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RESUMO 
 

 

 
O presente trabalho teve como objetivo investigar as representações sociais de cidadania 

feminina com 114 mulheres entre 17 e 33 anos, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, 

na cidade de Caruaru/Pernambuco. A partir do entendimento de que ser cidadã é ser 

protagonista, foi colocada a seguinte questão: É possível que as representações sociais das 

mulheres sobre a cidadania, no espaço escolar, apresentem concepções de submissão e 

dependência? O trabalho de investigação ocorreu em duas etapas. No primeiro momento foi 

aplicado um questionário, que continha uma questão de associação livre – cuja expressão 

indutora foi “Ser cidadã” – e questões sobre o perfil socioeconômico e relações familiares. No 

segundo momento foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 12 mulheres, dentro de 

uma perspectiva sócio-histórica. A análise dos dados da associação livre, realizada com o 

apoio do software EVOC, mostra que as mulheres parecem compartilhar uma noção de 

cidadania que se aproxima da idéia de cidadania ativa, ressaltando a participação, liberdade, 

informação (educação) e pluralismo (respeito, dignidade e solidariedade). Ao justificar, 

entretanto, a escolha das palavras associadas, elas ressaltam que essas coisas não são ainda 

efetivas na vida cotidiana. Para os demais elementos subjetivos que apareceram no 

questionário e na entrevista, recorreu-se à Análise do Conteúdo Temático, que possibilitou 

extrair as idéias subjacentes e latentes contidas no discurso das pesquisadas. Os resultados da 

pesquisa mostram como os padrões de gênero ainda são reproduzidas nas representações 

sociais dessas mulheres, que apresentam ainda concepções de submissão e dependência. Em 

uma sociedade com fortes nuances patriarcais e androcêntricas, a estrutura escolar reproduz 

implícita e ocultamente esta cultura. As mulheres, apesar de apresentarem hoje uma maior 

escolarização e maior permanência na escola do que os homens, e de terem ampliado sua  

presença no mercado de trabalho, ainda não concretizaram na prática ações igualitárias, 

respeitosas e longe da dominação do masculino. Mesmo já detendo o conhecimento, as 

mulheres ainda não se percebem como cidadãs ativas, reproduzindo a exclusão de gênero e 

classe. 

Palavras-chave: Mulheres. Cidadania. Representação social. 



ABSTRACT 
 

 
 

The objective of this work is investigation of how well Social Institutions and Agencies 

address issues of female Citizenship, sampling 114 women between the ages of 17 and 33, all 

students in the third year of middle schooling in the City of Caruaru, Pernambuco, Brazil. The 

concept that to be a Citizen, is to be a protagonist, was placed in the following question: Is it 

possible that Social Institutions, in the school environment, generate impressions of 

submission and dependency when considering female citizenship? The investigation work 

occurred in two steps. In the first phase, a questionnaire was used that contained a free 

association question – whose introduction started with the expression “To be a Citizen” – 

followed by questions establishing social-economic profile and familial relations. In the 

second phase, semi-structured interviews from a social-historic perspective were carried out 

with 12 women. EVOC Software was employed for analysis of the free association data, 

showing that women appear to share a belief in active citizenship, emphasizing participation, 

liberty, information (education), and pluralism (respect, dignity, and solidarity). To justify, on 

the other hand, their choice of associated words, they stated that in practice, these things 

remain distant from the realities of daily life. For the other subjective elements that appeared 

in the questionnaire and the interview, analysis of the Thematic Content made it possible to 

extract subjacent and latent ideas contained in conversations with the research subjects. Study 

results affirm that gender concern issues are still being fostered in Social Institutions and 

Agencies serving these women, presenting conceptions of submission and dependency. In a 

society with strong patriarchal and andocentric nuances, the educational structure implicitly 

and insidiously reproduces this embedded culture. Women now attain higher levels of 

education than men, staying in school longer and increasing their presence in the job market, 

but functional equality is not practiced. Deference is still being given to long term masculine 

domination. Though armed with knowledge, women have yet to consider themselves full and 

active citizens, gender and class exclusion continue to be propagated. 

Key Words: Women – Citizenship - Social Institutions. 



RÉSUMÉ 
 

 

 
 
Le présent travail a eu comme objectif de rechercher les représentations sociales de la 

citoyenneté féminine auprès de 114 femmes entre 17 et 33 ans, étudiantes en troisième année 

de l’Enseignement Moyen (élèves de Terminale), dans la ville de Caruaru – Pernanmbuco - 

Brésil. A partir de l’idée qu’être citoyenne c’est être protagoniste,  on s’est posé la question 

suivante : Est-il possible que les représentations sociales des femmes sur la citoyenneté, dans 

l’espace scolaire, présentent des conceptions de soumission et de dépendance ? Le travail de 

recherche s’est déroulé en deux étapes. Dans un premier temps a été appliqué un 

questionnaire, qui contenait une question d’association libre – dont l’expression inductrice  

était « Etre citoyenne » - et des questions sur le profil socioéconomique et les relations 

familiales. Dans un deuxième temps ont étés réalisés des interviews semi-structurés auprès de 

12 femmes. L’analyse des données de l’association libre, réalisée avec l’appui du logiciel 

EVOC, montre que les femmes semblent partager une notion de citoyenneté qui s’approche 

de l’idée de la citoyenneté active, mettant en relief la participation, la liberté, l’information 

(éducation) et le pluralisme (respect, dignité et solidarité). Cependant, quand elles justifient le 

choix des mots associés, elles mettent en évidence le fait que la citoyenneté active n´est pas 

encore effective dans la vie quotidienne. Pour les autres items du questionnaire et de 

l’entretien, nous avons eu recours à l’Analyse du Contenu Thématique qui a permis d’extraire 

les idées sous-jacentes au discours des personnes interviewées. Les résultats de la recherche 

montrent comment les patrons de genre sont encore reproduites dans les représentations 

sociales de ces femmes. Dans une société à fortes nuances patriarcales et androcentriques, la 

structure scolaire reproduit cette culture  de manière implicite et occultée. Les femmes, bien 

qu’ayant aujourd’hui un niveau et une durée de scolarisation supérieurs aux hommes, et bien 

qu’ayant augmenté leur présence sur le marché du travail, n’ont pas encore concrétisé en 

pratique des actions égalitaires, respectueuses et loin de la domination du masculin. Même 

détenant déjà la connaissance, les femmes ne se perçoivent pas encore en tant que citoyennes 

actives et reproduisent l’exclusion de genre et de classe. 

 
Mots-clé : Femmes. Citoyenneté. Représentation sociale.      
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar sobre a mulher, em relação à educação e à cidadania, no Brasil, é pertinente, 

tendo em vista a discrepância entre o que dizem as leis e teorias e a prática de vida do 

conjunto das mulheres brasileiras. Elas são mães, donas-de-casa, trabalhadoras e dinâmicas, 

mas pouco visíveis na sociedade da qual fazem parte, ainda em sua maioria excluídas da plena 

vivência como cidadãs1 participantes, atuantes e presentes no encaminhamento de suas ações 

no e para o mundo. 

O contexto das classes populares2 permeou todo o trabalho, visto que representa a 

maior parte da população brasileira: a parcela que se encontra alijada e/ou excluída do acesso 

permanente e com qualidade à saúde, à educação, ao trabalho, à segurança, a uma vida digna, 

à não-violência contra a mulher e à não-discriminação de gênero. Segundo Saffioti (2004) e 

Bourdieu (1989), o não cumprimento ou a freqüente violação dessas práticas promovem a 

exclusão não apenas econômica, mas também simbólica. Esta situação é reflexo do modelo 

socioeconômico, político e cultural em que se organiza a sociedade brasileira – neoliberal e 

androcêntrico. Do ponto de vista econômico, a exclusão é conseqüência da sociedade de 

classes, enquanto sob o aspecto simbólico, ela é decorrente da dominação patriarcal e 

androcêntrica.  

Assim, percebemos que o contexto democrático brasileiro não é vivenciado com a 

mesma intensidade por todas as cidadãs e cidadãos, uma vez que grande parte dos segmentos 

sociais não participa na mesma condição de acesso aos direitos e vivências proporcionados 

pela sociedade. Como apontado por Saffioti (1992, 2004), Mézáros (2004), Benevides (1991) 

e Oliveira (2002), nas classes populares ocorre mais nitidamente a exclusão de gênero e de 

classe social. Nelas, as mulheres têm pouca ou quase nenhuma visibilidade e mobilidade no 

campo político, social e familiar, o que termina promovendo dificuldades ou inviabilizando a 

vivência plena da cidadania ativa3.   
                                                           
1 Embora no mundo de exclusões das classes populares essa invisibilidade também atinja os homens, a intenção 

neste trabalho foi o estudo em torno da cidadania feminina.   
2 No contexto desta pesquisa, entendemos ‘classes populares’ como aquelas em que as mulheres vivem inseridas 

em situações de pobreza e/ou exclusão, provenientes de dificuldades socioeconômicas, e sem acesso às 
políticas públicas não compensatórias. 

3 Por ‘cidadania ativa’ utilizamos o conceito de Benevides (1991, p. 19-20), quando aponta que a mesma supõe a 
participação popular como possibilidade de criação, transformação e controle sobre o poder, ou os poderes, 
pois a participação popular é aqui considerada um princípio democrático, e não um receituário político, que 
pode ser aplicado como medida ou propaganda de um governo, sem continuidade institucional. 



Essas questões foram se incorporando às nossas preocupações ao longo de quase trinta 

anos de trabalho profissional na área da educação, com os níveis de ensino Fundamental, 

Médio e Superior, e também da experiência de atuação junto à comunidade, onde sempre se 

evidenciou a discriminação existente em relação às mulheres, seja no espaço familiar, social 

ou escolar. A isto, somou-se a participação – enquanto coordenador – no Projeto de Educação 

Sexual para a Comunidade Escolar da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, em 

1987, que trouxe à tona a questão de gênero, entre tantas outras ligadas à sexualidade. Na 

escola, mesmo sem a existência de algo explícito, a discriminação sempre foi percebida – no 

discurso, nas ações, nos livros didáticos e nas próprias posturas nas quais as mulheres se 

embasavam.4  

Meluci (2001) chama a atenção para o fato de que, na maioria das vezes, as estruturas 

de subordinação direcionadas e assimiladas penetram na memória das sociedades humanas, 

levando-as a serem assumidas como naturais. Uma vez assimiladas, implantadas na 

consciência, fica complexo um rompimento. Mesmo quando as discriminações são 

reconhecidas pelos outros e surgem propostas de mudanças, o processo já está assimilado e 

incorporado no cotidiano dos seres humanos.   

São processos socialmente construídos, gradativamente acumulados desde a mais tenra 

infância, que se aprofundam na adolescência e juventude, e se perpetuam ao longo da vida, 

mesmo quando ocorrem significativas mudanças na sociedade, na família, na escola e 

promovidas pelos movimentos feministas e as mulheres em geral. A pesquisa mostrou, por 

exemplo, que hoje as mulheres já sabem e entendem que passam por exclusões e 

discriminações. 

Esse aspecto foi observado durante a nossa pesquisa para a dissertação de mestrado 

(1999), com adolescentes grávidas, em Caruaru – mesma cidade do atual estudo. Embora 

reclamassem do machismo, para elas isto fazia parte da cultura e da sociedade como um todo. 

Por exemplo, uma adolescente relatou que estava em casa assistindo ao São João de Caruaru 

pela televisão e viu o marido “se agarrando” com outras, aos beijos e abraços, mas no final 

disse: “o importante é que ele não ficou com ela, e sim voltou para casa”. 

Na mesma pesquisa, cerca de 30% das adolescentes informaram que havia pressão dos 

homens para transar com as namoradas, o que revela a presença de violência simbólica5. 

                                                           
4 Para efeito de estudo, focalizou-se o período compreendido entre a década de 1990 (posterior à promulgação da 

Constituição de 1988) e o ano de 2005 (quando foi concluída a pesquisa de campo), marcado de forma mais 
efetiva pelo processo neoliberal e caracterizado pela entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/1996) e do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001).  

5 De acordo com Bourdieu (1989), termo que caracteriza a violência não declarada, fruto de relações de poder 



Percebe-se, portanto, que no campo simbólico ainda existe o contexto da violência 

subjetiva, que aparece nitidamente quando as práticas sexistas impõem atitudes sobre as 

mulheres, as quais ficam sem espaço até mesmo para questionar o comportamento 

masculino.    

Para examinar essas questões, buscamos referências teóricas em livros, periódicos, revistas e na 

internet. Uma análise minuciosa dessas fontes possibilitou a definição do aporte teórico que se identifica com o 

processo de trabalho escolhido. Assim, para a reflexão sobre cidadania baseamo-nos na contribuição de 

Benevides (1991); para a consideração do universo das mulheres, recorremos às concepções de gênero e poder 

propostas por Saffioti (1992, 1992, 2004) e Bourdieu (1989, 1999). 

Uma vez que tínhamos como categoria de análise a cidadania, buscamos compreendê-la por meio do 

estudo das representações sociais, proposto inicialmente por Moscovici (1978, 2003) e depois por Abric (1994), 

através do entendimento do núcleo central e dos elementos periféricos.   

Como tínhamos como ponto de referência as políticas públicas, fomos buscar em Gramsci (1985, 1989), 

Mézáros (2004, 2005) e Sposati (1995) o referencial para a temática política, mediante um aporte teórico que 

abre possibilidades amplas, dada a visão dialética assumida pelos três autores. E como o nosso estudo estava 

voltado para a educação, Gramsci e Mézáros se somaram a Rosemberg (1994, 2001), Moreno (1999) e Carvalho 

(1997, 2001), que vêm investigando a relação deste campo com a política e os estudos de gênero.     

A cidadania que usamos como categoria de análise é aquela em que os seres humanos estão diretamente 

contemplados, envolvidos e participantes do processo de construção social e humana, inclusive com acesso aos 

bens, serviços e lazer, como fatores preponderantes para o desenvolvimento da humanidade. Tal compreensão de 

cidadania nos levou à aproximação com três autores: Benevides (1991), através de sua concepção ativa, que 

contempla a participação popular na criação, transformação e controle sobre o poder; Oliveira (2002), no que diz 

respeito ao princípio de autonomia como autor participante; e Júlio (2000), quando diz ser o sujeito, além de 

portador de direitos, também protagonista dos mesmos.  

As mulheres, no Brasil, apesar de terem hoje maior tempo de permanência na escola do que os homens, 

como apontado por Rosemberg (2001) e pelo estudo do INEP/MEC (2005), ainda não concretizaram na prática 

ações igualitárias, respeitosas e longe da dominação do masculino. Embora com a maior escolarização, maior 

participação social e presença das mulheres no mercado de trabalho, as estruturas patriarcais ainda não foram 

rompidas totalmente, permanecendo fortes elementos discriminatórios e/ou de exclusões econômicas e 

simbólicas sobre as mesmas.  

A título de exemplo, podemos citar a desigualdade salarial das mulheres em relação aos homens, 

mesmo diante das mesmas atribuições na prática cotidiana. Tomando como referência os dados do IBGE, 

Saffioti (2004) mostra que a remuneração média das trabalhadoras brasileiras é cerca de 36% inferior à dos 

trabalhadores do sexo masculino, apesar do maior nível de escolaridade das primeiras.  

No contexto educacional, a despeito de já se constatarem, mesmo que embrionariamente, 

algumas ações transformadoras, ainda se encontra, nos brinquedos e brincadeiras, atitudes 

e atos, livros didáticos, linguagem e currículo, a marca do androcentrismo. Também no 

                                                                                                                                                                                     
naturalizadas na cultura, que agem de maneira geral sobre o sujeito, independentemente de sua compreensão. 



processo subjetivo das mulheres são reforçados posições hierárquicas/assimétricas, ainda 

embutidas em seu cotidiano, conforme apontado por Moreno (1999), Toscano (2000), 

Rosemberg (2001) e Carvalho (1997, 2001). 

Ao longo da história da humanidade, a educação tem sido um elemento básico não só 

para a aquisição do conhecimento, mas também para a expansão e a luta pelos demais 

direitos, pela autonomia e pela valorização de si mesmo. A escola é, portanto, lugar de 

informação e de formação de cidadania. Diante disso, como podemos ainda perceber 

discriminações contra as mulheres e a sua exclusão do processo escolar de participação 

enquanto cidadãs? O que se observa na prática é que a escola reproduz a ideologia de classes 

e de gênero.    

Utilizamos o estudo das representações sociais com o propósito de verificar como as mulheres 

reelaboram o conceito de cidadania em um contexto escolar, considerando as políticas sociais no tocante à 

educação como princípio de autonomia para as mulheres pertencentes às classes populares. A análise das 

representações sociais das mulheres pesquisadas acerca da cidadania promoveu o acesso a significados que 

permitiram uma maior compreensão da dinâmica social no contexto do grupo pesquisado, a partir da 

identificação dos processos de objetivação e ancoragem do conhecimento (MOSCOVICI, 1978).  

A proposta desta pesquisa partiu da seguinte questão: É possível que as representações sociais das 

mulheres sobre a cidadania, no espaço escolar, apresentem concepções de submissão e dependência?  

Para obter uma resposta, o presente trabalho investigou as representações sociais de cidadania entre 

mulheres escolarizadas das classes populares, regularmente matriculadas na última série do Ensino Médio – 

completando o Ciclo Básico da Educação –, na cidade de Caruaru6, no estado de Pernambuco, tendo os seguintes 

objetivos específicos: 1) destacar conteúdos de gênero presentes na compreensão das mulheres sobre a 

cidadania; 2) analisar se a escola tem alguma contribuição para a reformulação de processos discriminatórios em 

relação à mulher.   

A partir da questão e objetivos formulados, foi proposta a seguinte hipótese: mesmo com 

uma maior participação, escolarização e presença no mercado de trabalho, as mulheres 

ainda não se percebem como cidadãs ativas. As estruturas patriarcais e de classe não foram 

rompidas em seu todo, permanecendo de forma significativa os elementos discriminatórios 

e/ou de exclusões econômicas e simbólicas sobre as mulheres. 

Assim, seguindo o procedimento dialético, buscamos tornar visível a problemática da cidadania no 

universo feminino, por intermédio dos processos contidos nas representações sociais da população. Do ponto de 

vista social, político, econômico, educacional e cultural, é evidente a existência de uma discriminação de gênero. 

Todavia, ainda não ficou explícito como isso ocorre e é representado na vivência e compreensão de cada mulher 

com escolarização, e como esse processo gravita nas representações sociais.  

                                                           
6 A cidade de Caruaru fica localizada na mesorregião do Agreste, na microrregião do Vale do  Ipojuca, e possui  

uma população de 283.152 habitantes (estimativa do IBGE para 01.07.2006).  



Percebe-se, em princípio, que a exclusão acontece diante do modelo neoliberal e 

patriarcal7 – o patriarcado termina por ser uma extensão do próprio modelo capitalista, como 

apontou Saffioti (2004) –, associado ao modelo político neoliberal, que promove um Estado 

precário de bem-estar social. O poder da influência da cultura androcêntrica evidencia-se nas 

ações, nas leis, nos cargos de direção, isto é, nos campos que efetivam as políticas nacionais, 

estaduais e municipais que visam o processo de cidadania. 

Por sua vez, a consolidação do neoliberalismo provocou a desestruturação de políticas 

sociais, promovendo a fragmentação das políticas públicas, levando à falta de uma estrutura 

econômica adequada, de uma vida digna, de emprego, de lazer, de educação com qualidade, 

etc. Como apontou Sposati:  

A lógica neoliberal rejeita os direitos sociais como obrigação do Estado. Os 
riscos sociais, sob sua ótica, devem ser enfrentados com a capacidade 
individual de prevenir e de estar pronto para o amanhã e para as incertezas 
da vida. O Estado deve ter papel subsidiário. Em primeiro lugar a família 
deve ser o lócus de ‘amparo aos fracos e às fraquezas’, depois a sociedade, e 
só então o Estado deve atuar parcialmente, já que se precaver é 
responsabilidade do indivíduo. (SPOSATI, 1995, p.132). 

Tendo como campo de pesquisa a educação da escola pública estadual de Ensino 

Médio, apontamos que, diante da omissão do Estado centrado no modelo burguês e patriarcal, 

o que se percebe na prática é que existe uma educação escolar, sim, podendo até incorporar 

hoje a maioria das crianças e jovens, mas a questão central gira em torno de que a escola 

ainda reproduz a ideologia dominante, sendo um de seus aparelhos. 

Tal processo pode ainda ter implicações nas políticas educacionais e na cidadania, 

visto que a questão é pobremente posta no contexto nacional, tanto no sistema acadêmico 

quanto pelos grupos feministas, o que poderia, na opinião de Rosemberg (2001), dificultar ou 

fragilizar uma ação ou a concepção de uma agenda em torno das políticas públicas que 

possam discutir e refletir a concentração androcêntrica das propostas educacionais. 

Partindo de todas essas omissões e concepções políticas e ideológicas que estruturam o 

espaço social brasileiro, e somando o processo de exclusão e discriminação que minimiza, 

bloqueia ou dificulta a vivência da cidadania por parte das mulheres,  o presente trabalho de 

Doutorado teve como foco de pesquisa a cidadania ativa, por meio dos estudos das 

representações sociais de mulheres em um contexto de escolarização. O estudo teve como 

princípio investigar a representação social que as mulheres têm acerca da cidadania.  

                                                           
7 O conceito de patriarcado adotado aqui é o proposto por Saffioti (2004, p. 44), quando diz: “o próprio nome 

indica, é o regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens”. De acordo com esta autora, o 
patriarcado está imbricado tanto na vida privada como no Estado. 



Por outro lado, como já foi dito no início desta introdução, a ‘ruptura de sentidos’ – 

processos simbólicos – soma-se aos fatores econômicos, levando as mulheres a um duplo 

processo de exclusão. Aqui, também, Saffioti (2004) reforça a concepção da exclusão 

simbólica, tendo em vista a discriminação imposta às mulheres por um modelo patriarcal e 

burguês que tem no homem o centro das decisões, e no qual a mulher está ausente das 

instâncias de poder da sociedade, a qual tem sido, ao longo dos séculos, gerida pelo mundo 

masculino, que escreve as leis, as diretrizes, estabelece os valores. 

 Corroborando com esta visão, Bourdieu (1989) aponta que este processo se dá através 

de instâncias de poder do Estado e da cultura androcêntrica. Poder esse que, ao refletir-se em 

todos os âmbitos da sociedade, gera desigualdades, na maioria das vezes difíceis de serem 

modificadas, uma vez que o machismo não se organiza unicamente em torno do homem, mas 

faz parte também do discurso e prática de muitas mulheres – ele raramente é questionado por 

muitas delas, o que será visto no decorrer dos próximos capítulos. 

Enraizados, internalizados, processados e vivenciados pela maioria das mulheres ao 

longo dos anos, tais aspectos se mantêm, mesmo diante de novas atitudes e mudanças de 

comportamento resultantes das pressões dos movimentos sociais e feministas, principalmente 

a partir das décadas de 1970 e 1980, no Brasil.  

De acordo com Saffioti (2004), apesar dos movimentos feministas e do declínio da 

cultura patriarcal/androcêntrica ocorridos nos últimos anos, ainda prevalece em geral o 

domínio masculino no estabelecimento das leis e dos direitos, em função da pequena 

participação das mulheres nas instâncias decisórias, isto é, na elaboração de políticas públicas 

no contexto de gênero. A título de exemplo, basta direcionar o olhar para o Congresso 

Nacional, instância maior na elaboração das diretrizes legais do país, no qual a presença 

feminina é praticamente invisível, não chegando a 8% do quadro geral.  

Voltamos a ressaltar que esse processo no Brasil é decorrente tanto da divisão social 

em classes, que priva a maioria da população das classes populares do acesso, participação e 

vivência de seus direitos, quanto da cultura nitidamente patriarcal e androcêntrica, que ainda 

não perdeu toda a sua força, mas apenas viabiliza-se na prática por meio de novos arranjos.  

Partindo das concepções adotadas, dirigimos os questionamentos para fatos e 

elementos sociais que dificultam a construção da cidadania por parte das mulheres, 

restringindo ou limitando a vivência de seu processo. Para tanto, procuramos ao longo deste 

trabalho responder à seguinte pergunta: Inseridas num processo de negação da sua existência 

como cidadãs, como podem as mulheres viver e pleitear essa cidadania? 



Estrutura do trabalho 

 O presente trabalho está estruturado em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, trabalhamos o conceito de gênero e as relações 

entre gênero, cidadania, escola, políticas públicas de educação e ideologia, no primeiro 

momento. No segundo, abordamos em dois tópicos: a abordagem estrutural e a cidadania e a 

representação social. A metodologia utilizada na pesquisa é tratada no segundo capítulo, onde 

são focalizados os caminhos metodológicos, os instrumentos de pesquisa, o contexto da 

pesquisa, os sujeitos e material e o procedimento de análise.  

No terceiro capítulo, fazemos um passeio pelo universo feminino, percorrendo os 

resultados e discussões. Por meio da estrutura da representação social e da análise do 

conteúdo, analisamos os dados do questionário, da associação livre e das entrevistas, de 

maneira qualitativa e quantitativa, seguindo a perspectiva sócio-histórica e procurando 

entender a representação da cidadania através das falas e idéias expressas pelas mulheres. Já a 

análise temática focalizadas no contexto desta pesquisa passa por quatro categorias temáticas: 

percepção sobre ser mulher, ser mulher na escola, liberdade e cidadania e expectativas para o 

futuro. 

Nas considerações finais apresentamos, a partir dos resultados apontados no 

desenvolvimento do presente trabalho, as considerações gerais, o prognóstico, os conflitos e, 

por último, sugestões de caminhos e propostas a serem pensados para o trabalho no campo 

educacional com a temática, bem como de novas pesquisas que possam contribuir para a 

concepção de outras ações.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
  

CIDADANIA, GÊNERO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 



 
Mexo, remexo na inquisição 

Só quem já morreu na fogueira 
Sabe o que é ser carvão 

Eu sou pau pra toda obra 
Deus dá asas à minha cobra 

Minha força não é bruta 
Não sou freira nem sou puta 

Porque nem toda feiticeira é corcunda 
Nem toda brasileira é bunda 
Meu peito não é de silicone 

Sou mais macho que muito ‘home’ 
Pagu 

Rita Lee e Zélia Duncan 
 
 

Neste capítulo, procuramos apresentar algumas considerações em torno da questão de 

gênero relacionada à vivência da cidadania, às políticas públicas na área de educação e à 

ideologia, de forma a situar o estudo das representações sociais sobre cidadania de mulheres 

no contexto escolar.  

O desenvolvimento de políticas públicas de gênero na educação abre espaços para a 

construção integrada de novas relações sociais no conjunto da sociedade. Portanto, cabe 

examinar se as políticas educacionais desenvolvidas no país têm contribuído para a redução 

do processo de alienação e exclusão social, em especial das mulheres das classes populares, 

inseridas num contexto de pobreza e discriminação e, portanto, excluídas como classe e como 

gênero.  

Antes de qualquer coisa, entretanto, é importante conhecer o processo de construção 

da identidade social de gênero, que tem como base princípios históricos, ideológicos, 

políticos, sociais e culturais, nos quais ela foi se estruturando. 

 

 
 

 

 

1.1 Cidadania, gênero e educação 

1.1.1 Conceito de gênero 



O conceito de papéis de gênero refere-se ao conjunto de expectativas sociais sobre os 

comportamentos ‘adequados’ e ‘claramente’ distintos que a pessoa deverá manifestar, 

conforme o sexo a que pertence. Os gêneros ao longo da história da humanidade, sempre 

foram pautados por relações que implicam uma constante desigualdade e segmentação entre o 

feminino e o masculino. Embora essas relações tenham passado por mudanças significativas a 

partir da segunda metade do século XX, com o avanço dos movimentos feministas, estas 

ainda não contemplam a totalidade do universo feminino.  

Passo a passo, efetivas mudanças começaram a acontecer para as mulheres a partir das 

décadas de 1950 e 1960, quando o mundo passou por grandes transformações, tais como os 

movimentos hippie e feminista, a descoberta da pílula e, com isso, a separação entre 

sexualidade e reprodução. Em decorrência, pequenas conquistas foram afetando e mudando a 

realidade feminina, como a entrada cada vez maior de mulheres na universidade e no mercado 

de trabalho. Cabe ressaltar, aqui, a importância e significado que teve, para os movimentos 

feministas, a publicação, em 1949, do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, tratando 

da questão feminina. 

Tomando Saffioti (1992, p. 211) como referência, pode-se dizer que gênero é  “um 

processo infinito de modelagem-conquista dos seres humanos, que tem lugar na trama de 

relações sociais entre mulheres, entre homens e entre mulheres e homens.” Segundo a autora:  

O conceito de relação de gênero deve ser capaz de captar a trama de relações 
sociais, bem como as transformações historicamente por ela sofridas através 
dos mais distintos processos sociais, trama esta na qual as relações de gênero 
têm lugar. (SAFFIOTI, 1992, p. 187). 

É no bojo dessas relações sociais que se vai construindo a identidade de gênero. Ela 

começa no nascimento e vai se estruturando na infância, adolescência e idade adulta, no trato 

das relações sociais, familiares e na educação escolar. De acordo com Bourdieu (1999, p. 34), 

“cada um dos dois gêneros é produto do trabalho de construção diacrítica, ao mesmo tempo 

teórica e prática, que é necessário à sua produção como corpo socialmente diferenciado do 

gênero oposto, sob todos os pontos de vista culturalmente pertinentes”.  

Tais estruturas organizaram-se também em torno do sistema econômico, apoiando-se 

na idéia de propriedade privada, bem como na continuidade da herança, portanto, no 

patriarcado. Os homens, historicamente, se apropriaram do poder, que lhes concedia o pleno e 

total direito sobre a mulher e a prole.  

Assim, a percepção de gênero é inserida em um modelo de submissão da mulher 

diante do homem, reflexo de um longo, permanente e exaustivo processo de opressões e 



condicionamentos sociais. O “sexismo não é somente uma ideologia, reflete, também, uma 

estrutura de poder, cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 35). Além do mais, “as relações patriarcais, suas hierarquias, sua 

estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a 

sociedade civil, mas impregna o Estado.” (SAFFIOTI, 2004, p. 54). De acordo com a autora:  

Não há, de um lado, a dominação patriarcal e, de outro, a exploração 
capitalista. Para começar, não existe um processo de dominação separado de 
outro de exploração. Por esta razão, usa-se, aqui e em outros textos, a 
expressão dominação-exploração ou exploração-dominação. (2004, p. 130). 

Na visão de Bourdieu (1989), como o poder é também simbólico, reflete-se em todos 

os âmbitos da sociedade, gerando desigualdades na maioria das vezes difíceis de serem 

modificadas. De acordo com esse autor (1998), o poder é um processo invisível, que ocorre 

onde menos se espera e no mais profundo do ser, isto é, “[...] pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo o exercem.” 

(BOURDIEU, 1998, p. 8). Dessa forma, o machismo não se organiza unicamente em torno do 

homem, mas faz parte também do discurso de muitas mulheres. Ele raramente é questionado 

por grande parte delas. Como apontou Saffioti:  

Imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres 
desempenham, com maior ou menor freqüência e com mais ou menos 
rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou 
adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices deste 
regime, colaboram para alimentá-lo. (2004, p. 102).      

Balizado pelo patriarcado, fortalecido pela religião e pelo Estado, o processo 

androcêntrico e capitalista perpetuou e continua perpetuando atitudes e posturas sexistas, que 

restringem tanto as mulheres como os homens. Assim, as meninas e os meninos, desde a mais 

tenra idade, vão incorporando os procedimentos e realizando as interpretações dos papéis 

sociais de gênero que cada um deve desempenhar em seu meio – já pré-estabelecidos nos seus 

contextos de vida e apreendidos e internalizados na educação familiar, bem como ampliados e 

reforçados no processo de socialização e de educação escolar.  

Para Bourdieu (1999), tal processo surge em função de uma visão “interacionista” ou 

mecanismo de vocação/cooptação psicossociológica, que ignora as condições sociais de 

produção e ajusta os agentes ao seu posto ou às suas atitudes. 

Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são 
produtos da dominação ou, em outros termos, quando seus pensamentos e 
suas percepções estão estruturados de conformidade com as estruturas 
mesmas da relação da dominação que lhes é imposta, seus atos de 



conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, de submissão. 
(BOURDIEU, 1999, p. 22). 

Portanto, a identidade de gênero da mulher e do homem incorpora os comportamentos 

que foram e são traçados ao longo da história da humanidade e reforçados pela educação 

escolar, definindo e estruturando os papéis sociais em que cada um dos sexos deverá agir, 

interagir e expressar sua feminilidade e masculinidade no mundo. 

1.1.2 Cidadania e gênero  

Como já explicitado na introdução, a cidadania a que nos referimos é aquela em que as 

pessoas se encontram diretamente envolvidas, participando do processo de construção social e 

humana – na concepção, no planejamento e na intervenção –, e tendo acesso aos bens e 

serviços oferecidos pela sociedade. Ser cidadão (ã) é ser protagonista. 

Essa concepção de cidadania ativa é defendida por Benevides (1991), que a define 

como um processo que supõe a participação popular como possibilidade de criação, 

transformação e controle sobre o poder, ou os poderes; e que é resultado da educação política, 

possível de ser alcançada dentro de um contexto democrático em que ocorra a transformação 

dos indivíduos em sujeitos políticos e de direitos. Segundo a autora: 

A educação para a cidadania democrática consiste na formação de uma 
consciência ética que inclua tanto sentimento como razão; passa pela 
conquista de corações e mentes, no sentido de mudar mentalidades e 
atitudes, combater preconceitos e discriminações e enraizar hábitos e 
atitudes de reconhecimento da dignidade de todos, sejam diferentes ou 
divergentes; passa pelo aprendizado da cooperação ativa e da subordinação 
do interesse pessoal ou de grupo ao interesse geral, ao bem comum. 
(BENEVIDES, 1991, p. 148).  

