos 

instrutivos e a realidade da prática a partir de uma perspectiva que lhes 

dota de conteúdos; 2) estudá-lo como território de intersecção de 

práticas diversas que se referem apenas aos processos de tipo 

pedagógico, interações e comunicações educativas; 3) sustentar o 

discurso sobre a interação entre a teoria e a prática em educação. 
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 A perspectiva do diálogo entre educação e cultura, conforme propõe 

Jean-Claude Forquin (1993), que reflete sobre a intencionalidade educativa  

frente à continuidade da cultura humana – estando aí implicados uma gama de 

fatores históricos, sociais, políticos e ideológicos – é amplamente enfatizada na 

literatura especializada, evidenciando que “o currículo está abrindo novas 

temáticas que surgem como temáticas curriculares” como salienta Santiago 

(2003, p. 4).   

A idéia de currículo, como espaço de circulação de narrativas, tecendo 

um texto, que nos conta histórias de indivíduos, grupos, sociedades, culturas, 

tradições e exclusões, é compartilhada por autores que denunciam as relações 

de poder implicadas na educação escolar9  e o comprometimento do currículo 

com forças e interesses que gravitam em torno dos sistema educativos 

seguindo as tendências alavancadas pela Nova Sociologia da Educação e 

pelas Teorias Críticas de Currículo10. Tais teorizações defendem a necessidade 

de repensar a democratização do conhecimento, oportunizando às culturas e 

aos grupos marginalizados (culturas infantis, culturas de classes populares, 

mulheres, negros(as), homossexuais) espaço e voz em ambientes escolares, 

assim como na sociedade como um todo. 

 
Dentro da tradição dos estudos de currículo, autoras e autores têm 

apontado para seu caráter vital na determinação das práticas no cotidiano 

escolar, enquanto elemento vivo, narrativa historicamente construída e 

dialeticamente presente nas relações estabelecidas na escola e a partir dela.   

O currículo representa, segundo McLaren (1997, p. 197) não somente uma 

configuração de interesses e experiências particulares, mas um campo de 
                                            
9 Corazza, 2001; Costa, 1999; McLaren, 1997; Moreira, 1999; Sacristán, 2000,  entre outros. 
10 A esse respeito ver Sil va (1999). Documentos de Identidade: uma introdução às Teorias do Currículo. 
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 batalhas onde versões diferentes de autoridades e histórias lutam para 

prevalecer11.  Nesse sentido, o trabalho de Eliete Santiago (1990, p. 25) 

reafirma a “corporificação dos interesses sociais e a luta cultural que se 

processa na sociedade.  Interesses e lutas que invadem e transitam na escola, 

concretizando-se nas práticas pedagógicas”.  É, no dizer de Sacristán (2000, 

p.16), o contexto da prática, ao mesmo tempo em que é contextualizado por 

ela. 

 
Essa percepção do currículo como práxis remete-nos para “a expressão 

da função socializadora e cultural, que se expressa em comportamentos 

práticos diversos, dentre os quais se encontra a prática pedagógica” (Sacristán, 

2000, p. 16).  Sem dúvida, há importantes “implicações quando se toma o 

currículo como prática político-pedagógica”, como destaca Santiago, propondo 

uma análise a partir de sua “natureza e dimensão conceptual, como 

fundamento teórico-metodológico que dirige, traça diretrizes e aciona os 

segmentos do sistema educacional e, particularmente, as atividades na escola” 

(1990, p. 25). Tal postura relaciona-se à afirmativa de Sacristán de que “são 

poucos os fatos da realidade escolar e educativa que não têm a contaminação 

do currículo das instituições escolares” (2000, p. 29) 

 
Novas perspectivas, chamadas aqui de pós-modernas (SILVA, 1995) 

estão propondo explicações diferentes e mais dinâmicas em relação a vários 

campos do conhecimento humano. Diversas mudanças históricas estão 

contribuindo para isso. A busca de perspectivas de abordagem para além das 

metanarrativas (estruturalismos, positivismos, funcionalismos), de acordo com 

                                            
11 Reforçam essa idéia os trabalhos de: Antônio Flávio Moreira (1999); Marisa Vorraber Costa (1999); 
Sandra Corazza (2001); Tomaz Tadeu da Silva (2000). 
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 Corazza (2001, p.101), reflete a percepção de que “esse é um tempo de 

reciclagens de ideologias, conhecimentos, comunicação. De novas tecnologias, 

hipertextos, tecnocultura... uma nova ordem mundial”. As propostas 

curriculares atuais estão “entre” o oficial e o alternativo.  Desenvolver um olhar 

sobre o currículo como modo de subjetivação e como prática subjetivadora é 

bem mais que uma simples reconceptualização, impõe uma desconstrução de 

tudo que convencionalmente pensamos sobre e como currículo.12  

 
Encontrando ressonância e fundamentação nos estudos de Foucault, 

Bourdieu, Guatarri, Deleuze, entre outros, é possível essa compreensão do 

currículo como fundador de um ser epistêmico, na visão de Corazza (2001), 

percebendo a interatividade entre o currículo e o projeto de sociedade nele 

implicado.  

 
A concepção ampliada de currículo, inclusive reafirmando-o como um 

espaço de poder-saber, num sentido foucaultiano, como propõem alguns 

autores e autoras, não pode estar dissociada do que está sendo construído 

além dos muros escolares, ou distanciado do que está influenciando de um 

modo mais efetivo, a educação de valores éticos e que, com certeza, estão 

interferindo nos currículos e nos conhecimentos dos sujeitos sobre si mesmos, 

sobre os outros e sobre o mundo.  

 
É na perspectiva desse olhar (pós-crítico) sobre o currículo como sendo 

o que dizemos e fazemos com ele, por ele, nele, formando sujeitos – sujeitos 

do currículo  e no currículo –  que emerge um debate que favorece a relação 

entre as categorias gênero e currículo. 

                                            
12 A esse respeito ver, particularmente, os trabalhos de Corazza (2001); Louro (2000) e Silva (1995). 
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  Gênero e Curr ículo:  (inter)faces   

Os novos contornos e novas configurações impostos ao debate social,  

pelo ritmo acelerado das mudanças visíveis na sociedade, possibilitam o 

surgimento, entre outras coisas, de novas formas de relações e novos arranjos 

familiares, constituindo novos marcadores e abrindo novas arenas de debates. 

A (in)visibilidade das questões de gênero insere-se também nestas mudanças.  

No que diz respeito aos estudos no domínio do currículo, embora a referência 

crescente às questões de gênero “ainda não tenha chegado a constituir um 

novo núcleo de estudos curriculares” (SILVA, 2000b, p.105), é inegável que 

essa categoria tem sido utilizada por estudiosas/os marxistas, pós-

estruturalistas, feministas radicais entre outros e outras. 

 Os meios de comunicação de massa, os brinquedos, os jogos 
eletrônicos, o cinema, a música, a literatura, dentre tantas 
outras forças, produzem diferentes e conflitantes formas de 
conceber e de viver o gênero, de conhecer o eu e o outro, e 
que redefinem mesmo os modos com que temos teorizado o 
currículo, o ser professor/a, o ser aluno/a e os processos de 
ensino e aprendizagem (MEYER, 2003, p. 22). 

 
O debate social surge associado a temas transversais, não podendo 

escapar à teoria educacional crítica.  Nesse sentido, os estudos de currículo 

têm contemplado a discussão das implicações das relações de gênero no 

contexto educacional, na tentativa de desconstruir os processos e dinâmicas 

que subjazem às políticas curriculares, naturalizando as diferenças.  Os 

teóricos críticos do currículo, de acordo com Peter McLaren, partem da 
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 premissa da não liberdade de homens e mulheres num mundo repleto de 

contradições e assimetrias de poder e privilégio.  Este autor enfatiza que “para 

o educador crítico existem muitos lados para um problema e, freqüentemente, 

esses lados são ligados a certos interesses de classe, raça e gênero” 

(MCLAREN, 1997, p. 201). 

 
A ênfase nas relações de poder implicadas na construção do 

conhecimento, e no currículo por extensão, são analisadas pelos teóricos 

críticos do currículo numa perspectiva foucaultiana, na medida em que 

percebem o conhecimento como socialmente construído, culturalmente 

determinado e historicamente situado.  Tanto Peter McLaren (1997) como 

Henry Giroux (1997 e 1999) dão destaque às práticas discursivas  que, 

segundo McLaren (1997, p. 213),  “referem-se às regras pelas quais os 

discursos são formados, regras que governam o que pode ser dito e o que 

deve permanecer em silêncio, quem pode falar com autoridade e quem deve 

ouvir”.  

 
No Brasil, a abordagem do currículo como um artefato cultural em que 

estão implicadas relações de poder, visões sociais particulares e interessadas 

– com um caráter histórico e contextual vinculado a formas específicas de 

organização da sociedade e da escola – tem possibilitado um debate que 

envolve os marcadores sociais do currículo (classe, etnia, gênero, etc).13  Essa 

perspectiva favorece a abordagem das questões de gênero implicadas no 

currículo e vem introduzir discussões (e contestações) das narrativas 

estabelecidas a partir de modelos que naturalizam e legitimam o caráter 
                                            
13 Nessa perspectiva vem tendo grande representatividade os trabalhos desenvolvidos por Antônio Flávio 
Moreira (1999 a; 1999 b) e Tomaz Tadeu da Silva (1994,1996, 1999, 2000), Marisa Vorraber Costa 
(1996, 1999) Luis Heron da Silva (1995 e 2000),  Alfredo Veiga-Neto (1994) entre outros. 
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 predominantemente masculino e patriarcal do conhecimento corporificado 

no currículo. 

 
Sendo a seleção de conhecimentos reveladora das divisões sociais e da 

legitimação de alguns grupos em detrimento de outros,  autores e autoras 

salientam que o poder divide o currículo, estabelecendo desigualdades entre 

indivíduos e grupos sociais.   Os estudos desenvolvidos por Guacira Lopes 

Louro (1997 a e b; 1999; 2000) e  outras/os autoras/es, particularmente no eixo 

sul-sudeste brasileiro, têm fomentado um amplo debate sobre a intrínseca 

relação entre a escola e as desigualdades de gênero.   

 
As formas de comportamento escolhidas na sociedade, para serem 

transmitidas por meio da educação, refletem a ideologia que a domina; a 

linguagem e a forma como se ensina não são imparciais, mas estão 

impregnadas de ideologia androcêntrica – todo um código de símbolos sociais 

que comportam uma ideologia sexista –  e contribuem ativamente para a 

formação dos padrões inconsistentes de conduta nas meninas e nos meninos, 

assim como para todas as escolhas e destinos daí subseqüentes.  Bourdieu e 

Passeron salientam que 

as ‘escolhas’ em aparência as mais deliberadas ou as mais 
inspiradas levam ainda em conta (ainda que indiretamente) o 
sistema de oportunidades objetivas que condena as mulheres 
às profissões que requerem uma disposição ‘feminina’ (por 
exemplo as ocupações “sociais”) ou que as predispõem a 
aceitar, senão a reivindicar inconscientemente, as funções ou 
os aspectos da função que evocam um aspecto ‘feminino’ da 
profissão. (1975, p. 88) 
 
 

Diversos autores enfatizam que a  cultura escolar não é neutra e que a 

escola, em vez de reduzir as desigualdades, contribui para sua reprodução.   

De acordo com  Bourdieu e Passeron, a escola detém simultaneamente uma 
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 função técnica de produção e de comprovação das capacidades e uma 

função social de conservação e de consagração do poder e dos privilégios, isso 

se traduz – nas sociedades modernas – na conversão de vantagens sociais em 

vantagens escolares, elas mesmas reconversíveis em vantagens sociais (1975, 

p. 175).   

 
A admissão das mulheres nas profissões ditas masculinas e sua 

crescente e marcante participação na população economicamente ativa (PEA) 

é, por exemplo, uma das principais transformações sociais que acompanham a 

industrialização, segundo vários autores (BRUSCHINI, 1994; LOURO, 1999; 

SANTOS, 2000; TOURAINE, 1994). Isso, no entanto, em algumas profissões, 

não tem implicado numa equidade na remuneração entre homens e mulheres 

que ocupam os mesmos cargos e funções, ficando essas sempre em 

defasagem em relação aos homens14. No caso específico da profissão 

docente, não se verifica tal discrepância de remuneração, no entanto as 

desigualdades ainda marcam a distribuição de cargos e funções.   Diante de 

constatações desse tipo, Bourdieu e Passeron destacam que, para se medir 

adequadamente o rendimento social do diploma detido por uma mulher, seria 

preciso ao menos levar em conta o fato de que uma profissão (como na 

França, o do ensino do primeiro e do segundo grau) vê o seu “valor”15 

diminuído à medida que se feminiza (1995, p. 194).  

 
Ressaltando o movimento de construção histórica do ensino na escola 

elementar, ou Ensino Fundamental, como “trabalho feminino”, Giroux (1997, p. 

15) destaca que “uma grande parte do magistério está perdendo controle de 
                                            
14 A esse respeito,  ressalta-se a pesquisa de Maria Zuleide Pereira (2003), “Gênero, Educação e Trabalho: 
o olhar das mulheres do setor de telecomunicações de João Pessoa/PB. 
15 Expressão do próprio autor. 
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 partes substanciais do currículo e da pedagogia, à medida que as 

ideologias e as práticas capitalistas penetram no centro de um grande número 

de salas de aula.” 

 
O currículo, sendo um artefato cultural (Silva, 1996, p. 81), se constitui 

em espaço por excelência para discutir as novas paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, religiosidade, enfim, dos marcadores sociais que 

hoje transformam nossas localizações como pessoas, como indivíduos sociais, 

mudando também nossas identidades culturais. Os estudos de currículo 

levantam reflexões sobre processos e dinâmicas que subjazem as práticas 

curriculares, de forma a naturalizar a diferença.  Silva (2000, p. 73) aponta 

como “posição socialmente aceita e pedagogicamente recomendada o respeito 

e tolerância para com a diferença” e questiona se essa perspectiva é “suficiente 

para servir de base para uma pedagogia crítica e questionadora”.  Nessa 

perspectiva, é interessante acrescentar que  tanto em relação aos estudos de 

gênero quanto aos de currículo não se pode perder de vista o caráter dinâmico 

e relacional em que se circunscrevem.  Robert Connel salienta que  

 ao mesmo tempo que se produzem novas formas de 
argumentação contra a opressão feminina (e se verifica 
crescentes utilizações do conceito de gênero), assiste-se à 
criação de novas formas de masculinidade hegemônica (1995, 
p. 193) 

 
 
No sentido proposto por Guacira Louro (1997, p.86) de não alimentar 

“uma postura reducionista ou ingênua – que supõe ser possível transformar a 

sociedade a partir da escola ou supõe ser possível eliminar as relações de 

poder em qualquer instância” – os estudos de currículo, articulando a 

perspectiva de gênero, propõem e necessitam, do que essa autora denomina 

de “adoção de  uma atitude vigilante e contínua no sentido de procurar 
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 desestabilizar as divisões e problemas em conformidade com o natural”.  O 

que implica em “interferir nos jogos de poder”.  Assim, temos a considerar que 

as identidades estão sendo produzidas através de relações de desigualdades, 

bem como, que a prática escolar é uma prática política, daí a possibilidade de 

ser transformada.   

 
As discussões que articulam currículo e gênero apontam representações 

hegemônicas de gênero implicadas na educação escolar instituindo, por 

extensão, o que os sujeitos masculinos e femininos podem e devem fazer da 

vida e na vida.   

 
A forma como essas discussões, sobre gênero, se inserem nos textos 

(oficiais ou não) que propõem questões curriculares, intervêm, sem dúvida, na 

efetivação do currículo.  Nesse sentido, cabe pensar sobre a inclusão e a 

abordagem das Relações de Gênero nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997), que se constituem como proposta de repercussão no meio 

educacional, desde sua publicação. 

 
 
 

Relações de Gênero e os Parâmetros Curr iculares Nacionais: 

transversalidade ou superficialidade? 

 

A inclusão do tema “Relações de Gênero”  nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, como um dos três eixos em torno dos quais se organiza a proposta 

de Orientação Sexual como Tema Transversal16, embora tenha aberto um 

                                            
16 Os outros dois eixos são: Corpo, matriz da Sexualidade” e “Prevenção de Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS” , respectivamente apresentados como o primeiro e o terceiro, ficando o de Relações 
de Gênero na posição intermediária e dispondo do menor numero de páginas para apresentação e 
discussão, em relação aos outros dois. 
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 espaço para a apresentação da temática enquanto questão relacionada à 

vivência do currículo, não conseguiu dar maior visibilidade à mesma, tanto pela 

forma de abordagem – mais conceitual que problematizadora – quanto pela 

superficialidade e brevidade com que é tratada. 

 
A própria idéia de transversalidade traz implicações para uma nova 

configuração das práticas curriculares. Montserrat Moreno (1998, p. 24) chama 

a atenção sobre os temas considerados transversais no currículo, destacando 

que alguns deles aparecem, pela primeira vez, com uma denominação própria.  

Esta autora ressalta que 

 pelo fato de serem contemplados sob um ponto de vista 
“transversal”, isto é, como se estivessem alinhados em outra 
dimensão, podem aparecer sutilmente  esfumaçados e 
imprecisos ao entrelaçar-se com o “longitudinal”, representado 
pelas matérias curriculares, ou seja, por aquilo que sempre 
parece ter constituído o eixo fundamental do ensino 
(MORENO, 1998, p.24). 

 
De acordo com Helena Altmann (2001, p. 583), os PCNs pretendem ser 

“um referencial fomentador da reflexão sobre os currículos escolares, uma 

proposta aberta e flexível, que pode ou não ser utilizada pelas escolas na 

elaboração de suas propostas curriculares”.   

 
Apesar de conceituar o que são as relações de gênero, não há, nos 

PCNs, indicativos suficientemente claros de como professores e professoras 

possam abordá-las em aula, nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Fundamental.  

Embora não se proponha a orientações didáticas, propriamente ditas, nos 

volumes dedicados a outros componentes curriculares e mesmo em relação a 

outros temas transversais, observa-se uma preocupação em sugerir formas de 

abordar temas específicos, possibilidades para o desenvolvimento de projetos 

e/ou atividades relacionadas à cada área do conhecimento abordada nos 
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 respectivos volumes a elas dedicados no documento. De fato, observa-se 

que os  PCNs dão destaque para as diferenças entre meninos e meninas. 