Benevides chama a atenção ainda para a importância de se ultrapassar a 

visão do conhecimento dos direitos, apontando a necessidade do envolvimento do 

sujeito social em todo o processo de “criação de direitos”, incluindo a informação e a 

participação com liberdade e pluralismo. 

Nesse mesmo sentido, também Oliveira (2002) destaca que o cidadão pleno não é 

aquele que só recebe o usufruto de sua plenitude, mas aquele que forja a plenitude desse 

usufruto, e isso significa uma participação ativa no andamento da sociedade, na intervenção 

dentro do Estado, na criação de instituições. Cidadania não se restringe, desse ponto de vista, 



à imagem liberal do cidadão individual que é depositário de todos os direitos. Ele é antes o 

criador, o ativador desses direitos.  

Oliveira (2002) defende que a cidadania seja capaz de integrar cada um desses 

direitos, sem os quais ela se tornará um universal vazio. A cidadania ou incorpora a sua 

plenitude ou  não é cidadania. Segundo o autor, “não basta pressupor a cidadania universal, é 

preciso fazer um processo em que estejam presentes sua dimensão étnica, religiosa, 

econômica, política, cultural, para criar essa plenitude, se não você não poderá chegar a essa 

dimensão universal.” (p. 1).   

Cidadania envolve o bem-estar bio-psicossocial dos seres humanos em todos os seus 

aspectos de direitos e deveres para consigo e para com o coletivo, incluindo ser atendido pelo 

Estado de maneira ampla e irrestrita em termos de políticas públicas, com direito à 

participação.  

Esses aspectos também são evidenciados por Júlio (2000), quando aponta o 

significado do envolvimento dos seres humanos na concepção, planejamento, atuação e 

avaliação das políticas públicas voltadas para o conjunto da sociedade. Sua proposta considera 

a participação do sujeito enquanto protagonista, desde a concepção – as necessidades 

apontadas pela população – até o processo de avaliação. 

Diz ainda esse autor que a conquista, manutenção e ampliação dos direitos, em todas 

as suas modalidades (civis, políticos, econômicos, culturais), do ambiente local ao 

internacional, ainda são limitadas, necessitando de uma ação por parte do Estado em torno do 

desenvolvimento de políticas sociais de atenção aos direitos.  

No Brasil, ainda é precário o desenvolvimento da cidadania por parte das mulheres, 

embora a Constituição Brasileira de 1988 assegure, dentro “dos direitos e garantias 

fundamentais” (título II), que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza [...]” (art. 5º), e que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações [...]” 

(art. 5º - I). Esse processo tem raízes históricas. 

Segundo Engels, a propriedade e a herança levaram ao poder a dominação masculina. 

O homem se apoderou dos processos de organizações sociais e as mulheres foram convertidas 

em servidoras dos homens, como instrumento de reprodução, garantindo via família o direito 

à herança e à perpetuação da propriedade privada. O autor afirma que: 

A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, 
iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período 
que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um 
retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às 
custas da dor e da repressão de outros. (ENGELS, 1982, p. 71). 



O modelo social da família patriarcal foi introduzido no Brasil com a colonização, 

sendo promovido e reforçado durante todo o período colonial, numa sociedade que tinha 

como base a monocultura e o latifúndio. No Nordeste, e especificamente em Pernambuco,  

nas famílias organizadas em torno do engenho de açúcar, o patriarca detinha o controle sobre 

a vida e a morte da família e dos escravos, aspectos esses apontados por Gabriel: 

O tipo de colonização instalada no Brasil, que estimulava a monocultura e o 
latifúndio, favoreceu o aparecimento e a manutenção da família patriarcal. O 
senhor de terras e de escravos tinha poderes sobre todos, considerando tudo 
sua propriedade, inclusive sua família. A esposa, sobretudo, era escrava dele 
e vivia para realizar-lhe os desejos. (GABRIEL, 2004, p.1). 

Nesse contexto, cabia à mulher branca o papel de mãe/reprodutora e dona-de-casa, 

com características voltadas para a docilidade, a passividade, os sentimentos e as  emoções, 

como evidencia a obra Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre (1933). Sua educação se 

resumia a aprender a fazer bordados e quitutes, para assegurar “um bom casamento” – este 

nem sequer escolhido por ela. Alguma mudança só se verificou com a chegada da Coroa 

Portuguesa ao Brasil, que passou a estimular a instrução feminina, mas, diga-se de passagem, 

apenas para saber dançar, tocar piano, escrever e ler o mínimo necessário para poder ter uma 

boa educação em casa, e não para construir sua autonomia, como um processo de 

autoconsciência que possibilita aos seres humanos a mobilidade, para que construam, pensem 

e interfiram no processo social no contexto de seus direitos e deveres. 

Assim, a educação da garota – com um enfoque moral-religioso – voltava-se desde 

cedo para ensinar-lhe a ser uma boa esposa, mãe e dona-de-casa. O processo era tão 

segregacionista, que a educação feminina ocorria apenas nas residências das famílias 

abastadas. As mulheres das classes populares não tinham acesso ao conhecimento. Já os 

homens deviam aprender um oficio; tinham, portanto, um maior nível de instrução, para que 

pudessem ser os únicos provedores da família. E isso foi tão forte na educação brasileira, que 

só em 1827 surgiram as escolas elementares para moças, e em 1879 o ensino universitário 

(GABRIEL, 2004).  

Entretanto, como ressalta Saffioti (1992), a história não se faz apenas nas classes 

dominantes, nem apenas pelos homens; a história real também é construída pelas classes 

populares, bem como pelas mulheres. Assim, desde o início da colonização, a cada etapa 

histórica, a cada momento, ocorreu a participação feminina nos negócios, nos quilombos, nas 

revoltas, rebeliões, etc., embora em geral não tenha entrado na história oficial dominante. Por 

exemplo, a partir de 1534, com a viagem de Martim Afonso de Souza às Índias, sua esposa, 

Ana Pimentel, governou por dez anos a capitania de São Paulo, promovendo significativas 



mudanças, com a introdução do cultivo da laranja, do arroz, do trigo e a criação de gado na 

região; no início do século XVII, Aqualtune participou da fundação e organização do 

Quilombo dos Palmares; no primeiro quartel do século XIX, no Nordeste, Bárbara de Alencar 

e Ana Lins tomaram parte nas lutas pela independência – a Revolução de 1817 e a 

Confederação do Equador (SCHUMAHER; BRASIL, 2000).  

No mundo ocidental, em decorrência das transformações desencadeadas pela ruptura 

do modelo feudal-agrário e pela Revolução Industrial, as mulheres foram conduzidas para o 

trabalho fora do ambiente doméstico. Ainda que em situações muito precárias, o passo foi 

dado. Entre avanços e retrocessos, as mulheres começaram a ampliar seus espaços de atuação, 

e com isto chegou-se ao século XX, onde ocorreram mudanças significativas. As duas guerras 

mundiais, ao levarem os homens para o campo de batalha, trouxeram as mulheres para o 

mercado de trabalho mais uma vez.  

“O século XIX e a primeira metade do século XX assistiram, com fluxos e refluxos, à 

luta do movimento de mulheres por igualdade com ênfase nos direitos à educação e ao voto.” 

(ÁVILA; CORRÊA, 1999, p. 72). Passo a passo, chegou-se à década de 1960, quando o 

sistema patriarcal predominante começou a perder forças em conseqüência dos movimentos 

de liberação social e feministas, inicialmente nos Estados Unidos, posteriormente na Europa 

e, por fim, no Brasil, embora as mudanças fossem pequenas e limitadas.. 

Apesar do reconhecimento da importância da mulher no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (ONU) ter sido expressado em 1945, quando foi determinada a igualdade 

entre homens e mulheres, só na década de 1990 ele alcançou contornos mais nítidos no Brasil. 

Aqui os movimentos feministas tiveram uma importância fundamental nesse processo, ao 

iniciarem, na década de 1970, a discussão de temas e "[...] questões relativas à sexualidade e 

aos direitos reprodutivos; eram não só centrais, mas estruturantes da própria ética feminista." 

(PITANGUY, 1999, p. 26). 

Os movimentos feministas romperam com os dogmas incutidos historicamente em 

torno da mulher, e trouxeram para o “[...] cenário político temas ligados à saúde da mulher, 

reafirmando o direito de opções sobre a vida reprodutiva e sexual como valores centrais da 

cidadania feminina e reivindicando uma atitude do Estado coerente com estes princípios.” 

(PITANGUY, 1999, p. 26).  

Nesse sentido, Ávila e Corrêa afirmam que a 

[...] preocupação original do feminismo contemporâneo foram as próprias 
mulheres (nós mesmas) como sujeitos da experiência e agentes de mudança 
[...] hoje estão definitivamente legitimadas, tanto no plano global quanto 



entre nós, as noções de saúde reprodutiva, direitos reprodutivos e direitos 
sexuais. (1999, p. 75). 

Fato importantíssimo para o Brasil foi a realização da Quarta Conferência Mundial 

sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz, ocorrida em 1995, em 

Beijing, na China, reconhecendo os direitos das mulheres e estabelecendo a necessidade de 

implementar políticas em prol da igualdade de gêneros. Entre os diversos compromissos 

assumidos pelos países participantes, encontra-se:  

27. Promover um desenvolvimento sustentado centrado na pessoa, incluindo 
o crescimento econômico sustentado através da educação básica, educação 
durante toda a vida, alfabetização e capacitação e atenção primária à saúde 
das meninas e das mulheres.8 

Não se pode esquecer que avanços não são transformações completas, e é preciso ficar 

alerta, pois as mudanças que ocorrem em torno de alguns comportamentos culturais não 

atingem em geral o universo feminino das classes populares, que estão à margem de muitas 

ações, atitudes, costumes, etc., tendo em vista a pobreza, a baixa qualidade da escolaridade – 

que não promove a autonomia e a emancipação –, o desemprego ou a precarização do 

trabalho. A autonomia conquistada por muitas mulheres no mundo contemporâneo, 

infelizmente, na prática, não é vivenciada concretamente pelo conjunto das mulheres das 

classes populares. 

Além disso, segundo Mészáros, a causa histórica da emancipação das mulheres não 

pode ser atingida sem se afirmar a demanda pela  

[...] igualdade verdadeira que desafia diretamente a autoridade do capital, 
prevalecendo no ‘macrocosmo’ abrangente da sociedade e igualmente no 
‘microcosmo’ da família nuclear. [...] o aspecto mais importante da família 
na manutenção do domínio do capital sobre a sociedade é a perpetuação – e 
a internalização – do sistema de valores profundamente iníquo, que não 
permite contestar a autoridade do capital, que determina o que pode ser 
considerado um rumo aceitável de ação dos indivíduos de quererem ser 
aceitos como normais, em vez de desqualificados por ‘comportamentos não-
conformistas’. (MÉSZÁROS, 2002,  p. 271). 

1.1.3 Gênero e educação 

                                                           
8 Declaração de Pequim adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, 

Desenvolvimento e Paz, 1995. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pequim95.htm>. 



A Constituição Brasileira estabelece, em seu artigo 6º, que a educação é um direito 

social, e inicia a seção específica sobre o tema com o seguinte artigo: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.”9 Esse aspecto é reforçado pela Constituição 

pernambucana em seu artigo 176.10   

 Porém, mesmo com todas essas leis e diretrizes, as questões educacionais não foram 

totalmente equacionadas, pois internamente têm-se problemas com o nível da educação no 

Brasil como um todo e, principalmente, no que se refere às classes populares. Este é o grande 

centro da questão, pois, mesmo diante das mudanças ocorridas nos últimos anos no país, não 

se vêem ainda implicações concretas significativas na educação, de acordo com Rosemberg 

(1994). 

Outro aspecto destacado por esta autora é que os movimentos feministas não 

incorporaram em sua agenda a temática educacional, e chama a atenção para o fato de que 

tem sido muito 

difícil ao movimento e teoria feministas enfrentar o desafio de interpretar, 
simultaneamente, um modelo de dominação de gênero e indicadores de 
escolaridade que apontam igualdade de acesso/permanência no sistema 
escolar entre homens e mulheres ou mesmo superioridade feminina, 
especialmente nos países subdesenvolvidos. (ROSEMBERG, 1994, p. 19). 

Segundo Rosemberg (1994, p. 43), se a maioria das mulheres permanece por mais 

tempo na escola, isso ocorre porque “é possível que a cultura escolar exija comportamentos 

mais próximos dos padrões de socialização das meninas [comportadas, passivas, submissas] 

vigentes em nossa sociedade marcada por comportamentos patriarcais” – aspectos 

internalizados desde a mais tenra idade e que continuam se perpetuando nos anos escolares. 

No contexto da educação, desde o período colonial – quando a situação da mulher 

ainda era bem pior, pois não tinha liberdade para estudar –, a percepção de gênero foi inserida 

em um modelo de submissão da mulher diante do homem. O padrão de ensino era o religioso 

– imposto pelos jesuítas –, voltado para os valores morais, uma característica da civilização 

ocidental judaica-cristã. Na concepção de Bourdieu (1989), esse modelo judaico-cristão se 

incorporou à História a partir de uma visão filosófico-teológica, por meio das estruturas 

sociais – Igreja, família, escola, Estado –, fazendo com que a dominação e discriminação 

                                                           
9 Título VIII – DA ORDEM SOCIAL; Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto; Seção I – Da 

Educação, Art. 205. 
10 Título VII – Da Ordem Social; Capítulo II – Da Educação, da Cultura, do Desporto e do Lazer; Seção I – Da 

Educação. 



assumissem o próprio discurso dominante, nesse caso o masculino, com a devida submissão 

da mulher.  

Segundo Berger e Luckman, a identidade se apresenta no meio social através dos 

papéis que se adquirem nas relações cotidianas, e  

[...] ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao 
interiorizar estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para 
ele. [...] Em virtude dos papéis que desempenha, o indivíduo é introduzido 
em áreas específicas do conhecimento socialmente objetivado, não somente 
no sentido cognoscitivo estreito, mas também no sentido do ‘conhecimento’ 
de normas, valores e mesmo emoções. (1985, p. 103, 106). 

A escola funciona como o segundo local de socialização – depois da família – e, por 

sua vez, reforça o processo discriminatório/sexista, ao reproduzir o discurso excludente de 

gênero – percebido na linguagem, no conteúdo, no espaço, nas brincadeiras, etc. –, tolerado 

ou estimulado pelo ambiente.  

Embora no caso da língua portuguesa a palavra ‘homem’ seja utilizada para 

representar de forma generalizada o ser humano, sendo gramaticalmente correto o uso do 

gênero masculino para os dois sexos, isso não elimina a visão sexista. Como observa Freire, 

“nenhum homem se acharia incluído no discurso de nenhum orador ou no texto de nenhum 

autor que escrevesse: ‘As mulheres estão decididas a mudar o mundo’. Isso não é um 

problema gramatical, mas ideológico.” (1992, p. 67). 

Consultando o verbete homem no dicionário Houaiss (2001, p. 1545), encontramos, 

entre outras, as seguintes acepções: “mamífero da ordem dos primatas, único representante 

vivente do gên. Homo, da espécie Homo sapiens”; “a espécie humana; a humanidade”;  

“indivíduo do sexo masculino”; “adolescente do sexo masculino já dotado de virilidade”; 

“homem em que sobressaem qualidades como coragem, força, determinação, vigor sexual” – 

atributos cultuados no discurso androcêntrico. 

Já no verbete mulher (p. 1975) aparecem, entre os sentidos que o termo possui: 

“indivíduo do sexo feminino”;  “na puberdade, com a chegada dos ciclos menstruais, quando 

ovula e pode conceber”; “na fase núbil, pronta para casar-se; moça, mocinha”; “companheira 

conjugal; esposa”. Características socialmente atribuídas ao universo feminino. 
Isso revela o que Carboni e Maestri afirmam em seu trabalho sobre A linguagem escravizada:  

Na maioria das línguas, o gênero feminino dissolve-se por detrás do 
masculino, expressando ideologicamente a ocultação patriarcal objetiva da 
mulher pelo homem. Assim, naturalizado no uso costumeiro, o conceito 
lingüístico, através do caráter aparentemente abrangente, sintético e neutro 
do gênero masculino, impõe sua essência social, reforçando as relações de 
dominação patriarcal do mundo real. [...] Apesar do critério sexual ser parte 



integrante de outras variáveis sociais – classe, idade, profissão, etc. –, a 
origem patriarcal da maioria das civilizações humanas deixou marcas 
concretas, profundas e multifacetadas na estrutura e no uso da grande 
maioria das línguas do mundo (2003, p. 4 ). 

Gramsci (1989, p. 13) evidenciou a força da linguagem, ao afirmar que “toda linguagem 

contém os elementos de uma concepção do mundo e de sua cultura [aqui a androcêntrica e 

patriarcal], será igualmente verdade que, a partir da linguagem de cada um, é possível julgar 

da maior ou menor complexidade da sua concepção do mundo.” O autor também aponta que é 

através do domínio da linguagem de um povo que é possível a participação dos seres humanos 

como sujeitos de ação crítica, podendo interferir no contexto social. 

É na linguagem que se encontra a maneira mais objetiva do processo de comunicação 

humana; e sendo a mesma centrada numa concepção androcêntrica, transmite-se cotidianamente 

tal dominação simbólica. Como afirma Freire: 

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 coloca a necessidade de, 
concomitantemente com o novo discurso, democrático, antidiscriminatório, 
nos engajarmos em práticas também democráticas. (1992, p. 68). 

A comunicação expressa o discurso que a sociedade incorporou, reproduzindo-o em 

todas as situações, perpetuando a exclusão simbólica das mulheres. O discurso lingüístico 

reflete a linguagem sexista da nossa cultura, o que pode ser verificado nos dicionários 

brasileiros, com termos que reproduzem tal processo, como ocorre nas duplas lexicais 

cozinheira/cozinheiro e costureira/costureiro. De acordo com o Houaiss (2001), cozinheira é a 

“mulher que cozinha profissional ou amadoristicamente”, enquanto cozinheiro é o “indivíduo 

que cozinha, que sabe fazer pratos triviais ou refinados, especialmente o que desenvolve 

profissionalmente esse conhecimento” (p. 860); de modo semelhante, costureira é a “mulher 

que costura amadorística ou profissionalmente, esp. roupas sociais”, ao passo que costureiro é 

“aquele que atua profissionalmente na costura ou que dirige confecção de alta costura, criando 

roupas e acessórios exclusivos e originais, expostos por modelos em desfiles glamorosos, 

cobertos pela imprensa mundial” (p. 855).  

Por outro lado, também encontra-se a reprodução de uma visão ainda marcadamente 

androcêntrica nas propostas e documentos provenientes do Conselho Nacional de Educação e 

da Câmara Básica de Educação, como se pode constatar na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), nos novos Parâmetros Curriculares (1998), nos Temas 



Transversais (1998)11 e, mais recentemente, no Plano Nacional de Educação (2001). O 

mesmo também pode ser observado no Plano Estadual de Educação de Pernambuco 

2000/2009.  

Na leitura12 do texto das Diretrizes Nacionais da Educação13, por exemplo, 

encontramos muitas referências ao masculino envolvendo o universo feminino – “os alunos” 

(p. 71). Apenas em duas frases observa-se a referência explícita aos dois sexos – “do jovem e 

da jovem” e “de homem e de mulher” (p.72) –, mas ainda assim o masculino aparece à frente, 

apesar disso não constituir fenômeno lingüístico lógico, natural e universal, de acordo com 

Vianna e Unbehaum (2004). 

Porém, tendo início já nos documentos básicos sobre a educação, tal processo continua 

nos três tópicos em que se subdividem os Parâmetros Curriculares voltados para o Ensino 

Médio: Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Humanas. Os 

três contêm em conjunto 835 palavras contemplando o masculino em primeiro plano. 

Segundo Vianna e Unbehaum (2004), todos esses instrumentos educacionais não 

consideram especificamente a questão de gênero, principalmente no Ensino Médio e na 

Educação Infantil, em que tem início o processo de educação e socialização. Apenas no 

Ensino Fundamental, dentro dos Temas Transversais, são contemplados alguns pontos de 

gênero.14   

Apesar de constar nos temas transversais, a discussão sobre sexualidade e gênero não 

passa de apenas  três folhas, que mal apontam em alguma direção, e dificilmente estimulará o 

livre pensamento por parte das alunas e alunos. Além disso, tais temas não foram encontrados 

como pauta, nem tampouco trabalhados nas seis escolas pesquisadas na cidade de Caruaru.   

Como observa Dourado (2004, p. 1), no que se refere às questões curriculares, “as 

relações de gênero são cruciais para determinar as relações de poder e o interesse que guia o 

conhecimento.” No contexto do espaço escolar brasileiro, “a ordem masculina foi 

continuamente reproduzida, por um processo contínuo de história recriada em que o currículo 

foi um dos veículos dessa imagem.” 

De acordo com Silva:   

                                                           
11 Os Temas Transversais, no tópico sobre sexualidade, só contemplam o Ensino Fundamental. 
12 Não se trata aqui de nenhuma análise de conteúdo, ou de qualquer outro método científico de análise, mas 

apenas de uma leitura exploratória, com vistas a um melhor entendimento, por parte de quem trabalha na área 
de Educação. 

13 O tópico encontra-se inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio), no item Identidade, 
diversidade, autonomia. 
14 Dentro do tópico de Orientação Sexual – 2ª parte, entre as páginas 144 e 146, aparece como subtema: Relações 

de Gênero. 



O currículo oficial valoriza a separação entre sujeito e conhecimento, o 
domínio e o controle, a racionalidade e a lógica, a ciência e a técnica, o 
individualismo e a competição. Todas estas características refletem as 
experiências e os interesses masculinos, desvalorizando em troca as estreitas 
conexões entre quem conhece e o que é conhecido, a importância das 
ligações pessoais, a intuição e o pensamento divergente, as artes e a estética, 
o comunitarismo e a cooperação – características que estão todas ligadas às 
experiências e aos interesses das mulheres. (1999, p. 94). 

Há, também, a existência do currículo oculto, que reproduz a visão sexista da 

sociedade na sala de aula. Para além do currículo oficial, os processos passam por atitudes, 

hábitos, posturas, etc., como chamaram a atenção Noé & Balassiano (2004). No que se refere 

especificamente ao Ensino Médio, campo da nossa pesquisa, Rosemberg constatou que: 

O 2º grau tem atuado no sentido de segregar rapazes e moças por ramos e 
áreas de conhecimento, as conseqüências diretas em termos de trabalho 
profissional é que este grau (como o 3º) vem, pelo menos, fornecendo 
argumentos ou reforçando mesmo a segregação ocupacional dos sexos, o que 
acarreta diferenças de salários e de status entre trabalhadores homens e 
mulheres. (1994, p. 46-47). 

 Assim, Rosemberg (1994) aponta que embora as mulheres tenham terminado em 

maior número o 2º grau (atual Ensino Médio) e chegado ao 3º grau (Ensino Superior), 

concluindo-o, isso se dá geralmente em cursos menos valorizados pelo mercado de trabalho. 

Dessa forma, elas vão preponderantemente para as áreas de humanas e saúde – mais 

estimuladas socialmente para as mulheres, por estarem de acordo com os próprios princípios 

do patriarcado, que vêem na mulher uma extensão da docilidade, dos cuidados, do prestar 

serviços aos outros. Em geral, as mulheres buscam funções profissionais que promovem 

empregos que disponibilizam um tempo suposto de sobra, para os cuidados da casa e a 

criação dos filhos, o que termina por reproduzir o processo sexista vivido pela cultura. Já os 

homens são estimulados para as áreas voltadas para os conteúdos científicos e técnicos.  

Portanto, mesmo com a maior participação das mulheres no mercado de trabalho e seu 

avanço nas profissões outrora ditas ‘masculinas’, ainda aparece sua menor participação 

quando se trata de algumas áreas de trabalho, como se pode constatar nos dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2001, referentes ao 

Exame Nacional de Cursos (ENC). O perfil dos formandos permite observar a persistência, na 

década de 1990, de carreiras universitárias com predomínio masculino intenso (engenharias 

civil, elétrica, mecânica), outras com maior peso da presença feminina (odontologia, 

jornalismo, letras, matemática) e algumas onde há um equilíbrio entre os dois sexos: 

administração, direito, medicina veterinária. 



No caso específico da matemática, ainda encontramos na prática contradições, visto 

que na pesquisa acima ela aparece relacionada ao universo feminino, já no exame anterior do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Seab) de 1999 – com alunas e alunos de 

4ª série do Ensino Fundamental –, ocorreu uma tendência de as meninas se saírem melhor em 

Português e Linguagem, e os meninos apresentarem melhor desempenho em Matemática.  

Cabe lembrar que isso não resulta de características inatas, mas faz parte de um 

conjunto de reproduções, internalizações e acomodações, que se processam em cada mulher, 

desde a mais tenra idade, começado em casa e se perpetuando na escola, reproduzindo a 

ideologia dominante do patriarcado com base em suas estruturas androcêntricas. Dessa forma, 

mesmo que haja nas classes populares uma maior permanência das mulheres na escola, do que 

dos homens em geral, o quadro não permite uma visão de maior integração e desenvolvimento 

educacional femininos, tendo em vista as múltiplas exclusões que lhes são impostas.  

Porém, chama-se a atenção aqui, também, para a reprodução da ideologia dominante 

para além do patriarcado, pois a sociedade brasileira, cria fossos de distância entre as classes, 

impedindo uma participação mais generalizada de estudantes no Ensino Médio e nas 

universidades. De acordo com Gramsci (1985, p. 136)) “a marca social é dada pelo fato de 

que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes grupos uma 

determinada função tradicional, diretiva ou instrumental”. 

O campo educacional no Brasil é excludente para ambos os sexos. Os dados do 

INEP15 apontam que o país possui cerca de 16 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou 

mais e 30 milhões de pessoas analfabetas funcionais – conceito que define as pessoas com 

menos de quatro anos de estudo16 –, números que somados dão um total de 46 milhões de 

pessoas excluídas do pleno processo de escolarização. 

O Relatório dos Direitos Humanos no Brasil (2003)17, aponta que “42 milhões de 

brasileiros – 31,4% da população – não fazem uso da leitura e da escrita. [...] cerca de 50 

milhões de pessoas acima de 14 anos – quase 34% da população nessa faixa etária – não 

terminaram as primeiras quatro séries do Ensino Fundamental.” 

Mézáros corrobora tal fato ao assinalar que a educação “exclui a esmagadora maioria 

da humanidade do âmbito da ação como sujeitos, condena-os, para sempre, a serem apenas 

                                                           
15 O Inep, que traça um panorama da situação educacional de todos os municípios brasileiros, considera os 

indicadores produzidos em 2000 pelo IBGE, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNDU) e pelo próprio Instituto. Dados na página do Inep: <www.inep.gov.br>. 

16 São mulheres e homens que sabem ler rudimentarmente, e são incapazes de realizar a interpretação de um 
texto simples. 

17 Relatório elaborado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (www.social.org.br), publicado 
parcialmente no jornal Brasil de Fato, ano 1, n. 40, 4 a 10 dez. 2003, p. 7. 



considerados como objetos (e manipulados no mesmo sentido), em nome da suposta 

superioridade da elite:  meritocrática, tecnocrática, empresarial, ou o que quer que seja.” 

(2005, p. 49).  

O que é lamentável, uma vez que quanto maior a escolaridade melhores são as 

condições de vida de uma sociedade em todos os aspectos. Dados do IBGE (2003)18  apontam 

que a mortalidade infantil era de 40,2 mortes por mil crianças de menos de um ano no grupo 

cujas mães tinham até três anos de estudo, mas caía para 16,7 por mil entre aquelas cujas 

mães tinham nível de instrução superior a oito anos, o que representa um diferencial de 140%.  

No Nordeste, a situação ainda é pior: são mais de 57 óbitos de menores de um ano de idade 

por mil nascidos vivos, taxa que é o dobro da observada para as regiões Sudeste e Sul – que 

sempre apresentaram maior índice de escolaridade da população. 

Pode-se encontrar ressonância também no Fórum Mundial sobre Educação19, através 

de seu  Relatório de Acompanhamento Global da Educação para Todos, que mostra ser  a 

desigualdade educacional uma das grandes infrações dos direitos das mulheres e meninas e 

também uma barreira importante ao desenvolvimento social e econômico. Portanto, suas 

oportunidades e opções de vida são mais restritas que as dos homens. Assim, a desigualdade 

de acesso e de desempenho das meninas, em termos educacionais, é tanto causa quanto 

conseqüência dessas disparidades.  

Como resultado desse processo, Saffioti aponta que:  

Apresentando baixa cultura geral e ínfima capacidade crítica, a maioria das 
brasileiras pode ser enquadrada na categoria conservadoras, ainda separando 
mulheres femininas de mulheres feministas, como se estas qualidades 
fossem mutuamente exclusivas. Isto dificulta a disseminação das teses 
feministas, cujo conteúdo pode ser resumido em igualdade social para ambas 
as categorias de sexo. (2004, p. 46). 

Por outro lado, além do currículo, das exclusões, do reforço que os documentos 

possam oferecer para a discriminação de gênero, esta ainda é fortalecida no próprio cotidiano 

da escola, tendo início já na Educação Infantil, onde ocorre a ampliação do processo de 

socialização entre as pessoas, por meio das brincadeiras, dos jogos pedagógicos, dos textos 

orais e escritos e do convívio diário que se dá no espaço lúdico da escola. Aqui, são dados os 

primeiros passos em direção à construção de repertórios de valores, hábitos e atitudes, porém 

pautados numa concepção de valorização do masculino!!! 

                                                           
18 Dados do Censo Demográfico de 2000, resultados da amostra, sobre nupcialidade e fecundidade.  
19 O Fórum foi realizado em 2000, em Dacar. 



Assim, pode-se dizer que é através do lúdico que começa a sistematização do 

conhecimento na relação entre o informal da(o) aluna(o) e o formal da escola; é por meio das 

brincadeiras que vão ocorrendo as internalizações de papéis diferentes no espaço escolar; 

sendo assim, os jogos estimulam o núcleo básico do processo de socialização. O brinquedo 

promove, portanto, a construção contínua, livre e espontânea, através do simbólico, para que a 

criança conquiste sua relação com o mundo que a circunda e no qual convive. 

Todavia, as brincadeiras infantis em sala de aula, ou na hora do recreio, já começam 

com a separação entre meninas e meninos. Tanto umas quanto outros reclamam de 

brincadeiras conjuntas – as meninas dizem que os meninos são grossos e estúpidos, e esses, 

por sua vez, que as garotas são bobocas e não sabem brincar20. Deduz-se, pois, que essa   

maneira de encarar o mundo dos brinquedos é construída pelas crianças a 
partir de suas vivências em uma sociedade que define padrões de 
comportamento (papéis) específicos para cada um dos gêneros [...] impostos 
de maneira declarada, manifesta ou de uma forma quase subliminar [...]. 
(CECHIN, 1996, p. 157). 

Ao  lúdico, vão somar-se as imagens e a linguagem que são transmitidas pela escola, 

em torno das mulheres e dos homens. O processo vai avançando e, paralelamente às 

brincadeiras e jogos infantis, vão sendo introduzidos os primeiros textos através das leituras 

de livros de histórias e dos contos de fadas. Segundo Cromer, pode-se dizer que “a leitura é o 

veículo mais importante da reprodução da ideologia, porque atinge o âmago do universo 

infantil, sendo assim mais forte do que qualquer agente externo como pais e mestres” (2003, 

p. 2). Portanto, as imagens da mulher e do homem que as (os) alunas(os) recebem por meio 

dos conteúdos do ensino e nos livros contribuem intensamente para formar seu papel de 

gênero como mulher ou homem. 

No contexto escolar, observam-se os seguintes aspectos: um modelo lingüístico 

acadêmico, em que aparece a palavra no masculino em primeiro plano – fato muito comum 

em nossa língua, que adota nas regras gramaticais o contexto do masculino como dominante, 

reforçando no inconsciente a discriminação entre os sexos; uma historiografia machista, na 

maioria dos livros do Ensino Fundamental e Ensino Médio, na qual os homens são os 

                                                           
20 Extraído do Programa de Estudos de Gênero, Geração e Etnia: demandas sociais e políticas públicas 

(PEGGE). Depoimentos de crianças no documentário em vídeo A história de Dafne e Rafael: o futuro do 

gênero, produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional (CTE) e Faculdade de Serviço Social, da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 1999.  

 



protagonistas, relegando-se a papéis secundários a presença das mulheres – quando estas 

aparecem são como enfermeiras, cuidando dos feridos, e em algumas situações podem até 

inspirar os soldados, mas não na frente de batalha; e afirmações e imagens estereotipadas, em 

cartilhas de alfabetização e livros didáticos, nos quais as mulheres, quando muito, aparecem 

cozinhando, lavando roupas, tomando conta de crianças, ou em situações que as mostram com 

medo de barata, lagartixa, etc. 

Tendo como referência os dados mencionados anteriormente, pode-se perceber que a 

educação escolar reforçou e reforça até os dias de hoje a construção da identidade social de 

gênero de maneira que reproduz a desigualdade e a segregação entre a mulher e o homem. No 

fim, é internalizada a visão discriminatória que passa a fazer parte do inconsciente de cada 

um, aparecendo através da consciência como algo natural. Assim, a história da educação em 

relação à organização e estruturação do gênero reproduz a visão androcêntrica da cultura 

brasileira.  

Neste quadro o papel da escola na sociedade possibilita dois papéis de gênero; por um 

lado ela é feminino, e por outro, masculino. No aspecto feminino, reproduz prioritariamente o 

modelo da docilidade, do amor, que existe muito comumente na educação infantil. Essa 

função feminina está relacionada ao aspecto cultural, ou seja, a escola deve reproduzir as 

relações familiares e femininas da docilidade, do carinho, do afeto, etc., isto é, o papel 

feminino no lar.  