 Estas diferenças são consideradas como sendo social e 
culturalmente construídas, mas em nenhum momento elas são 
problematizadas. Não há nenhum destaque para a existência 
de diferenças entre meninas e entre meninos, mas sim uma 
oposição entre os gêneros que pressupõe uma unidade interna 
entre cada um. (ALTMANN, 2001, p. 584) 

 
 
Sem dúvida, os PCNs mobilizaram uma grande produção bibliográfica 

tanto de livros didáticos quanto de livros voltados para orientação de 

professores e professoras, inclusive em relação, especificamente, aos temas 

transversais, além de cursos ministrados em diferentes espaços, como ressalta 

Altmann (2001, p. 580).  

 
 A forma  como são abordadas as relações de gênero pode, entre outros 

aspectos de caráter hegemônico, estar por trás da discrepância entre as 

publicações e os debates em torno dos dois outros eixos de Orientação Sexual 

e aquelas voltadas especificamente para tais relações.  Sua própria 

invisibilidade, numa grande parte dos livros didáticos, parece também se 

relacionar a isso.  Nesse sentido, há uma pseudo-igualdade sendo pregada ao 

enfatizar em sala de aula, por exemplo, que a mulher conquistou  ocupações 

no mercado de trabalho, tradicionalmente consideradas masculinas (em 

detrimento de se problematizar a dupla jornada de trabalho feminina), ou, pior 

ainda, quando nem sequer são evidenciadas as iniqüidades das relações de 

gênero, de forma que 

a crença de se ter conseguido uma igualdade de oportunidades 
impede de constatar que ainda impera um ensino que, sutil e 
eficazmente, dirige os estudantes para uma concepção 
androcêntrica da sociedade que, por ser óbvia, não é 
analisada nem questionada. (SASTRE e FERNÁNDEZ, 1998, 
p.149). 
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Avançar num estudo que possibilitasse compreender como professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental percebem a relação entre gênero e a 

vivência do currículo, implicou em dar visibilidade à abordagem das relações de 

gênero, na  intimidade da sala-de-aula, e na construção de um caminho 

teórico-metodológico que considerasse a sutileza dessas questões e os limites  

inerentes à pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 
Percurso Teórico-metodo lóg ico: o caminho trilhado 
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“A paixão com que conheço, falo ou escrevo não 

diminuem o compromisso com que denuncio ou 

anuncio.  Sou uma inteireza e não uma dicotomia.  

Não tenho uma parte esquemática, meticulosa, 

racionalista e outra desarticulada, imprecisa, 

querendo simplesmente bem ao mundo.  Conheço 

com meu corpo todo, sentimentos, paixão. Razão 

também.” 

Paulo Freire (1995,  p.18) 
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2.1   A construção do ob jeto de estudo 

 
 

Produzir um trabalho acadêmico nos põe diante do desafio de articular a 

vida e o saber que, não obstante estarem intrinsecamente relacionados, nos 

cercam de perguntas sobre como dizê-los.  Como desconstruir e reconstruir os 

sentidos que a realidade social nos apresenta? Mais do que isso, o desafio 

maior talvez seja  fazê-lo de tal modo que, tecendo as articulações necessárias 

entre os estudos teóricos e a própria tessitura da pesquisa, se chegue a um 

produto final não apenas compreensível, mas convidativo, indo além da 

formalidade acadêmica, instigando no/a leitor/a  um novo olhar à realidade que 

mobilizou o estudo realizado. 

 
É difícil localizar um momento exato ou um ponto preciso que marque a 

delimitação do objeto de estudo, uma vez que este vem sendo construído a 

partir de elementos de minha subjetividade e dos interesses e vivências ao 

longo de minha formação acadêmica e exercício profissional.  A opção pelos 

estudos de gênero vem se configurando, em meu percurso acadêmico, desde a 

graduação em Psicologia, tendo se intensificado mais tarde na pós-graduação 

em Antropologia Cultural.  O mestrado em Educação concretizou-se como 
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 espaço no qual pude investigar o objeto em questão, que há muito 

suscitava questionamentos, freqüentes e intensos, na minha prática 

profissional em escolas, dentro e fora das salas de aula. 

 
Busquei, através da pesquisa, compreender de que forma professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental têm apreendido as discussões sobre  

gênero no cenário educacional e como articulam essas discussões à efetivação 

do currículo em escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife.  Nesse 

sentido, pretendia: 1) observar como são abordadas as situações que 

evidenciam questões de gênero no contexto específico de Ensino 

Fundamental, por professoras com formação acadêmica em Pedagogia;  2) 

identificar como essas professoras apropriaram-se dessas discussões, como 

associam gênero à educação, à vivência em sala de aula, enfim, ao currículo. 

 
 Com a inspiração na etnografia, buscando uma descrição analítica – ou 

parafraseando Geertz (1989), uma “descrição densa” –  pretendia empreender  

um movimento de ir e  vir entre observações, entrevistas e reflexão teórica, de 

forma que tal triangulação possibilitasse não apenas a aproximação do objeto 

de estudo, mas a própria reordenação deste, tornando o mais visível possível 

as relações e os significados antes imperceptíveis.  Isso implicaria, na 

realidade, num exercício de estranhamento, de converter o familiar em 

problemático, em estranho e investigável. 

 
A pesquisa empírica, baseada nesse enfoque etnográfico, utilizou 

observações em salas de aula e nos espaços coletivos de uma escola de 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Recife, e entrevistas semi-

estruturadas, envolvendo quatro professoras como sujeitos, onde buscava os 
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 dois pólos que mobilizavam o interesse da pesquisa: o nível da apreensão 

e do uso das discussões que compõem a temática de gênero na educação. 

 
Busquei com esse estudo, a partir das questões acima descritas, retratar 

a perspectiva dos participantes (André e  Lüdke, 1996, p. 14).  O problema em 

foco foi contemplado pelas possibilidades da abordagem qualitativa, na medida 

em que esta “mergulha  no mundo dos significados das ações e relações 

humanas a fim de melhor apreendê-las” (Minayo, 1992, p. 102). 

 

Minha condição de professora do Ensino Fundamental na Rede 

Municipal, colega das minhas entrevistadas, colocaram-me, a princípio, diante 

do temor de limitar e empobrecer o estudo com um possível “viés” pessoal de 

análise. Via-me diante do receio de não conseguir perceber os significados 

emergentes, de forma que fossem além das vozes dos sujeitos. Velhos 

fantasmas do paradigma de pesquisa que marcou minha história acadêmica 

pautada numa neutralidade do/a pesquisador/a, o que mais tarde viria a 

descobrir ser  um mito: o mito da neutralidade científica (JAPIASSU, 1997).   À 

medida que o trabalho se desenvolvia, procurei estabelecer relações entre as 

informações levantadas, e deixei, “deliberadamente”, que minha vivência 

enquanto mulher e professora, contribuísse para um olhar diferenciado sobre 

uma realidade que era para mim  (des)conhecida.  Em outras palavras: permiti-

me fazer o exercício de estranhamento e de percepção da alteridade, o que 

acredito ter sido muito positivo tanto para a pesquisa, quanto para a 

pesquisadora (e espero que também o tenha sido para as pesquisadas). 
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 O reconhecimento do caráter sócio-historico das relações de 

gênero17 e  do currículo18, fruto de suas inserções no real,  levou à necessidade 

de ‘vinculação entre pensamento e ação’ que, segundo Minayo (1992, p. 90), 

implica na compreensão de que nada pode ser intelectualmente um problema 

se não tiver sido, em primeira instância, um problema de vida prática. 

 
Assim, entender a prática da investigação científica, como práxis 

revolucionária, implica numa compreensão da realidade social como totalidade 

sócio-historicamente construída.  Nesse sentido, do ponto de vista da 

totalidade concreta, cada fenômeno pode ser compreendido como momento do 

todo19.  Portanto, a compreensão de um elemento, aspecto ou dimensão da 

realidade social só se dá numa relação com o seu conjunto. 

 
O acesso à realidade é sempre mediado.  A práxis humana não é 

atividade prática em contraposição à teoria.  Segundo Kosik (1989, p. 202) ela 

é “determinação da existência humana como elaboração da realidade”. 

 
Segui na perspectiva  de um estudo de caráter exploratório e descritivo 

que partiu da necessidade (e do desejo) de entender um fenômeno social 

complexo – como o é a intrínseca relação entre currículo e gênero – onde a 

investigação comporta um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real, evidenciando a dimensão histórico-social e a possibilidade de utilização de 

múltiplas fontes de evidência – privilégio da pesquisa qualitativa. 

 

                                            
17 Segundo a perspectiva de Joan Scott (1990) 
18 Principalmente fundamentada nos estudos de Jean-Claude Forquim (1993) e de Tomaz Tadeu da 
Silva(1996). 
19 Tomei como base os escritos de Kosik (1989). 
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 Autores e autoras como Bogdan e Biklen (1994), Boaventura Santos 

(2000), Minayo (1992), Ferreira de Almeida e Madureira Pinto (1999), entre 

outros, destacam alguns dos elementos diferenciais que possibilitam tal 

compreensão. Dentre esses aspectos, podemos destacar: o ambiente como 

fonte direta dos dados, o caráter descritivo, a preocupação com o significado, a 

ênfase no processo (e não no produto), a busca de compreensão dos 

fenômenos em sua complexidade, enfim, um quadro paradigmático que coloca 

o sujeito no centro da investigação. 

 
A compreensão de como as professoras, sujeitos dessa investigação, 

percebem a relação entre as discussões sobre gênero e a efetivação do 

currículo escolar aponta para uma leitura para além das questões teóricas 

levantadas tanto pelos estudos de gênero quanto pelas teorias de currículo.  

Tal empreendimento necessita de uma abordagem que, baseado no referencial 

da teoria, alcance o domínio da práxis dos sujeitos em destaque.  Encontramos 

em Geertz  que 

 a tarefa essencial da construção teórica não é codificar 
regularidades abstratas, mas tornar possíveis descrições 
minuciosas; não generalizar através dos casos, mas 
generalizar dentro deles, o dever da teoria é fornecer um 
vocabulário no qual possa ser expresso o que o ato simbólico 
tem a dizer sobre ele mesmo (1989, p. 38). 
 

O percurso teórico-metodológico implicados na construção do 

conhecimento, a partir do presente estudo, encontra  nas teorias que o 

embasam o ponto de partida e de chegada, numa perspectiva de envolver a 

centralidade dos sujeitos na compreensão do objeto em apreço, iluminado 

pelas construções teóricas que o precedem.  Sintetiza, ainda, o esforço de 

descrever o cenário e as singularidades postas no universo pesquisado.  



                                                                                                                         59 
 
 

 2.3 O campo e os sujeitos da pesquisa 

 
 Entendendo campo como o recorte espacial, representando uma 

realidade empírica a ser estudada, partindo de concepções teóricas que 

fundamentam o objeto da investigação (MINAYO, 1992, p. 53), tomei para esse 

estudo uma escola da Rede Municipal de Ensino de Recife como campo de 

pesquisa, não perdendo de vista a perspectiva de Clifford Geertz de que “o 

lócus do estudo não é objeto do estudo... Você pode estudar diferentes coisas 

em diferentes locais, e algumas coisas podem ser melhor estudadas em 

localidades isoladas”(1989, p. 25).  As escolas se configuram como o lócus 

apropriado para o estudo em questão,  mas a escolha de uma única escola se 

deveu ao fato de possibilitar uma presença mais sistemática  no local, de forma 

a garantir melhores condições para a observação  não apenas nas salas de 

aula, mas também nos demais espaços e momentos de interação entre as 

professoras, sujeitos da pesquisa, com alunos e alunas, tais como recreio, 

merenda, momentos festivos, passeios, etc. 

  
O interesse em estudar as práticas das professoras da Rede Municipal 

de Ensino do Recife se deu por diversos motivos, podendo destacar em 

especial: a) a recente inserção das discussões sobre gênero e educação  na 

formação continuada do educador (embora de forma incipiente como já 

salientei anteriormente) em tal rede de ensino; b) o aumento crescente de 

professoras com formação superior em Pedagogia, inclusive formação recente, 

intensificada pelos concursos públicos nos últimos anos; c) o acesso dessas 

professoras a publicações  (jornais e revistas), seminários, mini-cursos e 
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 eventos do meio acadêmico20 que dão maior visibilidade às discussões de 

gênero, mesmo que de forma superficial. 

 
Para a realização da pesquisa,  parti de um mapeamento das escolas de 

uma mesma RPA (Região Político-Administrativa) da cidade do Recife, levando 

em consideração o número de professoras com formação em Pedagogia. 

Visitei várias escolas dessa mesma RPA, em busca de uma que tivesse um 

maior número de professoras com formação recente, que se disponibilizassem 

a participar da pesquisa. Algumas informações da Secretaria Municipal de 

Educação me ajudaram a pré-selecionar as escolas a serem visitadas.   

 
A escola escolhida logo se destacou, por ter em seu quadro dezenove 

professoras com a referida graduação e duas professoras ainda cursando.  

Apresentava não apenas o maior número de professoras com formação em 

Pedagogia, dentro da RPA visitada,  como uma maior aceitação das 

professoras em participar da pesquisa.  Além disso, a distribuição mais ou 

menos eqüitativa das professoras nos turnos da manhã, tarde e noite, facilitaria 

a realização das observações – nos turnos da manhã e tarde, nesse caso21 – 

de forma que pudesse acompanhar por um período maior e com mais 

freqüência o trabalho em sala de aula de cada uma delas. Minha permanência 

no campo de pesquisa se deu ao longo do segundo semestre letivo, nos meses 

de agosto a dezembro, sendo que as entrevistas foram realizadas na última 

semana de novembro e início de dezembro finalizando o trabalho de campo. 

                                            
20 Destaco em especial os encontros anuais da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), 
Seminários promovidos pela própria Prefeitura da Cidade do Recife/Secretaria de 
Educação/Coordenadoria da Mulher. 
21 O turno da noite oferecia turmas de Educação de Jovens e Adultos, que não correspondiam aos 
interesses deste estudo. 
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 A escola tinha, no período da pesquisa, aproximadamente 1.070 

alunos, oferecendo Educação Infantil (Grupos IV e V), 1.º  e 2.º ciclos do 

Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e duas turmas para 

portadores de necessidades especiais. As instalações físicas estavam sendo 

ampliadas e, naquele período, era freqüente o rodízio de salas, bem como as 

salas adaptadas na biblioteca e na sala de informática e refeitório, além das 

que funcionavam em um prédio anexo, localizado no quarteirão seguinte, 

também com adaptações (divisórias) e reformas em curso.  Devido às obras, 

em alguns períodos, foram suspensas as atividades recreativas, organizada 

uma escala de merenda e até reunidas turmas e professoras numa mesma 

sala de aula.  Ainda assim, havia, na maioria das vezes, uma organização 

prévia das atividades, da utilização dos recursos didáticos disponíveis (jogos, 

audiovisuais, etc) e dos espaços recreativos (pátio, área lateral, praça ao lado 

da escola), de forma a contornar ou minimizar os transtornos da reforma que, 

segundo a diretora, “se arrastava por todo o ano letivo, sem previsão de 

término”. 

  
Num primeiro contato com a escola, confirmei com a secretária os dados 

acima descritos.  A diretora, logo em seu primeiro contato comigo, assegurou-

me que o grupo de professoras estava acostumado a participar de pesquisas e 

provavelmente não iria fazer objeção, tecendo elogios a todas “as meninas” 

(professoras) e se disponibilizando a ajudar no que eu precisasse. Assim, fui 

convidada a participar de uma reunião onde me foi cedido um espaço para me 

apresentar e falar sobre minha intenção em realizar a pesquisa naquela escola. 
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 Não tinha definido, a priori, o número de sujeitos que seriam 

selecionados, uma vez que levei em consideração que não seria o  critério 

numérico que iria garantir a representatividade.  Buscava, como ideal, aquela 

amostra que fosse capaz de refletir a totalidade, considerando o delineamento 

do quadro empírico da pesquisa, de forma que fosse possível “uma certa 

reincidência de informações” (MINAYO, 1992), primando no esforço para captar 

do grupo de informação/observação escolhido o conjunto das experiências e 

expressões que pretendia objetivar com a pesquisa (DESLANDES, 1994). 

 
A seleção dos sujeitos inspirou-se na idéia de Marconi e  Lakatos  (1996, 

p. 67), que consideram a amostra como uma parcela convenientemente 

selecionada do universo, por constituir um grupo de elementos representativos 

da população geral.    A questão principal para essa delimitação é entender 

“quais indivíduos sociais têm uma vinculação mais significativa para o problema 

a ser investigado?” (DESLANDES, 1994, p. 43) 

 
Foram tomados, como sujeitos dessa investigação, professoras dos 1o. e 

2o. ciclos do Ensino Fundamental, de acordo com dois critérios: a)  ter 

formação superior recente em Pedagogia,  por ser este curso, no cenário 

acadêmico, um espaço de crescente inserção dos debates que articulam 

discussões sobre gênero e currículo;  b)  estar em efetivo exercício profissional 

em escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife em turmas de 1.º e 2.º 

ciclo;  c) ter disponibilidade e interesse em contribuir com a pesquisa, 

concedendo entrevista e permitindo a presença da pesquisadora para realizar 

observação em sala de aula. 

 



                                                                                                                         63 
 
 

 A seleção apenas de professoras como sujeito do estudo deveu-

se, principalmente, ao reconhecimento das condições histórico-sociais da 

profissão docente no Ensino Fundamental, num processo denominado por 

diversos autores de “feminização do magistério”22, que supõe implicações 

dialéticas entre o ser mulher-professora e posicionar-se frente a desigualdade e 

o modelo hegemônico de masculinidade e feminilidade. 

 
É interessante ressaltar que as professoras participantes desta 

pesquisa provêm de uma mesma universidade, onde fizeram suas graduações 

em Pedagogia.23  Dessas, uma concluiu a graduação há aproximadamente 5 

anos, outra há dois anos e duas delas há menos de um ano.  O tempo de 

experiência nos anos iniciais do Ensino Fundamental,  na Rede Municipal  de 

Recife, variou de 1 a 5 anos. 

 
A princípio, após as reuniões em que me apresentei,  algumas 

professoras se disponibilizaram de imediato a contribuir e foram desde o 

princípio bastante receptivas, não mostrando receios.  Apenas uma se mostrou 

um pouco receosa alegando estar sobrecarregada com atividades de um 

projeto que participava orientado por uma “empresa voluntária”, que tinha 

muitos relatórios e reuniões, além do projeto de alfabetização da própria 

escola. Semanas depois, resolveu participar. Acredito que minha condição de 

professora, da mesma rede, foi um fator importante nessa decisão da 

professora, que sempre travava comigo, nos horários de entrada e saída dos 

                                            
22 Destaco, entre outros, os trabalhos de Catani (1997), Demartini e Antunes (1993), Louro (1997 b e c) e 
Marconato (2002). 
23 Embora tal aspecto não fizesse parte dos critérios de seleção dos sujeitos, pareceu-me significativo,  
uma vez que tal universidade constitui-se como uma referência em Pernambuco, tendo o curso de 
Pedagogia uma avaliação muito positi va – tanto pelos critérios do Ministério da Educação, quanto pela 
opinião pública, de um modo geral – com reconhecida tradição na formação de professores.   
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 turnos, diálogos sobre situações comuns nas nossas escolas e sobre como 

tinha “conseguido conciliar o curso com o trabalho”, entre outras questões.  

 
Observei que mesmo professoras que não atendiam aos requisitos de 

seleção dos sujeitos, se mostraram disponíveis em “ajudar”.  Algumas delas, ao 

longo do período de minha permanência na escola, estabeleceram comigo um 

vínculo de solidariedade, em diversos momentos, travando importantes 

diálogos, rememorando algumas questões sobre o tema da pesquisa que 

tinham sido abordadas em sua formação inicial e contemplados em leituras 

recentes, como também solicitando que quando terminasse a pesquisa eu 

trouxesse “algum retorno” para todos/as da escola, o que me apontou de forma 

ainda mais forte, o sentido do compromisso social do/a pesquisador/a, 

determinando o passo seguinte à realização desse trabalho: o momento de 

refletir sobre os achados da pesquisa com suas participantes e contribuir,  

através da realização de oficina e seminário com a discussão de gênero no 

contexto da escola, bem como em outros espaços de formação de 

professores/as. 

 

2.3.     Os instrumentos de trabalho 

 
A interlocução entre pesquisador/a e participantes da pesquisa 

relaciona-se intimamente à reflexão sobre a totalidade dinâmica das relações, 

onde a prática individual e a prática social estão intimamente relacionadas 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 64).  Essa é uma perspectiva que não pode ser perdida de 

vista, na medida em que é reconhecida a autoria do sujeito social  em sua 

historicidade; apontando à compreensão de que, como afirma Minayo (1992, p. 
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 68), “seres humanos não são apenas objeto de investigação, mas pessoas 

com as quais interagimos, são sujeitos em relação”. 

  
Embora o termo “dados” esteja carregado de conotações positivistas 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 141), será utilizado aqui em referência a todo tipo de 

informações reunidas para estudar o problema em foco.  Estes dados 

emergiram tanto dos contatos informais com as professoras participantes da 

pesquisa, quanto das observações e entrevistas que, junto com o diário de 

campo,  proporcionaram  a identificação das informações desejadas, fruto da 

escuta, do diálogo e  do olhar, exercícios imperiosos na constante formação 

do/a pesquisador/a. 

 
A observação configurou-se como um instrumento vital para o estudo 

aqui apresentado, particularmente por viabilizar o acesso à relação 

discurso/ação (no caso específico da articulação gênero e currículo) na práxis 

das professoras, sujeitos da pesquisa.  Observar um “fenômeno social” , de 

acordo com Triviños (1987, p. 153), implica em considerar sua dimensão 

singular para “descobrir seus aspectos aparenciais e mais profundos (...) ao 

mesmo tempo, de contradições, dinamismos e relações.”  

 
A opção pela observação justificou-se, ainda, pelas possibilidades 

ressaltadas por diversos autores24, de se obter informações sobre a realidade 

dos atores sociais em seus próprios contextos, numa relação face a face, 

possibilitando uma compreensão melhor dos aspectos rotineiros, as 

relevâncias, os conflitos, e o que há de mais imponderável e evasivo na vida 

real.  Dentre as muitas vantagens desse instrumento, no que concerne à 

                                            
24 Principalmente Bogdan e Biklen (1994), Chizzotti (1998), Minayo (1992 e 1994) e Triviños (1987). 
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 validade científica, Barros & Lehefeld (1999, p. 54) destacam: a 

possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea dos fatos. 

 
É importante aqui chamar a atenção à equação pessoal do/a 

pesquisador/a como um fator de fortes implicações que o paradigma da 

pesquisa qualitativa não desconsidera.  De acordo com Alves-Mazzotti (1999, 

p. 160) “nos estudos qualitativos o pesquisador é o principal instrumento de 

investigação, de forma que sua formação intelectual, suas experiências 

pessoais e profissionais relacionadas ao contexto e aos sujeitos introduzem 

vieses na interpretação dos fenômenos observados”.  Nesse sentido, vale 

salientar que o contexto do problema em foco sendo-me familiar, influenciaram, 

sem dúvida, minha condição de pesquisadora/observadora, não omitindo 

minhas vivências de mulher e profissional da educação e todas as construções 

de subjetividade daí decorrentes. Nesse sentido, André e Ludke  (1996, p. 25), 

escrevem que:  

É fato bastante conhecido que a mente humana é altamente 
seletiva. É muito provável que ao olhar para um mesmo objeto 
ou situação, duas pessoas enxergam diferentes coisas. O que 
cada pessoa seleciona para “ver” depende muito de sua 
história pessoal e principalmente de sua bagagem cultural. 
Assim, o tipo de formação de cada pessoa, o grupo social a 
que pertence, suas aptidões e predileções fazem com que sua 
atenção se concentre em determinados aspectos da realidade, 
desviando-se de outros.  

 

O status epistemológico assumido pela observação, como ressalta 

Santos Filho (2004, p. 31), na medida em que constitui importante fonte de 

informação e hipóteses,  servindo como pontos de partida para estudos futuros.  

Além disso, este autor ressalta que nesse momento tangencial que envolve 

pesquisador/a e fenômeno observado na pesquisa, surge a possibilidade de 
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 ambos serem modificados, já que tanto os sujeitos – alvos da pesquisa 

como investigadores/as podem sofrer e exercer influências entre si.  

 
Durante as observações, contava com um pequeno bloco onde, de 

forma discreta, anotava frases, palavras ou expressões que desencadeariam, 

mais tarde, o registro mais detalhado destas.  Essa situação me possibilitava a 

apropriação dos dados da pesquisa  e construção  do diário de campo de forma 

mais expressiva, além de facilitar minha inserção na sala de aula como 

observadora participante, evitando a desconfortável imagem de uma 

pesquisadora fria e distante, estática e impessoal, no canto da sala, a anotar 

até os suspiros de todos como uma espiã ou fiscal.  

 
Desde o primeiro contato com a sala de aula,  apresentava-me aos 

alunos e às alunas como uma professora, colega da professora daquela turma, 

que estava fazendo um curso e precisava da ajuda da colega e deles/as, para 

uma pesquisa (um trabalho) que eu estava fazendo.  Após a exposição dos 

motivos que me levariam a acompanhar as aulas naquela sala por algum 

tempo, perguntava se eles concordavam com a minha presença.  Não 

encontrei objeções em nenhuma das turmas.  É válido salientar que, embora os 

sujeitos da pesquisa fossem as professoras (diria que os sujeitos diretos), tal 

postura que adotei em relação aos alunos e alunas se deveu ao fato de 

entender o espaço da sala de aula como um ambiente de “intimidade 

pedagógica”25 entre as professoras pesquisadas e seus/suas alunos/as.  

 
 Entrar nesse espaço de relações, de afetos, convivência diária e 

construção de seres e saberes, dependia mais do que de uma permissão, mas 
                                            
25 Termo que ouvi diversas vezes da Prof.ª Eliete Santiago,  chamando a atenção para a importância da 
postura ética do/a pesquisador/a frente a esse universo de relações da sala de aula. 
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 de uma aceitação de todos e todas ali, além da professora que já havia 

anteriormente se prontificado a contribuir com a pesquisa.  Esse cuidado me 

permitiu um entrosamento muito rico com todas as turmas e uma grande 

aceitação da minha presença. Alunas e alunos chamavam-me de professora e, 

de vez em quando,  pelo meu nome, que quase nunca era pronunciado de 

forma correta, o que era motivo de diversão entre todos/as. 

 
Durante todo o processo, o diário de campo constitui parte indissociável 

da observação e fez-se igualmente indispensável ao trabalho de pesquisa 

como um todo.  De acordo com Triviños (1987, p. 154-155), as anotações de 

campo 

(...) consistem fundamentalmente na descrição por escrito de 
todas as manifestações (verbais, ações, atitudes, etc.) que o 
pesquisador observa no sujeito; as circunstâncias físicas que se 
considerem necessárias e que rodeiam a este, etc. Também as 
anotações de campo devem registrar ‘as reflexões’ do 
investigador que surjam em face da observação dos 
fenômenos. Elas representam ou podem representar as 
primeiras expressões de explicações. 
 

Esse instrumento serviu de suporte para os registros diários de todas as 

observação feitas no campo de pesquisa. A todo o momento, pude recorrer a 

ele para registrar as tantas informações coletadas, circunstancialmente, além 

das reflexões e análises originárias das observações, o que acabou servindo 

de  uma espécie de arquivo de questionamentos, significados e explicações 

para uma série de momentos relacionais de férteis significados, e 

possibilidades de visibilizar nuances e entrelinhas. 

 
As entrevistas foram deixadas para o final de todo o processo de 

observação, pois acreditava que, embora de grande importância para o alcance 

dos objetivos da pesquisa, sua realização antes das observações ou 
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 paralelamente a essas, poderia implicar numa mudança (deliberada ou 

inconsciente) das atividades das entrevistadas na efetivação do trabalho em 

sala de aula ou um auto policiamento maior, por parte destas, quanto à 

emergência de questões relativas à temática do estudo. Em conseqüência, os 

dados encontrados na observação foram auxiliando de forma significativa a 

construção do roteiro da entrevista.  Tal roteiro passou por um estudo piloto, 

sendo utilizado com duas professoras voluntárias, de uma outra escola, para a 

testagem do instrumento. 

 
Diversos autores consideram a entrevista como a técnica mais usada no 

trabalho de campo, ao lado da observação26 e enfatizam as ricas possibilidades 

que oferece, dentre elas, a de permitir o acesso a condições estruturais, 

sistemas de valores e, ao mesmo tempo, “transmitir, através de um porta-voz, 

as representações de grupos determinados, e condições históricas, sócio-

econômicas e culturais específicas” (MINAYO, 1992, p. 110).  Além disso, como 

ressaltam Bogdan e Biklen (1994, p. 136) “as entrevistas produzem uma 

riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as perspectivas dos 

respondentes, detalhes, exemplos”. 

 
A entrevista semi-estruturada configurou-se como um instrumento viável, 

na medida em que se configura como instrumento que oferece perspectivas, 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias ao 

enriquecimento da investigação (TRIVIÑOS, 1987, p. 146), sem que isso 

implique na perda do foco de interesse, uma vez que se estrutura a partir de 

um roteiro. Sendo previamente construído a partir de eixos temáticos onde 

                                            
26 Tomei como base os estudos de Bruyne (1991), Deslandes (1994), Minayo (1992), Thiollent (1987), 
Triviños (1987) e Bogdan e Biklen (1994). 
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 serão desenvolvidos questionamentos básicos, o roteiro oferecia amplo 

campo de interrogativas à medida que se recebia respostas das entrevistadas, 

seguindo sua linha de pensamento dentro do foco principal da pesquisa. 

  
As entrevistas, semi-estruturadas, foram pensadas como um momento 

de diálogo, facilitado pelo bom entrosamento pesquisadora/sujeitos da 

pesquisa, desenvolvido ao longo das observações e do convívio nos espaços 

da escola. 

 O que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de 
informações (...) é a possibilidade de a fala ser reveladora de 
condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 
símbolos – sendo ela mesma um deles –  e ao mesmo tempo 
ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as 
representações de grupos determinados, em condições 
históricas, sócio-econômicas e culturais específicas (MINAYO, 
1992, p. 109-110). 

  
As perguntas iam sendo aprofundadas e às vezes desdobradas, de 

acordo com a condição e o delineamento do processo. Reconhecendo a 

importância de uma maior liberdade do/a pesquisador/a, evitando posturas 

rígidas e engessadas num roteiro unidirecional e prefixado, “para introduzir 

perguntas ou fazer intervenções que visam a abrir o campo de explanação do 

entrevistado ou a aprofundar o nível de informações ou opiniões” (MINAYO, 

1992, p.122). 

 
A duração das entrevistas variou entre trinta e cinqüenta minutos, sendo 

feitas fora da sala de aula, em outros espaços da escola (pátio,  ante-sala da 

direção), sempre no horário de trabalho das professoras, tomando-se os 

devidos cuidados para que isso não viesse interferir no trabalho da professora 
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 com seus/suas alunos/as, ou causar-lhes qualquer tipo de prejuízo27.  Em 

um caso específico, a professora estava saindo de licença médica e marcamos 

a entrevista no dia em que ela passaria na escola para a entrega do seu 

atestado médico, demonstrando grande disponibilidade em contribuir com meu 

trabalho, fato que me sensibilizou bastante. 

 

2.4.    Organização e análise dos dados 

 
A coleta e a análise dos dados não podem ser entendidas como divisões 

estanques. Na realidade, na pesquisa, destinamos apenas “didaticamente” uma 

fase específica para análise dos dados (GOMES, 1993). A análise  e a 

interpretação vão sendo feitas de forma interativa com a coleta acompanhando 

todo o processo  (TRIVIÑOS, 1987; ALVES-MAZZOTTI, 1999).  

 
A perspectiva processual de interação social, que permeia a pesquisa 

qualitativa, permite pensar na continuidade entre coleta, organização e análise 

dos dados, que tende a se enriquecer com essa relação dinâmica.   De acordo 

com Clifford Geertz (1987: p. 36), o que aparece nas ciências experimentais 

como “descrição” e “explicação” aparece numa ciência interpretativa como 

“inscrição” (“descrição densa”) e “especificação” (“diagnose”), o que implica, 

para esse autor, em “anotar o significado que as ações particulares têm para os 

atores, explicitando, tanto quanto possível, o que o conhecimento assim 

atingido demonstra sobre a sociedade na qual é encontrado e sobre a vida 

social”. 

                                            
27 Todas as entrevistas ocorreram num momento previamente combinado com as professoras: uma delas 
em um dia festivo, em que os/as alunos/as saíram uma hora antes do horário habitual; uma outra num 
horário que antecedeu uma reunião, num dia em que não havia alunos/as na escola e uma terceira, num 
momento simultâneo à aula, porém em outro espaço físico, enquanto as crianças reali zavam uma 
atividade previamente planejada, com o acompanhamento de uma estagiária da escola.   
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 A análise das informações coletadas nas entrevistas foi, 

particularmente, beneficiada pela análise de conteúdo, focalizando as questões 

temáticas e as categorias empíricas que emergiam da fala dos sujeitos. Tomei 

como referência o conceito desenvolvido por Lawrence Bardin, que considera a 

análise de conteúdo como 

 Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42) 

 
Do ponto de vista operacional, Minayo ressalta que a análise de 

conteúdo parte de uma leitura de primeiro plano para atingir um nível mais 

aprofundado. Para isso, a análise do conteúdo relaciona estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados 

coletados nas entrevistas e questionários. Articula a superfície do que foi 

descrito, analisando com os fatores que determinam suas características: 

variáveis psicossociais, contexto cultural e processo de produção da 

mensagem.  

 
Centrando a atenção na análise temática, tomei como base que “a 

noção de TEMA está ligada a uma afirmação a respeito de um determinado 

assunto.  Ela comporta um feixe de relações e pode ser (...) apresentada 

através de uma palavra, uma frase, um resumo.” (MINAYO: 1992, p. 208). 

 

Além disso, de acordo com Lawrence Bardin: “O tema é a unidade de 

significado que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios 

relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 1979, p. 105). 
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      Para isso, transcrevi cuidadosamente cada uma das entrevistas 

e, após algumas leituras do texto, referente ao registro da fala das professoras, 

as aproximações e distanciamentos iam sendo evidenciados, não 

desconsiderando a singularidade de cada dizer.  Num segundo momento, 

localizei, com mais clareza, falas que evidenciavam as idéias e imagens que 

essas professoras têm do que é gênero, de como percebem as relações de 

gênero, como se materializam no contexto da sala de aula, como são 

conduzidas essas relações (particularmente de iniqüidades) na escola de um 

modo geral e na sua sala de aula, as dificuldades em abordar essas questões, 

entre outros aspectos, para, desse modo, categorizar melhor os elementos 

constitutivos da análise.  

Tomando como base o estudo recente de Roberta de Granville-Barboza 

(2003, p. 81), “as respostas foram categorizadas em temas emergentes, 

através da utilização de cores para identificar cada tipo delas”. Desse modo, 

tornou-se possível uma análise que estabelecesse relações entre as respostas 

dos sujeitos, revelando sutilezas ou realçando certas nuances que poderiam 

passar despercebidas numa análise individualizada de cada sujeito. 

 
Richardson (1999) nos convida a prestarmos atenção em alguns 

aspectos fundamentais, no tratamento das informações, a partir da análise de 

conteúdo, para, assim, garantir as características metodológicas fundamentais 

a essa técnica, ou seja, objetividade, sistematização e inferência, uma vez que, 

por detrás do discurso aparentemente simbólico, se escondem sentidos que 

convém desvendar. 
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 Seguindo a perspectiva de Granville-Barbosa, as unidades de 

registros para nortear a análise foram as ações e as falas dos sujeitos, pois 

conforme relata a autora, baseada em Bardin, a presença de temas específicos 

denuncia os valores de referências presentes no grupo pesquisado, além de 

indicar os modelos de comportamento presentes nas falas e ações dos 

sujeitos. 

A análise dos dados compreendeu duas etapas, que se 

complementaram mutuamente.  No primeiro momento, foram analisados os 

dados provenientes das observações e de todos os registros do diário de 

campo. Emergiram dessa etapa, categorias empíricas que se relacionavam à 

vivências de gênero no currículo, destacando-se:  delimitação de espaços  

masculinos e femininos; expectativas de comportamentos para meninos 

meninas; conflitos de gênero e  oportunidades na vivência do currículo 

Num segundo momento, os dados da observação foram aprofundados 

pelas entrevistas semi-estruturadas, realizada ao final do processo de 

observações, com as professoras.  As categorias da etapa anterior puderam 

ser ampliadas e melhor analisadas, somando-se a outras, que surgiram, 

principalmente relacionadas a uma aproximação do que pensam, de como vêm 

se apropriando das discussões sobre gênero e de como essa apropriação é 

conduzida para a efetivação do currículo. Destacaram-se, então, novas 

categorias de análise:  a apropriação do conceito de gênero; a localização de 

situações envolvendo gênero; as dificuldades e as possibilidades. 