Já ela é masculina por lidar, fundamentalmente, com o conhecimento, o qual, dada a 

repressão e a exclusão das mulheres ao longo dos séculos, foi basicamente produzido pelos 

homens. Tal característica permite a reprodução da dicotomia mulher/homem, uma vez que, 

com poucas exceções, o ensinado é o resultado do que os homens criaram, produziram, 

quiseram e permitiram.  

No aspecto específico das meninas, a escola reproduz a idéia da escola como uma  

extensão da vida em casa, como reforço da mulher dona-de-casa, carinhosa, apoiadora do 

homem, etc., e com isso há a reprodução do espaço privado, em que a sociedade patriarcal 

liga o universo feminino ao privado. Para os meninos, por outro lado, é estimulada a visão do 

poder, da fortaleza e do provedor, capaz de lidar com o público e os problemas políticos e 

sociais.  

Sendo assim, os papéis sociais femininos e masculinos elaborados e construídos no 

contexto escolar vão estimulando os garotos, nitidamente, a aprender um ofício, portanto, a 

atingir um maior nível de instrução e ser o único provedor da família; são papéis socialmente 

construídos e incorporados pela mulher – mesmo que essa hoje já tenha maior escolaridade - e 



pelo homem desde o nascimento, como expressa o depoimento coletivo de rapazes, entre 12 a 

17 anos, na pesquisa de Duque-Arrazola (1997): "Os meninos necessitam estudar mais porque 

quando crescem vão tomar conta da casa, vão ser o chefe da casa. A mulher vai tomar conta 

dos serviços de casa: lavar, passar, cozinhar."  

Uma visão posta desta maneira, há apenas 10 anos atrás, expressa como as raízes 

internalizadas do sexismo ainda acompanham o discurso dos rapazes na adolescência, que não 

sofrerá muitas mudanças com o seu crescimento. Dessa forma, “as relações hierárquicas entre 

os homens, assim como a solidariedade entre eles existente, capacitam a categoria constituída 

por homens a estabelecer e a manter o controle sobre as mulheres.” (SAFFIOTI, 2004, p. 

104). 

Toda essa estrutura discriminatória na infância termina estimulando e produzindo nas 

concepções femininas um sentimento de menor valor social, e com isso pouca influência no 

desenvolvimento da história da humanidade, como apontou Moreno (1999). Nesse contexto 

social, Saffioti reforça tal aspecto ao apontar que “o homem é visto como essencial, a mulher, 

como inessencial. O primeiro é considerado sujeito, a mulher, o outro.” (2004, p. 130).  

Ou como diz Bourdieu (1999), as mulheres e os homens 

[...] apreendem o mundo social e suas arbitrárias divisões, a começar pela 
divisão socialmente construída – nas estruturas cognitivas e sociais – entre 
os sexos, como naturais, evidentes e adquirem, assim, todo um 
reconhecimento de legitimação [...] em todo o mundo social e, em estado 
incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como 
sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação (1999, p. 44, 
17). 

Trata-se de um processo da ordem simbólica, "pois os dominados aplicam categorias 

construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser 

vistas como naturais" (BOURDIEU, 1999, p. 46). Cabe acrescentar aqui a observação feita 

por Mézáros de que as internalizações conseguem “fazer o seu bom trabalho, assegurando os 

parâmetros reprodutivos gerais do sistema do capital” (2005, p. 44). As estruturas ideológicas 

incorporadas e internalizadas promovem um processo de estabilidade social, ao manter os 

sujeitos sociais subordinados às estruturas de modelagem impostas pela classe dominante 

(Mészáros, 2004).  

Esse poder assimilado e incorporado pelo outro, a partir da ordem simbólica, reflete as 

relações estruturantes do modelo educacional das famílias, que gradativamente vão 

determinando uma abertura para os filhos do sexo masculino e condicionando as meninas às 

tarefas da casa, dos cuidados com os irmãos mais novos, quando os pais trabalham fora. 

Nesse processo, fica claro que a mulher tende a assimilar esse padrão de comportamento. E 



mesmo quando reconhece a opressão, submete-se à mesma, por ser vista como algo natural. 

Para Bourdieu:  

O objetivo de todo movimento de subversão simbólica é operar um trabalho 
de destruição e de construção simbólicas, visando a impor novas categorias 
de percepção e de avaliação, de modo a construir um grupo, ou, mais 
radicalmente, a destruir o princípio mesmo de divisão segundo o qual são 
produzidos não só o grupo estigmatizante, como também o grupo 
estigmatizado. (1999, p. 148). 

1.1.4 Cidadania, políticas públicas de educação e ideologia 

 Para uma melhor caracterização das políticas públicas educacionais no Brasil torna-se 

importante contextualizar o processo socioeconômico, político e ideológico em que o país se 

inscreve, já que a educação faz parte das políticas sociais. Assim, é necessário assinalar que a 

nação, mais efetivamente a partir da década de 1990, encontra-se inserida no neoliberalismo, o 

qual vem acompanhado de um processo acelerado de privatização, desregulamentação financeira, 

abertura externa, desregulamentação e flexibilização das relações trabalhistas, diminuição da 

responsabilidade do Estado, reestruturação das políticas sociais, etc. (LAUREL, 1997). 

Assim, evidencia-se a fragmentação das políticas públicas voltadas para a população, 

uma vez que são ações sociais destinadas a atenuar apenas o mínimo, diante do modelo 

neoliberal de omissão do Estado, forjado nas políticas internacionais do Banco Mundial, do 

Fundo Monetário Internacional, e ancorado no suposto déficit da Previdência Social. É com 

base no neoliberalismo que o país “de maneira absolutamente insana vem transformando os 

pobres em miseráveis e descartáveis” (BENEVIDES, s.d., p. 9).  

Com isso pode-se ver que o problema não é de insuficiência de receitas, mais sim do 

posicionamento do Estado, que não se promove como instituição responsável pelo bem-estar 

de sua população, com ações voltadas, por exemplo, para a promoção do pleno emprego, 

cobranças dos devedores da Previdência, implementação de políticas sociais, etc.  

Pochmann aponta que apesar de ser o Brasil a 15ª economia mundial, em termos de 

exclusão social está em 28º lugar nas Américas e em 109º lugar em relação aos demais países 

do mundo. Segundo ele, o Brasil fica ainda dentro de 1/3 dos países com pior resultado no 

Índice de Exclusão Social.21 

                                                           
21 Apud FUTEMA, Fabiana. Desigualdade coloca o Brasil em 109ª lugar no ranking mundial de exclusão social. 

Folha Online – Dinheiro. Disponível em: <www.folhadesaopaulo.uol.br >. Acesso em: 01 jan. 2005.  



Como disse Wanderley (1999), a exclusão deixa de ser um fenômeno de ordem 

individual, passando a fazer parte de todo o contexto, isto é, diante da urbanização predatória, 

de uma escolarização fragmentada, de uma precária renda salarial, e da falta de acesso às 

demais políticas sociais. 

O mapa brasileiro sobre a exclusão social indica que Pernambuco está entre os oito 

estados que apresentam as piores situações em termos de exclusão. O Índice de Exclusão 

Social (IES) mede o grau de exclusão existente em um determinado município, levando em 

consideração três aspectos: um padrão de vida digno, conhecimento e risco juvenil. O índice 

varia de 0,0 a 1,0: as piores condições de vida equivalem a valores próximos a zero, enquanto 

as melhores situações sociais produzem resultados próximos de um. O município de Caruaru 

aparece na 2.598ª posição no ranking do país. A tabela 1 apresenta os resultados apurados 

para os sete índices que compõem o IES no município. 
 

Tabela 1 - Índice de Exclusão Social, Caruaru, 2000 

Padrão de vida Conhecimento Risco juvenil 

Índice 
de 

Pobreza 

Índice  
de 

Emprego

Índice  
de 

Desigualdade

Índice  
de 

Alfabetização

Índice  
de 

Escolaridade

Índice  
de 

Juventude 

Índice  
de 

Violência

Índice 
de 

Exclusão

0.490 0.103 0.098 0.723 0.478 0.660 0.814 0.447 

Fonte: POCHMANN et al. (2003). 

Segundo dados fornecidos pelo Relatório do Desenvolvimento Humano 2004 

(PNUD, 2004, p. 139-142), o Brasil apresentava um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 0,775 em 2002, ocupando a 72ª posição entre os 177 países analisados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). No Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PNUD, 2001), que traz índices calculados com base em informações do censo de 2000, 

tanto o estado de Pernambuco como a cidade de Caruaru, onde a pesquisa foi realizada, 

registram índices inferiores à média nacional, como pode ser observado na tabela 2. 

Tabela 2 - Índice de Desenvolvimento Humano, Caruaru e Pernambuco, 1991 e 2000 

Unidade IDH IDH  
Renda 

IDH  
Longevidade 

IDH  
Educação 



Geográfica 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000

Brasil 
0,696 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 

Pernambuco 
0,620 0,705 0,599 0,643 0,617 0,705 0,644 0,768 

Caruaru 
0,651 0,713 0,622 0,665 0,672 0,706 0,658 0,767 

Fonte: PNUD (2001). 

Contudo, mesmo o Brasil tendo apresentado uma melhora em seu IDH, em 

decorrência de crescimento nos indicadores de esperança de vida, educação e de renda per 

capita, ainda continua muito alta a concentração de renda no país. De acordo com o Relatório 

do Desenvolvimento Humano 2004 (PNUD, 2004, p. 188-191), o Brasil apresenta índice de 

Gini22 de 0,59. Dos 127 países cujos índices constam do relatório, apenas 16 registram índice 

de Gini superior a 0,5. O Brasil ocupa o oitavo lugar em termos de desigualdade, superando 

todos os países da América Latina e ficando atrás apenas de sete países africanos.  

 De acordo com Draibe, todo esse quadro “reflete, entre outras coisas, o perfil e as 

características adquiridas pelas políticas sociais, principalmente seus reduzidos efeitos, seus 

baixos graus de eficácia e efetividade social” (1989, p. 14). Segundo a autora, “a política 

social intervém apenas parcialmente, corrigindo as ações do mercado. O sistema de Welfare, 

por importante que seja, é tão somente complementação às instituições econômicas.” (1989, 

p. 26). 

 Como diz Yazbek (2001), no Brasil, o que se percebe são políticas sociais 

subordinadas ao conservadorismo burguês que estrutura o processo econômico e social, e 

ainda marcadas pelo assistencialismo e clientelismo, transformando o direito do cidadão em 

uma ação de favor. Sem a concretização do Estado de bem-estar social no país, não se pode 

contemplar a cidadania democrática e igualitária. Vive-se, assim, um processo de exclusão, 

diante do leque de desigualdades, injustiças e opressões, que pesam sobre os indivíduos como 

um todo. 

A vulnerabilidade pela qual passam os indivíduos está ligada a laços frágeis 

organizados em torno do ambiente de pobreza, pela baixa condição de vida e pelo 

desemprego, além das exclusões simbólicas. Em uma sociedade com uma proposta político-

                                                           
22 O índice de Gini mede internacionalmente a distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é 

a distribuição de renda no país. 



econômica nitidamente neoliberal, o Estado priva os indivíduos de terem acesso a melhores 

condições de vida para alcançar a cidadania, pela inexistência e/ou precarização das políticas 

públicas voltadas para as populações das classes populares, o que gera uma pseudocidadania. 

  O pouco investimento nesse setor é compensado através das políticas pontuais e de 

inserção, pois, como aponta Arcoverde (2000, p. 83), a política neoliberal “de Estado mínimo 

configura um fenômeno de privatização das políticas sociais na medida em que o governo 

transfere, mediante experiências descentralizadas e de partilha de poder, responsabilidades 

para a sociedade civil solucionar ou amenizar os impactos da velha e nova questão social.”23 

Falta um modelo social inserido no padrão de civilidade, que se proponha a atender as 

necessidades essenciais de alimentação, vestuário, higiene, transporte, trabalho, educação e 

saúde; e “até bens que algumas sociedades podem considerar supérfluos: idas ao teatro ou a 

restaurantes, viagens, entre outros [...] para que os indivíduos possam usufruir de uma vida 

considerada socialmente aceitável.” (DUPAS, 1999, p. 25). 

Por fim, para a vivência da cidadania, dever-se-ia ter a participação das mulheres, 

como protagonistas das ações no campo político-social em todas as suas fases, além da 

vivência dos direitos humanos em todas as suas modalidades – civis, políticos, econômicos e 

culturais. A educação é a base central para a promoção dessa cidadania. Assim, as fragilidades 

ou a precariedade das políticas sociais de educação comprometem o processo de conquista de 

autonomia pelas mulheres. 

Entretanto, Vianna e Unbehaum (2004) afirmam que: 

Poucas são as investigações que abordam o impacto da discriminação de 
gênero nas políticas públicas educacionais, tais como a persistência da 
discriminação contra as mulheres expressa em materiais didáticos e 
currículos, a limitação ao acesso à educação e permanência na escola, 
sobretudo das jovens grávidas, bem como o fracasso escolar que marca de 
maneira distinta a trajetória escolar de meninos e meninas. (2004, p. 78-79). 

As ações da sociedade e do Estado voltadas para as políticas públicas de gênero não 

alcançam a profundidade que deveriam ter, para garantir a integração e participação social das 

mulheres, pois as “políticas públicas em nível macroeconômico ignoram questões de 

igualdade e bem-estar, mas a manutenção da democracia só se garantirá se a cidadania for 

igualmente distribuída sem distinção de gênero, etnia e idade.” (Blay, 1999, p. 145). 

                                                           
23 Segundo Arcoverde (2000, p. 78), “a questão social brasileira, em suas variadas formas, tem na desigualdade e 

na injustiça social ligadas à organização do trabalho e à cidadania seu núcleo orgânico. [...] Depreende-se, 
portanto, que a questão social é construída e reconstruída nos marcos da determinação, da organização da 
sociedade de referência onde se encontram implicados – a nação, o Estado, a cidadania, o trabalho e, por que 
não dizer, o gênero –, devendo ser considerada criticamente, seja para conferir continuidades, seja para 
provocar mudanças na e da própria sociedade.”  



Nesse sentido, compartilhamos da concepção de Godinho, quando coloca que:  

Defender políticas específicas não significa isolá-las, ignorando as linhas 
gerais de intervenção do Estado, mas sim garantir o seu espaço próprio de 
intervenção [...]; a limitação em pensar políticas que interferem nas 
condições estruturais da desigualdade de gênero se deve [...] à nossa pouca 
ousadia ou a não vermos com necessária radicalidade a crítica do feminismo 
à divisão entre o público e privado, e a forma como isso opera nas políticas 
do Estado, como este reforça tal divisão [...]; a autonomia pessoal – como 
creche, educação infantil, por exemplo – e econômica das mulheres é central 
para a construção da igualdade em relação aos homens. (2000, p. 30-31). 

Porém, no contexto real, como chama a atenção Montaño (2003), as demandas de 

gênero não conseguem ingressar na agenda política. Assim, as mulheres passam por múltiplas 

exclusões, limitações e privações político-sociais, em decorrência do fato de estarem alijadas 

do poder. Diante disso, percebe-se que o contexto democrático da sociedade fica fragilizado, 

uma vez que nem todas as cidadãs participam com liberdade e igualdade da elaboração das 

políticas públicas voltadas à questão de gênero.  

Ainda discorrendo sobre a mesma questão, Montaño mostra que: 

As dificuldades para a descentralização das políticas de gênero é não [serem] 
reconhecidas suficientemente no âmbito local. As políticas de gênero 
requerem uma forte vontade política e normas e responsabilidades claras 
para a sua execução no nível estadual e municipal. Se não se transferem as 
competências e os recursos no âmbito de novas leis, o órgão encarregado das 
políticas de gênero termina convertido em uma espécie de governo paralelo, 
obrigado a fazer ‘ações sombra’ sem integrar-se na corrente principal das 
políticas públicas. (2003, p. 19). 

 Portanto, é importante que se efetivem ações coerentes com a participação ativa das 

mulheres, visto que “a inscrição de objetivos feministas no interior dos aparelhos de Estado 

contribui para conferir uma relativa legitimidade às preocupações e atividades de pesquisa 

feministas, garantindo seu desenvolvimento.” (DESCARRIES, 2000, p. 59). 

No que se refere especificamente à educação, dados divulgados pela UNESCO em 

outubro de 2006, no seu relatório anual Educação para Todos, colocam o Brasil na 72ª 

posição – uma atrás do Paraguai – em termos do Índice de Desenvolvimento da Educação 

(IDE), calculado com base em quatro indicadores: alfabetização, matrícula na escola primária, 

qualidade da educação e paridade de gênero na escola. Com um índice de 0,905 o 

desempenho do Brasil é considerado mediano, sendo negativamente afetado pelas elevadas 

taxas de evasão e repetência.24 

                                                           
24 GOIS, Antônio. Brasil fica em 72º em ranking de educação. Folha Online, 27 out. 2006. Gilberto Dimenstein 

Jornalismo Comunitário. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/cbn/capital_271006.shtml>. 
A avaliação considera o escore de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais perto está o país de atingir 



Hobsbawm (1995) aponta ser o acesso à educação um dos princípios básicos de todo o 

desenvolvimento dos seres humanos para a vivência do processo de cidadania; e Carvalho 

argumenta que a educação 

é definida como direito social mas tem sido historicamente um pré-requisito 
para a expansão dos outros direitos. [...]. Foi ela que permitiu às pessoas 
tomarem conhecimento de seus direitos e se organizarem para lutar por eles. 
A ausência de uma população educada tem sido sempre um dos principais 
obstáculos à construção da cidadania civil e política. (2002, p. 11). 

Segundo Gramsci, a educação torna a pessoa “capaz de pensar, de estudar, de dirigir 

ou de controlar quem dirige” (1985, p. 136). E ressalta a importância do processo educacional 

da população em geral ser construído incessantemente, para possibilitar a compreensão 

intelectual do povo, para ampliar seus espaços de conhecimento e de ele mesmo atuar como 

protagonista de sua história. Para Gramsci “o ser não pode ser separado do pensar, o homem 

[a mulher] da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; se se faz esta separação, 

cai-se em uma das formas de religião ou na abstração sem sentido.” (1985, p. 70). 

Entretanto, de acordo com Mézáros (2005, p. 45), “uma das funções principais  da 

educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou ‘consenso’ quando 

for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e 

legalmente sancionados”. No Brasil, a educação não só promoveu a reprodução da ideologia 

das classes dominantes, como também excluiu a maioria da população do acesso à cultura, ao 

saber e ao desenvolvimento. Portanto, a tendência foi sempre aprofundar a pobreza e a 

exclusão subjacente.  

De acordo com Oliveira, para “ser cidadão hoje no Brasil, você tem que ser capaz de 

acessar e trabalhar os códigos, símbolos, signos da sociedade, senão você não é.” (2002,  p. 

4). Ninguém se faz  cidadão voltado para dentro, é voltado para fora que se faz a formação 

para a cidadania. Ao se apontar para a educação como projeto emancipatório, segundo 

Benevides (1991), está-se falando de um processo político, que promova os direitos e deveres 

da cidadã e do cidadão. É o que  se espera  que a política pública de educação possa 

proporcionar às suas alunas e  aos seus alunos!!! 

Assim, partindo-se das concepções aqui adotadas, a pesquisa dirigiu as reflexões para 

fatos e elementos sociais que incidem sobre as mulheres no sentido de restringir ou limitar a 

                                                                                                                                                                                     
as metas da UNESCO. Foram avaliados 125 países: 47 apresentaram índice alto (acima de 0,950), 49 
registraram índice médio e 29 tiveram índice baixo (menor que 0,850). O melhor desempenho (0,994) foi 
alcançado pelo Reino Unido, Eslovênia e Finlândia, enquanto o resultado mais fraco foi apresentado pelo 
Chade (0,428).  



vivência do seu processo de cidadania. Inseridas num processo de negação da sua existência 

como cidadãs, como viver sem essa cidadania? 

1.1.5 Mulheres (in)visíveis: o trabalho feminino  

O trabalho feminino ainda comporta sérias contradições, diante da discriminação 

promovida por um modelo patriarcal que envolve o campo produtivo; no espaço público as 

mulheres terminam ocupando as funções mais vulneráveis25 das atividades produtivas. 

Segundo Saffioti (2004, p. 129), “como se pode verificar facilmente nas cadeias produtivas 

nacionais e internacionais, as mulheres predominam nos estágios mais desagregados da 

terceirização ou quarterização”. A tabela abaixo expressa essa situação no Brasil. 

Tabela 3 - Distribuição dos ocupados por sexo e posição na ocupação, Brasil (1993 e 2002) 

1993 2002 Posição 
na ocupação Homens (%) Mulheres (%) Homens (%) Mulheres (%) 

Empregados 58,6 42,7 59,4 47,0 
Trabalhos domésticos 0,7 16,6 0,9 17,4 
Autônomos/conta própria 25,4 15,8 26,5 16,2 
Empregadores 4,9 1,5 5,4 2,7 
Não remunerados 8,6 13,5 5,7 9,8 
Consumo próprio* - - 2,2 7,0 
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total (milhões) 40,6 26,0 45,9 32,3 

Fonte: UNIFEM (2006, p. 76). Disponível em <www.mulheresnobrasil.org.br>. 
* Consumo e construção próprios ou para o grupo familiar. 

Essa tabela evidencia que a maioria dos homens encontra-se empregada (59,4%) ou 

trabalhando por conta própria (26,5%). Embora isso também ocorra com as mulheres, os 

percentuais são bem menores (47,0% e 16,2%, respectivamente). A proporção de mulheres 

ocupadas com trabalhos domésticos, atividades não remuneradas e para consumo próprio 

ainda é muito elevada: 34,2% em 2002, comparativamente a apenas 8,8% de homens nas 

                                                           
25 De acordo com o Dieese (2004), os trabalhos vulneráveis incluem assalariados sem carteira assinada, 

autônomos que trabalham para o público, trabalhadores familiares não remunerados e empregados domésticos. 



mesmas ocupações. Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos (DIEESE) realizada em 2004, no Grande Recife, sobre as mulheres que realizam 

trabalhos precários, aponta que 49,2% delas exercem trabalhos familiares não remunerados e 

domésticos.   

A isso acrescenta-se o que informa Sant’Anna (2004), tomando como referência o 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 1995, elaborado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD): em quase todos os países, as mulheres trabalham mais 

horas do que os homens, respondendo por 53% do total de horas trabalhadas nos países em 

desenvolvimento e 51% nos  industrializados. 

Além de estarem relegadas a trabalhos precários, sem carteira assinada em sua maioria 

e com baixo salário – quando o têm –, os Indicadores Sociais do IBGE (2003) apontam que as 

mulheres ganham menos que os homens em todos os estados brasileiros e em todos os níveis 

de escolaridade em que se encontrem. Utilizando como referência os dados do IBGE, Saffioti 

(2004) mostra que os salários médios das trabalhadoras brasileiras correspondem a cerca de 

64% dos rendimentos médios dos trabalhadores no país, apesar da maior escolaridade das 

primeiras. Elas também se aposentam em menor proporção que os homens e há mais mulheres 

idosas que não recebem nem aposentadoria nem pensão, pois a maioria das mulheres trabalha 

em sua própria casa e o Estado brasileiro as priva de ter acesso à Previdência Social. 

No que se refere às classes populares, tomando-se como exemplo o trabalho doméstico 

feminino e masculino – predominante em nossa sociedade nessas classes –, o salário das 

mulheres chega a um nível em torno de 62,3% do rendimento dos homens na mesma função 

(MELO et al., 2002). Cabe observar que o trabalho doméstico recebe uma das piores 

remunerações da economia. Na década de 1990, o salário do trabalhador doméstico 

representou em média 26% do rendimento dos metalúrgicos, de acordo a União Brasileira da 

Mulher – UBM (2004). 

Estudo sobre O Progresso das Mulheres, elaborado pelo  Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), publicado em 2006, constata que embora a 

mulher já esteja exercendo em maior número atividades no mercado de trabalho, em 

decorrência de seu mais elevado nível de escolarização, essas, em sua grande maioria, são 

consideradas secundárias no imaginário social, tais como: prestação de serviços, saúde, 

educação, etc., o que espelha nitidamente a segregação das mulheres. Saffioti argumenta que, 

“na estrutura patriarcal capitalista das ocupações, as mulheres não figuram como 

trabalhadoras, mas tão-somente como mulheres” (2005, p. 129).  

No sentido mais geral, 



as mulheres ainda são impedidas (ou gentilmente desaconselhadas) de 
desenvolver certas qualidades de liderança, certas habilidades cognitivas e 
práticas. Há poucas [...] juízas do Supremo Tribunal [duas], empresárias 
[média de 6% nas empresas privadas e de 3% nas estatais], vereadoras, 
deputadas [42], governadoras [duas], ministras [três] e ainda não tivemos 
nenhuma presidenta da república. (CARVALHO, 2000, p.18). 

Pesquisa Datafolha (Lavinas, 1999) sobre A Família Brasileira na Década de 90 

revela que,  mesmo diante de todas as mudanças pelas quais passou a sociedade, a maioria dos 

brasileiros (76%) com 16 anos ou mais que não passaram do 1º grau (atual Ensino 

Fundamental) acha melhor a mulher não trabalhar fora, quando o homem ganha bem. E 

apenas 37% das mulheres acham que, quando o marido ganha bem, elas também deveriam 

trabalhar. Essa visão é diferente em pessoas com maior escolaridade, entre as quais os 

preconceitos tendem a diminuir  – 56% dessas pessoas acham que as mulheres devem 

trabalhar fora de casa.  

O processo de cidadania pressupõe a eqüidade entre as mulheres e os homens 

constantemente, embora se reconheçam as barreiras para se alcançar tal igualdade, diante do 

fato de que “aceitar mudanças na representação do feminino e do masculino nos sistemas de 

relações e práticas comuns aos dois gêneros não somente altera a situação da mulher, como 

coloca em questão os conteúdos atribuídos à masculinidade e às práticas sociais associadas a 

ela.” (GUZMÁN, 2000, p. 68). 

 Constata-se que as influências oriundas do meio externo, que tanto significado 

trouxeram para o mundo – tais como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Guerra 

Civil Americana, as Revoluções Socialistas, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e, no 

caso particular do Brasil, a vinda da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, a Abolição da 

Escravatura, a Independência, a Proclamação da República e a Semana de Arte Moderna, em 

São Paulo, em 1922, onde teve destaque o trabalho da artista plástica Anita Malfatti –, não 

foram suficientes para  promover o processo da cidadania para as mulheres; mas plantaram as 

sementes que já permitem outras visões, como poderá ser visto no último capítulo, onde são 

analisados os resultados da pesquisa. 

 

1.2 Teoria das representações sociais 



A teoria das representações sociais busca compreender como os sujeitos constroem 

saberes sobre os objetos sociais; considera que os saberes do senso comum são construídos 

nas práticas sociais, através das comunicações cotidianas. A sua utilização nesta pesquisa, que 

promove a interposição da temática gênero, no contexto das mulheres das classes populares, 

com a da conquista da cidadania via educação, possibilita resgatar um entendimento da 

cidadania a partir da compreensão do grupo social investigado. 

Neste capítulo, sintetizamos inicialmente alguns postulados básicos da teoria das 

representações sociais, de forma a configurar o referencial teórico utilizado no trabalho. Em 

seguida focalizamos de forma mais específica a abordagem estrutural de Abric, com os seus 

conceitos de núcleo central e elementos periféricos das representações. Por último, 

abordamos a questão da representação social da cidadania feminina. 

De acordo com Moscovici, a teoria das representações sociais pode ser vista como  

uma teoria concebida para responder a questões especificas, com respeito a 
crenças e vínculos sociais e para descobrir novos fenômenos. A teoria das 
representações sociais está interessada, por um lado, em questões de 
vínculos sociais e da ação e, por outro lado, com o conhecimento social, 
comunicação e linguagem (2003, p. 380). 

Desde o início do seu desenvolvimento, ela sempre teve seu interesse voltado para 

“identificar o conteúdo do conhecimento do senso comum e olhar para os modos como ele se 

expressa na linguagem e comunicação.” (MOSCOVICI, 2003, p. 351). De acordo com o 

autor, “quando se estuda o senso comum, o conhecimento popular, nós estamos estudando 

algo que liga sociedade, ou indivíduos, a sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar.” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 322). 

As representações sociais “devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós já sabemos. E introduzir nele ordem e percepções.” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 46). Assim, a representação social passa a ter um significado que 

permite sua compreensão na dinâmica do sentido atribuído aos objetos sociais, ou seja, o 

senso comum atribuído a algo que “dá sentido ao conjunto da representação” (ABRIC, 1994, 

p. 73). 

Como afirmou Moscovici (2003, p. 105), “ao dizer que as representações são sociais 

nós estamos dizendo principalmente que elas são simbólicas e possuem tanto elementos 

perceptuais quanto os assim chamados cognitivos.” As representações sociais constituem um 

sistema de valores, de noções e de práticas, que asseguram a comunicação entre os membros 

de uma comunidade, de acordo com Moscovici (1978). 



O processo de comunicação social, segundo o autor, é condição determinante na 

formação do pensamento e da representação social como um conhecimento. Com a teoria 

das representações sociais, colocou-se o senso comum na ordem do dia, deixando-se de vê-

lo como formas confusas e fragmentadas de conhecimento. Como apontou Moscovici 

(1978), ele permite a apropriação do conhecimento científico pela sociedade, porém não 

implica a corrupção e a distorção desse conhecimento, mas apenas a contextualização na 

linguagem e compreensão da sociedade, dos elementos que lhe são peculiares, reais e 

simbólicos. De acordo com Moscovici, a representação social realiza a difusão do saber 

científico inédito, transformando-o numa forma de conhecimento socialmente elaborado, e 

partilhado enquanto saber prático do senso comum, para o entendimento de todas as 

pessoas 

Por lidar com o conhecimento do senso comum, relacionado ao dia-a-dia das pessoas, 

encontra-se no estudo das representações sociais uma estreita relação com as linguagens e 

comunicações do cotidiano. 

No momento que você passa de uma visão individualista para uma visão 
social de circulação do conhecimento e linguagens você tende a ver esse 
processo como um processo de comunicação, no decurso do qual a 
informação é transmitida e transformada. (MOSCOVICI, 2003, p. 352). 

As representações sociais explicam “o modo pelo qual o novo é engendrado nos 

processos de interações sociais” (MOSCOVICI, 2003). De acordo com Jodelet, elas são 

construídas através de dois processos: a objetivação e a ancoragem. A objetivação explica a 

representação como construção seletiva, esquematização estruturante, naturalização, isto é, como 

conjunto cognitivo que retém, entre as informações do mundo exterior, um número limitado de 

elementos ligados por relações, que fazem dele uma estrutura que organiza o campo de 

representação e recebe um status de realidade objetiva. (JODELET, 2005, p. 48). 

 Já a ancoragem, segundo a autora, ocorre como enraizamento no sistema de 

pensamentos, atribuição de sentido, instrumentalização do saber, explica a maneira pela qual 

informações novas são integradas e transformadas no conjunto dos conhecimentos 

socialmente estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis para interpretar 

o real, e depois são nela reincorporadas, na qualidade de categorias que servem de guia de 

compreensão e de ação. (JODELET, 2005, p. 48).  



1.2.1 A abordagem estrutural 

De acordo com Abric (1994), os elementos de uma representação social se estruturam 

de forma hierárquica, a partir de um núcleo central e um sistema  periférico. O núcleo central 

é a idéia mais forte e presente que determina a significação e organização interna da 

representação social, ao passo que os elementos periféricos são as idéias que circundam e 

reforçam o núcleo central.  

Dessa forma, as representações sociais, são, primeiramente, “simultaneamente estáveis 

e móveis, rígidas e flexíveis; segundo, são tanto consensuais como marcadas por fortes 

diferenças interindividuais.” (ABRIC, 1998, p. 34). O núcleo central da representação 

referenda e dá consistência aos fenômenos coletivos, isto é, às regras que regem o pensamento 

social. Ele é “estável, coerente, consensual e historicamente definido”, enquanto os elementos 

periféricos, por conta da “sua flexibilidade e sua permeabilidade, permitem integrar às 

representações variações individuais ligadas à história própria do sujeito, às suas experiências 

pessoais e ao seu vivido.” (ABRIC, 1994, p. 79, 80). 

“A representação social e os seus dois componentes, o núcleo central e os elementos 

periféricos, funcionam como uma entidade, onde cada parte tem um papel específico e 

complementar da outra parte.” (ABRIC, 1998, p. 33). Para o autor, o sentido da representação 

social é decorrente da função geradora do núcleo central, “o elemento pelo qual se cria ou se 

transforma a significação de outros elementos constitutivos da representação” (1998, p. 31).  

Por outro lado, de acordo com Abric (1994), os elementos periféricos têm uma grande 

importância para o funcionamento e a dinâmica das representações, uma vez que, por serem 

menos estáveis e mais permeáveis do que os elementos do núcleo central, permitem 

interferências individuais à representação, sem com isso comprometer sua centralidade. Essas 

características de mobilidade possibilitam mudanças de comportamentos e atitudes, 

provenientes das transformações ocorridas na sociedade. 

A transformação dos elementos periféricos apresenta uma dupla vantagem; 
de um lado permite à significação central da representação se manter, e, do 
outro, autoriza a integração de novas informações à representação, sem 
ocasionar transtornos importantes à organização do campo. (ABRIC, 1994, 
p. 76).  

Para se compreender a “natureza de uma representação e sua difusão em uma 

população qualquer, torna-se indispensável recuperar o núcleo central.” (ABRIC, 1994, p. 



76,77). Entretanto, por sua rigidez, esse núcleo não possibilita um fácil entendimento, e é 

através dos elementos periféricos que se pode chegar até ele. 