Considerando que o volume de documentos gerados pelo trabalho de 

campo requer do pesquisador uma organização rigorosa, para facilitar o 

manuseio, a articulação entre os documentos de diferentes naturezas (diário de 
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 campo, registro de observações e entrevistas), optei pela classificação de 

todo o material referente ao trabalho com cada professora em cores 

específicas que se faziam presentes nas pastas onde eram respectivamente 

arquivados, bem como nas folhas em que eram impressos ou anotados os 

registros de cada uma, respectivamente.   

 
No decorrer da análise de dados, com o manuseio constante daquelas 

folhas e pastas coloridas (amarelas, rosas, azuis e verdes), que tornando-se 

familiares, dispensavam (ou substituíam) a apresentação das professoras, 

ocorreu-me a idéia de associá-las a nomes de flores – elementos tão evocados 

poeticamente para a referência ao universo feminino – para garantir o 

anonimato das participantes da pesquisa. Surgiram assim, nomes fictícios para 

essas mulheres, que em suas salas de aula, trazem à tona, através de suas 

vivências e crenças  formas de pensar e viver relações de gênero no currículo.  

Tecendo meu texto, possibilitado pela disponibilidade dessas mulheres-

professoras, expresso minha homenagem, acrescentando aos seus nomes 

essa “marca Maria”28.  Esse nome, talvez um dos mais freqüentes entre nós, 

brasileiras, é tomado aqui, também,  para representar o que nos assemelha e, 

ao mesmo tempo, nos diferencia e individualiza, apontando a multiplicidade de 

formas de constituir nossas subjetividades, nas muitas Marias que somos, aqui 

simbolizadas pelas professoras que chamei de: Maria Dália,  Maria Rosa, Maria 

Hortência e Maria Flora. 

                                            
28 Em referência à música de Milton Nascimento e Fernando Brant “Maria, Maria” (1986),  da qual 
destaco os versos:  
“(...) Quem traz no corpo a marca  
  Maria, Maria 
  Mistura a dor e a alegria” 
“(...) quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania de ter fé na vida.”  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS DADOS: vivências e crenças,  ditos e interditos. 
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“A capacidade de decisão da educadora ou do 

educador é absolutamente necessária a seu 

trabalho formador.  É testemunhando sua 

habilitação para decidir que a educadora 

ensina a difícil virtude da decisão difícil na 

medida em que decidir é romper para optar. 

(...) Decisão é ruptura nem sempre fácil de ser 

vivida. Mas não é possível existir sem romper, 

por mais difícil que nos seja romper.” 

 
Paulo Freire (1993,  p.60)  
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Tendo como objeto de estudo gênero e currículo nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, este estudo se propôs compreender como as professora 

têm apreendido as discussões sobre gênero no cenário educacional e como 

articulam essas discussões à efetivação do currículo em escolas da Rede 

Municipal de Ensino do Recife. 

 
Busquei desenvolver a análise dos dados em torno de duas dimensões 

que se constituíram a partir dos conteúdos emergentes, provenientes das 

informações obtidas através da utilização de dois instrumentos que se 

complementaram (observação e entrevista), mas, que ao mesmo tempo, 

demarcaram momentos específicos e distintos do trabalho de campo.   

 
 As dimensões que se configuram aqui, embora não sejam, de forma 

alguma, momentos estanques, permitiram uma leitura dos dados da pesquisa à 

luz dos estudos teóricos que a embasaram.  Denominei-as, respectivamente: 

• A vivência: gênero e currículo na sala de aula. 

• As crenças: o que dizem as professoras 

 
Enquanto a primeira foi, particularmente, evidenciada pela observação 

participante realizada durante o segundo semestre letivo, a segunda 
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 representou a confluência dos dados da observação com os das 

entrevistas semi-estruturadas, realizada ao final do processo de observação. 

 
O tempo destinado às observações não foi determinado a priori, mas 

evoluiu numa dinâmica que variava de sala para sala, em virtude de 

particularidades de cada uma delas29.  A exaustão dos dados, determinou, 

gradativamente, o encerramento das observações em cada uma das salas, à 

medida em que iam se tornando repetitivos,  e indicou o momento de 

realização das entrevistas, cujo roteiro foi, particularmente, beneficiado, quanto 

à elaboração, pelos dados emergentes da observação que pediam mais 

esclarecimentos. 

 
Tendo como foco das observações as situações que evidenciavam    

aspectos referentes a gênero na vivência do currículo, algumas vezes 

acontecia  que essas situações eram tão nítidas, que chamavam a atenção da 

própria professora que, sabendo do meu interesse em estudar gênero, me 

sinalizava ou tecia algum comentário posterior, demonstrando, já naqueles 

momentos, dados que, mais tarde, se tornariam mais visíveis nas entrevistas.  

Em grande parte das situações focalizadas nas observações, era necessário 

uma leitura mais pormenorizada das entrelinhas, para que gênero e currículo 

se configurassem de forma mais claramente articulada, livre dos detalhes que 

as deixariam um tanto obnubiladas aos olhos desatentos ou até mesmo à 

percepção dos sujeitos envolvidos.   

 

                                            
29 Atividades em desenvolvimento, rodízios de salas, falta da professora, etc. 
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 Os elementos da observação visibilizavam o que a fala das 

professoras não teria o alcance de mostrar: a dimensão da vivência.  As 

entrevistas, por sua vez, davam voz às professoras, para que emergissem as 

concepções, o que ouviram de toda essa discussão teórica emergente no meio 

educacional, como se apropriaram (ou não) desse conhecimento, se entraram 

(e de que forma) nessa discussão, de que forma são percebidas relações entre 

gênero e currículo  no contexto de suas salas de aula, as dificuldades frente à 

temática, enfim,  ouvir o que as professoras tinham a dizer (o nível da 

apreensão) sobre o seu fazer (o nível do uso), ainda que, em relação ao último, 

já tivesse tido acesso, através das observações.  Assim, foi particularmente útil 

o alerta de Guacira Louro de que 

os sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes 
de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas da constituição dos 
sujeitos implicadas na concepção, na organização e no fazer 
cotidiano escolar.  O olhar precisa esquadrinhar as paredes, 
percorrer os corredores e salas, deter-se nas pessoas, nos 
seus gestos, suas roupas; é preciso perceber os sons, as falas, 
as sinetas e os silêncios (...) Atentas/os aos pequenos indícios, 
veremos que até mesmo o tempo e o espaço da escola não 
são distribuídos nem usados – portanto, não são concebidos – 
do mesmo modo por todas as pessoas. (1997, p. 59) 

 
 
Foi a partir do olhar atento que a dimensão da vivência se ergueu de 

forma significativa, possibilitando a reflexão sobre as relações de sala-de-aula 

(e dos espaços que lhes são contíguos) como palco onde se entrecruzam 

representações de diferentes matizes, preconceitos de diferentes tons e 

intensidades e sombras diversas de iniqüidades.    
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3.1 .   A vivência: gênero e curr ículo na sala de aula 

 
No sentido de compor o ambiente de sala de aula, transcrevo e analiso, 

neste item,  momentos desse contexto, em forma de “flashes” (ABRAMOWICZ, 

1995, p.41), relacionados ao objeto de estudo e selecionados em virtude da 

expressividade com que representam os achados da pesquisa. 

 
Volto a frisar que as duas dimensões, aqui enfocadas,  foram apenas 

didaticamente divididas, visto que é impossível pensarmos em vivências 

desprovidas de crenças que a fundamentem  e de crenças que não sejam 

materializáveis em vivências.  Como ressalta António Nóvoa 

As opções que cada um de nós tem de fazer como professor30, 
as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa 
maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu 
pessoal (NÓVOA, 1995, p. 17). 
 
 

A indissociabilidade da apreensão e do uso dos conhecimentos 

resultantes do debate sobre gênero, não impedem que se dê ênfase ora a um 

aspecto, ora a outro. Mais adiante, neste trabalho, discutirei as concepções de 

gênero que as professoras atribuem como fundamentados em seus valores e  

na cultura. Isso nos convida a pensar sobre o que nos faz (me incluo também 

como professora), por exemplo, naturalizar o fato de que em nossas salas de 

aula, meninos e meninas formem, na maior parte do tempo, grupos separados, 

verdadeiros “clubes” privativos. 

 

                                            
30 Acrescentaria “e como professora”,  dado as especificidades de gênero que nos marcam indelevelmente 
nessa profissão. 
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 � Clube do Bolinha  X  Clube da Luluzinha31: demarcação 

dos espaços ou a segregação  de gêneros? 

 
A organização dos alunos e alunas nas salas de aula observadas 

expõem, de imediato, a demarcação dos espaços masculinos e femininos. 

Encontrei nas salas de aula uma nítida divisão: meninos de um lado e meninas 

de outro.   Quando, porventura, acontecia de um menino sentar  “no lado das 

meninas” os colegas chamavam-no de “bicha, gay, mulherzinha”, ou de outros 

termos que punham em xeque sua identidade sexual.  Tais atitudes, de tão 

freqüentes, parecem ter sido “naturalizadas” pelas professoras, que em poucos 

momentos interferem ou intercedem em favor daquele menino que está sendo 

alvo das brincadeiras e chacotas. Também em relação às meninas, tal 

comportamento de repúdio ao convívio em brincadeira com os meninos era 

freqüente nas salas observadas. 

 
 Mesmo quando a sala estava arrumada em semi-círculo ou em círculo, 

os espaços eram divididos e alunos e alunas faziam referência ao lado dos 

meninos e lado das meninas.  A cena descrita, abaixo, exemplifica o quanto 

essa demarcação de espaços é marcante. 

Uma menina chega atrasada e senta no “lado dos 

meninos”  (a única cadeira livre estava ali). Um menino  

que estava sentado “no lado das meninas”  por ficar mais 

perto do quadro. Trava-se entre os dois o seguinte 

diálogo, observado por mim e pela professora que, em 

silêncio, corrigia alguns cadernos: 

- Aí é o lado dos meninos.  Aqui é que é o lado das meninas. 

- Então o que é que você tá fazendo aí? 

                                            
31 Alusão aos personagens de histórias em quadrinhos, Bolinha (menino) e Luluzinha (menina), em cujos 
“clubes” (ou turma de amigos), respectivamente, não é permitido, em hipótese alguma, a presença do 
outro gênero. 
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 - Você era pra estar aqui.  Aí você vai virar macho.  Quer trocar ? [aponta 

para a cadeira] 

 - Isso não tem nada a ver!  nada a ver! [com ar de 

deboche] 

A  professora olha para mim, balança a cabeça em tom de 

crítica, mas não intervém, nem é percebida pelos alunos, 

que após algumas discussões acabam trocando de lugar. 

 
Em algumas situações, pude observar a interferência das professoras, 

no sentido de misturar meninos e meninas em grupos de trabalho. Na maioria 

das vezes, a tentativa não era bem-sucedida e as crianças acabavam, aos 

poucos,  voltando para os grupinhos de origem, ou excluindo, sutilmente, da 

atividade proposta àquela criança (menino ou menina) que destoava do gênero 

da maioria do grupo.  Tal decisão, por parte da professora, não sendo 

justificada às crianças, que não haviam sido sensibilizadas para questões 

referentes à própria dificuldade de convivência entre gêneros distintos, 

esbarrava nas mais diferentes e dissimuladas formas de oposição dos alunos, 

fazendo lembrar que “os sujeitos não são passivos receptores de imposições 

externas. Ativamente, eles se envolvem e são envolvidos nessas 

aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as assumem inteiramente” 

(LOURO, 1997, p. 61).  A cena descrita a seguir, exemplifica o quanto tais 

atitudes podem estar mais marcadas pelos estereótipos usados para referir-se 

ao comportamento de meninos e de meninas do que propriamente por uma 

intenção de promover maior equidade nessas relações. 

Em uma das salas de aula, a maioria das crianças estava 

disposta em mesas com quatro cadeiras e alguns outros 

meninos em carteiras escolares encostadas nas paredes 

laterais e de fundo. À medida que iam chegando à sala, 

dividiam-se em grupos de meninos e grupos de meninas.  
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 Após a chegada de todos e todas, a professora começava, diariamente, a 

reorganização, trocando algumas crianças de lugar, de 

forma que meninos e meninas compartilhassem a mesma 

mesa e as carteiras fossem também ocupadas por 

todos/as igualmente.  No terceiro dia de observação, a 

professora, enquanto fazia essas trocas de lugares, volta-

se para mim e diz:  

“Todo dia eu troco, mas eles não aprendem.  Os meninos 

juntos não dá para controlar. Ficam dispersos, brigam... e 

as meninas juntas só conversam.” 

 
 A  separação ou mesclagem dos grupos quase sempre era justificada 

pelas professoras por questões de disciplina, embora nas entrevistas, todas as 

professoras tenham feito referência à segregação como uma das formas de 

expressão das questões de gênero em suas salas de aula. 

“Eu vejo que acontece na escola, eles já desde cedo têm 

aquele mundinho separado, de menina e menino...   Você 

não consegue misturar eles” (Professora Maria Dália, 31 

anos).  

 

“Eu vejo muito as separações meninos e meninas (...) 

Porque eles estão se colocando como grupo de meninos 

e grupos de meninas como algo separado, masculino-

feminino e pronto.  São os homens e as mulheres e 

pronto” (Professora Maria Rosa, 26 anos) 

 

“Quase diariamente na minha sala (...) se uma menina 

senta perto dos meninos, no grupinho deles, aí começa: 

Tia, tão me chamando de sapatão, tia os meninos tão 

dizendo coisa comigo...” (Professora Maria Hortência, 

28 anos) 
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 “Ainda há brincadeira de menino, brincadeira de menina, menina não pode 

fazer isso, menino não pode aquilo, porque é bicha, 

porque é frango, porque não sei o que... isso eu ouço 

direto aqui” (Professora Maria Flora, 24 anos) 

 
A demarcação/segregação de espaços aparece, em muitas das 

situações, mesclada aos preconceitos e à homofobia32.  

Meninos brincam: “Quem estiver com sandália azul é 

bicha.”  Dois meninos tiram as sandálias.  A professora 

não diz nada. 

A professora conta com a ajuda das crianças, quantos 

meninos e quantas meninas compareceram à aula. Um 

menino é incluído pelos colegas na contagem do grupo de 

meninas.  A professora repreende-os dizendo: Ele não é 

menina. É menino como você”.  No mesmo dia, durante a 

merenda, a professora comenta comigo em tom sigiloso, 

a respeito do menino a quem o colega se referia como 

menina: ”Tá vendo como ele é bobinho.  É muito infantil 

ainda, sem maldade,  é por isso que os outros meninos, 

da mesma idade, o chamam de bicha, de menininha. Aliás 

ele encontra mais acolhida entre as meninas do que entre 

os meninos”. 

 
Não havia somente uma separação entre meninos e meninas, mas, 

também entre as meninas: “quietas e briguentas”, “calminhas e agitadas” 

(palavras utilizadas pelas professoras).  As expectativas em relação ao 

comportamento das meninas são significativas e apontam, invariavelmente, 

para uma perplexidade diante de comportamentos que fogem a um padrão 

esperado quanto ao modo de ser  menina/mulher. Essa perplexidade aparece 

relacionada à dificuldade das professoras em  intermediar situações de conflito 

                                            
32 No sentido proposto por LOURO em seus trabalhos, particularmente nos mais recentes (2000 a, b e c, 
2001 e 2003). 
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 entre gêneros e tornar equânimes os espaços de participação.  Tudo isso 

aparece sempre permeado por uma pergunta que não quer calar... 

 
� O que está acontecendo com essas meninas? 

 
A escola exige uma maneira de ser menina, “para que se cumpra um 

certo padrão social” (ABRAMOWICZ, 1995, p. 55). Uma professora comenta:  

“Tu estás vendo, não é?  As meninas são muito piores.  E 

só são quatro nesta sala.  Se fosse o dobro eu já estava 

doida!” 

Ao me receber para o primeiro dia de observação, uma outra professora 

foi logo me dizendo: 

‘Você vai ver que eu tenho pouquíssimas meninas na 

sala... E são as piores.  Muito pior que os meninos.” 

(Falou em tom mais baixo, como quem conta um segredo) 

 

Assim como na pesquisa de Carvalho (2001, p. 569)  as meninas que 

apresentassem comportamentos tidos como não-femininos eram mesmo 

postas em destaque, com um misto de orgulho e vergonha, elogio e 

discriminação. Comentários das professoras, sujeitos desta pesquisa, 

corroboram essa constatação: 

“Maria é um menino escritinho! Você não vê? Ela brinca e 

briga com eles de igual pra igual.”   

 
“Carol tem a boca podre [referência aos palavrões que a 

menina chama],  por isso ela se dá tão bem com os 

meninos”. 

 
Tais comportamentos, bem como as  manifestações de sensualidade por 

parte das meninas, eram sempre repreendidas, de forma mais áspera ou mais 
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 discreta, sendo atribuídas à influência da mídia e do meio em que as 

crianças vivem.   

Meninas começam a cantar e a rebolar sensualmente 

uma música de sucesso nas rádios populares.  A 

professora, que havia saído da sala por alguns instantes, 

chega e reclama. Duas meninas continuam.  A professora 

reclama novamente em tom áspero: 

“Eu não gosto.  Pare! Eu não sou obrigada a ouvir isso.”  

Volta-se para mim e diz: “Os modelos atuais dessas 

meninas são esses,  tá vendo! Esses bregas ridículos.” 

 
Em geral a família (particularmente a mãe), também, era 

responsabilizada, por passar para as crianças – as meninas em especial – um 

modelo de comportamento inadequado ou, no dizer das professoras, “vulgar”, 

“promíscuo”, “sem respeito a si própria”. 

 
 “As vezes é até o caso de mandar menina para casa, 

menina de saia que não é saia, era um pano; menina de 

blusa que não era blusa, era outro pano! E aí vem a mãe 

com uma saia do mesmo tamanho, uma blusa do mesmo 

tamanho.  “Eu vim saber porque a minha filha voltou pra 

casa?” (Professora Maria Hortência, 28 anos). 

 
Algumas oportunidades para se ampliar a reflexão sobre gênero são 

silenciadas. Talvez passem despercebidas. Talvez reforcem os estereótipos 

em torno do que é adequado ou não a um ou outro gênero. 

Uma menina conta à professora e aos colegas que está 

fazendo capoeira e imita uns “golpes engraçados” que um 

homem faz. Os colegas riem e a professora pede silêncio. 

As meninas então riem da colega. 

 
 Outras vezes, as atividades que reproduzem as desigualdades de 

gênero e a desvantagem que leva a menina/mulher,  passam também 
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 despercebidas.  Estariam sendo naturalizadas? Ou é melhor não mexer 

nessas questões? 

Algumas meninas não fizeram a atividade de casa e a 

professora reclama.  Perguntam a uma delas porque não 

fez. A menina diz que teve aula de bordado à tarde, não 

teve tempo.  Uma outra responde que lavou roupa à tarde 

inteira, porque chegou água.  A professora com ar 

aborrecido, inicia outra atividade.  Não questiona os 

meninos que não fizeram. 

 
Anete Abramowicz (1995, p. 52) salienta que a infância feminina nas 

classes populares está cada vez mais vinculada ao trabalho doméstico,  de 

forma que “a menina vem substituindo cada vez mais o lugar da mulher, mãe 

trabalhadora, nos afazeres domésticos.”  Essa autora ressalta que com os 

meninos, às vezes ocorre o mesmo. No entanto, o menino acaba ingressando 

no mercado de trabalho, ou “no subemprego e mais tarde em alguma função 

desqualificada no mercado formal, caso fracasse na escola, para a menina 

fracassada, resta o trabalho doméstico em sua ou em outra casa.” 

 
Meninas mostram o caderno à professora. São elogiadas 

pela organização e letra bonita.  Aos meninos eram 

freqüentes as recomendações para melhorarem a letra.  

Pouquíssimos eram os elogios à  organização, ou até 

mesmo à caligrafia caprichada de algum menino.  Em 

alguns casos, as professoras me mostravam, em tom de 

confidência, um ou outro caderno ou atividade de algum 

menino que se destacasse nesse sentido, sempre com 

comentários como: “Tá vendo?  Melhor do que as 

meninas, “Capricha mais do que as meninas (...) quem 

me dera se pelo menos as meninas de minha sala fossem 

organizadas e aplicadas como ele”. 
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 Os cadernos das crianças, assim como na pesquisa de Marília de 

Carvalho (2001, p. 565), constituiam-se como um elemento que simbolizava as 

diferenças de gênero, sendo uma “verdadeira materialização de uma 

simbologia  de masculinidade e feminilidade”.  A associação da  organização 

dos cadernos ao desempenho escolar também era freqüentes.  Nesse sentido, 

também em relação ao presente estudo, é bastante pertinente a afirmação da 

autora de que 

do ponto de vista das professoras, os cadernos parecem 
materializar certas características relativas ao gênero, 
expressando a feminilidade através da limpeza, organização, 
cores, capricho, decalques e enfeites e a masculinidade 
através de desleixo, desorganização, sujeira (CARVALHO, 
2001, p.566). 

 
 O comportamento das meninas é apontado como uma tentativa de “se 

igualar aos meninos”. Invariavelmente, essa tentativa vem acompanhada de 

uma série de críticas. Nas entrevistas, pude aprofundar melhor essas questões 

e ratificar esses dados da observação. 

“E as meninas, por exemplo: hoje em dia as mulheres 

querem ser iguais aos homens, mas aí elas buscam essa 

igualdade como? Ao invés de se juntar com os meninos,  

ficam com essas brincadeiras de dançar, ficam muito mais 

brabas.  (...) porque elas querem ser como os homens, 

brigonas, machonas, como os meninos dizem.  “Ah, Tia! 

Deu em mim eu dou neles”. (...)  com isso de querer ser, 

isso de querer se reafirmar. Sai se perdendo no meio do 

caminho, não é? Ou vai querendo se afirmar demais 

acaba se tornando... como essas bandas de brega, vulgar 

demais.” (Professora Maria Flora, 24 anos). 

 

 “As meninas mesmo, de querer mostrar o corpo. E aí é 

difícil porque aqui eles acham que é valorizado.  Então vir 

com uma blusa que não tampa nada, aí é o máximo, não 
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 é? E aí é onde vem a questão de que você foi desrespeitada! Porque 

será? Você está tão assim à mostra que ninguém vai 

saber até onde pode ir no respeito com você...” 

(Professora Maria Hortência, 28 anos) 

 

A demarcação entre a sensualidade e a “desvalorização” da mulher, 

aparecem também ligados a uma outra questão mais ampla – a culpabilização 

da menina/mulher.  Em outras palavras, elas são responsabilizadas pelas 

agressões das quais são vítimas, porque “não sabem se dar o devido respeito”. 

 

 
� Naturalização e culpabili zação:  as duas faces das agressões entre 

meninos e meninas. 

 
As agressões entre meninos e meninas (inclusive físicas) aparecem 

como corriqueiras e, muitas vezes, passam despercebidas pelas professoras 

(ou aparentam isso).  Em alguns momentos, esses conflitos acontecem de 

forma tão simultânea que as professoras parecem “anestesiadas”, embora 

demonstrem cansaço e irritação frente àquelas situações que, geralmente, 

trazem uma forte presença de questões de gênero, principalmente no que se 

refere às agressões e discriminações. 

 
Ao separar uma briga entre um menino e uma menina que estão 

trocando socos e pontapés, uma professora se dirigiu a mim, que estava 

sentada no final da sala e disse:  

“Tá vendo como é? As meninas não se intimidam com os 

meninos não!  Elas brigam de igual para igual ...” 

 
O tom da professora é bastante enfático e enquanto me diz isto, segura 

a menina pelo braço.  Manda o menino sentar e leva a menina de volta ao seu 

lugar.  A respeito de casos como este,  Anete Abramowicz salienta que, 
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 quando “uma menina recebe alguma punição por negligência ou 

indisciplina, a questão de ser menina vem embutida na punição, uma espécie 

de sobrepunição, como aluna e como menina, mulher” (1995, p.54). 

   
De acordo com Maria Eulina de Carvalho (2003, p. 66) pensar o modo 

como meninos e meninas se portam em sala de aula, é pensar sobre a 

formação que se propõe, sobre o currículo que se coloca em ação.   

 Quando algumas das professoras ao afirmarem que as 
meninas “são atrevidas”  e têm  “deixado os meninos tímidos”, 
e ao entenderem o movimento das meninas  como uma 
“inversão de valores”, e não como uma mobilidade no sentido 
de maior autonomia por parte destas, temos posto, então, 
modelos de homem, de mulher e de relações entre estes e 
estas.  É possível reafirmar aqui a idéia do currículo e da 
docência como espaço de formação de sujeitos (CARVALHO, 
2003, p. 66). 
 

A dificuldade de espaço, nas salas observadas, coloca  os/as alunos/as 

muito próximos/as, sem possibilidade de circularem à vontade ou até de 

manusear seu material escolar sem incomodar o/a colega ao lado.  Isso parece 

facilitar os conflitos e as agressões constantes. As professoras, dessas salas, 

impossibilitadas de circularem pela mesma, devido ao espaço físico restrito, 

apelam, em nome da disciplina para o olhar severo de repreensão, as 

reclamações dirigidas especificamente àqueles/as envolvidos/as no conflito, ou 

às ameaças de tirar o recreio, chamar a mãe (raramente ouvi menção ao pai) 

ou mandar para a secretaria. Em uma outra sala, a professora utilizava o 

recurso de ameaçar colocar de castigo na sala de uma outra colega, que 

segundo ela, “é muito durona e eles morrem de medo”.   Às vezes, as 

professoras reagiam às queixas de agressões de alunos e alunas tecendo 

algum comentário irônico. 
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 Aqui, igualmente ao estudo de Abramowicz, “as punições são 

públicas”, num tom de voz alto para que todas as crianças escutem.  “A eficácia 

da punição parece estar no fato de ser pública” (1995, p.44). 

 
Em muitas situações, observei que as meninas acabam sendo 

responsabilizadas pelas agressões que sofrem dos meninos.  Cenas, como a 

descrita abaixo, foram muito freqüentes, variando apenas a idade dos 

personagens e o local ocorrido (sala de aula,  refeitório,  recreio,  praça etc) 

Uma menina deixa sua pasta na mesa “das meninas” e 

vai sentar numa mesa em que estavam três meninos. 

Algum tempo depois, a menina reclama de um dos 

meninos e a professora, antes de ouvir toda a explicação, 

interrompe-a, dizendo: “Você que começou! Porque você 

foi sentar aí.  Volte para o seu lugar.”   

Em uma cena idêntica a essa, em outra sala, outra aluna respondeu ao 

comentário da professora: “Tu só vê eu! Ele que me bateu primeiro e eu é que 

tenho culpa?”.  Nesse último caso, a professora, voltando-se para mim, 

comenta: “Viu como são desaforadas?” e em ambos os casos, não há 

nenhuma reclamação com os meninos envolvidos.   

 
A situação, ampliada para uma perspectiva macro, reproduz a 

culpabilização da mulher pelas agressões a ela dirigidas, invariavelmente  

apontadas como responsáveis, por terem dado algum motivo ou se exposto 

demais – quer na forma de vestir, falar ou agir –  atraindo para si uma reação 

de agressão (por parte do gênero masculino) para quem o julgamento social (e 

muitas vezes jurídico) é mais leve ou até condescendente.  Engrossando a lista 
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 de tais discriminações, poderíamos incluir os crimes passionais, os abusos 

sexuais, o assédio sexual no trabalho, entre tantas agressões físicas, morais 

ou psicológicas dirigidas à mulher.   

 
 A culpabilização se dá, muitas vezes, de forma sutil, porém eficaz na 

mensagem subliminar que vai, aos poucos, instaurando uma duplicidade de 

pesos e medidas para se julgar situações similares. A esse respeito, recorro à 

colocação de Alex Fraga (2003, p.103) de que essa é uma reedição da 

“metáfora da subordinação feminina na gramática masculina”.  Vale a pena 

observar essa outra cena, abaixo descrita: 

 
Uma menina faz queixa à professora, de um menino que 

lhe chutou nas nádegas.  Não há nenhuma reação da 

professora, que continua escrevendo. Minutos depois, o 

menino começa a zombar da menina dizendo que a 

calcinha dela está aparecendo.  A menina reclama à 

professora: “Tia, João tá me abusando!”  A professora 

olha apenas para a menina e diz  em tom aborrecido: 

“Sente direito.”   

Esses fatos remetem, de certa forma, à extensão do que Boaventura 

Santos (2000, p.306) denomina de lógica da dominação patriarcal doméstica. 

De acordo com esse autor, essa lógica “transborda o espaço-tempo doméstico, 

para o espaço-tempo da produção, por vias tão variadas quanto a 

discriminação sexual e o assédio sexual, reproduzindo assim e até ampliando a 

discriminação contra as mulheres”. Tais vivências, trazendo embutida o 

binômio da naturalização/culpabilização em relação às agressões,  
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 transformam a escola, de certa forma,  em um espaço fronteiriço – uma 

tênue fronteira, diga-se de passagem – entre esses espaços-tempos aos quais 

Boaventura Santos se refere, numa espécie de exercício perverso de 

dominação/submissão. 

 
Em várias outras situações, as meninas são muito repreendidas pela 

maneira de sentar e/ou de vestir, de deixar aparecer a calcinha, por estarem 

“levantando demais as pernas”.  A esse respeito, vale ressaltar que “os cabelos 

penteados, o jeito correto de sentar, de escrever, a limpeza no caderno são 

exigências escolares não só para se constituir num aluno, mas para a 

disciplinarização do corpo e do sexo” (ABRAMOWICZ, 1995, p. 55). 

 
As repreensões às agressões que meninos dirigem às meninas, como 

insultos,  palavrões, são raras.  

Numa aula de ciências (2.º ano do 1.º ciclo), a professora 

mostra uma ilustração de um  livro,  de uma mulher nua e 

faz referência a vulva e aos seios.  Um menino, nesse 

momento, diz a uma menina que se aproxima da 

professora para ver o desenho mais de perto: 

- Fica nua aí pra a gente ver se é assim mesmo! 

A menina responde com um palavrão. A professora lança 

um olhar de repreensão para ambos, mas não diz nada. 

 
A  naturalização de tais comportamentos dos meninos, apontados como 

“comportamentos que eles (os meninos) já aprendem em casa”  ou como 

sendo “culturais” [palavras das professoras], parece funcionar como um reforço 

positivo e, assim,  multiplicam-se essa supremacia dos meninos. 

Na fila de saída para recreação em uma das salas, os 

meninos, rapidamente, ocupam os primeiros lugares.  
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 Algumas meninas tentam ficar na frente, são empurradas por eles para 

trás.  A professora não intervém. Encerrado o tempo da 

recreação,  para formar a fila para voltar, meninas ficam 

na frente.  A professora comenta comigo, em voz alta 

para que todos ouçam: Na hora de sair eles só faltam 

matar, para serem os primeiros da fila, tá vendo!  Mas na 

hora de voltar, não querem nem entrar na fila, fazem 

questão de serem os últimos. É fogo!”   

 
Nos períodos de recreação, merenda, passeios na pracinha, as 

professoras sempre teciam comentários sobre as brigas dos meninos, quedas, 

acidentes em decorrência de brincadeiras violentas, como acontecimentos 

corriqueiros.  “Isso já é normal aqui.” Comenta uma delas. “Já estou 

acostumada, ou então já estou ficando demente”, responde uma outra. Em 

relação às meninas, escutei, das professoras, muitos comentários sobre a 

curiosidade  sexual “exacerbada”,  a “boca suja” (em referência ao uso de 

palavrões)  e comparação com o comportamento dos meninos (no sentido de 

serem “iguais ou piores” que eles). E assim, as meninas vão alargando sua 

margem de culpa, historicamente construída, antes mesmo de nascerem. 

 
Um menino puxa a cadeira para a colega cair.  A menina, 

ainda se refazendo da queda, vem chorando reclamar à 

professora, que responde de imediato: 

“Ela adora conversar. Quando um colega pega ela de 

jeito,  ela começa logo  a chorar. Toda vez é isso.”    

 
Em outra sala presenciei a seguinte cena: 

Uma menina está arrumando seu estojo de lápis.  Um 

menino passa e pega uma borracha dela. A menina fica 

gritando que quer a borracha de volta.  A professora pede 

que ele devolva e diz para a menina: “Sabe por que isso 
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 acontece? Porque você deixa seu material espalhado, aí à toa”. 

 
Discutir a produção de diferenças e desigualdades de gênero, implica 

em, ao mesmo tempo, fazer uma análise de processos sociais que discriminam 

os sujeitos como diferentes, em função de seu gênero, atribuindo-lhes direitos 

diferentes, inclusive o direito de falar, reivindicar, defender-se.  

 

Fala garoto, fala garota: o gênero delimitando formas de vivenciar o 

curr ículo. 

 
Na volta do intervalo da merenda/recreio, uma professora deixa as 

crianças brincarem um pouco na sala de aula, enquanto recolhe as tarefas de 

casa.  Mostra-me o desempenho “péssimo” de alguns meninos e de uma 

menina.  Faz comentários sobre problemas familiares de alguns dos meninos.  

Nenhum comentário que justifique ou relativize o fraco desempenho da menina. 

 
Em vários momentos, o comportamento agressivo e disperso de alguns 

meninos, associado ao baixo desempenho escolar era mais ”justificado” pelas 

professoras que situações semelhantes ocorridas com meninas.  A esse 

respeito, Marília de Carvalho ressalta que, na literatura pedagógica, a 

discussão sobre as razões do fracasso escolar é antiga e profícua, oscilando 

entre dois pólos: a culpabilização das famílias e a busca de causas intra-

escolares.  A autora chama a atenção para o fato de que a literatura não tem 

abordado com a devida profundidade que  “no grupo daqueles que fracassam 

na escola, ou diante das quais a escola fracassa em ensinar, os meninos são 

em número maior que as meninas” (CARVALHO, 2001, p. 558).  Ser agressivo, 

competitivo, destemido e suportar com firmeza o sofrimento, são características 
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 socialmente valorizadas na construção da masculinidade (BADINTER, 

1993), mesmo que isso represente, subjetivamente, um alto custo para os 

meninos. 

Na apresentação de trabalhos realizados em grupos, 

grupos compostos só por meninas  e outros compostos só 

por meninos fizeram suas apresentações sem muitos 

conflitos. Um único grupo era misto. Este grupo,  sendo o 

quarto grupo a apresentar-se, de um total de seis equipes, 

teve uma apresentação muito conturbada.  Os meninos 

tomam a palavra e falam atropelando a fala das meninas, 

brincando ou fazendo gozações com as falas das 

meninas. As meninas demonstram irritação.  A professora 

encerra a apresentação e reclama das “gracinhas”. Uma 

delas reclama porque queria falar.  A professora responde 

em tom áspero: “Tá bom! Já chega. Vá sentar... O 

próximo grupo venha.”  A menina volta ao seu lugar 

chorando. 

 
O gênero demarca o espaço de cada um no currículo e, dialeticamente,  

o currículo está “centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 

tornamos, naquilo que nos tornaremos” (SILVA, 2001, p.27).  Determina-se 

assim, o que será relativizado e o que será potencializado em cada um e em 

cada uma. 

Os espaços públicos, embora já ocupados, até certo ponto, pelas 

mulheres, trazem nas contradições dessa ocupação, a falta de eqüidade de 

gênero sob diversos disfarces. Eventos festivos e outros momentos curriculares 

como feira de conhecimentos e culminância de projetos didáticos evidenciam 

bem essa desigualdade na publicização do ser e do saber.   

Enquanto uma professora combina com os alunos/as (2.º 

ano/2.º ciclo), o trabalho a ser apresentado na feira de 
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 conhecimentos, apenas uma menina e uns oito meninos  participam mais 

ativamente com sugestões.  Os demais só observam.  

Na apresentação de trabalhos da feira de conhecimentos, 

na maioria das salas, era comum encontrarmos meninos 

recebendo os “visitantes” (familiares, aluno/as de outras 

salas, funcionários/as da escola e pessoas da 

comunidade) e dando explicações sobre o trabalho 

apresentado, mesmo que de improviso.  As meninas, 

muitas com o texto memorizado e “na ponta da língua”, 

precisavam se apressar em tomar a frente e até discutir 

com os meninos para terem a chance de falar.  Outras, 

mais inibidas ou menos ousadas, se limitavam a distribuir 

as “lembrancinhas”  (em geral um cartãozinho com o 

nome do trabalho e a turma que apresentou, junto com 

um bombonzinho, ou algum suvenir artesanal  feito pela 

turma). 

  
A situação descrita abaixo mostra como o estereótipo de menina 

arrumadinha e graciosa roubam a cena da aula: 

A professora, trabalha com os alunos o texto publicitário 

(1.º ano/1o. ciclo) no quadro, escreve: 

Propaganda de sandálias para meninas: 

“ - Dá licença, professora? 