Com o objetivo de apresentar com mais clareza as características e diferenças entre o 

núcleo central e os elementos periféricos das representações sociais, reproduzimos abaixo um 

quadro  elaborado por Abric (1994):  

 Quadro 1- Sistema central e periférico da representação  

Sistema Central Sistema Periférico 

Ligado à memória coletiva e à 

história do grupo 

Permite a integração das 

experiências e histórias individuais 

Consensual 

Define a homogeneidade do grupo 

Suporta a heterogeneidade do 

grupo 

Estável 

Coerente 

Rígido 

Permeável 

Suporta as contradições 

Resiste às mudanças Evolutivo 

Pouco sensível ao contexto 

imediato 

Sensível ao contexto imediato 

Funções: 

- gera a significação da 

representação 

- determina a sua organização 

Funções: 

- permite adaptação da realidade 

concreta 

- permite a diferenciação do 

conteúdo 

- protege o sistema central 

Fonte: L’organisation interne des représentations socialis, (1994, p. 81).  

Pode-se constatar, por meio das informações disponibilizadas no quadro, que ambos 

os sistemas são fundamentais e se complementam. Apesar da estabilidade, coerência e rigidez 

que acompanham o sistema central, o mesmo tem duas funções: gerar a significação da 

representação e determinar a sua organização, o que permite a existência e a elaboração, 

através do senso comum, das idéias e concepções adotadas no meio social. 



Ao mesmo tempo, o sistema periférico suporta a heterogeneidade do grupo social, 

mantendo e protegendo o núcleo central. Com sua permeabilidade, suporta as contradições 

inerentes à diversidade de um grupo social, permitindo a adaptação da realidade concreta e a 

diferenciação do conteúdo. 

Apesar da inflexibilidade do núcleo central, os elementos periféricos vão possibilitar a 

“transformação progressiva da representação”. A partir da inserção de novos elementos no 

sistema periférico, vão ocorrer pequenas e gradativas mudanças, que irão se tornando mais 

acentuadas e salientes. As mudanças na representação podem se processar, assim, de forma 

contínua, como aponta o autor: 

A transformação da representação vai, portanto, se efetuar sem ruptura, quer 
dizer, sem a eclosão do núcleo central. Os esquemas ativados pelas novas 
práticas vão, progressivamente, se integrar àquelas do núcleo central e 
fusionar com elas para construir um novo núcleo, portanto, uma nova 
representação. (ABRIC, 1994, p. 84). 

Abric ressalta que “os elementos novos e discordantes vão ser integrados nas 

representações por uma transformação do sistema periférico”. Inicialmente, porém, o núcleo 

central da representação se mantém estável e insensível a essas mudanças. Enquanto isso se 

verificar, estaremos “em presença de uma transformação real, porém superficial da 

representação. Por outro lado, em situações percebidas como irreversíveis, as práticas novas e 

contraditórias vão, certamente, ter conseqüências muito importantes sobre a transformação da 

representação. (1994, p. 83).  

Conforme coloca Santos, “na construção do senso comum, sujeito, objeto e sociedade 

são considerados inseparáveis e busca-se compreender processos intra e interindividuais que 

ocorrem simultaneamente em contextos históricos e socioculturais precisos.” (1998, p. 155). 

Assim, o estudo das representações sociais requer uma articulação entre o consensual e o 

heterogêneo, entre o coletivo e o individual.  

 Não se pode também perder a referência de que um objeto para ter representação deve 

possuir uma relação importante com a vida e o contexto social. Assim, deve englobar recursos 

humanos, psicológicos, biológicos e sociais que estão norteando um tema específico, dentro 

de sua diversidade. No nosso caso, em particular, esse objeto é a cidadania feminina. 



1.2.2 Cidadania e representação social 

Pensar no Brasil, na Nação, no Estado, na exclusão, na desigualdade, na cidadania, nas 

mulheres, nos homens, nos jovens, etc. é um processo complexo, em face das políticas 

compensatórias e pontuais para minimizar os conflitos sociais, diante da pobreza, miséria e 

marginalidade, que atingem em geral as pessoas das classes populares. A escolha da temática 

da cidadania no feminino, considerando o contexto de gênero via políticas públicas 

educacionais, foi feita em função da constatação das imposições e limites sofridos 

especialmente pelas mulheres.  

A proposta de enfocar a cidadania através do estudo das representações sociais ocorreu 

por entendermos que este tem uma preocupação maior com a compreensão dos valores, 

atitudes e processos da coletividade, rompendo com sistemas teóricos voltados primordialmente 

para o individual, a exemplo do positivismo. Não se quer com isso negar o sujeito, mas 

apenas oferecer uma nova perspectiva de se ver a mulher no seu contexto social. A 

representação, sem perder de vista o sujeito, trabalha com o conhecimento do senso comum, 

coletivo, oriundo dos processos de comunicação e linguagem, mecanismos reais das relações 

humanas e sociais (MOSCOVICI, 2003). 

Diante de ações pontuais e precárias para o campo da cidadania feminina, 

consideramos importante trabalhar com a representação social, que lida diretamente com o 

contexto social e as relações e interpretações do grupo sobre um dado fenômeno. Através do 

estudo da representação social da cidadania feminina, é possível estabelecer uma visão mais 

clara de como a mesma se organiza no universo do senso comum, lidando com a compreensão 

das próprias mulheres sobre as questões que as cercam, numa sociedade patriarcal, 

androcêntrica e neoliberal.  

Para a plena  vivência da cidadania pelas mulheres, reconhecemos que é importante o 

alcance de todos os seus direitos. Porém, dada a amplitude da temática e do universo 

feminino, foi preciso fazer um recorte. Assim, a proposta deste trabalho parte da compreensão 

de que embora todos os direitos sejam fundamentais para se alcançar a cidadania, um  deles se 

destaca e assume um contexto mais amplo para o presente trabalho: as políticas sociais 

voltadas para a educação.  

Tomando como campo a escola e seu processo educacional para estudar a 

representação social da cidadania feminina, a pesquisa possibilitou um aprofundamento na 

vivência cotidiana das mulheres no ambiente escolar, permitindo uma leitura mais próxima da 



realidade, ao lidar com a linguagem e a comunicação de maneira direta, na simplicidade das 

relações interpessoais. Essa proximidade com os fenômenos sociais é necessária para 

viabilizar ações e intervenções a partir da fala das próprias pesquisadas. 

As idéias trazidas e compartilhadas no grupo social permitem a elaboração do 

conhecimento compartilhado na sua diversidade, ao mesmo tempo em que possibilitam o 

entendimento a partir do somatório das idéias diferenciadas e postas no e pelo grupo. Como 

chama a atenção Moscovici (1978), qualquer coisa  de individual pode tornar-se social, ou 

vice-versa. Isso não quer dizer, entretanto, que as representações sociais sejam homogêneas e 

partilhadas por todo o grupo ou sociedade, igualmente. Segundo Moscovici, elas são 

partilhadas, sim, mas não homogêneas; são partilhadas na heterogeneidade da desigualdade 

social.  

São as diferenças entre os seres humanos – tendo em vista sua formação, valores, 

hábitos, etc. – que terminam por prover uma visão diversificada do processo social por cada 

ator social, mas nem por isso justifica-se a discriminação. É através desta partilha heterogênea 

que a sociedade constrói seus caminhos e busca suas soluções. Nas palavras de Benevides, “a 

diferença pode ser enriquecedora, mas a desigualdade pode ser um crime” (1998, p. 141). O 

processo da democracia implica a “tolerância como respeito às diferenças e à variedade da 

criatividade cultural e a tolerância como o reconhecimento pleno da igualdade e dignidade de 

todos – indivíduos ou grupos – apesar das diferenças.” (BENEVIDES, 1998, p. 146). 

As diferenças são essenciais, uma vez que são elas que promovem mudanças, 

crescimento e desenvolvimento da humanidade, possibilitando o processo de socialização e 

convivência dentro das diversidades que criam áreas de conflito. Porém, conflito não é 

impedimento e impossibilidade de transformação; ele gera  a crise, mas com ela e a partir dela  

as pessoas se transformam, já que o conflito cria idéias, tensões e busca de soluções para 

responder às questões necessárias. 

Almeida (2005, p. 42) argumenta que as representações sociais formam sistemas que 

têm por objetivo substituir as teorias espontâneas por versões com uma definição específica, 

compartilhadas pelos membros de um grupo, que passa a incorporá-las no seu cotidiano. No 

interior do grupo, as representações sociais cumprem duas funções: contribuem “com os 

processos de formação de condutas e de orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, 

1978, p. 26). A estas podemos acrescentar duas outras propostas por Abric (1994): a função 

identitária, que pretende salvaguardar a imagem positiva do grupo e sua especificidade; e a 

função justificadora, que permite aos atores manter ou reforçar os componentes de 

diferenciação social nas relações entre grupos. 



As representações sociais “[...] restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, 

explicitando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se tornem acessíveis a qualquer 

um e coincidam com nossos interesses imediatos.” (MOSCOVICI, 2003, p. 52). No caso 

específico do nosso estudo, a utilização da representação social permitiu resgatar um 

entendimento da cidadania a partir da compreensão dos sujeitos diretamente envolvidos – as 

mulheres. 

 De acordo com Sá (1998), as representações sociais são processos e estruturas que 

emergem das práticas em vigor na sociedade e na cultura em que o processo é constantemente 

alimentado, embora possam perpetuá-la ou contribuir para sua própria transformação, no 

contexto geral. Ao procurar estudar a cidadania pela ótica da representação social, buscamos  

compreender como ela está representada nas idéias, opiniões e concepções das mulheres, de 

forma a proporcionar uma visão que possa ensejar ações capazes de conduzir a rupturas a 

médio ou longo prazo.   

 Diante dos avanços, recuos e questões conflitantes no processo da cidadania feminina, 

o estudo das representações sociais contribui para trazer dados significativos sobre o tema, a 

partir do olhar das próprias mulheres, podendo servir como referência para a elaboração de 

políticas que favoreçam “o reconhecimento das mulheres nos espaços como atores sociais 

com direito a participar nos espaços públicos – onde se identificam e constroem as 

necessidades sociais – e a ser interlocutoras do Estado.” (GUZMÁN, 2000, p. 65) 

Por outro lado, entendemos ser a educação o movimento central da promoção do 

desenvolvimento e crescimento dos seres humanos em todos os seus aspectos e sentidos, 

impulsionando mudanças nas representações sociais e produzindo novos caminhos. Mézáros 

disse que, se 

[...] os elementos progressistas da educação formal forem bem-sucedidos em 
redefinir a sua tarefa num espírito orientado em direção à perspectiva de uma 
alternativa hegemônica à ordem existente, eles poderão dar uma contribuição 
vital para romper a lógica do capital, não só no seu próprio e mais limitado 
domínio como também na sociedade como um todo. (2005, p. 59).  

 
 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 
 

OBJETIVOS E MÉTODO 
 
 

Ô abre alas, que eu quero passar 
Eu sou da Lira, não posso negar 

   Ô abre alas, que eu quero passar 
                                                  Rosas de Ouro é quem vai ganhar 

Ô Abre Alas 
Chiquinha Gonzaga 

 
 
Neste capítulo focalizamos os objetivos e os aspectos metodológicos do trabalho, 

fazendo uma rápida abordagem da perspectiva teórica utilizada, contextualizando o local da 

pesquisa, traçando o perfil dos sujeitos, descrevendo as etapas do trabalho e especificando os 

procedimentos e instrumentos usados, tanto para a coleta quanto para a análise dos dados.  

2.1 Objetivos e hipótese 

O presente trabalho tem como objeto de preocupação a eqüidade de gênero no 

tocante às ações da educação em torno das exclusões socioeconômicas e simbólicas das 

mulheres e a sua devida inserção nos rumos de seus direitos sociais, como cidadãs. Através 

do estudo das representações sociais sobre cidadania das mulheres participantes desta 

pesquisa buscamos responder à seguinte questão: É possível que as representações sociais 

das mulheres sobre a cidadania, no espaço escolar, apresentem concepções de submissão e 

dependência?  

A partir dessa preocupação e diante da questão colocada, formulamos os seguintes 

objetivos e hipótese: 

Objetivo geral 

• Investigar as representações sociais de cidadania entre mulheres escolarizadas das 

classes populares, regularmente matriculadas na última série do Ensino Médio – 

completando o Ciclo Básico da Educação –, na cidade de Caruaru /Pernambuco.  

 



 

Objetivos específicos 

• Destacar conteúdos de gênero presentes na compreensão das mulheres sobre a 

cidadania.  

• Analisar se a escola tem alguma contribuição para a reformulação de processos 

discriminatórios em relação à mulher. 

 Hipótese  

• Mesmo com uma maior participação e escolarização das mulheres, e sua presença no 

mercado de trabalho, elas ainda não se percebem como cidadãs ativas. As estruturas 

patriarcais e de classe ainda não foram rompidas em seu todo, percebendo-se de forma 

significativa elementos discriminatórios e/ou exclusões econômicas e simbólicas sobre 

as mulheres. 

Os resultados estão apresentados no quarto capítulo, onde se evidenciam as relações, 

as dificuldades, os pontos convergentes e divergentes encontrados nas representações sociais 

de cidadania das mulheres pesquisadas, a partir da análise do EVOC e dos Conteúdos 

Temáticos, procurando identificar elementos que possam pressupor ou sugerir atitudes e 

ações no sentido de romper antigas discriminações e estereótipos do contexto de vida das 

mulheres. 

2.2 Caminhos metodológicos 

Para a realização deste estudo, buscamos a perspectiva sócio-histórica, que permeou 

todo o trabalho, tendo em vista a perspectiva dialética assumida. O processo dialético 

“considera que o fenômeno ou processo social tem que ser entendido nas suas determinações 

e transformações dadas pelos sujeitos. Compreende uma relação intrínseca de oposição e 

complementariedade entre o mundo natural e social, entre o pensamento e a base material.” 

(MINAYO, 1998, p. 25). 

  Assim, com base nesta visão de se trabalhar a partir da própria realidade em 

transformação e da interpretação dos contrários, procuramos resgatar, através da  pesquisa – 



com o questionário, a associação livre e a entrevista –, a estrutura da dinâmica social, as 

relações interpessoais, os aspectos sociais, afetivos e culturais, na tentativa de aproximação da 

realidade em que se organizam as mulheres em relação à questão da discriminação de gênero 

no campo educacional, no sentido de viabilizar o processo de cidadania e autonomia, por 

meio do estudo das representações sociais. 

Assim, foi possível verificar os significados que as mulheres tinham da cidadania, 

através dos aspectos objetivos e subjetivos da fala e do entendimento no momento real. O 

estudo das representações sociais possibilitou a leitura e a interpretação dos dados de acordo 

com a realidade presente das mulheres entrevistadas. 

Os dados foram analisados a partir da abordagem qualitativa, que visa apreender “a 

complexidade da vida humana [...] uma vez que estuda o comportamento humano e social” 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 78). A abordagem qualitativa parte de “um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos [...] um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas.” (MINAYO, 1998, p. 21-22 ).  

Foram utilizados também dados quantitativos, que possibilitaram a compreensão de 

aspectos objetivos, ao mesmo tempo que deram suporte às informações qualitativas, a 

exemplo dos dados sociodemográficos, que permitiram traçar uma visão mais completa da 

situação econômica das mulheres, e em termos de idade, tipo de trabalho, etc. 

Para a efetivação da pesquisa, utilizamos o procedimento descrito a seguir. 

Inicialmente, foi feito um levantamento das escolas públicas existentes em Caruaru – num 

total de 14 estabelecimentos - e realizado o sorteio de seis escolas, distribuídas em função de 

sua localização geográfica, e sua aplicação autorizada pela Gere do Agreste Cento Norte 

(anexo 1). Em seguida, efetuamos um contato com as escolas para esclarecer os objetivos da 

pesquisa e solicitar a autorização para a realização do trabalho. 

Após o encaminhamento do projeto e aprovação pelo Comitê de Ética da UFPE 

(anexo 2), foi aplicado o questionário, primeiro junto a dez mulheres, com a mesma 

escolarização e faixa etária dos sujeitos da pesquisa, porém estudantes em uma outra escola 

pública da cidade, que não havia sido sorteada para fazer parte do universo estudado. A 

aplicação desse questionário, em forma de pré-teste, visava um melhor direcionamento das 

perguntas, evitando, assim, interferências desnecessárias e minimizando ao máximo as 

dificuldades para sua análise.  

Por sua vez,  



O pré-teste refere-se à aplicação prévia do questionário a um grupo que 
apresenta as mesmas características da população incluída na pesquisa. Tem 
por objetivo revisar e direcionar aspectos da investigação, [...], teste do 
processo de coleta e tratamento dos dados, [...], [e também] serve para 
treinar e analisar os problemas apresentados pelos entrevistados, e obter 
informações sobre o assunto estudado etc. (RICHARDSON, 1999, p. 202-
203). 

Depois do teste, foram investigadas no total 114 mulheres26, com idade entre 17 e 33 

anos, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio das seis escolas públicas estaduais 

sorteadas – dentre as 14 existentes na cidade de Caruaru –, seguindo o critério geográfico de 

norte, sul, leste, oeste e centro. Todas assinaram o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido (anexo 3). O trabalho de investigação ocorreu, com a aplicação de um 

questionário (anexo 4) que continha uma questão de associação livre, cuja expressão indutora 

era “ser cidadã”. Em seguida, as mulheres responderam a um outro conjunto de questões 

sobre o perfil socioeconômico, relações familiares, escolaridade, cidadania, gênero, 

discriminação, preconceitos, machismo, trabalho privado e público, etc.  

A partir da análise dos dados obtidos com o questionário e a associação livre foi 

possível construir um roteiro de entrevista semi-estruturada (anexo 5), aplicado 

individualmente a 12 mulheres dentre as 114, nas escolas, com o objetivo de obter uma visão 

com maior profundidade. 

A análise dos resultados foi realizada em etapas. Primeiro foram analisados os dados 

da associação livre, com o apoio do software EVOC, que permitiu delinear a estrutura da 

representação social, com os elementos do núcleo central e os elementos periféricos. Partimos 

da “premissa de que os termos que atendessem, ao mesmo tempo, aos critérios de evocação 

com maior freqüência e nos primeiros lugares, supostamente teriam uma maior importância 

no esquema cognitivo do sujeito” (FISCHER et al., 2003, p. 5). 

Para os demais elementos subjetivos que apareceram no questionário e na entrevista, 

recorremos à ‘análise do conteúdo temático’, que possibilitou extrair as idéias subjacentes e 

latentes contidas no discurso das pesquisadas, compreendendo ou tentando compreender o 

significado objetivo e subjetivo da fala, isto é, os temas subjacentes que apareceram nas 

informações colhidas. Essas informações também serviram para aprofundar a compreensão do 

núcleo central e dos elementos periféricos que estruturaram a representação.  

Com base em Abric (1994), os dados obtidos através da associação livre e processados 

com utilização do EVOC delinearam uma estrutura da representação social de cidadania que 

                                                           
26 Todas as 114 mulheres participantes da pesquisa assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, e as 

12 selecionadas para a entrevista firmaram outro documento com o mesmo termo. 



teria como zona central o direito, a educação, a igualdade, a participação, o respeito e a 

responsabilidade.  

A partir da análise da associação livre pode-se afirmar que as mulheres parecem 

compartilhar uma noção de cidadania que se aproxima da idéia de cidadania ativa, ressaltando 

a participação, liberdade, informação (educação) e pluralismo (respeito, dignidade e 

solidariedade). Ao justificarem, entretanto, a escolha das palavras associadas, elas ressaltam 

que esses elementos não são ainda efetivados na vida cotidiana, que se caracterizaria bem 

mais pela ausência de liberdade, participação, respeito, direitos, desejo e realização prática. 

Buscamos, então, aprofundar os significados atribuídos por essas mulheres, a partir 

das entrevistas realizadas. Com base na análise de conteúdo temático, foi possível identificar 

quatro grandes temas destacados das falas das mulheres no que se refere à cidadania: 

percepção sobre ser mulher, ser mulher na escola, liberdade e cidadania e expectativas para o 

futuro. 

O tema percepção de ser mulher aparece quando elas são unânimes ao afirmar que 

ser mulher é algo bom ou ótimo, entretanto, reconhecem a existência de fortes diferenças 

entre elas e os homens, na medida em que eles seriam menos discriminados e teriam maior 

participação social, maior participação no mercado de trabalho, enfim, mais direitos que elas 

na sociedade. 

Por outro lado, elas também pontuam avanços significativos. Reconhecem que a 

discriminação e a exclusão são oriundas da sua condição de mulher, e acreditam que 

mudanças estão ocorrendo no sentido da construção da cidadania. É importante ressaltar que 

as mulheres apresentam concepções novas de cidadania, como vai ser possível constatar 

através do núcleo central da representação, porém, admitem a necessidade de mudanças de 

atitudes e comportamentos para que isso seja efetivado no cotidiano.  

O tema ser mulher na escola surge quando as mulheres afirmam que no espaço 

escolar são menos discriminadas e excluídas pelos colegas, principalmente pelo corpo 

docente, mas apontam que os livros didáticos ainda reproduzem tais exclusões. Elas dizem 

que nos livros ainda é freqüente as mulheres serem apresentadas em condições inferiores, 

quando aparecem, uma vez que a predominância é da figura do homem.  

Por outro lado, segundo informações obtidas junto ao corpo dirigente das escolas e às 

alunas pesquisadas, ficou claro que apesar da existência de questão específica de gênero nos 

Temas Transversais, em nenhum dos estabelecimentos de ensino selecionados esses temas 

foram ou eram trabalhados visando à superação das discriminações de gênero.  



É necessário, entretanto, destacar que as mulheres reproduziram em suas falas antigos 

estereótipos no que se refere a um suposto ‘dom natural’ das mulheres para as matérias 

ligadas ao português, enquanto os rapazes seriam mais fortes em matemática. Tais idéias 

reforçam o papel da mulher como dotada de características ligadas à comunicação com o 

outro, doce e meiga, enquanto o racional científico e prático seria atributo do universo 

masculino. 

No que se refere à questão de liberdade e cidadania, os resultados apontam para um 

modelo patriarcal, que promove múltiplas exclusões, atuando na ordem da subjetividade e da 

objetividade. Percebem-se dificuldades como, por exemplo, o fato de elas terem a chave da 

casa, mas serem obrigadas a voltar no horário estabelecido, enquanto o irmão pode chegar à 

hora que quiser, o que torna nítida a desigualdade no tratamento. As desigualdades de gênero 

são reproduzidas tanto na família e na sociedade quanto, em parte, nas escolas, promovendo 

situações de discriminação e de papéis estereotipados, que afastam as mulheres da plena 

possibilidade de vivência da cidadania, como mostram as respostas das 114 entrevistadas,  

revelando condições de exclusão de ordem material e também de ordem simbólica.  

 Por fim, aparecem as expectativas para o futuro. É importante observar que, embora 

apontem mudanças e novos processos na escola, ao falar do futuro, as mulheres reconhecem 

que mesmo estudando não terão melhores condições de trabalho. Em sua grande maioria, 

assumem que o trabalho doméstico é o futuro que lhes é reservado, uma vez que se 

consideram ainda discriminadas no mercado de trabalho e no contexto social em geral. Dessa 

forma, observou-se que, mesmo com maior escolaridade, as mulheres entrevistadas não 

percebem uma vinculação da educação com um aumento de sua participação na sociedade. 

 Há, portanto, uma distância entre a representação social da cidadania dessas mulheres 

e as expectativas que elas têm em relação a si mesmas. Elas conhecem os elementos que 

constituem a cidadania e a necessidade de possuí-los para uma vida digna. Contudo, ao 

destacar os estereótipos e discriminações sofridas, mesmo admitindo que não gostem de tal 

situação, terminam por justificá-la como uma questão de cultura, sem vislumbrar sugestões de 

mudanças. 

Por outro lado, o ensino público reproduz a ideologia da classe dominante, 

percebendo-se falta de qualidade e competência para promover o pleno desenvolvimento 

humano, bem como para criar bases para o aprofundamento dos estudos, apresentando-se 

apenas como reprodutor do conhecimento, sem perspectivas críticas, criativas e 

transformadoras. Soma-se a isso a falta de uma maior habilidade diante de um mercado de 



trabalho cada vez mais restrito, precário, tecnológico e contraditoriamente mais exigente em 

relação à mão-de-obra. 
 

2.2.1 Sujeitos e materiais 

O presente trabalho foi desenvolvido em seis escolas públicas estaduais de Caruaru, 

sorteadas dentre as 14 existentes, por intermédio dos seguintes instrumentos de pesquisa: um 

questionário e a associação livre com 114 mulheres; e uma entrevista com 12 mulheres, com 

idades entre 17 e 33 anos – média de 20,75 anos nas entrevistas –, regularmente matriculadas 

no 3º ano do Ensino Médio.   

As mulheres participantes da pesquisa foram escolhidas por possuírem experiências 

diferenciadas dentro do mesmo espaço – a escola – e pontos de vista conflitantes, de acordo 

com as diferenças de suas respectivas comunidades. 

2.2.2  Instrumentos de pesquisa 

O questionário 

O questionário teve como finalidade traçar as características não só no âmbito 

individual, mas também do grupo, isto é, “a mediação de variáveis individuais ou grupais” 

(RICHARDSON, 1999, p. 190); e averiguar um conjunto de idéias sobre: escolaridade, 

cidadania, gênero, discriminação, preconceitos, machismo, trabalho privado e público, dados 

sociodemográficos, etc. 

 Uma parte do questionário era constituída de algumas perguntas fechadas de cunho 

sociodemográfico, tais como idade e tempo de escolarização, com “categorias ou alternativas 

de respostas fixas e preestabelecidas” (RICHARDSON, 1999, p. 191). Outra parte  

compunha-se de perguntas abertas, as quais, de acordo com Richardson, permitem conhecer 

de forma mais profunda as atitudes das pessoas diante de uma questão em que “evidentemente 

são necessárias várias perguntas visando abranger a multidimensionalidade da problemática” 

(p. 190). Esse tipo de pergunta deve ser utilizado também quando se “deseja uma maior 

elaboração das opiniões do entrevistado” (p. 193). 



 A escolha de perguntas abertas e  fechadas no questionário é um reflexo dos limites 

que cada uma pode proporcionar para a análise dos resultados. As perguntas abertas, que são 

também chamadas de ‘livres’ ou ‘não limitadas’, são as que permitem ao 
informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir 
opiniões. Possibilitam investigações mais profundas; entretanto, apresentam 
alguns inconvenientes: dificultam a resposta ao próprio informante, que 
deverá redigi-la, o processo de tabulação, o tratamento estatístico e a 
interpretação. A análise é difícil, complexa e demorada. (MARCONI; 
LAKATOS, 2003, p. 204). 

 Porém, Richardson afirma que “uma das vantagens das perguntas abertas é a 

possibilidade de o entrevistado responder com mais liberdade, não estando restrito a marcar 

uma ou outra alternativa. Isso ajuda muito o pesquisador quando ele tem pouca informação ou 

quer saber um assunto.” (1999, p. 195).  

 Por outro lado, optou-se pela utilização do contato direto, uma vez que na aplicação 

indireta 

[...] há pelo menos possibilidade de os entrevistados não responderem ao 
questionário ou deixarem algumas [perguntas] em branco. No contato direto, 
o pesquisador pode explicar e discutir os objetivos da pesquisa e do 
questionário, responder dúvidas que os entrevistados tenham em certas 
perguntas. (RICHARDSON, 1999, p. 196). 

A associação livre 

O método utilizado seguiu o caminho proposto por Abric (1994). Para tanto, utilizou-

se a associação de palavras27, que consiste na apresentação de uma palavra ou expressão 

indutora (SER CIDADÃ), para que as mulheres participantes da pesquisa produzissem várias 

palavras, expressões ou adjetivos que lhes ocorressem na mente, de maneira espontânea. 

Como sugeriu o autor, “o caráter espontâneo - é portanto menos controlado – e a dimensão 

projetiva desta produção deveria pois aquiescer, muito mais fácil e rapidamente do que uma 

conversação, os elementos que constituem o universo semântico do termo ou do objeto 

estudado,” (ABRIC, 2003, p. 66). 

Nota-se, assim, que a associação livre permite a obtenção de respostas mais 

espontâneas, possibilitando o delineamento do núcleo central e dos elementos periféricos. O 

núcleo central é a idéia mais forte presente que dá sentido à representação social, portanto, é 

“o elemento fundamental da representação social porque determina, ao mesmo tempo, sua 

                                                           
27 Que fez parte do questionário. 



significação e sua organização interna” (ABRIC, 1994, p. 73). Os elementos periféricos são as 

idéias que reforçam o núcleo central. 

A entrevista semi-estruturada 

De acordo com Richardson, a entrevista tem como finalidade  

obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais relevantes de 
determinado problema: as descrições de uma situação em estudo [...] procura 
saber, como e por que algo ocorre, em lugar de determinar a freqüência de 
certas ocorrências, nas quais o pesquisador acredita. (1999, p. 208). 

Dessa forma, com a realização da entrevista buscamos obter um maior aprofundamento 

dos argumentos expressos no questionário e na associação livre. Ao trazer à tona elementos 

subjetivos, esse instrumento permitiu aprofundar os dados a respeito da compreensão das 

mulheres sobre os princípios de sua cidadania. 

A entrevista semi-estruturada possibilitou abordar o tema pesquisado, a partir de um 

roteiro com perguntas fechadas e abertas, elaborado com base nos dados apontados pelo 

questionário. As perguntas contemplaram aspectos como: cidadania, mulheres, representação 

social, discriminação e exclusão social e simbólica. Tal processo permite um maior 

grau de liberdade assegurada pela técnica, tanto para o entrevistador, quanto 
para o entrevistado, em relação à formulação de perguntas e às respostas [...] 
começando pelas informações mais acessíveis – fatos, comportamentos – até 
chegar a níveis mais psicológicos e profundos – opiniões e atitudes etc. 
(MAISONNEUVE; MARGOT-DUCLOT apud RICHARDSON, 1999, p. 
209). 

 A liberdade que as entrevistadas tinham para expressar suas idéias, atitudes e 

convicções viabilizou a obtenção de importantes dados qualitativos, cuja análise possibilitou o 

aprofundamento dos  temas subjacentes que apareceram nas informações colhidas.  

2.2.3 Contexto da pesquisa 

A pesquisa de campo foi realizada na cidade de Caruaru (anexo 6), que fica localizada 

na mesorregião do Agreste e na microrregião do Vale do Ipojuca, no estado de Pernambuco. 

Sua população era de 253.312 mil habitantes em 2000, de acordo com os dados do censo 

demográfico (IBGE, 2000), concentrando 217.084 pessoas na zona urbana e 36.228 na zona 

rural. Esse total estava dividido entre 133.219 mulheres e 120.093 homens. O município está 



situado a 140,7 km de distância da capital do Estado e possui uma área total de 932 km2. 

Além da sede do município, existem três distritos e 11 povoados.  

Caruaru, apesar de ser uma cidade do interior, tem acompanhado, como toda cidade de 

médio e grande porte, o processo da globalização. A curta distância e o fácil acesso pela BR-

232 permitem um vínculo direto com a capital. Assim, é possível supor que se a pesquisa 

tivesse sido aplicada no Recife não haveria uma grande diferença nos resultados obtidos.  

A atividade econômica se estrutura fortemente no setor terciário, com predominância 

do comércio – onde se destacam o artesanato e a feira da Sulanca, evento semanal que atrai 

pessoas de outras cidades, bem como da Paraíba e de Alagoas – e do turismo. Há também 

uma participação significativa da indústria, dentro do pólo de confecções do Agreste. Em 

1999, segundo dados do Ministério do Trabalho (RAIS), o município possuía um total de 

21.352 trabalhadores oficiais, divididos nos três setores de produção: 16.214 no setor terciário 

(comércio e serviços), 4.748 na indústria e 390 na agropecuária (CONDEPE, 2004).28  

No setor terciário costuma haver uma proporção elevada de trabalhadores informais, 

pois as atividades favorecem a informalidade. Assim, a cidade possui um número expressivo 

de pessoas em trabalhos precários, sem carteira assinada e com baixa remuneração. Esses 

aspectos apareceram nos dados da pesquisa: apenas uma das entrevistadas tinha seus 

documentos regularizados. 

Há, portanto, um percentual significativo de pobreza, podendo-se encontrar a exclusão 

social como algo marcante em Caruaru, de acordo com os dados do CONDEPE (2004),   

sendo a renda média mensal dos chefes de domicílio de 2,3 salários mínimos. A renda 

familiar per capita média no município é de apenas 0,92 salário mínimo. 

Assim, a pobreza é  evidente e as condições de vida são precárias, aparecendo 14 

favelas, 11 loteamentos clandestinos e 15 irregulares29, nos quais as residências não 

apresentam banheiro interno, os esgotos caminham a céu aberto na frente da residência, não 

há água encanada, etc. 

 Essas condições de vida da população – acesso a saúde, educação, moradia, transporte, 

alimentação, saneamento, etc. – refletem a organização do espaço social brasileiro. Isso 

resulta do modo de vida estabelecido nas sociedades do mundo de hoje, em que as relações 

sociais, humanas e de produção estão estruturadas com uma divisão social, econômica e 

política entre as classes sociais, como pontuou Harnecker e Uribe (1979). 

                                                           
28 As mulheres que participaram da pesquisa, bem com os demais membros de suas famílias, quando 

trabalhavam no espaço público, estavam ocupados basicamente no comércio (feira da Sulanca e outros). 
29 Dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Caruaru, 2004: <www.prefeituracaruaru.gov.br>. 



Por sua vez, as políticas públicas educacionais desenvolvidas na cidade seguem as 

regras estabelecidas para o Brasil e Pernambuco, como um todo, principalmente no caso das 

escolas investigadas, pois todas pertencem à Rede Pública Estadual de Ensino, e ficam ligadas 

à Gerência Regional de Educação (GERE) de Caruaru, responsável pelas 14 escolas de 

Ensino Médio da cidade. De acordo com o Plano Diretor de Caruaru (2002), havia 80.882 

alunos matriculados no Ensino Médio no município. 

A taxa de evasão escolar em Caruaru de acordo com o Plano Diretor (2002) é de 

13,4% e a de reprovação, de 10,2%, o que demonstra haver problemas de ensino-

aprendizagem, já que somando-se evasão com reprovação tem-se um percentual  de 23,6% 

dos alunos inicialmente matriculados que não conseguem concluir o ano letivo.  

A situação no Ensino Médio é bastante séria em Pernambuco, tendo em vista que 

ocorre um gradativo decréscimo no número de matrículas a cada série, em ambos os sexos, 

embora os números se apresentem um pouco mais favoráveis no caso das mulheres. Tendo 

como base o ano de 2003, na 1ª série elas são 80.764, e quando chegam à 3ª série em 2005 são 

apenas 53.941, verificando-se uma redução de 33,21%. No que se refere aos homens, neste 

mesmo ano havia 60.868 alunos matriculados na 1ª série em 2003, chegando à 3ª série em 

2005 com 38.412, o que representa uma queda de 30,9%. 

Na cidade de Caruaru, encontramos essa mesma realidade. Também tendo como 

referência o ano de 2003, na 1ª série do Ensino Médio há 2.515 alunas matriculadas, mas 

apenas 1.386 estão matriculadas no 3º ano no ano de 2005, o que indica um declínio de 

44,89%. O problema é maior com os homens, pois no 1º ano eles eram 2.016 (número inferior 

ao de mulheres), e no 3º ano somavam apenas 1.159, uma diminuição de 41,72 %. 

Tais dados mostram uma contradição. Mesmo com as mulheres sendo em maior 

número e permanecendo mais tempo na escola – local promotor da cidadania –, isso não tem 

se revertido em uma maior participação delas no contexto social, político, econômico e 

ideológico da sociedade. Assim, nesta cultura androcêntrica, as mulheres das classes 

populares ainda terminam por serem mais excluídas. 

2.2.4 Instrumentos de análise dos dados 

Para a organização, interpretação e condensação dos dados, vários instrumentos foram 

utilizados: a análise de conteúdo temática foi aplicada para a parte qualitativa dos dados do 

questionário e grande parte da entrevista; já os dados quantitativos do questionário foram 



processados com a ajuda do software EXCEL, que permitiu a construção de gráficos que 

possibilitaram uma melhor análise dos resultados; e os dados da associação livre foram 

estudados através do software EVOC, que permite a análise da estrutura de representação 

social, delineando os elementos do núcleo central e os elementos periféricos. 

A análise através da representação social é uma “tentativa de descrever mais 

claramente o contexto em que a pessoa é levada a reagir a um estímulo particular e a explicar, 

mais acuradamente, suas respostas subseqüentes.” (MOSCOVICI, 2003, p. 36).  

Por sua vez, a análise de conteúdo dos dados da entrevista possibilitou extrair as idéias 

subjacentes e latentes contidas no discurso das pesquisadas, compreendendo ou tentando 

compreender o significado objetivo e subjetivo da fala, isto é, os temas subjacentes que 

apareceram nas informações colhidas; além de contribuir para aprofundar a compreensão do 

núcleo central e dos elementos periféricos que estruturavam a representação.  

De acordo com Bardin (1977, p. 34), a análise de conteúdo é, antes de tudo, “um 

tratamento da informação contida nas mensagens”, e “pode ser uma análise dos ´significados`, 

a exemplo da análise temática”, utilizada nesta pesquisa de campo, que trabalhou com quatro 

temas: a percepção de ser mulher, o ser mulher na escola, o processo de liberdade e cidadania 

e, por último, as expectativas para o futuro. Assim, extraíram-se as idéias latentes contidas na 

palavra expressa pelas entrevistadas, compreendendo ou tentando compreender o significado 

objetivo e subjetivo da fala, nestas quatro categorias temáticas. Segundo Bardin (1977, p. 

106), o tema “é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências etc.”.   

Bauer e Gaskell apontam que “os textos, do mesmo modo que as falas, referem-se aos 

pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussões das pessoas, e algumas vezes nos 

dizem mais do que seus autores imaginam.” (2002, p. 189). Assim, 

a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens (busca de outras realidades). [...] a 
palavra, isto é, o aspecto individual e atual (em ato) da linguagem. (BAUER; 
GASKELL, 2002, p. 38, 43). 

Turato amplia o leque, ao chamar a atenção para o fato de que a análise de conteúdo 

tem que avançar “para além do estágio meramente descritivo, passando para o necessário 

intuito de fazerem-se as chamadas inferências: permitir que possamos discutir/inferir a partir 

dos dados trabalhados é realmente a razão de recorrermos a tal procedimento de 

tratamento/análise dos dados.” (2003, p. 443). 



 

2.2.5 Comitê de Ética 

Seguindo as normas da ética para pesquisa com envolvimento de seres humanos, foi 

solicitada ao Comitê de Ética ligado à Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento 

de Medicina, autorização para a realização da referida pesquisa, aprovada em julho de 2005 

(anexo 2). 

 A proposta ética visa, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, através da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), preservar a integridade dos seres 

humanos. Tem como base a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei nº 8.142, de 28 

de dezembro de 1990.30 

Para a concretização do processo de autorização, além do projeto de pesquisa, foram 

anexados: ofício de autorização das escolas envolvidas na pesquisa; termos de consentimento 

das participantes e, se de menor, dos responsáveis; requerimento de solicitação por parte do 

pesquisador e da Coordenação da Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal 

de Pernambuco (anexo 7). 

 Para preservar as identidades das 114 mulheres pesquisadas, e especificamente das 12 

que se submeteram a entrevista, cujas respostas são fundamentais para o entendimento dos 

dados, foi solicitado às mesmas, durante a aplicação, que sugerissem os nomes para serem 

colocados ao lado dos depoimentos.31 Sendo assim, todos os nomes utilizados são fictícios. 

 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
30 Ver informações em: <http://conselho.saude.gov.br/comissao/eticapesq.htm>. 
31 Cada mulher entrevistada apresentou um nome, que foi respeitado e utilizado ao lado dos depoimentos. 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

UM PASSEIO PELO UNIVERSO FEMININO 
 
 

Que, finalmente, o outro entenda 
que mesmo se às vezes me esforço, 
não sou, nem devo ser, a mulher-
maravilha, mas apenas uma pessoa: 
vulnerável e forte, incapaz e 
gloriosa, assustada e audaciosa – 
uma mulher. 

Canção das mulheres 
Lya Luft 

 
 

 A partir dos dados obtidos através do questionário, da associação livre e por fim da 

entrevista, foi possível realizar um conjunto de análises, utilizando instrumentos diversos, que 

permitiu compreender o processo da cidadania feminina com base no estudo das 

representações sociais.. 

 Neste capítulo, apresentamos inicialmente os dados que caracterizam o perfil 

socioeconômico das mulheres participantes da pesquisa. Em seguida, é feita a análise das 

palavras evocadas a partir da expressão indutora “ser cidadã”. Finalmente, é analisado o 

conteúdo dos dados provenientes do questionário e das entrevistas, que permitiram vislumbrar 

quatro categorias temáticas: percepção sobre ser mulher, ser mulher na escola, liberdade e 

cidadania e expectativas para o futuro.  

3.1 Caracterização da população estudada 

A população estudada é composta por 114 mulheres que participaram da pesquisa de 

campo, as quais se encontravam regulamente matriculadas na 3ª série do Ensino Médio de 



escolas públicas estaduais da cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. As jovens têm 

idades entre 17 e 33 anos, situando-se a idade média do grupo em 20,7 anos no momento da 

pesquisa. No que se refere ao estado civil, 79% das mulheres são solteiras, 9% são casadas 

oficialmente, 4% vivem maritalmente com alguém, 3% se enquadram em outras situações e 

5% não responderam. A figura abaixo mostra graficamente esta divisão. 

Figura 1 - Perfil do estado civil no questionário 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Com relação a trabalho e renda, a maior parte das mulheres desenvolve atividades 
econômicas consideradas precárias e, muitas vezes, não ganham sequer o salário mínimo.  
Algumas trabalham em bancas de feira da família, sem receber salário, outras se ocupam em 
atividades domésticas. Chama a atenção o fato de que, dentre as 114 mulheres pesquisadas, 28 
ganham menos de um salário mínimo32. Há uma predominância de mulheres que se dedicam 
ao trabalho doméstico, constituindo mais da metade do universo investigado (61). Esse dado 
talvez explique porque um grande número (54) não respondeu à questão relativa ao salário 
recebido, como mostra o gráfico abaixo.  

 

 

 

 
                                                           
32 Na época da pesquisa de campo, em 2005, o salário mínimo era de R$ 300,00. 
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Figura 2 - Salário das mulheres no questionário 
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Esse quadro reflete a situação encontrada no país. De acordo com os Indicadores 

Sociais do IBGE (2003), a população feminina ocupada está concentrada nas classes de 

rendimento mais baixo. Em 2002, 74,1% das mulheres ocupadas ganhavam até dois salários 

mínimos, comparativamente a 58,1% dos homens. Em Pernambuco, a proporção de mulheres 

ocupadas recebendo até dois salários mínimos era ainda mais elevada, alcançando 85,7%, 

enquanto entre os homens esse percentual atingia 77,4%. 

O gráfico a seguir apresenta os dados relativos à renda familiar das mulheres 

pesquisadas. Como se pode ver, 50% das famílias vivem com renda de no máximo dois 

salários mínimos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
  



Figura 3 - Renda das famílias no questionário 
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Dentre a população pesquisada, foram selecionadas 12 mulheres para a realização das 

entrevistas, sendo duas de cada escola. O perfil desse grupo específico está traçado no quadro 

abaixo. Apenas seis delas desempenham funções remuneradas, todas no setor terciário –

vendas ou prestação de serviços –, com um salário médio de R$ 275,00. Todas se ocupam de 

atividades domésticas, inclusive as que trabalham fora de casa. 

Quadro 2 - Perfil das entrevistadas 

Nº Idade Estado Civil Renda Individual Renda Familiar 

1 20 Solteira 0,00 300,00 
2 20 Solteira 0,00 300,00 
3 21 Solteira 0,00 NR 
4 20 Solteira 100,00 400,00 
5 19 Solteira 370,00 1.700,00 
6 17 Solteira 250,00 600,00 
7 19 Solteira 370,00 NR 
8 18 Solteira 0,00 250,00 
9 20 Solteira 0,00 300,00 

10 17 Casada 160,00 340,00 
11 25 Solteira 0,00 305,00 
12 33 Divorciada 400,00 1.200,00 

 

Das 114 mulheres participantes do questionário, 61 desenvolvem atividades 

domésticas, sem nenhum retorno financeiro, trabalho este que também socialmente não é 

reconhecido como efetivo. E dentre as que trabalham no espaço público, a maioria 



desempenha funções de empregadas domésticas ou de vendedoras – no comércio e na feira da 

Sulanca33 –, como mostra o gráfico abaixo: 

Figura 4 - Tarefas realizadas pelas mulheres no questionário 
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Tal dicotomia entre o homem e a mulher, no que se refere à ocupação dos espaços 

público e privado, já foi apontada por DaMatta (1991). No espaço público predomina o 

trabalho do homem, como o grande provedor, enquanto no espaço privado prepondera o 

trabalho das mulheres. Nas entrevistas as mulheres chegam a afirmar que as tarefas da casa 

terminam sendo cumpridas “como uma obrigação das mulheres”; elas mesmas já apontam 

para a questão, colocando como obrigação sua “ser dona-de-casa”. 

Santos e Santos (1993) também respaldam isso, quando indicam que as atividades 

profissionais realizadas no espaço público tornam-se a base da identidade masculina, ao passo 

que as atribuições e atividades da casa  – o espaço privado –, de que se ocupam as mulheres, 

mesmo que representem um trabalho tão importante quanto outro qualquer,  não  são 

reconhecidas no cotidiano, embora sejam fundamentais na formação da identidade feminina. 

Embora as mulheres tenham apontado a obrigatoriedade do trabalho doméstico, elas 

apresentam também uma crítica, ao dizer que o correto seria a mulher “ter liberdade de 

trabalhar, de escolher”. Porém, apontam que a liberdade de escolher o trabalho é um desejo da 

mulher que, entretanto, não tem respaldo na sociedade: ”a mulher não tem muito... tem 

marido que exige que ela  não trabalhe para ficar em casa, tomar conta da casa”. 

                                                           
33 A feira da Sulanca é uma feira de variedades – roupas, brinquedos, comida, importados, sapatos, etc. – que se 

realiza uma vez por semana no meio da rua, na cidade de Caruaru, atendendo a uma vasta população da cidade, 
de municípios vizinhos e de estados próximos. 



Segundo os dados obtidos, as funções da casa são desenvolvidas em sua grande 

maioria pelas mulheres, tanto pelas próprias pesquisadas quanto por suas irmãs, mães, avós, 

tias, etc., e apenas em um ou outro caso, configurando uma exceção, por parte do homem, 

mas mesmo assim em caráter de ajuda, e não como o responsável pelas  atividades. 

Nesse sentido, a mulher tem desde cedo que aprender a ser uma boa esposa, mãe e 

dona-de-casa, mesmo que trabalhe fora; e o homem vai sendo educado, desde a mais tenra 

idade, num papel oposto ao da mulher, não tendo um compromisso maior com a casa, tanto 

que nos 114 questionários apareceu a participação nos trabalhos domésticos apenas de um 

marido, um pai e um irmão. No universo masculino essa postura é naturalizada, na medida em 

que há toda uma educação tradicional androcêntrica que perpetua esses valores na sociedade, 

dificultando também para os homens  o rompimento do  discurso androcêntrico.  

No sentido amplo, concepções tradicionais ainda são referendadas pelas mulheres, 

como se pode perceber nos depoimentos abaixo: 

O homem pode tudo e a mulher tem que ficar em casa e servir ao homem. 

A mulher fica em casa cuidando da família, esperando o marido, que não 
tem tanta preocupação. (Carla, 18 anos). 

É interessante observar que mesmo percebendo-se algumas mudanças no pensamento 

feminino no que diz respeito às relações de gênero, mantêm-se ainda elementos tradicionais 

que terminam por legitimar a divisão hierárquica entre homens e mulheres. Uma das mulheres 

entrevistadas, ao ser questionada sobre o que é ser mulher, afirmou que  é “cumprir com suas 

obrigações (dona-de-casa)”. A maioria não só afirma que a mulher deve cumprir com a 

obrigação de dona-de-casa, mas considera que é uma atividade da qual gosta. Das mulheres 

investigadas, 88 responderam que gostavam de realizar essas tarefas, 11 afirmaram não 

gostar, 4  não sabiam e 11 não responderam. 

3.2 Ser cidadã  

A análise da estrutura da representação social que tinham as mulheres sobre a 

cidadania foi realizada com o apoio do software EVOC. Essa análise baseia-se na proposta 

teórica de Abric (1994), que defende a idéia de que os elementos de uma representação social 

se estruturam de forma hierárquica, a partir de um núcleo central e um sistema periférico. O 

núcleo central é composto pelos elementos que determinam a significação e organização da 



representação social, e os elementos periféricos são as idéias que circundam e reforçam o 

núcleo central.  

O sistema periférico reúne os elementos menos estáveis da representação social e, por 

conseqüência, são mais permeáveis à mudança, refletindo mais facilmente as trajetórias 

individuais, e possibilitando a organização interna por parte da pessoa, bem como sua 

referência identitária. Esses elementos têm ainda a função de defender os elementos do núcleo 

central, em de face novas visões e posturas. 

Com o objetivo de investigar as representações sociais das mulheres sobre a cidadania, 

as entrevistadas listaram quatro palavras que elas pensavam imediatamente ao ouvir a palavra 

indutora “cidadania”. Em seguida elas deveriam marcar as três mais significativas e, dentre 

essas, assinalar uma única palavra que representasse o que elas consideravam que melhor 

definia a cidadania. A tabela abaixo mostra a freqüência e a ordem média que deram suporte à 

definição da cidadania: 

Tabela 4 - Definição de cidadania, em função da freqüência e ordem média de evocação  (n = 

113)34 

 Ordem Média de Evocação 
  Inferior a 2,5 Superior a 2,5 

Acima ou 
igual a 10 
evocações 

46 – Respeito 
43 - Direitos 
35 - Responsabilidade 
11 - Educação 
10 - Participar 
10 - Igualdade 

2,17 
2,14 
2,26 
2,18 
1,80 
2,20 

19 - Honestidade 
15 - Deveres 
13 - Dignidade 
 

2,63 
2,60 
2,63 

F 
R 
E 
Q 
U 
Ê 
N 
C 
I 
A 

Acima de 5 e 
abaixo de 10 

evocações 

6 - Fazer-parte-da-sociedade 
6 – Votar 

1,83 
2,33 

8 - Liberdade 
7 - Respeitar 
7 – Solidariedade 

2,87 
2,85 
2,71 

Nota: Nº total de evocações = 434  
            Nº total de palavras diferentes = 166 

Os dados obtidos através da aplicação da associação livre e a análise por meio do software 

EVOC delinearam uma estrutura da representação social de cidadania. Segundo Abric (1994), 

as palavras situadas no quadrante superior esquerdo são aquelas que têm maior freqüência e 

menor ordem média de evocação. Isto significa que são as palavras mais frequentemente 

lembradas pela população investigada e evocadas em primeiro lugar. Segundo a proposta de 



Abric, os elementos do núcleo central são os elementos prototípicos de uma representação, 

logo, são mais compartilhados e lembrados imediatamente. Desse modo, a análise do EVOC 

permite delinear os elementos de uma zona central e os elementos do sistema periférico, que 

seriam aqueles situados nos quadrantes superior direito e inferior esquerdo (1a. periferia) e no 

quadrante inferior direito (periferia mais distante).  

Pode-se supor, portanto, que a zona central da representação social de cidadania das 

mulheres entrevistadas se estrutura em torno da idéia de respeito, direitos, responsabilidade, 

educação, participar e igualdade. Por sua vez, os elementos periféricos de primeira e segunda 

periferia expressam palavras próximas e que dão suporte ao núcleo central, tendo em vista 

serem palavras evocadas que se interligam ao elemento principal.  

Como elementos de primeira periferia aparecem: honestidade (19 de freqüência), 

deveres (15 de freqüência) e dignidade (13 de freqüência). São palavras com sentidos 

diretamente ligados, por exemplo, aos “direitos”, ao “respeito”, etc. O mesmo observa-se nos 

elementos de segunda periferia, onde se destacam: fazer parte da sociedade e votar, ambos 

com 6 de freqüência. A estes ainda se somam os elementos periféricos mais distantes: 

liberdade (8 de freqüência), respeitar  e solidariedade (7 de freqüência), que também reforçam 

os componentes do núcleo central.  

Cabe ressaltar a diferença entre as palavras evocadas “respeitar”, como elemento 

periférico – que neste caso não é algo para si, mas para o outro –, e “respeito”, situada no 

núcleo central, que significa a necessidade que elas vêem de serem respeitadas para serem 

cidadãs. 

Para as mulheres entrevistadas, a expressão ser cidadã está relacionada à idéia de ser 

respeitada, ter seus direitos reconhecidos e ser tratada com igualdade; porém, é também ter 

responsabilidade e poder participar do mundo social. Essas idéias parecem estruturar a 

representação social de cidadania. Idéias que são reforçadas pelos elementos honestidade, 

deveres, dignidade, fazer parte da sociedade, votar, ter liberdade, respeitar e ter solidariedade. 

Os elementos parecem se estruturar em torno de uma representação de cidadania que é 

próxima à idéia de cidadania ativa de Benevides. Para as mulheres entrevistadas, ser cidadã 

não é apenas ter direitos, mas também ter responsabilidades e participar ativamente da 

sociedade em que vivem. 

 Diante disto, pode-se perceber que tais proximidades dos elementos periféricos ao 

núcleo central permitem uma certa mobilidade que as mulheres já apresentaram, ao  

reconhecer terem direito de “ter direito”, faltando uma efetivação na prática. 
                                                                                                                                                                                     
34 Este número de 113 participantes deve-se à ausência de uma mulher, que não respondeu à associação livre. 



 Assim, pode-se perceber nos depoimentos abaixo esta compreensão que as mulheres 

apresentaram em torno de seu entendimento sobre ser cidadã: 

A maioria dos homens devem respeitar, porque muitas vezes eles não 
respeitam, [...], ela não é respeitada de um modo geral. (Natali, 20 anos)35. 

Você vive em uma sociedade com respeito de seus direitos. [já as mulheres] 
Não, as mulheres não são tão respeitadas. Já o homem pode ter o que quiser. 
(Nikita, 20 anos). 

De acordo com Almeida (2005, p. 42), “as representações sociais formam sistemas que 

têm por objetivo substituir as teorias espontâneas por versões com uma definição específica, 

definição esta compartilhada pelos membros de um grupo, que passa a incorporá-la no seu 

cotidiano.” A partir da análise da associação livre pode-se afirmar que as mulheres parecem 

compartilhar uma noção de cidadania que se aproxima da idéia de cidadania ativa de 

Benevides (1991), ressaltando a participação (direitos), liberdade (fazer-parte-da-sociedade e 

votar), informação (educação) e pluralismo (respeito, dignidade e solidariedade).  

Entretanto, a idéia de cidadania que têm as mulheres parece se opor à idéia que elas 

têm do que é ser mulher. Se ser cidadã é ter liberdade, ser respeitada e participar, ser mulher é 

não ter sua vontade respeitada, ter obrigações sozinha com as tarefas domésticas e não ser 

tratada do mesmo modo que são os homens. 

Os exemplos abaixo mencionados mostram, por exemplo, as atitudes dos pais diante 

das filhas e a diferença das atitudes para com os filhos, isto é, o que ocorre na prática 

cotidiana das mulheres: 

Sim, porque eu moro com meus pais, tem que ter o limite [...], [o irmão] não 
acontece, pode sair e chegar quando quiser, porque é homem. (Natali, 20 
anos). 

Preservar a imagem da filha. Isto não, [já seus irmãos] podem, são homens. 
(Evalyn, 21 anos). 

Percebe-se, assim, que do ponto de vista objetivo elas entendem e querem as 

mudanças, mas reconhecem que ainda não podem exercer esses direitos. Nesse sentido, os 

elementos periféricos têm uma grande importância para o funcionamento e a dinâmica das 

representações, uma vez que, por serem menos estáveis e permeáveis do que o núcleo central, 

permitem interferências individuais à representação, sem com isso comprometer sua 

centralidade, promovendo a aproximação do novo. 

Neste caso, fica evidente que, diferentemente do passado, as mulheres apresentam 

novas concepções do que é ser cidadã, todavia, estas ainda estão sendo inseridas através dos 

                                                           
35 Todos os nomes foram modificados, sendo que cada uma delas escolheu o “seu”. 



elementos periféricos, mantendo-se ainda o núcleo central anteriormente moldado nas 

discriminações, apesar deste também já apresentar elementos novos. A questão aqui posta é 

que elas sabem o que é cidadania, mas reconhecem que as mulheres ainda não têm os mesmos 

direitos que os homens. Porém, os elementos incorporados no núcleo central não foram 

suficientes para  efetivar de imediato uma ruptura brusca, sem destruir a identidade do sujeito 

social, como o próprio Abric (1994) já deixou evidenciado. 

Definidos como esquema, os elementos periféricos podem ser considerados como 

prescritores de comportamentos face a um objeto, além de intervir nos processos de defesa ou 

transformação da representação, pois diante do conflito mexe-se no sistema periférico e não 

no núcleo central. Eles asseguram, assim, a assimilação de novos elementos que dão suporte e 

integridade ao sujeito social sem o rompimento da sua identidade, tendo em vista que 

garantem a preservação do núcleo central. 

É por intermédio dos elementos periféricos que se dá a “transformação progressiva da 

representação”. Com a inserção de novos elementos no sistema periférico vão ocorrer 

pequenas e gradativas mudanças, que irão se tornando mais acentuadas e salientes, até 

produzir transformações no núcleo central da representação, de modo contínuo e sem 

rupturas, como aponta Abric (1994). Nesse sentido, é possível constatar algumas mudanças 

que já vêm ocorrendo em torno da exclusão e discriminação de gênero impostas por séculos 

às mulheres. Por exemplo, as entrevistadas dizem que as atividades domésticas são uma 

obrigação das mulheres, mas em seguida elas próprias já apontam que “não deveria ser 

assim”.  

 Observa-se, assim, que as novas concepções e transformações que vêem ocorrendo na 

sociedade em direção favorável às mulheres estão sendo percebidas e incorporadas como 

elementos periféricos, mantendo-se ainda o núcleo central anteriormente elaborado. Esse 

processo, ao preservar o núcleo central, defende o ser social de rupturas que fragilizariam a 

identidade pessoal e social de cada uma destas mulheres envolvidas na pesquisa. Dessa forma, 

elas vão objetivando e ancorando o possível e transformando o real dentro de suas 

concepções.  

Para consolidar o entendimento do núcleo central e dos elementos periféricos, em 

termos do significado das palavras evocadas, cabe assinalar que as mulheres expressaram as 

considerações destas palavras sempre apontando para as constantes dificuldades de se 

vivenciar a cidadania em uma sociedade na qual, em sua maioria, as mulheres não são 

“respeitadas”, uma das situações inclusive apontada como núcleo central de tal representação. 



Assim, ao justificar a escolha das palavras evocadas, as mulheres ressaltaram que 

esses elementos não são ainda efetivados na vida cotidiana, que se caracterizaria bem mais 

pela ausência de liberdade, participação, respeito, direito, etc., como se pode constatar em 

depoimentos tanto no questionário como nas entrevistas. 

Elas evidenciaram que as palavras evocadas reproduzem o que se quer, mas ainda não 

se tem, ficando claro, assim, como o processo de exclusão e discriminação sobre as mulheres 

ainda é bastante significativo, tendo em vista que as palavras evocadas referendam aspectos 

relacionados com a falta, ausência ou precariedade dos direitos da cidadania, como mostram 

os depoimentos abaixo: 

Porque as mulheres têm que ser respeitadas, e não só os homens. Todos 
somos iguais.  

Porque o respeito é o principal para uma vida, e é muito importante ser 
respeitada por todos como uma cidadã digna de todos os direitos, 
independente de raça, cor ou religião. 

Porque na sociedade em que vivemos, as mulheres ainda são desrespeitadas 
diante da sociedade machista. 

Porque quando se é respeitada conseqüentemente você faz parte da 
sociedade, e ao fazer parte da sociedade você tem seus deveres e direitos. 
Além disso, o respeito é algo necessário para que possamos viver em união 
com todos. 

 Estes depoimentos demonstram, como foi afirmado anteriormente, que elas já 

identificam os seus direitos como cidadãs, mas o problema está voltado para o contexto mais 

amplo de uma sociedade culturalmente machista. 

 As respostas dadas nas entrevistas, no sentido de esclarecer esta “questão do respeito”, 

referendam as constantes dos questionários. Ao serem perguntadas sobre a resposta dada à 

questão “o que é ser cidadã”, reforçaram o que já havia sido dito no questionário: para ser 

cidadã, precisa-se de respeito – exatamente do que elas sentem falta, nos seus relacionamentos 

em sociedade.  

 Nas entrevistas, encontram-se as mesmas questões que têm relação com a palavra 

evocada “respeito”, em termos da necessidade de tê-lo. Os dois depoimentos transcritos a 

seguir expressam bem como as mulheres apontam que a falta de respeito vem normalmente  

de atitudes masculinas: 

Os homens casados dão em cima de jovens, isto é um desrespeito. (Andreza, 
20 anos). 

Você está passando e este vai falar algo, lhe canta. Ela não é respeitada de 
um modo geral. (Natali, 20 anos). 



Em geral elas são agredidas e desrespeitadas, em termos de violência verbal, e mesmo 

simbólica, como expresso nos dois depoimentos acima mencionados. Tais críticas, porém, já 

apontam uma pequena mas significativa transformação, pois as mulheres colocaram que todo 

cidadão deve ter direitos e deveres  na sociedade, por ser uma obrigação de todo mundo. 

Na entrevista, quando lhes foi perguntado “se era difícil a mulher exercer a 

cidadania” e “por quê”, as respostas se dividiram, evidenciando a existência de contradições. 

Por exemplo, Evalyn (21 anos) disse que as mulheres participam mais, como no campo do 

trabalho, “pois mesmo com todo o questionamento que se tem, não impede sua participação”. 

A perpetuação dos antigos valores aparece exatamente na expressão “pois mesmo com 

todo...”, evidenciando a fragilidade do processo de vivência cidadã. 

Uma entrevistada colocou que não era difícil a mulher exercer a cidadania, “porque 

em geral se exerce, fazem sua parte, etc.”; mas uma outra afirmou que era muito difícil, 

“porque a mulher é submissa, ela não tem coragem de abrir a boca” (Maria, 33 anos). Estas 

duas posições contraditórias deixam claro o aparecimento de novas visões, mas, ao mesmo 

tempo, a reprodução dos antigos papéis de “submissão e fragilidade” da mulher em relação ao 

homem  e à sociedade machista. Ao complementar sua idéia, Maria apontou que esta 

submissão era decorrente do baixo ou precário processo educacional. Assim, a pesquisa 

evidencia a importância da educação, vista no sentido gramsciano (1985) e em Mézáros 

(2005) como sendo um processo político36, com base nos aspectos sócio-históricos da 

humanidade, ao visar a inserção do sujeito como participante consciente de suas necessidades  

e realidades. 

Por outro lado, Andreza (20 anos) apresentou uma nova visão, pois pontuou as 

dificuldades para exercer a cidadania, mas argumentou que era algo que elas mereciam: 

“merecemos ser cidadã, assim como os homens”. Aparece também um dado importante, que é 

a “necessidade de ser”, e o que isto significa na subjetividade humana, isto é, a autonomia 

diante da vida, para se tomar uma atitude.  

Ao longo das entrevistas, as mulheres ressaltaram o que já vem sendo apontado no 

decorrer deste trabalho, isto é, que as dificuldades são provenientes do fato da sociedade (o 

país) ainda ser comandada por homens e se tratar de uma sociedade machista, onde os 

privilégios dos homens são maiores. Todavia, isto hoje não constitui um impedimento para a 

mulher, que já tem uma certa  participação.           

   Moscovici chama a atenção para o fato de que, 

                                                           
36 Referência que aparecem em Gramsci (1985) em “Os Intelectuais e a Organização da Cultura” e em Mészáros 
(2005) no trabalho sobre “A Educação para Além do Capital”. 



ao  estudar uma representação, nós devemos sempre tentar descobrir as 
características não-familiares que a motivaram, que absorveu. Mas é 
particularmente importante que o desenvolvimento de tal característica seja 
observado no momento exato em que ela emerge na esfera social. (2003, p. 
59). 

  Isto viabiliza um entendimento mais consistente, tendo em vista as motivações que 

mobilizam uma ação, e que estão ligadas ao momento presente, promovendo desta maneira 

uma melhor visão do contexto no qual opera tal representação, para possibilitar trazer à tona 

elementos que gerem futuras mudanças. 

 O que pode ser percebido através das mudanças que vêem ocorrendo em relação a 

antigos estereótipos, tais como a concepção de fragilidade, docilidade, elementos imputados                   

às mulheres através dos séculos, e que têm sofrido transformações vagarosas, mas 

consistentes, diante dos avanços das mulheres ao longo dos tempos. Assim, de passo em passo 

vão sendo introduzidos outros elementos na representação social, que vão permitindo futuras 

transformações, mesmo que lentas, neste fluxo de avanços e recuos. 

3.3 Categorias temáticas 

Para a sistematização final dos dados coletados no decorrer da pesquisa de campo e 

desenvolvimento das respectivas análises, foram escolhidas quatro categorias temáticas: 

percepção sobre ser mulher, ser mulher na escola, liberdade e cidadania e perspectivas 

para o futuro. 

3.3.1 Percepção sobre ser mulher 

A percepção de ser mulher, sobre si mesma, o outro e o mundo dos seus direitos, em 

prol de uma cidadania ativa, apareceu em várias etapas da pesquisa, quando elas foram 

unânimes ao afirmar que ser mulher é algo bom ou ótimo, entretanto, reconhecem a existência 

de fortes diferenças entre elas e os homens, na medida em que eles seriam menos 

discriminados e teriam maior participação social, enfim, teriam mais direitos que elas na 

sociedade. 

Assim, a pesquisa apresentou dados bastante significativos. Por um lado, os elementos 

de reprodução de uma cidadania feminina fragilizada e longe dos objetivos propostos da 



cidadania ativa; e, por outro lado, os elementos novos oriundos das recentes reflexões 

adotadas pelas mulheres, diante das transformações sociais e feministas ao longo dos séculos, 

que possibilitaram transformações, mas também recuos provenientes das distorções sociais da 

exclusão sobre as mulheres. 

Nos depoimentos é possível verificar que a mulher, mesmo percebendo e vivenciando 

novas possibilidades, ainda está presa a antigos comportamentos. Diante de tais processos, 

concordamos com Lipman, ao afirmar que, “para muitas pessoas, convicções e atitudes 

preconceituosas encontram-se instaladas no íntimo; a idéia de abandonar estas convicções e 

atitudes faz com que assumam uma postura extremamente defensiva.” (2001, p. 369). 

Fernanda Vieira (19 anos) diz que a mulher “continua sendo o sexo frágil, tradição de 

muito tempo”. Esse aspecto também é apontado por Nikita (20 anos), para quem a mulher 

ainda é vista como “frágil e incapaz“.  Embora reconheça isso como um preconceito, afirma 

que “ainda continua havendo essas distorções”, por parte do meio social. Mesmo observando-

se avanços no que se refere ao que a mulher pode fazer, o problema é que aparece algo interno 

da fragilidade da mulher. Nikita (20 anos), por exemplo, diz: “A mulher tem que ficar em casa 

– comigo acontece.” 

Entretanto, mesmo considerando a mulher frágil, elas apontam que “ela  tem força, 

garra e não existem obstáculos”. Além do mais, consideram que as mulheres são “mais 

responsáveis do que o homem e também são brabas”, como, por exemplo, quando se mexe 

com um filho dela. A docilidade feminina foi também questionada, ao se considerar que isto 

“não significa ser dona de casa, pois a mulher pode vir a trabalhar” (Fernanda B., 20 anos).       