-  Dona Nina, a senhora sabe que horas são? 

 - É claro que sei! Depois que eu ganhei o relógio que veio 

junto com a melissinha, nunca mais eu perdi a hora!” 

 
A professora pergunta se alguém lembra desse comercial. 

Uma menina diz que  comprou uma  sandália daquelas e 

que era cor-de-rosa.  A professora pergunta alto, para 

todos/as ouvirem, se ela ganhou um reloginho. Algumas 

meninas falam de outras marcas de sandálias infantis 

(femininas) que também compraram.  A professora inicia 

então a explicação da tarefa de classe que envolve 
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 pesquisa de palavras do texto, separação de sílabas,  formação de frases 

com palavras destacadas. 

 

A graciosidade da sandália cor-de-rosa, feminina, sedutora,  vira o 

centro das atenções, de tal forma que obscurece o próprio sentido da atividade 

a ser desenvolvida em seguida. Roberta Granvile-Barboza (2002) destaca a 

linguagem e aceitações universalizadas de comportamentos, objetos, 

brincadeiras e brinquedos esperados para cada gênero, baseada em  Guacira 

Louro, de quem também destaco o argumento de que 

... a linguagem institui e demarca os lugares dos sujeitos não 
apenas pelo ocultamento do feminino, e sim, também, pelas 
diferenciadas adjetivações que são atribuídas aos sujeitos, pelo 
uso (ou não ) do diminutivo, pela escolha dos verbos, pelas 
associações e pelas analogias feitas entre determinadas 
qualidades, atributos ou comportamentos e os gêneros  
(LOURO, 1997, p. 67). 

 

O status que determinadas situações, perguntas ou comentários,  gozam 

no desenrolar da aula, relacionam-se, não apenas ao conteúdo explícito que 

anunciam, mas aos valores implícitos (para aluno/as e professora), às 

dificuldades no trato de determinadas questões (gênero e sexualidade são 

algumas delas),  aos posicionamentos políticos e afetivos que mobilizam no/a 

educador/a .  As cenas descritas, abaixo, atestam um pouco sobre isso. 

Numa aula em que a professora me informou ser de 

Ciências (2.º ano do 1.º ciclo), é apresentado um livro 

ilustrado, onde vai mostrando, à medida que explica, 

gravuras referentes às diferenças anatômicas entre 

meninos e meninas.  A professora fala, inicialmente, dos 

órgãos sexuais masculinos e seu desenvolvimento. Nesse 

momento, uma menina pergunta:  

- Ôxe, não tem de menina não é? 
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 A professora não responde (olha para a menina com ar severo). Essa 

mesma menina fica sempre inquieta e brincando sobre o 

tema abordado.  Quando a professora pergunta o nome 

da bolsa que guarda os testículos – que ela já havia 

mencionado há pouco tempo – a menina responde com 

um termo popular e os meninos riem.  A professora lança 

um novo olhar para a menina e em seguida para mim e 

diz: “Edna é pior que os meninos!”. 

 

Um outro comentário paralelo, no entanto, parece chamar mais a 

atenção, nessa aula:  

Um menino diz, no momento da aula, que não vai se 

casar nunca. A professora pára o que está fazendo e 

pergunta por que: 

   -  Deus me livre! As mulheres só querem casar para 

ficar com as coisas. Com o dinheiro do homem, a casa, os 

móveis.  Não quero de jeito nenhum. Ôxe, o cara trabalha 

e a mulher vem e fica com tudo.” 

Dirigindo-se ao menino, mas de forma que toda a turma 

prestasse atenção, a professora diz: 

 – Não é bem assim.  Quando um homem e uma mulher 

casam ou vão morar juntos, se o homem trabalha e ganha 

mais que a mulher é normal que ele compre os móveis, a 

casa... se um dia eles se separarem e eles têm filhos, é 

normal que ele deixe a casa, os móveis para dar conforto 

aos seus filhos e dê algum dinheiro para ajudar.  Mesmo 

assim, o menino continua dizendo:  

 – Deus me livre! Ela que vá trabalhar!  Quero casar 

mesmo não! 

 A professora não insiste no assunto e volta à atividade 

que estava fazendo com a turma. 

Parece particularmente difícil enfrentar debates que envolvam 

julgamentos, posições pessoais ou familiares, ou imagens estigmatizadas de 
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 pessoas e comportamentos. Como se tudo isso não tivesse sua origem 

num contexto sócio-historicamente construído em que, invariavelmente, a 

mulher está em desvantagem, ao mesmo tempo que evidencia a necessidade 

de uma postura mais reflexiva do/a professor/a de um modo geral, inclusive no 

sentido de ampliar a percepção de situações desse tipo e da multiplicidade de 

questões de gênero que traz implícitas. 

 
Observei, em todas as salas, que as professoras sempre pediam às 

crianças, umas mais outras menos, que não a chamassem de tia, mas de 

professora ou pelo seu nome. Não eram tecidos maiores comentários sobre a 

questão. Em conversas fora de sala de aula, mencionavam aspectos 

ideológicos implícitos no termo tia, para designar o/a profissional da educação.  

Duas professoras me sugeriram a leitura de “Professora Sim, Tia Não”  de Paulo 

Freire, que tinham lido para um trabalho da universidade. Não preciso dizer o 

quanto me alegrou tal descoberta. 

 
 As atividades artísticas eram desenvolvidas, na maioria das vezes, com 

meninas. Poucos eram os meninos que se dispunham a participar de um jogral, 

uma dramatização.  Numa apresentação para a festa de natal,  todas as 

alunas de uma das turmas observadas participaram dos ensaios e da 

apresentação de uma música.  Apenas quatro alunos participaram e no dia 

apenas dois se apresentaram. Essa foi uma das dificuldades mencionadas 

pelas professoras, nas entrevistas, que será discutida mais adiante neste 

trabalho.  As professoras fazem referência a essa dificuldade que têm em 

trabalhar melhor esse problema, que atribuem ao “preconceito”, no sentido de 
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 pautar-se em estereótipos de comportamentos tidos como masculinos ou 

femininos, sendo discriminado aquele/a que fugir ao padrão esperado. 

“Acho que a questão de gênero tá muito misturada.  Eu 

sinto muita dificuldade nas aulas. Por exemplo: se a gente 

trabalha poesia, Ah! Vamos fazer um recital!, eles (os 

meninos) não querem fazer. Vamos fazer uma 

dramatização? Eles não querem fazer. E se as meninas 

estiverem participando, aí eles não vão de jeito nenhum. 

Acham que esses trabalhos artísticos é para menina. Fica 

uma discriminação.  Eu sinto dificuldade, várias vezes que 

eu já tentei fazer um recital e só entram as meninas. “ 

(Professora Maria Flora, 24 anos) 

 
As atividades recreativas eram, normalmente, conduzidas pelas próprias 

crianças.  Algumas vezes, partiam de sugestões das professoras. 

Numa atividade recreativa no pátio da escola, a 

professora se oferece para rodar a corda para uma 

brincadeira de pula corda das meninas. As meninas, 

entusiasmadas, logo rodeiam a professora. Dois meninos 

ficam por perto, querendo brincar, mas parecem 

receosos.  Os outros meninos ficam dizendo que é 

brincadeira de menina. A professora pergunta se eles 

querem entrar. Um olha para o outro, sorri timidamente e 

diz que não. Um deles fica fingindo que vai e desiste.  A 

professora olha para mim, que nesse momento observava 

a cena enquanto ensinava um menino a amarrar o 

cadarço do tênis, e diz: “Tá vendo, é assim... eles só 

querem fazer gracinha”.  Os dois meninos não brincaram 

mas permaneceram lá, parados, até o final do recreio. 

 
Atividades de ajuda às professoras – como distribuir lápis, réguas, 

folhas, etc – eram, geralmente, desempenhadas pelas meninas.  Quando o 



                                                                                                                         103 
 
 

 assunto era carregar livros de uma sala para outra, pedir algum material na 

secretaria, chamar alguém em outro espaço da escola, em geral eram os 

meninos os incumbidos.    

 
Os meninos eram mais reforçados positivamente, mesmo quando 

meninas também acertavam as respostas solicitadas. Nas aulas de 

Matemática, particularmente, os meninos eram chamados com maior 

freqüência ao quadro e disputavam (aos gritos, muitas vezes) a resposta a um 

problema em questão.  Nesses momentos as meninas pareciam tornar-se 

invisíveis na sala e, freqüentemente, se ocupavam com outras atividades 

(conversar, passar batom, desenhar, etc) enquanto os meninos se 

amontoavam em torno da professora ou ficavam de pé para se destacarem e 

serem reconhecidos ou chamados ao quadro. 

A professora se dirige a duas meninas para explicar a 

resolução do problema proposto. Um  menino brinca, faz 

chacota delas, chamando-as de burras.  Uma das 

meninas reage, grita e esbraveja.  A professora continua a 

explicação sem intervir. 

 Uma outra menina é chamada ao quadro e erra na 

resolução do problema.  Dessa vez é uma menina quem 

zomba da colega e a professora reage cobrando que se 

respeite a dificuldade da colega.  A professora lembra que 

no dia anterior uma outra menina teve dificuldades e 

enfatiza que qualquer um pode sentir alguma dificuldade 

ao resolver os exercícios. Mas só as meninas foram 

citadas. 

 
Atividades de orientação sexual são muito confundidas com a 

abordagem de questões de gênero, como veremos mais adiante.  Mesmo 

nesse contexto observam-se novamente a culpa, o crime. 
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 Professora falando das fases de desenvolvimento do bebê no útero, 

pergunta à turma: “vocês já ouviram falar de alguém que 

tirou o bebê?”  uma menina diz: “Eu conheço uma mulher 

que abortou”  A Professora continua: “abortar é tirar um 

bebê antes de terminar a gravidez. No nosso país isso é 

contra a lei.  É um crime.  Além do mais é um crime tirar 

uma vida.”   

 
Ao final dessa aula, a professora me fala da dificuldade em trabalhar 

essa temática com eles/as e me conta sua experiência pessoal, quando 

adolescente, aluna de um grande colégio da rede privada, “essa orientação era 

dada por monitores da Johnson & Johnson, com slides, cartazes bem 

ilustrados, explicações, perguntas, distribuição de absorventes para as 

meninas.  A turma era dividida em grupos de meninos e de meninas e as 

explicações eram dadas em salas separadas para cada grupo.  Era fantástico.  

E, mesmo assim, quando voltava para a sala, ainda tinha aqueles olhares...” 

 
A escola produz, segundo Abramowicz (1995, p. 53), “uma realidade 

social (que é produção do desejo) que é ao mesmo tempo material, social e 

semiótica”. 

 Em uma das turmas mais adiantadas, o número de 

adolescentes, principalmente meninas, era significativo. 

Durante toda a aula, algumas meninas circulam muito 

pela sala (à procura de um lápis emprestado, de uma 

lapiseira, borracha, régua...), conversam em duplas ou 

trios em cantinhos da sala, arrumam os cabelos ou 

passam batom, etc... não são chamadas à atenção.  Os 

meninos, particularmente os mais aplicados e 
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 participativos, são repreendidos com mais freqüência, quando conversam 

na hora da atividade, quando brincam, quando circulam 

algum brinquedo ou objeto trazido de casa.  A professora 

me informa que algumas daquelas alunas “não querem 

nada com nada”. O desejo delas ou a falta de desejo 

converte-se, então na falta de investimento. Tornam-se 

invisíveis na sala de aula. 

 
 
3.2. As crenças: o que dizem as professoras 

Muitos comentários, conversas interrompidas pelo ritmo acelerado de 

sala de aula e seus rápidos intervalos mostravam-se impossíveis de serem 

aprofundados naqueles momentos de observação.  Tudo aquilo que ia surgindo 

marcado pela incompletude – que ilusoriamente acreditamos poder vencer – ia 

gerando demandas para as entrevistas.  Sendo assim, pautada pelos objetivos 

da pesquisa –  em particular no que se referia a identificar como as professoras 

apropriaram-se dessas discussões, como associam gênero à educação, à 

vivência em sala de aula, enfim, ao currículo – foi tomando corpo essa outra 

dimensão que o campo nos mostrava: o que dizem as professoras? 

 
O dito, muitas vezes, me deu indícios para buscar a compreensão do 

interdito, daquilo que é silenciado no currículo pelas iniqüidades de gêneros ou 

por “simples” expectativas diferenciadas para cada gênero33.  Sendo assim, 

buscar o que é dito pelas professoras configurou-se como uma aproximação do 

                                            
33 Expectativas que são naturali zadas e cristali zam modos de ser menino e de ser menina, que vão marcar 
vivências do/no currículo, sem falar nos modos de subjetivação daí decorrentes como salientam diversos 
autores, dentre eles Grossi (1996), Louro (1995 e 1997 a) e Sil va (1996 e 2000 b). 
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 que pensam, de como vêm se apropriando das discussões sobre gênero e 

de como essa apropriação é conduzida para seu fazer pedagógico. 

 

3.2.1. A apropriação de um conceito 

 
Desde os primeiros contatos, as professoras me diziam com freqüência 

que não sabiam muita coisa sobre gênero, a não ser o que apreenderam a 

partir de contatos pontuais com a temática na universidade, no curso de 

Pedagogia.  Nas entrevistas, esse aspecto foi muito enfatizado por elas. 

Questionadas sobre tais contatos, as professoras evidenciavam que gênero,  

embora seja discutido na formação de professores, não goza ainda de um 

espaço significativo ou de ações efetivas, no sentido de ampliá-las.   

“A gente teve na disciplina de... Ah! Como é aquela das 

leis?  Parece que foi Educação e Trabalho e também... 

Teve outra lá que eu não lembro nem o nome.  Teve uns 

seminários, mas não foi assim um trabalho que ficasse 

tão marcado pra mim.  Um projeto nessa área [gesticula 

abrindo as mãos no sentido de grandeza], tive umas 

leituras, discussões. Só.” 

 (Professora Maria Hortência, 28 anos, graduada há 2 

anos, 3 anos atuando no Ensino Fundamental)34 

 

“Durante a formação acadêmica ... [pausa, tentando 

lembrar] . A gente teve um contato ... fez uma visita a uma 

ONG que se chama S.O.S. Corpo. A gente tava fazendo 

um trabalho sobre sexualidade e a S.O.S Corpo é 

direcionada para a mulher. Foi o contato que eu tive maior 

com essa questão específica de gênero.  Eu estava 

pagando a cadeira de Educação Popular.  Fora isso não 

                                            
34 Ressaltei, neste ponto, informações referentes à conclusão da graduação e tempo de experiência 
profissional, por entendê-las como diretamente relacionadas à discussão do item supracitado. 
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 me lembro de ter tratado gênero em outra disciplina ou outra coisa.  Pode 

até ter havido, mas eu não consigo lembrar agora não.  

Essa foi a experiência mais marcante, eu acho.” 

(Professora Maria Rosa, 26 anos, graduada há 1 ano, 1 

ano de experiência no Ensino Fundamental). 

 

“Teve assim algumas coisas sobre gênero numa 

disciplina de Antropologia, mas foi muito vago.  Não tinha, 

assim, muito a ver com isso em educação não.  Às vezes, 

numa ou outra disciplina, se falava um pouco do fato de 

ser uma profissão de maioria feminina sabe!  Mas não 

teve assim nada específico ou um aprofundamento 

mesmo do que é isso de gênero na teoria, das relações 

na prática. Acho que foi muito falho”. (Professora Maria 

Dália, 31 anos, graduada há 5 anos, 4 anos atuando no 

Ensino Fundamental). 

 
 Embora a formação não fosse o foco central de nossa pesquisa, e sim a 

articulação entre gênero e currículo no contexto da sala de aula, a fala das 

professoras enfatizava que a forma de abordar gênero  no cenário acadêmico 

ainda não é, particularmente na experiência delas, significativo para corporificar 

uma mudança de perspectiva.  Nesse sentido, Tomaz Tadeu da Silva (1995) 

destaca que a formação de professores precisa ser revista, revisitada com um 

olhar de gênero, de forma a introduzir o ponto de vista e a experiência feminina 

na escola e no currículo.  Olhando para a formação de professores, o autor 

afirma que 

um exame do currículo dessas instituições certamente 
mostraria a pouca ou nula atenção dada à questão do gênero e 
do patriarcado e suas implicações para o ensino, a educação e 
o currículo. Seu machismo e masculinismo certamente serão 
ainda mais visíveis se formos analisar suas práticas e o 
currículo real em ação (...) Nossas faculdades de educação são 
femininas e androcêntricas.  Qualquer esforço de tornar o 
currículo e a escola menos falocêntricos tem de começar por 
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 uma revolução feminista nos currículos e na pedagogia das próprias instituições 
de formação. (SILVA, 1995, p.191)  

 
Em diversos momentos, as falas das professoras demonstraram o 

desejo de conhecer mais a temática, apropriar-se mais do conceito. Isso foi 

expresso nas entrevistas, mas também em nossas conversas ao longo do 

período de minha permanência no campo, quando me pediam para trazer “um 

retorno” para elas depois da conclusão do trabalho,  ou até mesmo indicações 

bibliográficas sobre gênero em educação.  Várias são as dificuldades 

apontadas, dentre elas, a formação acadêmica e a formação continuada 

aparecem como espaço lacunar para a abordagem de gênero. 

“...Eu não fui, assim, trabalhada o suficiente - não sei se 

falha minha ou falha da universidade [fala em voz baixa] – 

para saber até onde lidar com essas questões ... de não 

se envolver tanto, de não ... como é que eu digo?  De não 

separar tanto, de estar ajustando mais essas questões... 

Mas eu não tenho assim tanta clareza em me distanciar... 

ou de trabalhar mais essa questão.”  (Professora Maria 

Hortência, 28 anos) 

 

“É preciso que a gente saiba mais sobre isso. Eu não sei 

o que dizer a eles. Eu digo que não tá certo, que tem que 

respeitar os colegas, que não tratem as meninas assim, 

que os meninos também podem brincar com elas, que 

não tem nada de mais... Não sei, mas eu não posso dizer 

um porquê ou ter argumentos pra isso.  Eu nem sei por 

que deve ou não ser assim ou de outro jeito. A gente não 

se dá conta disso, nem percebe. Na faculdade, nas 

capacitações parece que tudo gira mais em torno de 

conteúdos e avaliações, é mais Português e Matemática.  