Em geral elas concordam que existe uma hierarquia, estando a mulher abaixo do 

homem; parece ter sido criado infelizmente este vínculo, pois “o pensamento do povo é 

assim” (Simone, 17 anos). Percebe-se na pesquisa que as mulheres ainda vivem em um 

contexto precário em termos de seus direitos, como se observa nos depoimentos a seguir:   

Apesar da mulher ter direito a dar à luz, emprego, casar, ter uma vida digna 
na sociedade, isto é apenas visto como o ideal. (Natali, 20 anos).  

Eu acho que é o que acontece, ser mãe e ter que ficar em casa. Porque 
quando a mulher casa e tem filhos é o que acontece.(Helena, 19 anos). 

Diante do exposto, percebe-se que um mito gradativamente construído, aqui o mito do 

amor materno, se estrutura a partir de uma visão incorporada e internalizada pelas mulheres. 

Homens e mulheres forjados nessas concepções tendem a reproduzi-las nas gerações 

subseqüentes. Tanto no questionário como na entrevista isso ainda aparece com muita força, 



como mostram os dois depoimentos abaixo, o primeiro no questionário e o segundo na 

entrevista: 

Ser mulher foi obra divina de termos oportunidades de fazer várias coisas, 
por exemplo ser mãe. 

É uma coisa maravilhosa, tem privilégios, pois pode ser mãe, isto é o que 
Deus deu para mim. (Nikita, 20 anos). 

Mesmo não se tratando aqui do direito das mulheres quererem ter filhos, o que chama 

a atenção é o grande enaltecimento da maternidade e as limitações postas em torno disso. O 

mito materno apareceu na pesquisa de campo anteriormente realizada, nesta mesma cidade de 

Caruaru37, junto a vinte adolescentes do sexo feminino (Menezes, 2002), o que mobilizou 

inclusive o aprofundamento dessa questão de gênero, visto que as adolescentes da pesquisa 

anterior disseram ser algo normal, “uma coisa de mulher, da natureza feminina”, e abriam 

mão de tudo pelo filho, aparecendo, claramente, a questão da maternidade no grupo como um 

todo.  

Isso também é reforçado nas respostas à pergunta: O que é bom e legal, e o que é 

ruim na mulher? Tanto aparece que o bom seria o dar a vida a um ser humano, a uma 

criança, sem maiores comentários, como também aparece a maternagem como o bom, mas 

acompanhada do ruim, que é a ausência do pai da criança, como se pode constatar nos 

depoimentos abaixo: 

O bom e legal é ser mãe. É maravilhoso apesar das dificuldades que tem em 
cuidar de um filho sozinha. (Maria, 33 anos). 

A mulher sofre quando tem filhos, tem que cuidar, o homem não quer 
cuidar, quando a criança chora o homem sai. (Quíria, 25 anos). 
 

Como a pergunta era voltada para os aspectos em geral do que é ser mulher, nota-se 

como ainda está internalizada a visão da maternagem, que é evidenciada, ao mesmo tempo 

em que não são nem vislumbrados outros caminhos além desse. Quando elas chegam a 

reclamar é apenas de ter que cuidar dos filhos sozinha. Embora isso seja pouco, merece 

destaque, pois antes, em geral, as mulheres nem questionavam essa  atitude (Menezes, 2002).  

                                                           
37 Pesquisa realizada para o Mestrado em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a 

Exclusão Social e a Gravidez na Adolescência, em 1999, publicada em livro com o título: A barriga cresceu... 

Adeus, meninas!!!, em 2002. 



O importante, neste momento, é registrar a questão em torno da maternagem na 

pesquisa. Aparece no depoimento abaixo a antiga e tradicional concepção do universo 

feminino, em resposta à pergunta: O que você pensa disso? 

Eu acho que é o que acontece, ser mãe é ter que ficar em casa. Porque 
quando a mulher casa e tem filhos é o que acontece. (Heloísa, 19 anos). 

Heloísa, neste depoimento, expressa o que já foi evidenciado no questionário, da 

presença feminina como mãe; ela acredita na suposta ‘naturalidade’ do processo. A  

pretensão, aqui, é apontar que as mulheres hoje, em geral, oscilam entre o tradicional e o 

moderno. Não há uma crítica à maternagem, elas apenas criticam a ausência do pai da 

criança. Enfim, essas posições acima mencionadas refletem que o homem tudo pode e está 

isento de maiores responsabilidades perante as mulheres.  

Os mitos são modelos “incorporados” e “naturalizados” pelo contexto social. Em seu 

livro O Mito do Amor Materno (1987), Badinter apresenta-o como algo que se foi criando 

gradativa e paulatinamente. No imaginário social, o que conta é o fato de ser mãe, esse é o 

papel que toda mulher tem que cumprir. Embora possam existir discriminações e exclusões 

em relação às mulheres, “mãe é mãe, a isto ninguém questiona”. Tal colocação não é vista 

como discriminação por elas. Chama a atenção o fato de que, em geral, as pesquisadas 

apontam isso como uma característica inata da mulher. Elas devem cumprir o seu  ‘destino’ 

de ser mãe e esposa , condição para que se sintam femininas e valorizadas no meio  social. 

São limitações que a vida social lhes impõe, como Rosemberg (1994) reforça, pois tais 

tarefas ditas ‘femininas’ no lar representam menor liberdade para as mulheres, diante do 

extremo cansaço diário, o que impede ou dificulta a sua disponibilidade para realizar 

atividades fora de casa, que comprometam seu papel no espaço privado. Assim, diante da 

maternagem e da vida doméstica, são poucos os espaços de vivência do processo de 

cidadania, pelas limitações que tais tarefas acarretam para elas. Natália (17 anos), coloca que 

a mulher é muito cobrada quando estuda e trabalha dentro de casa: “tem que ser 100% dentro 

de casa, cuidar da casa”. 

  Mas, por outro lado, elas também pontuam avanços significativos. Reconhecem que a 

discriminação e a exclusão são oriundas da sua condição de mulher, e acreditam que 

mudanças estão ocorrendo no sentido da construção da cidadania. É importante ressaltar que 

as mulheres têm a noção de cidadania, mas admitem, entretanto, a necessidade de ocorrer 

mudanças de atitudes e comportamentos para que isso seja efetivado no cotidiano.  

No sentido mais amplo, que envolve direta ou indiretamente os vários direitos das 

mulheres, observam-se avanços e recuos nas questões femininas, mas nada tão forte como 



antigamente, depois das mudanças ocorridas a partir das décadas de 1960 e 1970, por 

intermédio dos movimentos feministas.  

De modo geral, na pesquisa, as mulheres reconhecem que possuem todos os direitos – 

de moradia, de lazer, de respeito, de ir e vir, de estudar e trabalhar, etc. –, mas que na prática 

ainda existe “a falta de respeito pela mulher” ou a maioria das pessoas “discriminam a 

mesma”. Maria (33 anos) expressa nitidamente que a mulher tem o direito “de falar o que está 

sentindo, de lutar pelo seu ideal, porque a mulher é um ser  humano como outro qualquer.” 

Porém, outras entrevistadas ressaltam: 

Ela não tem pelas proibições e pelo desrespeito que lhe cai no contexto 
social. (Natali, 20 anos). 

A gente é às vezes discriminada, em não poder fazer tudo. (Andreza, 20 
anos). 

Nas respostas constantes dos questionários percebem-se os antigos papéis postos em 

evidência, quando elas apontam as principais qualidades da mulher, uma vez que dentre as 

mais citadas aparecem antigas concepções atribuídas ao universo feminino, tais como: 

educada, ser mãe, fiel, carinhosa, dedicada, dona-de-casa, sincera, amiga, companheira, 

compreensiva, romântica, frágil, responsável, sensível, vaidosa e forte. Isto é, no mínimo, 

contraditório, pois diante de tantas exigências o que se espera é uma perfeição impossível. Já 

aspectos que modificam tais comportamentos tidos como ‘idealistas’ só apareceram em 9º 

lugar.  

Isso encontra respaldo em pesquisa realizada por Duque-Arrazola (1997), no estado do 

Ceará. Os (as) adolescentes pertencentes às classes populares e na faixa etária entre 13 e 17 

anos, que participaram de uma pesquisa38 entre agosto de 1994 e janeiro de 1996, apontaram 

que as qualidades mais adequadas à mulher são: beleza, medo, paciência, sensibilidade, 

obediência e fragilidade. Para o homem foram referidos atributos como coragem, 

agressividade, liberdade, independência e segurança. 

Assim, nas respostas sobre “as qualidades da mulher”, ainda prevalecem os antigos 

conceitos de dona-de-casa e mãe. Isso se percebe no discurso da sociedade, de que o homem 

tudo pode e não tem que se preocupar com o que pensa e sente sua companheira; enquanto a 

mulher, submissa, tem que ficar em casa, esperando, feliz da vida.  

Nesse sentido, as respostas parecem revelar a inexistência de outros projetos  para as 

suas vidas, de outros modelos que façam parte da  vida feminina, além de ser mãe e uma boa 

                                                           
38 Participaram 58 adolescentes de quatro instituições de saúde de Fortaleza, dos dois sexos, numa proporção 

muito maior de mulheres (um homem para quase três mulheres). 



esposa, papéis que proporcionam status à mulher na cultura judaico-cristã. Esta ideologia, que 

se soma às estruturas do poder, vem sendo colocada desde a antiguidade, em que as mulheres 

foram responsabilizadas pelo “pecado original”, e sua única e possível “redenção” ocorria 

pela maternagem.  

No questionário, quando perguntadas como elas achavam que as pessoas as viam 

como mulheres, as respostas mais freqüentes foram: inferior ao homem, dependente, frágil, 

dona-de-casa, objeto de uso, incapaz, com preconceito e sensível. Como característica  oposta 

foi citada apenas batalhadora, a qual, mesmo assim, aparece na sétima posição em relação às 

demais.  

Na entrevista, permaneceu a mesma perspectiva, de a mulher ser frágil, mais dócil do 

que o homem. Porém, algumas colocações já expõem uma certa reflexão por parte das 

mulheres, como quando apontam os limites do homem em ser paciente. Embora elas 

ressaltem a existência do machismo, os valores internalizados dificultam a percepção de tais 

processos como socialmente construídos, como mostram os depoimentos abaixo:  

Porque ainda existe o machismo e, também, por ela ser mais frágil, que já é 
cientificamente comprovado. (Simone, 17 anos) 

Ainda é atribuída às qualidades da mulher como sendo mais carinhosas e 
mais compreensivas em relação ao homem. 

A mulher é mais sensível e paciente, já o homem é mais explosivo. 

Na verdade, são estereótipos, preconceitos e papéis sobre o universo feminino e 

masculino, que são socialmente construídos e produzidos ao longo dos anos, implicando 

comportamentos dissociáveis e confusos nas relações entre os seres humanos, 

independentemente de idade. Segundo Jodelet (1999, p. 59), os estereótipos “são esquemas 

que concernem especificamente aos atributos pessoais que caracterizam os membros de um 

determinado grupo ou de uma categoria social dada.”  

Um outro estereótipo comum apontado pelas mulheres participantes da pesquisa é o 

“medo”, mas ninguém nasce com medo, ele é socialmente construído e vai sendo 

gradativamente incorporado pelo sujeito, como algo que lhe pertence. Observem-se os 

depoimentos: 

Pois a mulher fica com temor de poder acontecer algo, aí, mesmo contra, 
obedece. (Heloísa, 19 anos). 

O medo é porque o homem pode achar ruim se ela der uma opinião sua e ele 
não aceitar. (Quíria, 25 anos). 

É assim mesmo por elas serem mulheres, e se não seguirem tais orientações 
serão prejudicadas. 



As mulheres agem assim para não haver confusão, aceita por uma parte o 
que eles querem evitando confusão e conflitos com a família. Para não haver 
confusão a mulher aceita o que o marido quer. (Carla, 18 anos). 

Mesmo quando a mulher adota tais posturas “por respeito ou falta de opinião”, ela vê 

tais atitudes como uma cobrança que termina por afetar sua auto-estima, o que também é 

evidenciado por Fernanda B. (20 anos), quando diz: ”As mulheres aceitam as decisões por 

respeito, obediência e por amor, porque a partir do momento que você ama, você só quer fazer 

o bem.” Nota-se também, nesse depoimento, a questão do amor justificando tudo na vida, mas 

não como desenvolvimento e crescimento, conforme apontado em Menezes (2002); na 

verdade, é apenas um “amor” entendido como resignação de sua condição de mulher. 

Diante disso, as mulheres ficam perdidas e à mercê de atitudes impensadas, o que 

acarreta problemas ao longo da sua vida; assumir o medo não trará uma boa relação, muito 

pelo contrário, essa será fragmentada, distorcida e sofrerá ruptura mais facilmente, diante de 

qualquer conflito e pela baixa auto-estima e falta de autonomia. Assim, as mulheres, com base 

nos estereótipos culturais da docilidade e meiguice, têm que se apresentar como “inseguras e 

medrosas” para representar um papel que a sociedade lhes cobra. 

A identidade social feminina em geral direciona-se para o atendimento ao outro e não 

a si própria, através dos modelos pré-estabelecidos que vão sendo incorporados e 

internalizados pela menina, com relação à maternagem e às atividades domésticas. Na maioria 

das residências das classes populares é comum as crianças meninas arrumarem a casa e 

cuidarem desde cedo dos mais novos – irmãs ou irmãos.  

Esse processo está tão bem internalizado pelas mulheres que, tanto no questionário 

como na entrevista, estas atividades aparecem como funções ‘naturais’ do universo feminino.  

Da casa cuida a mulher, principalmente quando é casada e tem filhos; é através dela que 

ocorre o processo de socialização da criança. Assim, como não reproduzir isso para  as filhas 

e os filhos? 

Nesse sentido, pode-se apontar que as sociedades ocidentais, patriarcais e capitalistas, 

para excluir de uma maneira mais efetiva as mulheres do processo de socialização, tomaram 

como referências as ciências “naturais”, a Medicina, a partir do século XVIII e, 

posteriormente, a Psicologia positivista, em que se associa o sexo biológico, masculino e 

feminino, ao corpo, gerando uma dicotomia. Assim a gravidez, gestação, parto e 

amamentação dotavam a mulher de um papel natural de docilidade e delicadeza, além do 

amor materno, visto como algo “indispensável” para o desenvolvimento físico-emocional 



das(os) filhas(os). Transmite-se para as mulheres o papel de guardiãs do afeto e da moral na 

família, associando-as a um corpo ligado à reprodução e à maternidade.    

Já a identidade masculina se organiza como viril, corajosa, forte, provedora e protetora 

da família. Na concepção arbitrária do biológico, o modelo social volta-se para a 

masculinidade – essa também uma outra forma de discriminação. Assim, tomando Bourdieu 

(1999) como referência, pode-se dizer que isso é uma falsa legitimidade, decorrente da 

natureza biológica, que é, ela própria, uma construção social naturalizada.  

Por sua vez, Saffioti (1992) imputa tal processo biológico como um argumento que 

carece de fundamentos científicos. Delicadeza, proteção, afetividade, carinho não podem ser 

utilizados como sinônimos de fragilidade biológica, mas sim como capacidades e qualidades 

humanas de primeira grandeza, tanto para a mulher, quanto para o homem, o qual tem seus 

movimentos emotivos castrados durante o seu crescimento. 

Assim, a identidade de gênero é socialmente construída ao longo de todo um processo 

de socialização, iniciando-se no espaço familiar e ampliando-se e perpetuando-se no campo 

social e no sistema escolar. Portanto, os modelos anteriormente apontados colaboraram e 

colaboram para que as identidades de gênero sejam internalizadas 

[...] em etapas de nossa infância em que não temos desenvolvido ainda 
nenhum mecanismo de crítica que permita colocá-las sob suspeita. Uma vez 
instaladas, tornam-se de difícil modificação, precisamente porque ignoramos 
sua existência e porque esquecemos completamente a forma pela qual as 
adquirimos  (Moreno, 1999, p. 67-68). 

Podemos acrescentar que a identidade social de gênero vai, gradativamente, 

promovendo uma constante discriminação, tanto em relação à mulher, quando a ela são 

atribuídas triplas jornadas de trabalho – como dona-de-casa, mãe e nas atividades exercidas 

no espaço público –, quanto ao homem, quando lhe é cobrado um papel de superioridade, 

negando uma relação de igualdade e eqüidade entre ambos, e lhes são vetadas expressões de 

fragilidade e de inseguranças. 

 Todo esse processo tem início com o nascimento e vai, gradativamente, sendo 

organizando e assimilado, tanto pelas meninas quanto pelos meninos, em pequenas etapas, de 

acordo com o processo de desenvolvimento humano. O campo emocional está ligado à 

autopercepção que o indivíduo tem de pertencer ao sexo feminino ou masculino, isto é, o 

sentimento que cada pessoa tem de ser homem ou mulher, com base no sexo genital; é a 

primeira identificação do indivíduo como pessoa e elemento determinante para a sua 

identidade. 



Quando menina, é comum as pessoas se referirem a ela como: ‘lindinha’, ‘fofinha’, 

‘gracinha’, etc., palavras muito ligadas aos aspectos amorosos, da meiguice e sempre 

associados às mulheres. E quando menino, os termos tomam outra direção: ‘que menino 

forte’, ‘que menino esperto’, ‘quando crescer vai ser igualzinho ao pai’; são atributos 

lingüísticos que, em geral, estão associados à firmeza, força, etc. 

Saffioti (1992) argumenta que não se negam algumas características diferentes entre 

mulheres e homens. Por exemplo, na maioria das vezes, a tipologia do homem é mais forte e 

maior do que a de grande parte das mulheres no Brasil, porém, quando há referência a uma 

fragilidade, que é, por exemplo, um infarto, já ocorre muito mais freqüentemente nos homens, 

tendo em vista que os hormônios femininos são defensores naturais para as coronárias delas. 

E essa, sim, é uma construção biológica real que poderia levar a considerar a mulher,  

portanto, o sexo mais forte.  Diferente é toda a humanidade, mas nem por isso as pessoas são 

desiguais, mas sim complementares.  

Sob uma conotação biológica, a discriminação encontra apoio e embasamento na lei, 

pois no caso específico do Brasil o Código Civil de 1916 continha várias regras 

discriminatórias contra a mulher; a mulher era considerada incapaz de qualquer ato ou atitude, 

sendo seu pai, marido ou irmão seu tutor para tudo. Esse aspecto apenas sofreu modificação 

em 27 de agosto de 1962, através da entrada em vigor da Lei nº 4.121 – O Estatuto da Mulher 

Casada –, que permitia à mesma exercer uma profissão.39 Este ciclo discriminatório só foi 

rompido, em grande parte, no novo código Civil que entrou em vigor em 2003, colocando a 

mulher e o homem em igualdade.  

 Pesquisa promovida pela Fundação Perseu Abramo (2001)40, sobre a reprodução e a 

incorporação da discriminação de gênero e de classe, revelou que 18% das mulheres – dentre  

as 2.502 pesquisadas – pararam de estudar, sendo motivadas pela necessidade de criar 

suas/seus filhas(os), e 15% o fizeram porque se casaram. Abandono esse que, em geral, não é 

espontâneo, mas sim forçado implicitamente pela cultura androcêntrica, com base no modelo 

                                                           
39 Informações disponíveis no site: <http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2003/jusp628/pag02.htm>. 
40 Trabalho realizado pelo Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, que estudou o universo 

feminino nacional com uma amostra de 2.502 entrevistas pessoais e domiciliares, estratificadas em cotas de 

idade e peso geográfico por porte do município, segundo dados da Contagem Populacional do IBGE e Censo 

IBGE 2000. Mulheres de 15 anos para cima, residentes em 187 municípios e 24 estados das 5 macrorregiões 

brasileiras. 

 



científico/higienista, sob o qual as mulheres são excluídas, e diante da estrutura capitalista – 

de classes –, que promove as desigualdades.  

Assim, quando engravidam, as mulheres são as primeiras a deixar a escola; quando a 

mãe  precisa trabalhar fora, são elas que a substituem nas tarefas da casa e/ou com as irmãs ou 

irmãos mais novos, como apontam a Fundação Perseu Abramo (2001), Duque-Arrazola 

(1997) e Menezes (2002). 

Diante desse contexto, cabe lembrar a observação formulada por Engels:  

A primeira divisão do trabalho se fez entre o homem e a mulher para a 
procriação dos filhos [...] hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo de 
classes que apareceu na história coincide com o antagonismo entre o homem 
e a mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão 
do sexo feminino pelo masculino. (1982, p. 70-71). 

Segundo Mead (1999) e Malinowsk (1973, 2003), antes de tais estruturas patriarcais, 

as mulheres desenvolviam o trabalho de produção dos bens necessários e, ao mesmo tempo, 

também se encarregavam da reprodução humana. Nem um nem outro eram excludentes da 

própria vida, a mulheres não eram consideradas frágeis e nem o nascimento de um filho as 

impedia de continuar na produção econômica. Nos Arapesh, de acordo com Mead, logo 

depois do parto as mulheres voltavam diretamente para o trabalho, o “dar à luz” era tanto para 

a mulher quanto para homem. 

Dessa maneira, o processo de identidade vai se organizando de forma que quase nunca 

se percebe que é nas relações sociais que a mesma se forja, estabelecendo normas de conduta 

para as mulheres e para os homens, por meio das roupas, posturas, atitudes, linguagem, etc. E, 

assim, esse poder se mantém, sustenta e reproduz a identidade de gênero de maneira 

segregacionista e excluidora da igualdade e eqüidade41.  

Nesta pesquisa, a maioria das 114 mulheres apontou que se sentira excluída em 

alguma situação na vida. Assim, 60 delas (53%) responderam que já tinham vivido a 

exclusão, enquanto  45 (39%) responderam que não e 9 (8%) não responderam. Nas respostas 

dadas, aparecem as explicações: “sim, por ser mulher”; “quando engravidei”; “quando se fala 

em política”. 

                                                           
41 Equidade seria a “possibilidade de as diferenças serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação; 

condição que favorece o combate das práticas de subordinação ou preconceito em relação às diferenças de 
gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de minorias, etc.” (Sposati, 1977, p. 36). 



Figura 5 -  Exclusão feminina 

 

 

 

 

A questão da exclusão social é bastante ampla por envolver aspectos ligados ao 

econômico (pobreza), ao gênero, às minorias, ao simbólico; o que implica o afastamento de 

um grande contingente de indivíduos do processo de “pertencimento” a uma dada 

sociedade.  Como disse Xiberras, o processo  

parece residir na ruptura dos laços que ela provoca, diretamente ou a longo 
prazo. Ruptura do laço social, mas também do laço simbólico que liga 
normalmente qualquer indivíduo a sua sociedade. Excluído de uma esfera do 
social, o sujeito rompeu os laços que o seguravam junto a outros, mas 
também das representações que lhes eram comuns. (1999, p. 28). 

É com base nisso que Nascimento (1994) aponta que o processo de exclusão social 

impede o ingresso das classes populares na esfera da igualdade, promovendo uma ruptura dos 

sujeitos e vínculos sociais no contexto mais amplo da vivência do processo de cidadania. 

Na visão das mulheres pesquisadas existe a exclusão quando se refere a aspectos 

sociais, e discriminação quando diz respeito ao aspecto pessoal. Diferentemente da exclusão, 

apenas 35 delas (31%) responderam que já tinham sofrido discriminação, enquanto 78 (68%) 

responderam que não e uma deixou de responder. Observa-se, com esse resultado, que no 

geral a mulher não se percebe como alvo de discriminação, como pode ser visualizado no 

gráfico seguinte. 

Figura 6 - Sentimento de discriminação 
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Portanto, estas situações são ainda confusas, já que elas em sua maioria se 

sentiram excluídas, mas não discriminadas. Embora 78 mulheres tenham 

respondido que não se sentiram discriminadas, em nenhum dos questionários foi 

incluída uma explicação para esse ‘não’. Já as mulheres que responderam “sim” 

colocaram em suas respostas as internalizações discriminatórias:  

Sim. Em situação, por exemplo, de não poder ir ao baile, porque sou mulher 
e casada. 

Sim. Meu irmão tem mais direitos (de sair, por exemplo). 

Sim. Por causa de preconceito de que “isso não é coisa de mulher”. 

É interessante observar que aquelas que disseram ter sido discriminadas refletiram a 

questão relacionada à exclusão de gênero, pois expressaram o que pode ou não a mulher 

fazer, em relação ao que os homens podem, como também mostram os depoimentos abaixo:  

Sim. O homem pode ficar com quantas mulheres quiser, se a mulher fizer 
isso já é discriminada. 

Sim. Quando homens acham e dizem que não somos capazes de realizar 
outras atividades além das domésticas. 

Por outro lado, quando se analisam os resultados das entrevistas, verifica-se que a 

maioria quase absoluta das mulheres (11) respondeu que já tinha passado por discriminações. 

Quanto ao aspecto da discriminação afetar suas vidas, elas foram unânimes em dizer que sim 

e, embora não soubessem explicitar como isto as afetava, disseram que mexia com a  sua 

auto-estima. Os dois depoimentos a seguir exemplificam bem esse processo: 

É um sentimento de não servir para mais nada. É horrível, a gente se sente 
diminuída, sente-se uma pessoa lá embaixo, principalmente se você é casada. 
(Nikita, 20 anos). 

Pode, porque ao ser discriminada eu vou me sentir lá em baixo, não serve 
para nada. Pode mudar minha mente. (Evalyn, 21 anos ). 
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Os motivos para uma mulher ser discriminada variam, tanto podendo ter como eixo a 

questão moral, como a de não ser digna, de não se valorizar: “por usar roupas curtas e sair 

com pessoas diferentes”, ou por ser “muito atirada” – elementos apontados por elas como 

causa de discriminação. Por outro lado, elas próprias colocam que embora “todas tenham 

direito é preciso saber o limite”, voltando à questão do comportamento público da mulher, o 

cuidado que se deve ter nas roupas, na fala, etc. De um modo geral, é nítida a questão do 

respeito e da moral que se deve ter diante da sociedade. 

Nikita (20 anos), critica as atitudes adotadas pelas próprias mulheres, que terminam 

por contribuir para sua discriminação: “Muita gente não se dá valor. A própria mulher está se 

prostituindo muito.” Por outro lado, Evalyn (21 anos) faz uma crítica direta à mídia, pelo 

“excesso de mulher nua”. 

 Isto mostra claramente que, mesmo com uma  maior participação das mulheres na 

escola, como no caso das pesquisadas, que estão terminando o Ensino Médio, ainda são 

retratadas  múltiplas exclusões e discriminações, mostrando portanto, que elas tanto se 

submetem à opressão, como também trabalham ao seu favor ao estimularem o moralismo. 

Assim, a discriminação termina produzindo “nas meninas um sentimento coletivo de 

inferioridade que as situa em considerável desvantagem diante do homem e as aproxima da 

idéia de que as ações das mulheres têm tão pouco valor, que não podem influenciar no 

desenvolvimento da História.” (Moreno, 1999, p. 75). 

Tal fragmentação da auto-estima acaba por resultar em um processo de pouca 

valorização de si mesma, produzindo mal-estar, angústias e falta de perspectiva, gerando 

inseguranças e frustrações, que levam as mulheres à dependência e a não criarem projetos de 

vida mais amplos. 

Tais características refletem a estrutura patriarcal característica da sociedade, que 

ainda é determinante na cultura. Discriminações internalizadas terminam por fragilizar os 

seres humanos, e com isso ocorrem a assimilação da impossibilidade de mudança, as 

concepções discriminatórias e a desigualdades com as mulheres, o que fragiliza seus 

movimentos.  

Nesse sentido, observa-se no grupo estudado uma preocupação no que concerne a lidar 

com a discriminação e o desrespeito em relação a si mesma, mas sem uma atitude de maior 

confronto, já que a maior parte das mulheres expressou que “o melhor é ignorar ou sair das 

discussões”. Em poucas situações apareceu a idéia de se contrapor ao homem. Mesmo uma 

entrevistada que se queixou verbalmente da violência dos homens para com elas acha que 

“não há o que fazer a não ser conversar”. Assim, nem mesmo essa mulher apresentou a 



questão de maneira mais profunda, em termos de ter direito a se defender da violência, 

denunciando o homem. 

Lipman (1995) diz que os preconceitos são atitudes e comportamentos injustos, 

tendenciosos e intolerantes, adotados por um grupo social, que existem independentemente de 

serem ou não verdadeiros e de se manifestarem em atos, como ocorre, por exemplo, nas 

relações de dominação-subordinação-exploração que se constituem no patriarcado, relações 

de poder que se escondem e se camuflam atrás dos preconceitos. 

Saffioti (1992) já evidenciava que os preconceitos são atitudes perversas da sociedade, 

uma vez que até mesmo as mulheres que trabalham e produzem mais do que os homens, como 

as trabalhadoras rurais – na enxada –, se consideram inferiores a eles; são, assim, relações 

internalizadas dentro da cultura androcêntrica.   

Uma vez instalado, o preconceito fica incorporado no imaginário social e na 

compreensão pessoal e interna das mulheres e em suas representações, gerando atitudes de 

discriminação, exclusão, intolerância, etc., que forjam uma sociedade estratificada. Embora 

não passem de pseudo-conceitos, como se pode constatar nos relatos históricos sobre períodos 

de guerra, quando os homens foram para a frente de batalha e as mulheres assumiram suas 

funções, as quais, antes da guerra, não eram consideradas atividades que a mulher pudesse 

realizar, diante de sua suposta ‘inferioridade’, atribuída pelo universo masculino. 

Podemos observar isso nos depoimentos da pesquisa, no que se refere à discriminação 

quanto ao trabalho feminino: 

A discriminação ocorre  para alguns tipos de trabalhos considerados como 
sendo de homens e não de mulheres.  

Quando os homens acham e dizem que não somos capazes de realizar outras 
atividades além das domésticas. 

A mulher é humilhada na sociedade e no trabalho. (Simone, 17 anos). 

A mulher não tem liberdade de expressão, muitas vezes não pode fazer 
determinado trabalho, outras não podem assumir alguns cargos. (Natali, 20 
anos). 

 Parece que avanços e recuos são as marcas registradas na atualidade em relação à 

discriminação e ao poder realizar as coisas. Observa-se uma percepção confusa, fruto de todo 

um processo internalizado que gera acomodações. Assim, ao mesmo tempo em que elas 

apontam os limites impostos, também assumem alguns desses limites como verdadeiros, 

conforme mostram os depoimentos a seguir: 

O limite vem porque a mulher não pode realizar tudo, como precisar do 
homem para pegar o pesado.(Nikita, 20 anos). 



A mulher não pode tudo, tem coisas que só o homem pode trabalhar, como 
por exemplo, o trabalho de pedreiro que não dá para mulher fazer. (Carla, 18 
anos). 

Atividades de “carregar peso”, “trabalho de pedreiro”, etc., ainda são vistas como 

inadequadas para as mulheres. Chama-se a atenção para a força física masculina, embora isso 

não passe de discurso machista internalizado pelas mulheres, mesmo que se constate que na 

construção civil a predominância seja do sexo masculino. Não é possível reconhecer isto 

como natural, uma vez que para ser pedreira basta que a mulher tenha sido estimulada desde 

cedo para bem desempenhar tal tarefa; ademais, peso se carrega, em geral, nos carros de mão 

ou nos elevadores existentes na construção. Tal ponto de vista preconceituoso, assimilado 

desde a mais tenra idade, é idêntico a outros mais corriqueiros, de que a mulher não pode 

dirigir táxi, ônibus, caminhão, etc.  

Os depoimentos mostram que a mulher tem uma visão pouco favorável em relação a si 

mesma, pois as condições mínimas de vida, além da falta de estímulos sociais, ainda pesam na 

discriminação de gênero e com isso  ocorre uma desvalorização da mulher. Na sociedade, os 

homens possuem mais oportunidades de trabalho, pois há funções que os homens podem 

realizar e a mulher não. Uma das participantes da pesquisa revela a situação em que se sente 

discriminada: “Quando falo em fazer concursos para a polícia”. 

 No momento, a mudança por elas apontada ocorre em torno de poder trabalhar fora de 

casa, evidenciando uma diferença entre o passado e o presente, quando dizem que “embora 

sejam discriminadas para certos trabalhos elas já têm uma maior liberdade, já podem 

trabalhar”. 

 Assim, tais condicionamentos ainda aparecem em pleno século XXI, na pesquisa de 

campo. O que se percebe, nitidamente, nas entrevistas com as mulheres, é que, mesmo elas 

tendo mais participação hoje na sociedade, com maior conhecimento e escolaridade, ainda se 

vêem na posição de ceder mais, como se pode constatar nos próximos depoimentos: 

Realmente a mulher cede mais porque se acha inferior.  

Eu acho que a mulher mesmo se diminui. 

Ela quebrou muitas barreiras [...] você não é mais escrava, mas até hoje 
existe a discriminação. 

Percebe-se, neste sentido, as internalizações existentes no universo feminino, que 

ainda limitam seus espaços no cotidiano. Por outro lado, é interessante observar que mesmo 

assim elas já demonstram o entendimento de ter direitos, embora ainda apontem a dificuldade 



de tê-los na prática, diante dos obstáculos que são encontrados ao longo do processo. Uma 

delas expressa a necessidade de “a mulher ser verdadeiramente respeitada por ser mulher”.  

Somados aos processos discriminatórios, aparecem os limites claros da submissão, 

pois, em situações de desrespeito em relação a si mesmas, não revelam uma atitude de maior 

confronto, de revidar ou se contrapor ao homem, colocando que o melhor é ignorar ou sair das 

discussões.  

É melhor baixar a cabeça e sair. (Carla, 18). 

Porque na nossa sociedade a mulher é sempre vista como um ser inferior ao 
homem. 

Porque ainda há muitos preconceitos com a mulher. 

Não é difícil que mesmo a mulher que tem consciência de sua situação de exclusão 

termine por assumir tal discriminação, já que foi educada ao longo da sua vida para “sofrer”,  

“ser a eterna vítima”, “sofrer em silêncio”, isto é, há um ‘masoquismo’ internalizado, que 

aparece nos sentimentos, pensamentos, falas, atitudes. 

Quando questionada por que muitas mulheres aceitam a decisão tomada pelos homens, 

Fernanda Vieira (19 anos) responde: “Porque já é uma tradição, os homens prevalecem sobre 

as mulheres.” Mas tanto ela quanto Maria (33 anos) chamam a atenção de que a culpa é das 

próprias mulheres, quando dizem que as pessoas não fazem questão de integrar o novo, e sim 

as tradições. Natali (20 anos) diz que “algumas mulheres são fracas, não têm coragem de 

enfrentar, de tomar uma decisão (falta coragem) de se contrapor aos homens, outras não.” 

Embora apresentem uma maior conscientização da estrutura patriarcal a que estão 

submetidas, as entrevistadas acabam reproduzindo a trajetória da mulher dependente do 

homem e, portanto, sem autonomia para reivindicar seu espaço, como se pode constatar nos 

depoimentos que se seguem: 

O homem pode mais sair e chegar a hora que quiser e a mulher, se não 
chegar cedo é considerada mulher da vida e não pode sair e o homem pode 
tudo. (Nikita, 20 anos). 

A mulher, é discriminada, tem menos liberdade. Se ela for muito solta 
(liberal) vai prejudicar a si mesma, pois as pessoas criticam ela. (Fernanda B, 
20 anos). 

Não é legal ir para todos os lugares, por exemplo, ir no jogo, ela não se 
sentiria bem e em bares que é mais adequado para homens. A mulher vai por 
causa dos homens que chamam, mas não é o local (bar) adequado para 
mulher. (Carla, 18 anos). 

 Mais uma vez voltamos à questão do poder fazer as coisas, mas com certos limites, 

pois é necessário ‘se dar o respeito perante si e os outros’, uma vez que a mulher é 



considerada mais sensível e está exposta aos comentários da sociedade. No último 

depoimento citado, ainda fica claro que é a própria mulher que assume esta diferença.  

 Nas relações estabelecidas nesse processo, percebe-se o longo e tortuoso caminho que 

o universo feminino carrega de subordinação e humilhação, que normalmente são 

assumidas simbolicamente. De acordo com Bourdieu:   

As próprias mulheres aplicam a toda a realidade e, particularmente, às relações de 
poder em que se vêem envolvidas esquemas de pensamento que são produto da 
incorporação dessas relações de poder e que se expressam nas oposições 
fundantes da ordem simbólica. (1999, p. 45). 
 

No que se refere particularmente à relação com os homens, as mulheres que 

participaram da pesquisa apontam que eles são muito machistas, tanto no sentido amplo como 

especificamente no casamento: “O marido impõe à mulher o limite de não poder ir para todos 

os lugares, também de não poder trabalhar e nem mesmo continuar a estudar.” Esse 

depoimento reflete a concepção androcêntrica e até mesmo colonial da sociedade. Mesmo a 

mulher tendo o direito de estudar, torna-se difícil exercê-lo quando é casada, porque os 

companheiros não querem assumir nenhum compromisso com a casa e os cuidados com os 

filhos, como revela Quíria (25 anos): “O homem sai de casa quando a criança começa a 

chorar.”  

Além disto, de acordo com os dados dos Indicadores Sociais do IBGE (2003), a 

existência de filhos – e a conseqüente responsabilidade por seu cuidado e manutenção – se 

constitui em mais um fator de dificuldade para a inserção da mulher no mercado de trabalho 

e/ou continuidade de seus estudos. E segundo os Indicadores de 2001, entre as que têm entre 

25 e 49 anos, por exemplo, 82,8% possuem pelo menos um filho.  

Temos aqui dois aspectos preocupantes, tendo em vista que o trabalho promove uma 

perspectiva mais fortalecida do ser humano e os estudos possibilitam o crescimento e o 

desenvolvimento pessoal. Sendo privada desses direitos ou sofrendo obstáculos para exercê-

los, a mulher tem reduzidas suas possibilidades de realização pessoal e de ampliação da auto-

estima. 

 Nos depoimentos estão sempre presentes as questões da maternagem e do cuidado da 

casa, que ainda prevalecem como sendo atribuições exclusivas das mulheres, mesmo quando 

elas questionam e lamentam, como Fernanda  (19 anos): “mas não é para ser, infelizmente”. 

Aqui aparece nitidamente a questão machista e a discriminação existente sobre as mulheres, 

pois no depoimento está implícita a reflexão de que “não deveria ser assim”, todavia, 

“infelizmente, é assim mesmo”. 



O que termina por resultar no que Lipman (1995) mostra em seu trabalho, quando 

aponta que as convicções e atitudes fazem com que as pessoas assumam posturas 

extremamente defensivas, como, por exemplo, negar as posturas machistas hoje, na 

contemporaneidade, dizendo que as mulheres são livres e podem estudar e trabalhar, embora 

no trabalho elas sempre ganhem menos do que os homens para o mesmo tipo de função.  

 É importante chamar a atenção para o fato de que toda essa discriminação ou uma 

maior exclusão não parecem de imediato promover alterações significativas, uma vez que, 

mesmo com todos os aspectos considerados, as mulheres afirmaram que, se tivessem que 

escolher o seu sexo, escolheriam ser mulher. Nos 114 questionários respondidos, apenas 9 

mulheres disseram que “preferiam ser homem”, isto é, apenas 8% da população alvo. Isso 

aparece através dos depoimentos, em que são expressos elementos significativos da 

feminilidade, tais como:  

Não tenho o que reclamar do meu sexo.  

A mulher é tudo de bom. 

Porque é uma maravilha ser mulher. 

Só a mulher pode gerar filhos. 

Ser mulher foi obra divina de termos oportunidades de fazer várias coisas, 
por exemplo ser mãe.  

Os dois últimos depoimentos estão voltados para a maternidade, evidenciando como 

isto ainda encontra-se muito forte nas concepções de vida das mulheres, resultado de 

processos internalizados que geram o desejo ser mãe, não necessariamente pelo desejo de ter 

uma filha ou filho, mas muito mais pela visão de que este seria o papel do sexo feminino. 

Isso é tão nítido, que em pesquisa desenvolvida por Santos (1990)42, junto a um 

público da terceira idade, em relação à aposentadoria para  homens e mulheres, os primeiros 

tendiam a ficar tristes e entrar em crise identitária, enquanto as segundas assimilavam muito 

bem a aposentadoria, como uma chance de resgatar a família e os cuidados da casa – outrora 

relegados a segundo plano –, mesmo que fosse como avós. O que mostra que a identidade 

feminina ainda se encontra enraizada com princípios antigos da mulher mãe e dona-de-casa; a 

tal ponto que ela não é rompida quando a mulher passa a trabalhar no espaço público, mas 

apenas é postergada para um segundo momento – o da aposentadoria.  

Percebe-se que os antigos atributos ligados às características de fragilidade, 

docilidade, meiguice é que continuam prevalecendo para a identidade feminina. Embora já se 

possam constatar algumas pequenas mudanças, já que, em meio a todas as características que 

                                                           
42 Trabalho desenvolvido por Fátima Santos, com o título Identidade e Aposentadoria, 1990. 



surgem na pesquisa sobre o “ser mulher”, três fogem aos antigos valores: idealista, 

batalhadora e inteligente. 

 Assim, tomando-se Lepre como ponto de intercessão, nota-se que: 

A construção da identidade é social e acontece durante toda, ou grande parte, 
da vida dos indivíduos. Desde o seu nascimento o homem [e a mulher] inicia 
uma longa e perene interação com o meio em que está inserido[a], a partir da 
qual construirá não só a sua identidade, como a sua inteligência, suas 
emoções, seus medos, sua personalidade. [...] A construção da identidade é 
um desses fatores relacionados ao desenvolvimento que tem íntima, senão 
total, dependência da cultura e da sociedade onde o indivíduo está inserido 
(2003, p. 1).  

 Diante de tudo o que foi exposto, consideram-se como significativas as dificuldades 

enfrentadas por parte das mulheres das classes populares para atingir sua autonomia, em 

direção à plena vivência do processo da cidadania ativa. Entre mudanças, avanços e recuos, 

terminam ainda prevalecendo antigos conceitos internalizados pelas mulheres, que ora 

reconhecem os seus  direitos, ora afirmam que as coisas acontecem porque a sociedade é 

machista. 

Entendemos que mulheres e homens, ao longo da história da humanidade, sempre 

foram pautados por características que implicam em desigualdade e segmentação das relações 

entre os mesmos, diante de papéis socialmente atribuídos a cada um dos sexos. São, portanto, 

comportamentos construídos e internalizados que mulheres e homens manifestam no âmbito 

da sociedade, como mostram os dados da pesquisa. 
 

3.3.2 Ser mulher na escola 

A educação é o elo que promove a interação e integração dos seres humanos, no 
alcance das necessidades básicas universais, tanto do ponto de vista material como imaterial, 
tendo como princípio a ética de vida, para dessa maneira se alcançar a autonomia (SPOSATI, 
1999). É indiscutível a importância que o ensino como produção do conhecimento tem para o 
desenvolvimento humano.  

Carvalho (2002), com base em pesquisa realizada no Rio de Janeiro, chama a atenção 
para o fato de que o nível de conhecimento dos seres humanos tende a aumentar sua 
compreensão sobre seus direitos: 64% das entrevistadas que tinham até a 4ª série do Ensino 
Fundamental não conheciam seus direitos, ao passo que este índice caía para 30% entre as que 
tinham o Ensino Superior, mesmo que incompleto. Além disso, essa pesquisa mostrou que o 



nível de educação explica em grande parte o comportamento das pessoas no que se refere ao 
exercício dos direitos civis e políticos.   

Neste universo, mulheres e homens das classes populares são postas(os) à distância de 
uma educação política, em que todos os saberes ocorram e sejam produzidos por todos os 
seres humanos, sendo cada um sujeito protagonista, como bem evidenciaram Gramsci ( 1985 ) 
e Benevides (1991).  

O Relatório de Acompanhamento Global da Educação para Todos (2000)43 constata 
que a desigualdade educacional é uma das grandes infrações dos direitos das mulheres e 
meninas e também uma barreira importante ao desenvolvimento social e econômico. Portanto, 
suas oportunidades e opções de vida são mais restritas que as dos homens. Assim, a 
desigualdade de acesso e de desempenho das meninas, em termos educacionais, é tanto causa 
quanto conseqüência dessas disparidades.  

O mesmo é também apontado pela UNICEF44, no relatório Situação Mundial da 
Infância 2004, que focaliza a educação das meninas:  

A educação de meninas está tão intrinsecamente ligada a outros aspectos do 
desenvolvimento humano que fazer dela uma prioridade é também efetuar 
mudanças numa outra gama de frentes, desde a saúde e o status da mulher, 
até cuidados na primeira infância; desde nutrição, água e saneamento até 
capacitação comunitária; desde a redução do trabalho infantil, e outras 
formas de exploração, até a resolução pacífica de conflitos. (2003, p. 11-12). 

Ainda de acordo com o documento do Fórum Mundial sobre Educação (2000), as 
mulheres educadas cuidam mais de si, de sua saúde, do seu bem-estar, de não se subjugar aos 
comandos masculinos, de não se acomodar quando tratadas com discriminação em relação aos 
homens. Buscam ter maior qualificação para o trabalho e assim ocupar posições em melhores 
setores produtivos, para não ser tão exploradas quanto aquelas com menor ou quase nenhuma 
escolaridade, as quais são constantemente desprezadas e excluídas do desenvolvimento.  

Em termos do Brasil, os Indicadores Sociais do IBGE (2003) também apontam que o 
nível de escolaridade das mulheres é determinante para prevenir a gravidez não planejada e 
não desejada, para efetuar um planejamento familiar adequado e para assegurar as condições 
de controle das doenças, tais como verminoses e diarréia, que no país ainda são responsáveis 
pelo elevado número de óbitos de crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. É 
inegável essa importância, em uma cultura na qual os homens, em sua grande maioria, se 
colocam à margem da participação junto com as mulheres.  
                                                           
43 O Relatório é uma publicação independente, encomendada pela UNESCO em nome da comunidade 

internacional, e constitui um reflexo do Fórum Mundial da Educação realizado em Dakar, no Senegal, em 
abril de 2000. Faz parte do Relatório Conciso: Gênero e educação para todos: o salto rumo à igualdade.  

44 Relatório organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância  (UNICEF), sobre a Situação Mundial da 

Infância 2004: Meninas, Educação e Desenvolvimento. Disponível em:  <www.unicef.org>. 



Vianna & Unbehaum (2004) chamam a atenção para o fato de que as políticas 
educacionais não têm concorrido para modificar as desigualdades de gênero. Esse aspecto é 
também ressaltado por Lima (2000), ao dizer que no espaço escolar a discriminação de gênero 
se formaliza e se sedimenta com base nas teorias de que os papéis sociais são exercidos 
diferentemente de acordo como o sexo que se tenha.  

O relatório da UNICEF (2003) referenda essas constatações, apontando que:  

Apesar dos milhares de projetos bem-sucedidos em países de todo o mundo, 
a igualdade de gênero na educação – no acesso à escola, sucesso no 
aprendizado e conclusão dos cursos – é cada vez mais ilusória, e as meninas 
continuam em desvantagem em relação aos benefícios que a educação 
proporciona. (p. 1). 

No caso específico do Brasil, percebe-se que o maior problema não é de acesso à 
educação, ou mesmo de não conclusão dos cursos – embora isto exista, haja vista a 
significativa diferença entre o números de alunas e alunos que iniciam o Ensino Médio e 
aquelas(es) que o concluem. O maior problema é quanto à qualidade da educação, como 
mostram os dados do INEP (2004). Na análise sobre o desempenho das alunas e alunos do 
Ensino Médio, aparece um perfil bastante precário. Por exemplo, 42,5% das alunas/alunos 
encontram-se num estado muito crítico no domínio da Língua Portuguesa, apresentando 
dificuldades em leitura e interpretação de textos variados; apenas 5% aparecem em situação 
adequada para leituras mais complexas, o que pode ser caracterizado como alfabetismo 
funcional; os demais encontram-se nas faixas intermediárias,. 

No que diz respeito às mulheres, encontra-se adicionalmente um quadro desfavorável 
no mercado de trabalho. O relatório da UNESCO (2000) chama a atenção de que, mesmo 
desfrutando das mesmas oportunidades educacionais oferecidas aos homens, as mulheres têm 
jornada de trabalho mais longa e seu salário é menor. No Brasil, de acordo com Pastore (2000, 
p. 2), “as secretárias e enfermeiras, por exemplo, ganham 11% menos do que os secretários e 
enfermeiros. Entre os auxiliares de escritório, 21%; entre os auxiliares de contabilidade, 
38%.” 

A União Brasileira de Mulheres (2004)45 confirma essa situação e diz que a maior 
escolaridade das mulheres não tem sido reconhecida no mercado de trabalho, pois elas 
recebem menos que os homens, por não existir uma valorização de suas funções, que são 
chamadas, nesse contexto culturalmente androcêntrico, de profissões “femininas”. Segundo a 
UBM:  

As mulheres recebem salários 40% menores que os dos homens, em geral 
não têm carteira assinada, cumprem elevada jornada de trabalho, têm pouca 
qualificação e baixa proteção social, assim como níveis mais baixos de 

                                                           
45 Trata-se de uma ONG, cujo site na internet é www.ubmulheres.org.br. 



sindicalização, que resultam em menor poder de barganha nas relações e 
acordos de trabalho. (2004, p. 2).  

De acordo com os Indicadores Sociais do IBGE (2005), mais da metade da população 
feminina ocupada (54,3%) se concentra em atividades de prestação de serviços e comércio, 
contra apenas 25,8 dos homens nessas mesmas ocupações, como mostra a tabela abaixo. 
Além disso,  17,1% das mulheres ocupadas são trabalhadoras domésticas, comparativamente 
a menos de 1% dos homens; e a proporção de mulheres que trabalham sem remuneração 
alcança 9,1%, enquanto a de homens é de 5,4%. 

Tabela 5 - População ocupada, por sexo, total e sua respectiva distribuição 
percentual em relação aos grupos de ocupações, Brasil – 2004 

 
População ocupada 

(total e distribuição percentual) Grupos de ocupações 
Mulheres Homens 

Total  35 354 319 49 241 975 
   
Dirigentes em geral 3,9 5,5 
Profissionais das ciências e das artes 8,6 4,2 
Técnicos de nível médio 7,8 6,5 
Trabalhadores dos serviços administrativos 11,4 5,8 
Trabalhadores dos serviços 31,3 11,6 
Vendedores e prestadores de serviço do comércio 11,6 8,4 
Trabalhadores agrícolas 16,0 24,3 
Trabalhadores da produção de bens e serviços  9,2 32,5 
Ocupações mal-definidas ou não declaradas 0,1 1,3 

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2005). 
 

De todo o exposto, conclui-se que um dos pontos fundamentais para que a mulher 

tenha seus direitos respeitados é a educação, como defendem Oliveira (2002), Benevides 

(1991) e Júlio (2000), entre outros. É importante que se chame a atenção para o significado 

que o estudo tem para a aquisição dos demais direitos, para se ser cidadã e cidadão. Essa 

concepção também aparece no depoimento de Quíria (25 anos), quando fala sobre o 

significado do direito à educação: “Todos têm. Se não estuda, o que vai ser na vida? Um Zé 

ninguém.” Assim, consideramos fundamental procurar compreender como é “ser mulher na 

escola”. 



Inicialmente buscamos investigar possíveis diferenças entre as concepções de 

mulheres que estudavam no turno diurno e as daquelas que estudavam à noite, considerando-

se que provavelmente as estudantes do turno noturno seriam trabalhadoras. Entretanto, 

observamos que a maioria das mulheres que estudavam à tarde trabalhavam pela manhã, ou 

trabalhavam na feira da Sulanca dois turnos semanais: uma noite e a madrugada46. Assim, não 

havia de fato diferenças entre as estudantes dos dois turnos no que concerne à condição de 

trabalho. 

A partir dos dados obtidos pode-se ter uma visão a respeito do que pensam as 

mulheres sobre a escola. Dentre as 114 mulheres investigadas, 17 (14,9%) disseram ser a 

escola excelente, enquanto 50 (43,9%) acham que a escola é adequada. Já para 33 delas 

(28,9%) a escola é pouco adequada e 7 (6,1%) consideram ser a escola inadequada, ao passo 

que apenas 6 delas (5,3%) se acharam incapazes para avaliar. 

No que se refere às aulas ministradas, 18 mulheres (15,8%) as classificaram como 

excelentes, 53 (46,5%) como adequadas, 34 (29,8%) como pouco adequadas e 5 (4,4)  

mulheres as consideraram inadequadas, enquanto duas não se sentiram capazes de responder à 

questão e outras duas nada marcaram. 

Foi-lhes perguntado quem melhor transmite o conteúdo das aulas, se as professoras ou 

os professores. No grupo participante da pesquisa, 85 alunas (74,6,%) acham que tanto as 

professoras como os professores transmitem da mesma maneira, enquanto 19 (16,7%) 

consideram que as professoras passam melhor o conteúdo, e apenas 7 opinam (6,1%) que o 

professor ensina melhor. 

A maioria das mulheres afirmou não perceber diferenças quanto à valorização por 

parte da escola em relação aos dois sexos: 58 mulheres (50,9%) apontaram que não vêem 

diferença, uma vez que ambos são tratados igualmente, para 43 delas (37,7%) que não 

consideravam nenhuma diferença, isto é, 101 mulheres apontaram um perfil de tratamento 

bom pela escola quanto ao sexo, para 5 alunas (4,4%) que acharam que a escola as valoriza os 

dois. Oito delas (7,0%) não sabiam dizer algo sobre isto e apenas uma deixou de responder a 

esta questão. 

Numa das questões perguntava-se se “o professor ou a professora trata de forma 

diferente a aluna em relação ao aluno”. No que se refere ao professor, 75 mulheres (66%) 

responderam que não ocorre um tratamento diferenciado entre os sexos, comparativamente a 

                                                           
46 A feira da Sulanca ocorre no pátio da feira em Caruaru, uma vez por semana, tendo início no final da noite da 

segunda feira e estendendo-se até a manhã da terça, congregando várias pessoas das mais diversas localidades. 
Esta feira vende de tudo: roupas, confecções, brinquedos, sapatos e importados. 



12 mulheres (10%) que disseram que são tratadas diferentemente; 25 mulheres (22%) não 

sabiam se isto acontece e duas não responderam. Algumas disseram que não existe diferença, 

é só uma questão de maior atenção, porque elas estudam mais.  

Nos depoimentos, encontram-se referências ao tratamento diferenciado: “Sim. O 

professor geralmente trata alunas com mais paciência, delicadeza e atenção.” Quíria (25 anos) 

levanta um outro tipo de questão ao dizer que “a maioria dos professores são carinhosos 

normalmente, mas outros professores têm outras intenções quando aparece uma menina 

bonitinha”. Percebe-se, assim, a presença de antigas visões das mulheres sobre os homens, de 

que eles são ‘mulherengos’ e dão em cima das bonitinhas. 

No que diz respeito às professoras, um número ainda maior disse que elas não as 

tratam diferentemente dos alunos: 87 mulheres (76,3%). Apenas quatro (3,5%) consideram 

que há um tratamento diferenciado, enquanto 20 (17,5%) não souberam responder e três não 

responderam. Nas respostas afirmativas, foram encontrados os seguintes depoimentos: 

Sim. Com agente ela é mais carinhosa do que com os garotos. 

Sim. Trata o aluno diferente porque ele é relaxado com a matéria e nos 
estudos. 

Estes dois depoimentos expressam que as mulheres percebem diferenças nos 

tratamentos dados pelos(as) professores(as) aos homens e às mulheres. Evidenciam-se aqui os 

aspectos internalizados desenvolvidos através dos últimos séculos, o que termina por reforçar 

a dicotomia entre o carinho e a razão, separando as mulheres dos homens. 

Durante a entrevista, Carla (18 anos) num primeiro momento diz que não existe 

diferença, para logo em seguida apontar que pode acontecer, porque as mulheres são mais 

carinhosas, apesar de colocar isto apenas como uma idéia, e não uma afirmação: “Eles tratam 

igualmente (alguns), tá lá pra ensinar, e isto pode acontecer porque as alunas são mais 

carinhosas com os professores, aí eles gostam mais por uma parte, mas todos são iguais.”  

Nas entrevistas procurou-se descobrir como as mulheres viam as qualidades 

apresentadas pelos homens e pelas mulheres na escola. Os resultados estão organizados no 

quadro abaixo, que evidencia diferenças significativas entre os dois sexos.  

Quadro 3 - Qualidades da mulher e do homem na escola 

Qualidades femininas Qualidades masculinas 

Criatividade.      Força física para pregar quadros e arrastar as 
coisas 

Ser alguém na vida.                                                Ser alguém na vida                                                  



É mais dedicada no que faz, mais competente, 
dá o melhor de si. 

Faz as coisas por obrigação e não por   
amor. 

Se dedica mais aos estudos, vêem que precisam 
dele para que possa exercer um cargo maior. 
(Natali, 20 anos). 

Ele pode vir a ensinar. 

Mais estudiosa do que os homens, mais educada. Não tem, não sabe. 

Ser mais estudiosa e prestar atenção nas aulas, 
mais educada. 

Tem mais facilidade de aprender certas maté-   
rias , como a matemática. 

Ser boa na escola, facilidade para aprender, 
prestativas , sensíveis e pacientes. 

São poucos que têm essas qualidades [ser bom 
na escola], porque eles se acham mais do que a 
gente nos estudos. (Andreza, 20 anos). 

Organização, determinação, sensibilidade e na 
escola ela se destaca, responsável, responsa-
bilidade, ser responsável. (Evalyn, 21 anos). 

Deixa eu ver... (risos) 

 

Fonte: Depoimentos da pesquisa, 2005/2006. 

Já aprofundando a diversidade de considerações, Carla (18 anos) diz que algumas 

diferenças vêm em decorrência não de capacidade ou qualidade, mas do fato dos homens 

terem mais disponibilidade para estudar, acontecendo de aprenderem mais. Além da  escola 

elas têm atividades domésticas, enquanto eles não se envolvem com nada da casa, assim, 

“aprendem com mais facilidade que a mulher, porque fica sem preocupação”. 

Contudo, a própria Carla ainda vai mais longe, ao dizer que o ensino é muito 

importante, e que quando posto em primeiro plano ainda é melhor, pois a mulher não precisa 

se dividir: “É importante e se é valorizada por estudar, quando só se estuda não tem que ter 

preocupação, de ir para casa fazer as coisas, pois o ensino vem em primeiro lugar”. 

Mesmo assim, as mulheres afirmam que no espaço escolar são menos discriminadas e 

excluídas pelos colegas, principalmente pelo corpo docente, porém apontam que os livros 

didáticos ainda reproduzem exclusões e discriminações. Elas dizem que nos livros ainda é 

freqüente as mulheres aparecerem em condições inferiores, quando aparecem, uma vez que a 

predominância é da figura masculina.   

No questionário, foi-lhes perguntado se havia alguma dificuldade sentida ou percebida 

por elas na escola. Apenas duas alunas (1,8%) responderam que tinham alguma dificuldade na 

escola por ser mulher. Portanto, as dificuldades que apareciam no passado, e as que hoje ainda 

se mantêm no mercado de trabalho, não são vivenciadas pelas mulheres no ambiente da escola: 

Não. Na escola não. É um dos lugares que a mulher é mais respeitada.  

Não. Só na escola que não vejo esse preconceito.  



Entretanto, mesmo com significativas transformações na educação das mulheres, 50% 

delas apontam que não se sentem valorizadas, contra  41% que acham que são valorizadas, 

como mostra o gráfico abaixo:  

Figura 7 -  A valorização da mulher na escola 

 
Por outro lado, elas afirmam que, quando não é o homem ou a sociedade, é a própria 

mulher quem reforça as discriminações. No questionário, por exemplo, 73 (62%) disseram 

que as mulheres deveriam ser educadas diferentemente dos homens, mostrando a reprodução 

dos antigos papéis sociais: “Sim, porque a mulher é uma pessoa do lar, já o homem é do 

mundo”. 

Assim, em função da educação que receberam e recebem no contexto familiar, social e 

escolar desde criança, dos valores internalizados inconscientemente, as mulheres se 

discriminam por si mesmas, quando apontam que “nem tudo a mulher pode realizar”. 

Todavia, embora ainda continuem reproduzindo antigos comportamentos, criticam tal 

processo e evidenciam que isto “não é natural”, mas apenas um reflexo da “cultura machista”.  

Todavia, apesar de tudo isto, para elas a escola é hoje o local em que percebem uma 

menor discriminação. A grande maioria das mulheres (94%) acha que não existe 

discriminação na escola, como mostra o gráfico a seguir. 

 

Figura 8 - Discriminação na escola 
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Quanto ao tratamento recebido dos amigos e colegas na escola, na entrevista elas 

foram praticamente unânimes em dizer que se sentem respeitadas por eles. Apenas Andreza 

(20 anos) disse que se sente mais ou menos respeitada: “Porque eles gostam de tirar onda com 

a minha cara, eles falam que gostam de mim só na brincadeira, mas é para machucar.” De 

maneira geral, no espaço escolar, as mulheres não se sentem desrespeitadas através de 

atitudes, gestos ou palavras. Apenas duas delas afirmaram que já tinham vivido situações em 

que se sentiram desrespeitadas na escola, uma por um colega, que a “chamou de feia e 

criança”, e outra por um professor, que “tirou brincadeiras infantis com ela”. 

 Entretanto, apesar das transformações favoráveis ocorridas em relação às mulheres, os 

depoimentos evidenciam a percepção por parte delas do machismo internalizado na cultura. 

Natali (20 anos), por exemplo, diz: “Me relaciono muito bem, mas às vezes os homens são 

machistas, eles dizem que podem fazer algo porque são homens.” Este tipo de afirmação por 

parte dos homens próximos às entrevistadas reproduz o androcentrismo característico da 

sociedade brasileira, que em muitos segmentos ainda mantém as concepções do homem poder 

fazer tudo, e da mulher não poder fazer – ou, como elas próprias disseram, poder fazer, mas  

com limites.  

Analisando os depoimentos identificamos que existe, sim, uma crítica, mas parece que 

as mulheres não percebem tais diferenças como resultado do processo social. Mesmo quando 

apontam as pequenas variações no tratamento dado pelo corpo docente às alunas e aos alunos, 

elas as justificam a partir dos comportamentos nitidamente diferentes dos dois sexos, 

ressaltando a  meiguice e docilidade das mulheres. Por outro lado, mesmo quando reconhecem 

que essas diferenças são decorrentes dos valores culturais, não oferecem um contraponto.  

Em vários depoimentos as mulheres expressam claramente a existência, no ambiente 

escolar, de comportamentos característicos da cultura androcêntrica e machista: “os homens 

são melhores em matemática, e nós em português”; “alguns são machistas”; “quando a mulher 

é bonita, o professor dá em cima”, etc. Contudo, a maioria das mulheres considera que a 

escola não é machista: 

A escola tem mais professoras do que professores, prevalecendo as mulheres 
mais na escola. (Fernanda Vieira, 19 anos). 

 A escola é um ambiente onde você vê menos o machismo. (Evalyn, 21 
anos). 

Tudo isto reproduz as próprias contradições sociais: de um lado, fala-se em 

transformações, de outro, evidencia-se a manutenção de antigos processos discriminatórios. 

Existe um discurso transformador, mas uma prática cotidiana ainda nitidamente 



androcêntrica. As mulheres dizem que muita coisa melhorou, mas ainda são elas as maiores 

responsáveis pela casa, pelos filhos, pelo bem-estar do marido. 

Desse modo, as mulheres não percebem a discriminação na escola, mas a reconhecem 

em outros contextos; ou justificam a discriminação a partir de características supostamente 

femininas ou masculinas. Esse comportamento é apontado por diversos autores e instituições 

que pesquisaram e estudam a temática cidadania e exclusão de gênero e social.  

  Por outro lado, segundo as mulheres pesquisadas, apesar de todas as mudanças 

verificadas no universo feminino, ainda existe, em torno da mulher, a idéia de que ela é frágil, 

meiga e dócil. Nas respostas do questionário, 73 mulheres (62%) afirmam que ainda existe a 

concepção de fragilidade em relação à mulher.  

 

Figura 9 - Concepção de fragilidade 
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feminino, no privilegiamento da produção e administração de riquezas sobre a produção da 

vida [...]” (2001, p. 2). 

Esse conflito posto entre Língua Portuguesa e Matemática, que não é um processo 

inato, porém socialmente construído, tem direcionado meninas e meninos para áreas 

profissionais, não por aptidões e interesses, mas sim por algo introjetado desde criança! Não é 

à toa que tudo isso vai se somar a uma questão ainda pendente de uma maior compreensão: no 

exame do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Seab) de 1999 – com alunas e 

alunos de 4ª série do Ensino Fundamental –, ocorreu uma tendência de as meninas se saírem 

melhor em Português e Linguagem, com uma diferença de 7,48 pontos, e os meninos 

apresentarem melhor desempenho em Matemática, com um pequena diferença de 0,14 pontos 

(Carvalho, 2004).47 

O fato de as meninas se saírem melhor em Português e os meninos em Matemática 

pode evidenciar, em princípio, uma diferença entre mulheres e homens, mas gradativamente 

forjada pela educação, tendo em vista que a linguagem, na sociedade, além da própria 

característica inicial de “língua materna” – coisa de mãe, doce, suave –, está mais associada à 

sensibilidade, delicadeza, etc., atributos socialmente apontados para o universo das mulheres. 

 Tais distorções no sistema social e escolar são salientadas por Zenti:  

 

Meninos são bagunceiros, gostam das aulas de Matemática e se dão melhor 
nos esportes. Meninas são organizadas, se destacam em Língua Portuguesa e 
Arte e têm mais disciplina. Quantas vezes você já não ouviu, disse ou pensou 
uma dessas frases? Várias, certo? Mas será que é isso mesmo? Esses 
conceitos, tão comuns em nosso cotidiano, expressam, na verdade, 
estereótipos sobre masculinidade e feminilidade. São heranças culturais 
transmitidas pela sociedade (família, amigos, professores). O que não quer 
dizer que seja a verdade absoluta. Ao contrário. (2004, p. 1). 

 Tais aspectos foram evidenciados na pesquisa de campo. De fato, as 
mulheres naturalizam essas concepções. Embora algumas entrevistadas não 
soubessem explicitar o porquê, outras reproduziram idéias sexistas, como se 
pode ver nas respostas a seguir:  

 

                                                           
47 Os dados aqui apresentados são referentes ao Ensino Fundamental, pelo fato de não se ter encontrado tais 

elementos voltados para o Ensino Médio, o que se realizou na pesquisa de campo e através das leituras dos 
documentos da Política Nacional de Educação no Brasil, tais como: LDB, PCN e os Temas Transversais. 



Porque os meninos se saem melhor em matemática e as meninas em 
português. (Fernanda B, 20 anos). 

Não sei. Eu sou melhor em português e também acho que os homens são 
melhores em matemática, mas não sei por quê. (Fernanda Vieira, 19 anos). 

Eu gosto de português porque no dia-a-dia preciso falar bem, me comunicar 
bem. Já o homem trabalha mais em conta, com números. (Nikita, 20 anos). 

São duas matérias difíceis, mas os meninos gostam da matemática por mexer 
com  números, mexe muito com raciocínio (pode ser) e português também é 
mais difícil por conta das regras, mas as mulheres prestam mais atenção do 
que os homens. (Fernanda B., 20 anos). 