As outras coisas ficam meio esquecidas, ou então é tudo 
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 muito teórico, no duro a gente aprende é na prática. (risos)” (Professora 

Maria Dália, 31 anos) 

 

“Acho que eu preciso mais é construir esse conceito pra 

mim, desenvolver mais ... a gente trata muito sobre 

gênero, fala em gênero, a gente fala muito sobre a 

mulher, mas assim, eu preciso adquirir mais 

conhecimento sobre gênero, me embasar mais e construir 

em mim um conceito mais forte.”  (Professora Maria 

Rosa, 26 anos) 

 

“Eu acho que na universidade deveria ter assim... podia 

ser uma disciplina específica sobre o tema.  Eu acho que 

pra gente se preparar ou na universidade ou nas 

capacitações os temas a serem abordados seriam esses.  

Ou sei lá, uma série de palestras ou uma formação.  Por 

exemplo: poderia ter uma formação só sobre como 

desenvolver atividades em sala de aula que diminuísse os 

conflitos entre meninos e meninas.  Principalmente na 

universidade, que não fala muito sobre o tema, só em 

uma disciplina ou outra, numa palestra, vai quem quer! 

Não é aquela coisa curricular.  Eu acho que ajudaria mais. 

Devia ser algo curricular [diz batendo a mão fechada na 

mesa], para quebrar um pouco essas relações”. 

(Professora Maria Flora, 24 anos) 

 
A idéia de que para fazer parte do currículo a temática de gênero deve 

ocupar um espaço disciplinar, aponta para a compartimentalização do saber –  

realidade da qual os cursos de formação de professores ainda não 

conseguiram se libertar efetivamente – impede até mesmo a percepção das 

relações de gênero permeando todo o currículo e da transversalidade de sua 

abordagem, não apenas enquanto conteúdo, mas como componente das 
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 relações sociais de um modo geral.  Nessa perspectiva,  o sentido 

atribuído à abordagem de gênero na formação de professores, deve ser 

redimensionado, como afirma Sarah Whitelaw: 

É importante enfatizar que, com relação ao trabalho em gênero 
e equidade na formação docente inicial e continuada, 
professoras/es, pesquisadoras/es, acadêmicas/os,  mães e 
pais, alunas/os, comunidades e entidades locais – tanto 
governamentais quanto não-governamentais – precisam 
trabalhar juntas de modo que a educação relacionada a gênero 
e equidade não seja vista unicamente como responsabilidade 
ou prerrogativa de professoras/es e escolas, mas como uma 
questão de todos nós”. (WHITELAW, 2003, p.43) 

 

Embora as professoras reconheçam aspectos relacionados a 

expectativas diferenciadas em relação ao comportamento de meninos e 

meninas, bem como idéias pré-concebidas e o reforço destas,  apontam a 

necessidade de um “policiamento” ou de uma reflexão sobre tais dificuldades, 

no sentido de mudar a forma de perceber e interagir com os alunos/as. 

 
“Antes eu achava que os meninos eram mais danados, 

mais trelosos.  Mas eu vi que isso não tem nada a ver.  

Inclusive eu tenho poucas meninas na minha sala e eu 

sinto mais dificuldade com elas do que com eles. Mas eu 

acho que eu não carrego esse preconceito na aula, na 

fala. Não sei, eu estou tentando me policiar muito em 

relação a isso.  Mas como um todo, eu acho que todo 

mundo tem expectativas diferentes para meninos e 

meninas, essas coisas: de comportamento, de atitudes de 

posturas de menino e de meninas.” (Professora Maria 

Flora, 24 anos) 

“A gente tá sempre pensando em Português, em 

Matemática, mas essa coisa das relações fica muito a 

desejar.  E não é só de gênero não. Assim... se fala 

também de trabalhar as questões de racismo, mas a 
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 gente também tem dificuldades. Tem situações que são tão assim, que 

pegam a gente de surpresa. É difícil você saber que 

posição tomar, principalmente se você não tem um 

preparo para isso.” (Professora Maria Dália, 31 anos) 

 

“Porque às vezes a gente separa por grupos: meninos 

contra meninas. Até nas próprias brincadeiras mesmo, 

nas atividades em sala de aula, manda formar grupo e a 

gente não percebe que meninos foram para um lado e 

meninas foram para outro. Tentar mesclar isso, dentro da 

sala de aula, na educação como um todo.  Mistura, faz um 

grupo misto. Porque é uma equipe, não é menino contra 

menina, como acontecia há muito tempo ... e ainda 

acontece. Penso que poderia ser de outra forma.” 

(Professora Maria Flora, 24 anos) 

 

O preconceito nas relações de gênero, evidenciados cada vez que 

alguém ousa comportar-se de modo diferente daquilo que é esperado para 

meninos/homens ou meninas/mulheres, é apontado pelas professoras como 

algo bastante disseminado no espaço escolar, até mesmo entre 

professores/as, sendo difícil não apenas de ser abordado, mas, algumas vezes 

até de ser percebido. 

 
“(...) até entre a gente mesmo, professoras, que passaram 

por uma faculdade, a gente tem a profissão como uma 

coisa de mulher (faz aspas com as mãos no ar).  Porque 

na faculdade, você quase não vê homens nos cursos de 

Pedagogia.  É uma maioria absoluta de mulheres (...) 

quando chega um estagiário homem ou até mesmo um 

professor a gente fica olhando assim ... Fica logo achando 

que não é muito certo não, assim, que é bicha.  Depois é 
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 que a gente vai se acostumando. É por preconceito mesmo.”  (Professora 

Maria Dália, 31 anos) 

 
“Eu tento esclarecer que não tem isso de ser homem, de 

mulher.  Porque geralmente dançar não tem sexo.  E 

quanto às brincadeiras, por que não? Por que elas não 

podem brincar? Desde que não seja nada ... Assim, acho 

que não tem nenhuma atividade que o homem pode fazer, 

que a mulher não pode.  Não vai diferenciar, não vai fazer 

mais homem, nem vai fazer mais mulher por causa disso. 

Eu tento, à medida que estou vendo, falar alguma coisa 

contra esse preconceito.  Mas é demais. É muito forte.”35 

(Professora Maria Flora, 24 anos) 

 

O contato com a temática de gênero no dia-a-dia (ou mesmo a falta de 

contatos significativos) é atribuído à reprodução inconsciente de padrões 

ditados pela cultura que tornam praticamente invisíveis, as separações e 

iniqüidades.  Há uma dificuldade em abordar as raízes do preconceito, 

expressa até mesmo na forma socialmente aceita ou pedagogicamente 

recomendada para a abordagem das diferenças, onde respeito e tolerância 

aparecem como posturas mais adequadas.  Será que respeitar e tolerar 

possibilitam eqüidade ?  Essas posturas altruístas não se resumem a mera 

concessão ao diferente? Quando eu tolero algo ou alguém posso fazê-lo por 

mera gentileza ou formalidade social, mas será que estarei aceitando de fato, 

com o status de igualdade merecido?  

Não aparece, nas falas das professoras em relação a produção das 

diferenças e desigualdades de gênero, referências significativas às condições 

sócio-históricas que revestem esse processo. Há um reconhecimento tácito de 

                                            
35 Grifos meus. 
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 que existem aspectos culturais, reforçando os estereótipos, preconceitos, 

diferenças. Vistos como inconscientes ou tão sutis que se tornam quase 

imperceptíveis, essas marcas da cultura, esse ranço cultural, apontado pelas 

professoras como valores que trazemos da socialização, são enfraquecidos em 

seus discursos, como que naturalizados, o que diminui seu potencial de ser 

questionado, revisto e modificado. 

“Até em casa mesmo, com meus filhos eu faço isso (...) 

eu acho que inconscientemente eu contribuo para isso, 

porque eu separo tanto as coisas,os brinquedos, os 

espaços, sei lá... Também, eu nunca tive, assim, o 

interesse em ler sobre isso. Não sei, é como eu falei: a 

gente não se dá conta disso, nem percebe. Claro que é 

importante! Mas a gente acaba deixando passar...” 

(Professora Maria Dália, 31 anos)  

 
“Na minha vida, eu vejo assim: a questão da violência 

contra a mulher, me chama a atenção. É um tema que 

está se falando muito esse ano, até por causa da novela 

que reforçou.  Às vezes eu fico refletindo (...) como as leis 

no Brasil são fracas, como as coisas ficam por isso 

mesmo, como as punições são fracas.  E a violência vai 

aumentando. Acho que é importante até trabalhar essa 

questão em sala de aula! [Fala isso com ar de surpresa, 

descoberta]. Interessante, eu nunca tinha parado para 

refletir sobre isso.  Despertei agora conversando com 

você! [sorrindo] A gente sabe da realidade, mas nunca... 

pára assim, para fazer uma aula, para conversar sobre 

isso com os alunos.  Eu tenho até um caso que a aluna 

passa por isso em casa, por isso que ela é tão assim 

[menciona o nome da aluna, que eu já conheço das 

observações]”. (Professora Maria Rosa, 26 anos) 
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 “Já no cotidiano, em outras situações, em outros espaços, em outro 

ambiente, aí, eu consigo mais conversar sobre essas 

questões, ler, procurar me inteirar sobre isso e até 

questão de lei mesmo. Até onde a gente é diferente, até 

onde a gente é igual... Perante a lei, né, até onde eu 

tenho direitos iguais aos dos homens.” (Professora Maria 

Hortência, 28 anos) 

 
A informação, mesmo preliminar, de que meu trabalho versava sobre 

questões de gênero em educação,  foi aos poucos mobilizando  o interesse das 

professoras, que, vez por outra, me falavam de alguma descoberta, algum 

“insight” ou, simplesmente, me apontavam nos momentos de observação, 

situações que acreditavam estar carregadas de aspectos referentes a gênero.  

Isso reforça a idéia de que pesquisador/a e participantes da pesquisa 

influenciam-se mutuamente, modificam e modificam-se no percurso do trabalho 

de campo, percurso este trilhado em conjunto. 

 
Destarte as dificuldades inerentes à percepção das desigualdades de 

gênero e das relações de poder implicadas no binômio  masculino/feminino, 

investigar como são vivenciadas e identificadas tais relações no cenário 

específico da sala-de-aula pelas professoras, constituía-se um foco de 

interesse desta pesquisa. As observações já haviam evidenciado, 

anteriormente, como esse processo se dava na efetivação do currículo. As 

entrevistas nos permitiram aprofundar melhor o conhecimento acerca do que 

essas professoras pensavam sobre tais vivências. 
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As relações de gênero no contexto da sala de aula 

 
Há um reconhecimento, por parte das professoras, em relação à 

dificuldade em perceber as questões de gênero, no contexto da sala de aula,  

em meio a tantos problemas com os quais se deparam. Associam à cultura,  ao 

ambiente familiar e aos valores provenientes da socialização. 

 
“Não é que a gente perceba logo de cara, isso tá muito 

arraigado aos nossos valores. A gente vê muito na escola, 

essa coisa você nem percebe bem, porque a gente 

também foi criada assim. Mas a coisa não é também tão 

fácil de perceber não.  Na hora do fuzuê, da agitação de 

sala de aula, você nem se dá conta.” (Professora Maria 

Dália, 31 anos) 

 
“Eu acho que isso aparece na escola, na educação 

escolar, mas também já vem da educação da família, não 

é? Da questão do respeito da mulher, do respeito do 

homem.  Isso é construído em casa.   A questão do pai, 

qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe.” 

(Professora Maria Rosa, 26 anos) 

 
“Na sala de aula é muito difícil a gente parar para 

perceber que aquilo ali, o que está acontecendo, aquela 

discussão, aquele envolvimento é sobre a questão de 

gênero. No dia-a-dia de uma sala de aula agitada como é 

a minha... às vezes eu não tenho nem aquela percepção 

de pedir, de mudar a discussão pra valorizar essa 

questão, então eu não tenho essa experiência de saber 

parar, de saber voltar à discussão (...) eu me 

perco.”(Professora Maria Hortência, 28 anos) 
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 “Eu tenho muita dificuldade na hora das brigas.  É uma coisa terrível: “Ele 

deu em mim, eu vou dar nele”. Então os meninos ficam 

dizendo: “Essas meninas são tudo machonas. Dá em 

homem”.  Aí eu fico tentando dizer que não tem nada a 

ver.  Homem bate em mulher, então leva...  e eles dizem: 

“Não, mas não existe isso não. Homem que bate em 

mulher é covarde. E mulher que bate em homem é 

machona”. É difícil na hora saber como agir.” (Professora 

Maria Flora, 24 anos) 

 

Não se pode deixar de considerar que as dificuldades no que se referem 

a perceber, localizar a emergência das questões de gênero no momento em 

que estão ocorrendo e nelas intervir, além de requerer do/a professor/a uma 

formação que dê subsídios para isso, constitui-se algo complexo, do ponto de 

vista da dinâmica da sala de aula, onde várias cenas acontecem ao mesmo 

tempo, havendo por trás uma série de fatores estruturais que dificultam o 

trabalho docente, de modo que, como afirma Perrenoud (2002, p.36), o 

professor tenha pouco tempo para meditar, refletir e, principalmente, decidir o 

passo seguinte, “no fogo da ação pedagógica”.  Na verdade, como salienta 

esse autor, um professor dispõe de pouco tempo para repensar todas as 

ações, inclusive as que mereceriam uma atenção maior.  Não é de surpreender 

que, como afirma o autor: 

Em algum momento, indubitavelmente, emergirão operações 
mentais de rotina...  Quanto maior for o número de elementos a 
serem examinados, maior será a falta de tempo; quanto mais 
pensamos no estresse, mais inevitável será ligar o “piloto 
automático” sem pensar e sem questionar a validade das 
rotinas seguidas, sem verificar suas conclusões e sem 
questionar suas falhas (PERRENOUD, 2002, p. 38). 

 

Há um reconhecimento, por parte das professoras, de que: as relações 

de gênero aparecem diluídas em praticamente todas as vivências da sala de 
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 aula; são realçadas as relações entre meninos e meninas e os conflitos daí 

decorrentes; as atividades lúdicas, atividades de arte e algumas áreas do 

conhecimento apresentam  maior domínio de um ou de outro gênero. 

 
“Acho que é muito no desenrolar  do dia-a-dia sabe, não 

tem uma área onde isso seja mais forte ou mais fraco.  

Assim, é muito do tipo de atividade que vamos fazer. 

Quando é em grupo... Ah! Meu Deus do céu! É um 

sufoco!  Eu acabo formando os grupos e dizendo: “Vai 

trabalhar com esse grupo mesmo e pronto! Tem horas 

que tem de ser assim mesmo (risos)”.  Essas questões 

aparecem até mesmo nos momentos lúdicos. As meninas 

já são mais maleáveis, elas aceitam brincar, jogar com os 

meninos, mas eles não aceitam de jeito nenhum. Outro 

dia fiz um jogo de Matemática e formei os grupos com os 

que estavam mais próximos uns dos outros.  Ah! Foi uma 

coisa! Os meninos diziam: “tia, essas meninas não sabem 

fazer conta não! A gente vai perder se elas ficarem no 

grupo da gente” .  Eu não sei argumentar com eles. Eu 

confesso que me falta um aprofundamento para tratar 

essas coisas. Até mesmo teórico, sabe.” (Professora 

Maria Dália, 31 anos). 

 

“Nunca parei assim para pensar gênero na minha sala de 

aula, gênero no meu conteúdo.  Até porque essas 

dificuldades surgem em todos os momentos, não é 

privilégio desse ou daquele conteúdo ou matéria.” 

(Professora Maria Rosa, 26 anos)  

 
“Eu sinto dificuldade em trabalhar tudo. Na Matemática, 

nem tanto, mas Arte e Língua Portuguesa, [suspira} ah! É 

demais, é demais.”  (Professora Maria Flora, 24 anos) 

 
 



                                                                                                                         118 
 
 

 Essa reflexão sobre gênero no currículo, implica em considerar a 

dinâmica das relações de sala de aula – que se configuram como relações de 

saber-poder – em que, como  afirma Carvalho (2003, p.66) “as práticas vão 

sendo negociadas num fazer-refazer-desfazer, nessa constituição de olhares e 

de imagens.”  Talvez a idéia que mais se aproxime desse quadro é a de um 

processo,  de uma construção que vai muito além do conhecimento teórico, 

como citaram todas as entrevistadas, mas parte  (e depende, inclusive) de uma 

reflexão, no sentido proposto por Paulo Freire para uma prática reflexiva. 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer. (...) na formação permanente do professor, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática (FREIRE, 1996, p..43-44). 

 
Conforme já citei anteriormente, em diversos momentos foi recorrente a 

intensa articulação de gênero com orientação sexual. Algumas vezes, a 

referência ao trabalho com orientação sexual era utilizado como significando 

trabalho sobre gênero. Tal associação, possivelmente, se deva à influência dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que abordam as relações de gênero como 

um dos eixos que compõem o tema transversal Orientação Sexual.  Além 

disso, há uma espécie de indiferenciação, no senso comum, entre a noção de 

sexo e gênero. Apenas a partir dos estudos de gênero, evidencia-se a 

diferenciação entre esses conceitos, marcados pela dualidade natureza/cultura. 

“Eu realmente não paro para refletir, assim quando estou 

fazendo meu planejamento, por exemplo, sobre a questão 

de gênero não. Especificamente esse ano foi que eu fiz 

esse trabalho...tentei fazer esse trabalho de orientação 

sexual.  Mas não adaptei isso assim, aos meus 

conteúdos.  Trabalhei como se fosse uma coisa a parte... 

eu achei que as coisas estavam muito soltas na cabeça 
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 deles. O entendimento do corpo, do corpo do outro, a nomenclatura toda 

errada... eles já estão na fase de 9-10 anos, já estão 

ficando grandinhos.  Acho que esse trabalho contribui 

para quebrar um pouco esse desconhecimento.” 

(Professora Maria Rosa, 26 anos) 

 
“Geralmente nas atividades na área de Ciências, que a 

gente trabalha atividades ligadas à questão da saúde, que 

é um conteúdo, que eu sempre volto para essas 

questões... o cuidado com o corpo, o respeito com o 

corpo, em saber se cuidar, em saber se preservar, os 

dois, o menino e a menina. (Professora Maria Hortência, 

28 anos) 

 
A família e a comunidade são apontadas como dificultadoras de uma 

abordagem de gênero na escola. As professoras destacam  que os problemas 

relacionados às iniqüidades de gênero, à violência contra a mulher, os 

“comportamentos machistas” e a agressividade, começam na família e 

apontam mais facilmente problemas nas relações de gênero em casa do que 

na escola, o que revela uma certa dificuldade de analisar a própria prática 

escolar. Por outro lado, há um reconhecimento de que é importante envolver a 

família nos trabalhos que a escola venha a fazer sobre relações de gênero. A 

esse respeito Guacira Louro chama a atenção para o fato de que  

os familiares dos/as estudantes, se constituem em participantes 
diretamente envolvidos nas práticas escolares, seja como 
companheiros seja como avaliadores das atividades, das 
propostas pedagógicas, da organização curricular, etc. (1997, 
p. 125). 

O trecho abaixo revela um pouco dessa duplicidade de papéis atribuídos 

à família, enquanto dialeticamente corresponde à negação e a afirmação de 

uma abordagem capaz de modificar modelos hegemônicos de masculinidades 
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 e feminilidade, no sentido de promover (ou pelo menos facilitar) a eqüidade 

de gênero. 

“A maior dificuldade é a comunidade, a família. Tinha que 

ser feito realmente uma coisa que mexesse com a família, 

com a comunidade.  Para passar para a criança é preciso 

um trabalho com a família.  Sem a ajuda da mãe, da 

família, é muito difícil. Aqui na escola a gente até tenta 

fazer alguma coisa, mas quando sai daqui, a conversa 

muda de forma, as direções, as regras, os conceitos são 

outros.  Há muito desrespeito e até violência contra a 

mulher, em casa. Enfim, os modelos são mais fortes, 

falam mais alto do que a escola pode fazer.” (Professora 

Maria Hortência, 28 anos) 

 
 As falas das professoras não encerram o engessamento das relações de 

gênero no contexto da escola ao que está socialmente posto como “o normal”.  

No entanto, atuar nesse contexto depende de aspectos que ultrapassam o 

domínio teórico das discussões de gênero.  Parece particularmente útil, nesse 

sentido, a colocação de Vazquez, ao enfatizar que 

A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para a 
sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, 
em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão 
ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação.  
Entre a teoria e a atividade prática, transformadora se insere 
um trabalho de educação das consciências (...) Nesse sentido, 
uma teoria é prática na medida em que materializa, através de 
uma série de mediações, o que antes sé existia idealmente, 
como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação. (1977, p.206) 

 

O reconhecimento da importância da temática,  o desejo de conhecer 

mais, de se apropriar melhor das discussões, de forma a tornar possível uma 

ressignificação da própria prática, demonstram que por trás das inúmeras 
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 dúvidas, questionamentos e dificuldades, as professoras percebem 

possibilidades, sugerem e avaliam os espaços de discussão e formação. 

 
 

As poss ibili dades de ampliar a discussão sobre gênero    

As alternativas apontadas para que professoras e professores se 

preparem para melhor trabalhar gênero no contexto da sala de aula, enfatizam, 

além da formação inicial, a formação continuada, havendo, porém, uma ênfase 

significativa em aspectos ligados a abordagem prática das relações de gênero, 

em sua desnaturalização, na socialização de experiências bem-sucedidas, 

enfim, experiências voltadas para o “miudinho” da sala de aula. 

 
“Acho que tratar as questões de gênero não só em sala 

de aula, não é? Trazer pessoas de fora, fazer palestras 

que atraiam a atenção deles, filmes, coisas que 

despertem – pelo visual, não sei – um interesse maior.  

Palestras ou então filmes, alguma coisa diferenciada, 

porque ficar só naquele dia-a-dia do professor, acaba 

sendo até como uma castração: “não menino, não faça 

isso! Brinque com seu colega!” é bom ele ter outra visão. 

Uma coisa diferente.” (Professora Maria Rosa, 26 anos) 

 
“É isso mesmo... cursos, trabalhos, seminários, 

planejamentos, voltados para essa área de gênero que é 

uma coisa importante.   É uma coisa que pode definir até 

minha prática.  Definir que eu digo é assim, me orientar de 

forma melhor para todas as áreas.” (Professora Maria 

Hortência, 28 anos). 

 “Eu acho que é se preparar melhor... em capacitações 

mesmo! Vendo experiências concretas (diz batendo a 

mão fechada na outra aberta como base). Não assim só 

na teoria, no blá-blá-blá. Tem que ser uma coisa voltada 
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 para a prática, pra o dia-a-dia da gente na sala de aula. Sei lá, oficinas, 

troca de experiências, relatos de colegas, sabe, gente que 

tá conseguindo fazer alguma coisa diferente nesse 

sentido.  Trocar mesmo, a gente precisa aprender é como 

é que faz pra mudar.  Também, eu acho, que essa coisa 

precisa mudar na cabeça da gente. Assim, se a gente 

deixar de ver as coisas como normais, já é um começo, 

não é?” (Professora Maria Dália, 31 anos). 

 
“A gente mesmo reforça essa coisa, muito sem perceber.  

É por isso que eu acho que é preciso trabalhar o 

professor para  mudar, não é só teoria, não é só prática, 

mas é tudo, é reflexão, é conceito, é prática e troca de 

experiências.  A gente não consegue isso sozinho não.” 

(Professora Maria Flora, 24 anos) 

Apreende-se da fala das professoras, a necessidade de articular o 

conhecimento teórico às possibilidades práticas de abordar as relações de 

gênero na escola, na sala de aula, no currículo.  O “como fazer” aparece nas 

entrevistas com um status muito maior que o de simples dúvida, tendo como 

pré-requisito um redimensionamento de valores,  para que se possa perceber  

o que há por trás do “natural”, do “normal”. Tal demanda é compreensível, na 

medida em que, como propõe Paulo Freire,  

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 
de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu 
“distanciamento” epistemológico da prática, enquanto objeto de sua 
análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta 
operação, tanto mais inteligência ganhada prática em análise e maior 
comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade  
pela rigorosidade. (FREIRE, 1996, p.44) 

A necessidade de uma maior aproximação com a temática é 

exemplificada na fala abaixo, ao mesmo tempo em que reforça a disfarçada 

desvalorização das temáticas transversais e da abordagem das relações 
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 sociais frente a áreas do conhecimento que, tradicionalmente, gozam de 

maior visibilidade e prestígio.  

“Eu até devia participar das palestras e mini-cursos sobre 

gênero nas capacitações.  Porque se eu focasse também 

essa área, quando chegasse mais na frente eu podia até 

melhorar a questão da alfabetização, da matemática.  

Saber lidar com a criança também é muito importante, 

além de saber alfabetizar, saber matemática no dia-a-dia, 

saber lidar com eles (os alunos) no dia-a-dia, saber 

orientar, saber conversar, saber discutir todas essas 

questões, também acho importante.” (Professora Maria 

Hortência, 28 anos) 

 Embora as professoras enfatizem a necessidade de leituras, de espaços 

de formação voltados para a temática de gênero, quer seja na universidade ou 

na formação continuada, expressam, paradoxalmente, o reconhecimento de 

que ainda não desenvolveram um interesse efetivo, no sentido de buscar esses 

espaços, de estar atento ao que está sendo oferecido e cobrar maior 

visibilidade para o estudo das relações de gênero no contexto da educação 

escolar,  de “pensar gênero no currículo”, assim como se pensam tantas outras 

questões que gozam de maior prestígio no cenário educacional.  Tais 

considerações foram descobertas para mim, no contexto da pesquisa, e para 

elas, num contexto de reflexão sobre a própria prática, que a pesquisa 

indiretamente proporcionou a todas nós. 
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“(...) Mudar a linguagem faz parte do processo de 

mudar o mundo.  A relação entre linguagem-

pensamento-mundo é uma relação dialética, 

processual, contraditória.  É claro que a superação do 

discurso machista, como a superação de qualquer 

discurso autoritário, exige ou nos coloca a necessidade 

de, concomitantemente com o novo discurso, 

democrático, antidiscriminatório, nos engajarmos em 

práticas também democráticas.  O que não é possível é 

simplesmente fazer o discurso democrático, 

antidiscriminatório e ter uma prática colonial”. 

  

Paulo Freire (1992, p.66). 
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 O caminho percorrido me aponta um novo ponto de partida para tantas 

outras questões que este estudo não esgotaria. O fim é um recomeço. 

Recomeçar a questionar, a buscar, a deixar em aberto trilhas para outros que 

virão (estudos, pesquisadores, pesquisadoras, homens, mulheres, professores 

e professoras).   

 
 Não tenho o menor receio em dizer, chegando a um momento de 

concluir, que os resultados desta pesquisa são muito mais pistas para uma 

compreensão e para futuros estudos do que propriamente conclusões, visto 

que, assim como tudo que se relaciona à produção humana, felizmente somos 

inconclusos. No entanto, mesmo considerando que, como bem coloca Edgar 

Morin (2000, p.19), “todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão”, 

essa caminhada permitiu a leitura de aspectos significativos sobre a apreensão 

e uso das discussões de gênero no contexto da sala de aula, por professoras 

de ciclos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
 Este estudo pretendeu compreender de que forma professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental têm apreendido as discussões sobre 

gênero no cenário educacional e como articulam essas discussões à efetivação 

do currículo em escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife.  Nesse 
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 sentido,  buscou observar como são abordadas as situações que 

evidenciam questões de gênero no contexto específico de Ensino 

Fundamental, por professoras com formação acadêmica em Pedagogia, bem 

como, procurou identificar como essas professoras apropriaram-se dessas 

discussões e como associam gênero à educação, à vivência em sala de aula, 

ao currículo. 

 
No sentido de promover a articulação entre as duas categorias de 

análise, em torno das quais o trabalho se desenvolveu, as respostas, possíveis, 

à pergunta fundamental da pesquisa, os dados se complementaram, 

possibilitando uma leitura da apropriação e uso das discussões sobre gênero 

no cenário educacional. 

 
 A observação das vivências de gênero no currículo, enquanto espaço 

eminentemente de relações e de ações, demonstraram que as professoras não 

conseguem intervir de forma significativa nas desigualdades, conflitos e 

segregações de gênero que se expressam no dia-a-dia da escola. Essa 

dificuldade acaba por reforçar as demarcações de espaços, de atividades e de 

comportamentos marcados pelos estereótipos de gênero. A fala das 

professoras trás à tona a forma como vêm se apropriando do conceito de 

gênero, confirmando as dificuldades de localizar e intervir nas situações em 

que se evidenciam, particularmente, conflitos, preconceitos e iniqüidades de 

gênero de um modo geral, conforme foi observado.  

 
As falas evidenciam as lacunas e as possibilidades que as professoras 

vêem na formação do professor no sentido de viabilizar uma abordagem 

coerente de gênero no currículo.  Por não se sentirem seguras ou com 
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 (in)formação suficiente para abordar essas questões, as professoras 

acabam naturalizando e banalizando os preconceitos, as agressões e o acesso 

igualitário aos espaços de vivência do currículo. 

 
As expectativas diferenciadas em relação a meninos e meninas, 

concretizadas nas oportunidades de participação nas atividades desenvolvidas 

em sala de aula, no reforço a determinados padrões de comportamentos 

generificados, no julgamento diferenciado para as agressões entre meninos e 

meninas, dos meninos entre eles, e das meninas entre elas, entre outros 

aspectos, demonstram que há uma dicotomia: o que é dito nega o interdito, 

quem nem por isso deixa de acontecer. 

 
As professoras entendem que há expectativas sociais diferenciadas para 

homens e mulheres e que as relações sociais são marcadas pelas 

desigualdades de gênero.  Acreditam que nossas atitudes em relação a gênero 

são marcadas por valores advindos da socialização, numa cultura 

androcêntrica, mas, mesmo assim, cobram das meninas, que não se igualem 

aos meninos, deixam de intervir em conflitos de gênero e assumem atitudes de 

culpabilizar as meninas por darem  oportunidade,  a partir de condutas “não 

condizentes” com o feminino, de serem agredidas por eles. Oportunizam mais 

a participação de meninos em atividades que envolvam a exposição de 

saberes e a competitividade. O gênero acaba por delimitar espaços: de 

participação, de convivências, de experiências, de perspectivas, de interdições. 

O gênero acaba por funcionar como um demarcador, onde a participação nas 

atividades são autorizadas ou desautorizadas, interditadas pelo gênero, 

interditadas no/pelo currículo. 
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Aparecem críticas contundentes a comportamentos agressivos por parte 

das meninas, a curiosidades sexuais exacerbadas e condutas erotizadas 

(como danças, uso de determinados tipos de roupas, preferência por 

determinadas músicas de apelo erótico).  Nas falas, aparecem também 

referências ao fato de que a mulher precisa “se fazer respeitar”, como se fosse 

uma responsabilidade dela ser respeitada ou desrespeitada.  Tal fato reforça o 

caráter de disciplinamento implicado na vivência de gênero no currículo, com 

ênfase sexista, uma vez que dos meninos não são cobradas formas de sentar, 

vestir, falar, cantar. 

 
A apropriação do conceito de gênero aparece relacionada, 

prioritariamente, às leituras e discussões realizadas  na formação acadêmica, 

embora a formação continuada seja citada como espaço onde se discute, mas 

no qual as professoras não tiveram contatos mais intensos, uma vez que 

afirmam se deter mais nas oficinas, mini-cursos e palestras voltados para a 

área de Matemática e Linguagem. 

 
Embora a formação acadêmica não se constituísse o foco de interesse, 

mas uma condição para a seleção das professoras, sujeitos da pesquisa, 

desde os primeiros momentos de contato com elas, fez-se presente e 

configurou-se como um espaço de primeiros contatos com as questões de 

gênero em educação, de certa forma frustrado pelas lacunas e pela abordagem 

pontual (restrita a uma ou outra disciplina ou seminário), como ressaltam as 

docentes. 
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 A apreensão de como se dá a apropriação e uso de discussões 

sobre gênero, bem como seus limites e possibilidades, aparece 

intrinsecamente relacionada a questões da formação e, num nível mais 

abrangente da totalidade, com a sociedade brasileira e suas relações desiguais 

de gênero, hegemonicamente legitimadas. 

 
Pesquisar e refletir sobre como vêm sendo abordadas as relações de 

gênero na escola, no currículo, implica numa análise das relações sociais de 

poder, ajudando a redefinir e ampliar os sentidos de educativo, possibilitando 

ainda a problematização de outros temas relacionados a gênero, quer seja pelo 

viés político, afetivo, social ou sexual.  

 
Mesmo compreendendo que o que se tem, em termos de gênero, como 

natural e/ou normal, são social e culturalmente produzidos, esta compreensão 

não aparece nuançada pela perspectiva política, propriamente dita, da 

discussão de gênero.   E isso freqüentemente escapa a nós educadoras e 

educadores, que participamos em diferentes níveis de passividade ou atividade 

dessa produção. Refletir sobre esses processos e sobre a forma como nos 

inserimos no âmbito da escola ou em outros espaços é, fundamentalmente, 

uma discussão política. 

Surgem, diante do contexto estudado, algumas indagações. Dentre elas, 

destaco, também, algumas que se relacionam à formação de professores/as 

que fundamentem, ou dêem subsídios para uma vivência do currículo com 

olhos de gênero:  que reais possibilidades existem para que professoras/es 

possam vir a combater progressivamente as desigualdades de gênero? Como 

agir, na vivência diária do currículo, de forma mais consoante com o que se 
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 vem discutindo até agora? Quais as providências ou as atitudes mais 

adequadas para promover uma educação não discriminatória (ou, no mínimo, 

uma educação menos discriminatória)?  

 Tomo emprestadas as palavras de Guacira Lopes Louro para salientar 

que “as desigualdades só poderão ser percebidas – e desestabilizadas e 

subvertidas – na medida em que estivermos atentas/os para suas formas de 

produção e reprodução” (1997, p.121). A busca da transformação das práticas 

aparentemente mais banais na vivência do currículo, que é eminentemente 

relacional – assim como  gênero – , nos remete a uma dimensão bem mais 

ampla que a simples revisão de nossas práticas, como professores e 

professoras. Isso, principalmente, porque o currículo funciona também como 

um tradutor daquilo que a sociedade tem a dizer sobre como podem e devem 

ser os homens e as mulheres, bem como sobre os lugares que devem ou não 

ocupar. 

A vivência de gênero no currículo não pode ser vista como fator isolado, 

ou, desprovido de conseqüências para indivíduos e sociedade.   Na ação 

política cotidiana inerente à profissão docente, é importante observar as 

relações de gênero, para além do aparente, do evidente.  É preciso olhar a 

sala-de-aula, com olhos de gênero.  Ao longo da experiência escolar, 

estereótipos, desigualdades,  preconceitos, conflitos de gênero etc, poderão 

ser construídos ou desconstruídos, reforçados ou  combatidos,  naturalizados 

ou  questionados. Isso dependerá, em grande parte, da forma como possam 

ser abordados e da leitura sócio-histórica que embase tal abordagem. Não há 

como se desvincular a atuação docente desse processo. 
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Do desenvolvimento desta pesquisa, emergem algumas temáticas, 

dentre as quais, ressaltam-se: a formação de professores/as e a abordagem de 

temáticas emergentes, como a de gênero; as implicações da linguagem como 

demarcador de gênero no currículo e no reforço das iniqüidades de gênero;  a 

relação teoria e prática na efetivação do currículo, entre outras. 

 Novas pesquisas poderão aprofundar ou realizar outras leituras sobre 

as questões aqui levantadas e outras suscitadas.  Esse é um campo de 

estudos em franco desenvolvimento, abrindo, a cada dia,  novas possibilidades 

que venham a contribuir com o desvelamento das relações de gênero e uma 

série de aspectos que lhes são subliminares, em busca de práticas educativas, 

no mínimo, menos sexistas. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Gênero no Currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental: 
concepções e vivências de professoras 

 
      Ywanoska Maria Santos da Gama 

 
Roteiro de entrevista 

  
Iniciais da Professora: ___________ 
Idade: ___________ 
Graduação em Pedagogia concluída em: ________ 
Instituição formadora: _____________ 
Tempo de atuação no Ensino Fundamental: _________ 
 

1. Atualmente se discute muito as relações de gênero, a construção que se 
faz do masculino e do feminino em nossa sociedade.  
 Você percebe alguma vinculação desse tema com a educação escolar? 

 
 

2. Durante sua formação acadêmica em Pedagogia, que contatos você 
teve com essa temática de gênero? 

 
3. No seu dia-a-dia, como mulher, como professora, que contato você tem 

com o tema? 
 

4. De que forma você percebe aspectos referentes a gênero na sua sala de 
aula? 

 

5. No trabalho com as diversas áreas do conhecimento, em que momentos 
surgem  questões de gênero? 

 
 
6. De que forma você acha que a educação escolar pode abordar as 

questões de gênero? 
 

7. Quais as dificuldades que você sente em relação a isso? 
 

8. Como você acha que a professora pode se preparar melhor para esse 
trabalho? 
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