Todavia, rompendo com tudo isso, Benjamin (2006), com base em pesquisa realizada 

entre 2003 e 2006 com 220 mulheres,48 comprova que tais motivos se dão em função dos 

estereótipos criados e forjados no universo feminino, isto é, o desempenho das mulheres em 

matemática é afetado pelo estereótipo de que o sexo feminino teria menos aptidão para o 

assunto. 

Segundo Benjamin (2006), as mulheres participantes da pesquisa foram divididas em 

quatro grupos, que realizaram provas de matemática que continham textos distintos. O 

primeiro grupo, que recebeu uma prova afirmando que a genética explica o desequilíbrio dos 

sexos na matemática, apresentou o pior resultado. O segundo grupo, que leu sobre o relato de 

uma experiência de preconceito, como a de um professor de matemática que tem preferência 

por alunos meninos, obteve uma nota melhor. Mas foi no terceiro e no quarto grupos – em que 

elas receberam textos falando, respectivamente, da existência do estereótipo de que o sexo 

feminino tem mais dificuldade com os números e de que não há diferenças entre os sexos – 

que elas receberam as melhores notas. 

Segundo Carvalho, que desenvolveu uma pesquisa para descobrir “como as 

professoras avaliam meninos e meninas”49, ocorre uma contradição no discurso das 

professoras: 

Vivenciando intensamente uma feminilidade assentada na obediência às 
normas, na organização e na submissão, essas meninas falhavam, do 
ponto de vista das professoras, por não terem criatividade, voz própria, 
autonomia e, portanto, participarem pouco, não serem questionadoras, não 
terem papel de liderança no grupo. (2001, p. 9).  

                                                           
48 Pesquisa desenvolvida por Ilan Dar-Nimrod e Steven Heine, da Universidade de Colúmbia Britânica, no 

Canadá, 2006. 
49 Pesquisa qualitativa realizada numa escola pública de Ensino Fundamental de São Paulo, desenvolvida por 

Marília Carvalho, com o tema: ‘Mau aluno, boa aluna? Como as professoras avaliam meninos e meninas’. 
Trabalho publicado na Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 9, n. 2, 2001. 



Na prática, percebeu ainda Carvalho que o comportamento disperso, levado e agitado 

dos meninos era sempre considerado como coisas da masculinidade, sem uma crítica mais 

contundente, e de certa maneira até enaltecido, pois ocorria uma adesão ambígua e não 

submissa à instituição escolar e suas regras – desafio, bom humor e autonomia. E em nenhum 

momento esse comportamento foi relacionado a problemas com a aprendizagem. 

Já quando se tratava das meninas, até eram elogiados, aparentemente, a sua 

organização, seus cadernos enfeitados, etc., mas na prática tais comportamentos eram 

criticados pelas professoras, pela falta de autonomia para se contrapor às regras e normas da 

escola; e quando as meninas tinham problemas de aprendizagem, as professoras realçavam a 

submissão delas como um empecilho à aprendizagem. Quando apareciam meninas “que 

apresentavam comportamentos tidos como não-femininos eram postas em destaque, com um 

misto de orgulho e vergonha, elogio e recriminação” (Carvalho, 2001, p. 15). 

Isto reproduz o que é assinalado por Bourdieu:  

[...] ser 'feminina' é, essencialmente, evitar todas as propriedades e práticas 
que podem funcionar como sinais de virilidade; e dizer de uma mulher de 
poder que ela é 'muito feminina' não é mais que um modo particularmente 
sutil de negar-lhe qualquer direito a este atributo caracteristicamente 
masculino que é o poder. (1999, p.118). 

Isso mostra, de acordo com Rosemberg (2001), que a educação escolar vai preparando 

e reforçando as diferenças entre as mulheres e os homens, através dos processos de 

discriminações, tais como estes apontados acima, reproduzindo desta maneira a exclusão, seja 

no discurso, no currículo, nos livros didáticos, etc.  

No que se refere especificamente aos livros didáticos, 54% das participantes da  

pesquisa (61) apontam que não percebem a presença de mulheres nos livros utilizados na 

escola, enquanto  34% (39 participantes) acham que elas estão presentes sim e 12% (14 delas)  

não responderam à pergunta, como mostra o gráfico abaixo. 

Figura 10 - Percepção de mulheres nos livros didáticos 

 

 

 

 

39
34%

61 
54% 

14
12%

SIM 

NÃO 

NÃO 
RESPONDEU 



 

Alguns depoimentos nos questionários justificam as respostas, tanto as negativas como 

as afirmativas:  

Não. Os que eu observei, pouco fala na mulher.  

Sim. Porque sempre aparece coisas falando sobre a mulher 

Não. A maioria dos fatos históricos são os homens que aparecem mais. 

Sim. Porque elas tem aparecido na história da humanidade, não muito, mas 
aparece. 

Não. Principalmente nos de historia aparece mais nomes de homens.  

Sim. Ensinam e mostram o que a mulher sofre em sua vida, como o parto. 

Já com relação à valorização da figura da mulher nos livros didáticos, 57 participantes 

(50%) acham que os livros adotados na escola não valorizam as mulheres, ao passo que 47 

(41%) consideram que os livros as valorizam e 10 (9%) não responderam à questão. A visão 

discriminatória aparece nos seguintes depoimentos: 

Não. Porque os livros ilustram os homens trabalhando e as mulheres não.    

Não. Porque só aparecem para demonstrar os órgãos genitais diferentes do 
masculino. 

 Esta última colocação é bastante significativa, visto que não poderia ser de outra 

maneira, já que os genitais são diferentes para ambos os sexos. Nas entrevistas surge uma 

outra visão em relação a esse mesmo tema: “Do jeito que trata os homens, trata as mulheres, 

por exemplo, aparece o aparelho reprodutor dos dois.” (Natali, 20 anos). Entretanto, o que 

deveria aparecer era a mulher em todas as atividades da sua vida, tanto quanto o homem.  

No que diz respeito à forma como a mulher é mostrada nos livros didáticos, os dados 

reforçam as respostas dadas às duas questões já mencionadas, e não são nada animadores, 

tendo em vista que as poucas vezes em que as mulheres aparecem são, em sua maioria, em 

condições de inferioridade em relação aos homens. É desta maneira que 50 mulheres (43,9%) 

vêem a presença feminina nos livros, enquanto 39 (34,2%) são de opinião que existe uma 

igualdade, e apenas 7 (6,1%) consideram que a mulher aparece em condições de 

superioridade, uma vez que 17 (14,9%) nada responderam.  

Nas entrevistas realizadas, a maioria disse que as mulheres aparecem nos livros 

didáticos em condições diferentes dos homens; apenas três discordaram dessa posição e uma 

disse que “nunca tinha prestado atenção a isto”. As condições de diferenças estão geralmente 

associadas à mulher em casa e ao homem na rua:  



Sim, concordo, porque é sempre assim, a mulher fica em casa cuidando do 
homem. (Evalyn, 21 anos). 

É como se fosse uma regra que vem de antigamente em que a mulher tem 
que servir ao homem. (Fernanda B., 20 anos).  

Algumas das alunas entrevistadas ainda acrescentaram que as mulheres, quando 

aparecem, são apresentadas em situações menores ou ligadas a aspectos negativos: 

Escrava, ou filha de um rei. 

Sempre aparece nas páginas de doenças, discriminação e alvo da sexualidade 
ou até uma aberração de escândalos.  

Entretanto, elas próprias opinam que a escola, por intermédio das professoras e dos 

professores, poderia explorar isto, chamando a atenção das alunas e dos alunos, e promover 

debates, discutir opiniões, fazer trabalhos com apresentação em sala de aula com a temática, 

etc.:  

Destacar mais a mulher, a fibra da mulher no trabalho. A mulher não serve 
só pra cuidar do menino e do marido. (Evalyn, 21 anos). 

Deve-se mostrar trabalhos mais com as alunas, isso tem que vir sendo 
construído desde o ensino fundamental para que a aluna e o aluno quando 
chegasse no ensino médio já soubesse ver o que realmente acontece. (Natali, 
20 anos). 

Portanto, a escola contribui para que tais estruturas sejam assimiladas como 

informações distorcidas sobre a condição feminina, pois observa-se 

[...] a preponderância da discriminação e estereótipos transmitidos nos livros 
didáticos, nos textos literários e nos instrumentos pedagógicos, que não 
reconhece as mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho e na vida 
cotidiana das mulheres. (Lima, 2000, p. 12). 

Moreno (1999) chama a atenção para o fato de que:  

As imagens da mulher e do homem que se passam aos alunos por meio dos 
conteúdos do ensino contribuem intensamente para formar seu eu social, 
seus padrões diferenciais de comportamento, o modelo com o qual devem 
identificar-se para ser 'mais mulher' ou 'mais homem', e informá-los, por sua 
vez, da diferente valorização que nossa sociedade atribui aos indivíduos de 
cada sexo. (p. 35-36). 

3.3.3 Liberdade e cidadania 

A questão da liberdade vinculada à cidadania, apontada neste trabalho, surgiu a partir 
da pesquisa sobre a representação social da cidadania feminina, na qual procurou-se entender 



a representação social destas mulheres sobre o tema e obter conhecimentos sobre o  campo de 
suas vivências. Nas informações levantadas ficou evidenciado que para elas cidadania é ter 
liberdade.   

Perceberam-se algumas dificuldades sob esse aspecto, como, por exemplo, o fato delas 
terem a chave da casa, mas terem hora para voltar, enquanto os irmãos podem chegar à hora 
que quiserem, ficando nítida a desigualdade de tratamento entre os dois sexos. Assim, 73% 
(83 delas) tinham “direito de ter a chave da casa” – o que mostra alguns avanços –, contra 
apenas 27% (31) que não possuíam esse direito, porém elas disseram que existia um horário 
fixado para chegar, como mostram os depoimentos no questionário:  

Sempre tenho que chegar em casa na hora marcada, geralmente minha mãe 
já esta me esperando. 

Porque minha mãe não gosta que eu volte tarde para casa.  

Nos questionários respondidos, 93 mulheres (82%) disseram que tinham um horário de 
voltar para casa, contra apenas 21 (18%) que não tinham essa imposição, como mostra o 
gráfico a seguir. E nas respostas descritivas que apareceram sobre o tema, a explicação é que 
isso ocorre pelo fato de serem mulheres.  

 

Figura 11 - Horário para voltar para casa 

 
 

 

 

 

 

Portanto, em geral as mulheres, mesmo tendo a chave de casa, têm horário 

estabelecido para chegar, mas isso não acontece com os irmãos, porque eles são homens, e 

podem sair e voltar na hora que quiserem. Desta maneira, verifica-se a desigualdade de 

gênero, evidenciando-se a não existência desta autonomia para as mulheres, que não têm 

garantido o seu direito de ir e vir como cidadãs.  

Para as mulheres, assumem-se outras visões, principalmente quando são menores de 

idade. Geralmente aparece também o medo da violência, hoje devidamente explícita na 

maioria das cidades de grande e médio porte. Mas, com relação a essa questão, a cobrança às 
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vezes também se estende aos irmãos homens, como revela Andreza (20 anos): “Minha mãe 

sabe como o mundo está, aí ela se preocupa e diz a hora de chegar.” Mesmo um casal de 

namorados que podia sair junto tinha hora para voltar por causa da violência. Fernanda B. (20 

anos) coloca o problema da seguinte forma: ”Porque se eu voltar tarde vai ser perigoso para 

mim, pois a mulher é mais frágil, não tendo como se defender. A mulher fica mais exposta. Já 

o homem não tem problema porque ele se defende.” 

Por outro lado, independentemente da violência, que é real, também existe a 

necessidade “de preservar a imagem da filha” (Evalyn, 21 anos) ou, como disse Natali (20 

anos): “Tem que ter o limite por ordem dos pais, para conservá-la, para  evitar que a 

sociedade fale”. A reprodução do sexismo também impõe limites difíceis de ser modificados 

no casamento, como revela Nikita (20 anos): “Claro, por ser casada. Quando você assume um 

compromisso tem que dar satisfação, porque você tem a responsabilidade com a casa e com o 

marido. Mas isso é chato, viver entre limites.” Ela sabe que é um “limite”, acha “chato”, mas 

afirma que isto é “claro”, pois “é casada e tem compromisso”. Esta responsabilidade assumida 

apresenta um entendimento de direitos e deveres, mas também de limitações impostas, sem 

que haja a compreensão de como mudar. 

Paternostro (1999), em sua pesquisa na América Latina – incluindo o Brasil –, também 

aponta que os homens, com raras exceções, ainda não se encontram preparados  para ver e 

aceitar a plena participação das mulheres em todos os campos públicos. Como diz a autora, 

eles, até por questões de comodidade, aceitam as mulheres como esposas, mães, virgens ou 

até mesmo prostitutas – desde que não seja uma mulher do seu grupo+ parental e social –,  

mas fica muito mais complicado quando elas querem seguir no espaço público como 

engenheiras, jornalistas, advogadas, cirurgiãs, estadistas, etc. No Brasil, já se elegeram prefeitas, 

governadoras, mas nunca se teve uma mulher à frente do governo federal. 

 Os dois depoimentos apresentados a seguir mostram nitidamente a questão da 

desigualdade criada por toda a formação e educação da mulher, que espelha uma realidade no 

grupo social bastante impregnada pelo machismo, além da dualidade posta entre ambos: 

Nem todos dão liberdade, muitos fazem a mulher de prisioneira (o marido) 
mas ninguém deve ser prisioneiro de ninguém e eu acho também que o 
marido tem que ter limites. E se a mulher é casada tem limites, mas não é 
prisioneira. (Heloísa, 19 anos.). 

A mulher não pode tudo, liberdade com limite; na minha concepção está 
claro, pois se os pais deixarem as filhas fazerem o que querem, o que será 
delas? (Natali, 20 anos). 



No primeiro depoimento, Heloísa diz que “nem todos dão liberdade”, mas afirma que 

isto é errado, pois o limite deve ser para os dois. É interessante que a discussão fica restrita 

aos “limites”, e em nenhum momento aparece a questão voltada para o respeito, o ser 

solidário com o outro, etc. Já no segundo depoimento, Natali, mostrando ainda as limitações 

no contexto social, expressa uma visão em que a própria mulher é quem questiona: “o que 

será delas” (sem limites)? O que se trata aqui – de reconhecer até onde se pode ir – é muito 

mais uma questão de privação apontada de fora para dentro, que vem do outro, internalizações 

difíceis de mudar; quando o melhor seria cada uma saber até onde pode ir. 

Assim, ainda que algumas mulheres digam que não concorda com isso, pois a mulher 

deveria ter todos os direitos e liberdade, permanecem os antigos estereótipos da mulher 

sensível, com menor liberdade e do homem menos sensível e com maior liberdade. Isso 

mostra que, mesmo com as transformações significativas que ocorreram no universo 

feminino, o discurso androcêntrico ainda mantém estruturas embutidas nas atribuições que se 

esperam das mulheres, incorporando os antigos papéis. Mesmo com todas as mudanças de 

atitudes e comportamentos ocorridas no mundo moderno, os conceitos conservadores do 

patriarcado ainda imperam no imaginário social, em que ao homem é dado o direito e a 

liberdade e às mulheres a responsabilidade. 

Elementos internalizados parecem reforçar ainda certos condicionamentos no 

momento do rompimento com o processo. Sabe-se que é preciso mudar, mas ainda não se 

vislumbram caminhos para as mudanças necessárias. Ao mesmo tempo em que reclamam dos 

limites impostos, elas próprias os reproduzem, como mostra o seguinte depoimento: “Em 

alguns casos ela vê que eles estão certos. Tem coisas que não convém, você vai se sujar e 

acabar com sua imagem na sociedade por causa de uma certa roupa ou por causa de alguém 

que você anda.”(Evalyn, 21 anos).  

Por outro lado, quando tratou-se de considerar os “limites”, também apareceu a 

questão do contexto financeiro. Assim, mesmo tendo hoje mais liberdade em alguns aspectos, 

como, por exemplo, o de “comprar o que quiser”, como mostram os resultados dos 114 

questionários, elas destacam a falta de independência financeira como principal obstáculo 

para o exercício desse direito. Já no que se refere à liberdade de “ir aonde quiserem”, 47,5% 

das mulheres pesquisadas disseram que não a possuem, sendo colocado como empecilho o 

fato de pais ou maridos não permitirem.  



Esses aspectos podem ser observados nos três depoimentos abaixo, selecionados entre 

as respostas do questionário a respeito de não poderem realizar tudo que querem, reproduzindo 

as antigas concepções da cultura: 

Não. Porque não tenho emprego e como sou casada, às vezes, o  marido 
implica um pouco, dependendo de onde vá. 

Não. Porque sou mulher e para a gente tudo tem regras. 

Não. Sou casada e dependo muito dele...!. 

 Nesse contexto o problema maior gira em torno do universo androcêntrico e da 

questão da falta de trabalho, o qual possibilita autonomia aos seres humanos, em todos os 

sentidos da vida. O trabalho seria visto como uma situação que envolve uma maior 

independência, promovendo a conquista da  liberdade, autonomia e mobilidade femininas.  

A autonomia é entendida, aqui, como o processo em que os pais ou quem cria as 

crianças dão possibilidade às mulheres para buscar e trilhar seus caminhos – mesmo sob a 

orientação deles – com a maior independência possível, para que encontrem suas referências 

como cidadãs. Tal processo é posteriormente reforçado pela escola e comunidade.  

 Tais aspectos vão possibilitando a cada pessoa entender a si e ao mundo a partir da 

construção de suas reais possibilidades na vida, tendo em vista que é com a autonomia que 

pode agir como ator social nas interferências e mudanças necessárias à vida. Segundo Sposati, 

a autonomia é: 

a capacidade e a possibilidade de o cidadão [e cidadã] suprir suas 
necessidades vitais50, especiais, culturais, políticas e sociais, sob as 
condições de respeito às idéias individuais e coletivas, [...], de exercício de 
sua liberdade, tendo reconhecida a sua dignidade, e a possibilidade de 
representar pública e partidariamente os seus interesses sem ser 
obstaculizado por ações de violação dos direitos humanos e políticos ou pelo 
cerceamento à sua expressão. (2003, p. 20-21). 

 O importante é que a família e a escola possam contribuir para que as mulheres 

desenvolvam uma participação crítica e criativa, numa constante reflexão sobre os caminhos 

por elas trilhados. Cabe aos seres humanos a possibilidade de responderem a seus 

questionamentos e juntos buscarem caminhos e soluções para os problemas, no sentido de 

perceberem e reconhecerem sentimentos e idéias com que possam encarar a vida, com o apoio 

da família, sociedade e escola.  

                                                           
50 As necessidades básicas e universais “seriam o próprio principio de ética de vida, satisfação de necessidades 

num sentido amplo, material e imaterial” (SPOSATI, 1999, p. 15), além de compor um padrão básico de vida 
que é “buscar a preservação da vida humana e o desenvolvimento da autonomia”. 



Diante desses aspectos, pode-se ainda colocar a autonomia como sendo “um 

componente de identidade fundamental para a integração consciente – interação – do sujeito 

histórico no seu grupo social” (SANTIAGO; MIRANDA, 2003, p. 6). Sem autonomia, não se 

pode pensar em cidadania, e isto é o que ficou evidenciado nos depoimentos das mulheres 

pesquisadas apresentados ao longo deste tópico e do trabalho como um todo.  

Em sua pesquisa de campo realizada no Pina, em Recife,51 junto a um grupo de 31 

adolescentes mulheres, Durand (1998) observou que a adolescente ainda  

está longe de pensar em reivindicar a sua autonomia; acostumou-se a 
conviver com dependência. O bem-estar não pode vir delas; só o homem 
pode lhes trazer prazer, segurança, satisfação. A baixa auto-estima faz com 
que elas estejam muito inseguras em relação a qualquer experiência nova: 
trabalho, namoro, moradia, escola. (1998, p. 10). 

Esse mesmo padrão de comportamento pode ser encontrado nos depoimentos colhidos 

nesta pesquisa, que mostram a inexistência da autonomia feminina, em vários aspectos. E em 

grande parte dos casos a submissão acontece porque a mulher tem medo de se contrapor ao 

homem, como pode ser visto abaixo:  

A mulher tem que ficar em casa – comigo acontece. (Nikita, 20 anos). 

O medo é porque o homem pode achar ruim se ela der uma opinião sua e ele 
não aceitar. (Quíria, 25 anos). 

O medo é decorrente de ameaça, pois a mulher fica com temor de poder 
acontecer algo, aí mesmo contra, obedece. (Heloísa, 19 anos). 

Tudo isso termina por acarretar dificuldades para as mulheres alcançarem a cidadania 

efetiva. Maria (33 anos) diz que “é muito difícil, porque a mulher é submissa, ela não tem 

coragem de abrir a boca.” Porém, ela própria oferece um contraponto, afirmando que o 

problema passa pelo processo de escolarização:  “A mulher se submete por não ter instrução.”   
Em um conjunto maior identificam-se, ainda, obstáculos para a participação feminina 

no contexto social. Ao serem indagadas sobre a sua participação na sociedade, 69 das 
mulheres pesquisadas (60%) responderam que participam pouco, 12 (11%) disseram que isso 
quase nunca ocorre e duas não responderam. Apenas 31 mulheres (27%) afirmaram que 
participam muito do processo social, o que inclui o mundo da escola, trabalho, diversão, 
amizades, etc. O gráfico a seguir mostra essa distribuição. 

                                                           
51 Realizada em 1997/1998, com o tema ‘Gravidez adolescente: acidente ou projeto de vida?’ 



 

Figura 12 - Participação na sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dentre as que responderam que quase nunca participam, encontramos os seguintes 
depoimentos: 

Quase nunca. Em relação à falta de oportunidades em geral, trabalho, lazer, 
etc. 
Quase nunca. Porque sou uma pessoa que não sou muito informada (não 
assisto jornais, não leio). 

Na entrevista, também foram encontradas as mesmas dificuldades já detectadas pelo 
questionário, em termos de participação das mulheres na sociedade. De forma geral, verifica-
se uma participação restrita. Na verdade as pessoas não gostam de participar de reuniões, se 
fecham em seu mundo e não têm muita oportunidade de opinar  na sociedade. Entre as razões 
apontadas encontra-se a falta de interesse em política e também a falta de crença diante da 
política. Natali (17 anos) diz:“A pessoa não toma uma atitude, raramente se vê passeatas, 
conselhos estudantis, as lutas pelo aumento das passagens de ônibus.”  
 Fernanda Vieira (19 anos) e Simone (17 anos) disseram que participam de tudo, sem 
restrição, pois as coisas são diferentes hoje em dia. Porém, Andreza (20 anos), embora afirme 
que existem mulheres que participam muito, revela que “a gente é as vezes discriminada, em 
não poder fazer tudo”. 

Pode-se, assim, considerar que nos aspectos socioculturais ocorre, de certa forma, a 

ausência de uma maior participação das mulheres, pois ainda prevalece uma visão 

conservadora e repressora, calcada no modelo patriarcal de acomodação e submissão do ser 

humano. Falta uma reelaboração desses aspectos para que se possa integrá-los às  perspectivas 

de vida das mulheres, o que as levaria a uma participação efetiva em seu meio, vivenciando 

momentos de integração grupal, de atividades reflexivas, de ampliação das relações humanas 

e de descoberta e conhecimento em relação a si e ao outro.  
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Aprofundando um pouco mais a questão dos seus direitos, foi-lhes perguntado se 

poderiam vir a ser eleitas para vereadoras ou prefeitas, observando-se o seguinte resultado: 65 

mulheres (57%) responderam que não podiam ser votadas para vereadoras ou prefeitas, 43 

(38%) achavam que tinham esse direito e 6 (5%) não responderam.  

 

Figura 13 - Ter direito de ser eleita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O significativo é que, das que justificaram a resposta negativa, a maioria alegou 

sempre a falta de capacidade e interesse por política, mostrando aspectos negativos 

assimilados, relativos a incapacidade e submissão, como se vê nos seguintes depoimentos: 

Não. Porque não tenho capacidade. 

Não. Porque existem pouquíssimas vereadoras e prefeitas, a grande maioria 
são  homens. 

Não. Porque as chances são mínimas de competir com os candidatos 
[homens]. 

 Em nenhum momento apareceu no discurso a questão do elevado custo financeiro de 

uma campanha como um impeditivo para se eleger, mas sempre questões relacionadas à ótica 

pessoal. Contudo já  se mostram algumas reflexões importantes, que começam a romper com 

antigas visões, visto que 38% delas consideraram a possibilidade de pelo menos ter o direito.  

 Apesar de não se sentirem capazes de concorrer a cargos eletivos, as mulheres 

afirmam ter liberdade para votar. O que já evidencia um contraponto à participação na 

política, tendo em vista que a maioria delas 93% tem consciência da possibilidade de poder 

eleger seus candidatos.  
Assim, entre avanços e recuos, o que se percebe na realidade é que tais contradições 

fazem parte do universo das mulheres das classes populares, tanto na ótica simbólica como na 
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político-social, tendo em vista que ao longo dos séculos as mulheres sempre foram postas à 

margem de qualquer participação política, relegadas a ocupar apenas o espaço da casa. 

No que se refere a outros direitos, 95 delas (83%) disseram que têm direito a uma boa 

educação, boa assistência médica e lazer, enquanto apenas 17 (15%) responderam que não 

têm esses direitos, e duas não responderam, como mostra o gráfico abaixo.  

Figura 14 - Vários direitos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As respostas dadas são significativas, e refletem a situação delas como alunas do 

último ano do Ensino Médio. Entre as que disseram que não têm esses direitos, as razões 

giram em torno da questão econômica e da falta de qualidade dos serviços oferecidos pelo 

poder público.  

Sim. Porque além de sermos seres humanos, somos cidadãos que pagamos 
impostos. 

Sim. Porque pago impostos, e não são poucos. 

Não. Pois não tenho recursos financeiros para ter tudo isso. 

Não. Porque depende do governo para ter esses direitos, e ele não me oferece 
boas qualidades nesses serviços.  

Assim, elas já expressam uma maior compreensão ao detectar a falta de qualidade dos 

serviços e a ausência por parte do Estado, o que evidencia, em princípio, o começo de uma 

inquietação, que poderá no futuro vir a provocar mudanças. 

Na verdade, são as condições precárias de vida que deixam as mulheres à mercê de 

uma educação discriminatória, que contribui para a manutenção da sua submissão e 

dependência, e lhes proporciona pouco espaço para questionamento e desenvolvimento de 

uma consciência crítica e reflexiva. Essa precariedade, resultante da situação de pobreza da 

maioria das mulheres entrevistadas – como se pôde ver no perfil de renda delas e de suas 
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famílias – ainda as leva a ter algumas opções de lazer, como mostra o quadro abaixo, junto às 

114 mulheres. 

Tabela 6 - Atividades de lazer 

Atividades de Lazer* Quantidade Percentual 

Televisão 106 92,98 

Ouvir música 106 92,98 

Passear com amigas 81 81,05 

Ler revistas 73 64,04 

Ler livros 68 59,65 

Participação em shows 68 59,65 

Passear com amigos 65 57,02 

Praia 59 51,75 

Cinema 56 49,12 

Freqüentar forró 48 42,11 

Ler jornais 37 32,46 

Freqüentar clubes 30 26,32 

Praticar esportes 27 23,68 

Teatro 24 21,05 

Freqüentar bares 24 21,05 

Freqüentar pagode 16 14,04 

Freqüentar boates 10 8,77 

Nenhuma atividade 0 0 

Não respondeu 1 0,88 

* Mais de uma resposta possível.  

 

 

 
. 

O quadro mostra que ver televisão e ouvir música são as principais atividades de 

lazer do grupo, assinaladas por 92,98 % das mulheres. Já a leitura de livros, atividade que 

em princípio contribui para o desenvolvimento do conhecimento, bem como para o 

aprofundamento da autonomia, foi apontada por 59,65% das mulheres. 

 

 

 

 



3.3.4 Expectativas para o futuro 

É importante observar que as mulheres, ao falar do futuro, embora apontem 

transformações significativas – tais como a saída do espaço restrito da casa, a ida para a 

faculdade e para o trabalho assalariado, que se somam aos novos processos oriundos da 

escola, com a diminuição da discriminação e exclusão sentidas e vivenciadas por serem 

mulheres –, reconhecem que no contexto cotidiano ainda se vêem atitudes machistas, livros 

didáticos que reproduzem a desigualdade de gênero e a presença desta desigualdade na 

própria linguagem pessoal e acadêmica.  

Além disso, assumem, em sua grande maioria, que o trabalho doméstico é o único 

garantido em seu futuro, uma vez que se consideram ainda discriminadas no mercado de 

trabalho e no contexto social em geral. Observa-se, portanto, que, mesmo com maior 

escolaridade, as mulheres entrevistadas não percebem e nem vêem uma implicação da 

educação com a garantia de melhores condições de trabalho e uma maior participação delas 

na sociedade.  

Elas acham importante estar concluindo o Ensino Médio, mas em nenhum momento 

apontaram isto como um crescimento social, tendo em vista as dificuldades nas relações com 

os homens, ainda muito machistas, e no mercado de trabalho, que não as privilegia, muito 

pelo contrário, pois em geral ganham menos do que os homens na mesma função, ou exercem 

o trabalho em suas casas, sem ganhar salário. 

Assim, percebe-se que existe uma nova compreensão, já que antes as mulheres em 

geral não tinham sequer o conhecimento dos seus direitos, mas apenas de seus deveres. Dadas 

as transformações promovidas no mundo e no Brasil, com a inserção das mulheres tanto na 

escola como no trabalho – embora ainda de forma precária –, isto tem promovido novas 

concepções e caminhos em direção à cidadania feminina. 

As dificuldades também não podem ser negadas, já que os elementos das 

representações sociais construídas pelas mulheres da pesquisa – tais como direitos, educação, 

igualdade, participação, respeito e responsabilidade – mostram que elas já têm o 

conhecimento de seus direitos, mas falta ainda o desenvolvimento de ações de intervenção 

concretas. 

Hoje, por se encontrarem mais próximas da sociedade, e com maior tempo de 

escolaridade, já evidenciam uma compreensão de cidadania que oferece possíveis caminhos 

para o futuro, tendo em vista que elas possuem uma consciência significativa de que para se 

ter cidadania é preciso ter os direitos concretizados na prática. 



Consciência já é um grande passo, porém a expectativa para o futuro ainda não foi 

colocada como algo com maior amplitude. Mesmo que 50% das entrevistadas estejam 

inseridas no mercado profissional, ainda predominam trabalhos precários e de baixo salário.  

Faz-se necessário repensar a educação, no sentido de reformular seus processos de 

reprodução da ideologia burguesa dominante, e trazer à tona a reflexão política da educação, 

que se proponha a ir além dos conhecimentos, produzindo a reflexão crítica e criativa sobre a 

vida, de forma a proporcionar, assim, uma visão mais ampla da cidadania ativa. 

Embora as mulheres pesquisadas conheçam os elementos que constituem a cidadania e 

a necessidade de tê-los para uma vida digna, falta ainda o desenvolvimento de ações de 

transformações práticas no cotidiano. Elas destacaram os estereótipos e as discriminações 

sofridas, porém, mesmo admitindo que não gostam de tal situação, terminam por justificá-la 

como uma questão de cultura, sem vislumbrar ou apontar sugestões de mudanças.  

Diante disso, pode-se pensar que a transferência do problema ainda para “a cultura” 

inviabiliza perspectivas futuras de transformações, pois a questão é colocada fora delas 

mesmas. Falta, portanto, a apropriação por parte das mulheres da idéia de que, embora 

culturais, esses padrões não são fixos e imutáveis, e que são elas, as principais envolvidas, que 

podem transformar realidades androcêntricas internalizadas, que dificultam a autonomia e a 

promoção do crescimento e desenvolvimento dos indivíduos.   

  Assim, tais condicionamentos ainda aparecem em pleno século XXI, na pesquisa de 

campo. O que se percebe, nitidamente, nos depoimentos das mulheres nas entrevistas é que, 

mesmo tendo mais participação hoje na sociedade, com mais conhecimento e escolaridade, 

elas ainda se vêem na posição de ceder mais.  

Por outro lado, apesar destes dados precários de participação cidadã, elas apontaram 

alguns sonhos para o futuro que já mudam um pouco as velhas raízes do patriarcado, 

trazendo-as para realidades menos dolorosas. Assim, mesmo sem uma ruptura da cultura 

patriarcal, as respostas mostram que de passo em passo elas já conseguem romper certos 

traços conservadores, uma vez que no discurso surgem novos sonhos além do casamento e 

dos filhos, que apareciam em primeiro lugar em pesquisa anterior (MENEZES, 2002). 

Na presente pesquisa, o que foi mais citado, quando elas responderam ao 

questionamento sobre o que desejariam realizar em sua vida, foi a independência financeira, 

seguida, em ordem decrescente, por: fazer faculdade, ter uma profissão, casar, ter filhos e ser 

feliz. Contudo, mesmo as que desejam casar e ter filhos querem também ter independência 

financeira. 



Assim, a ordem dos interesses revelados no questionário já evidencia gradativas 

mudanças, pelo menos no nível do discurso. Entretanto, não se pode perder de vista os demais 

elementos apresentados ao longo deste capítulo, que refletem ainda as dificuldades das 

mulheres em ocupar um espaço de eqüidade. Fazem-se ainda necessárias novas maneiras de 

agir diante das antigas exclusões e discriminações sobre as mulheres, para o alcance da 

autonomia e da cidadania ativa, tornando-se participantes e atuantes, criticas e reflexivas 

diante da sociedade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo das representações sociais que as mulheres, no contexto escolar investigado, 

têm sobre cidadania se mostrou pertinente, tendo em vista a discrepância entre o que elas 

dizem, o que está previsto em lei, em tratados internacionais e a prática de vida do conjunto 

das mulheres localizadas nas classes populares, que ainda se encontram excluídas da maioria 

de seus direitos, diante de uma sociedade com fortes nuances patriarcais e androcêntricas. 

Neste sentido, percebemos, por intermédio das representações sociais das mulheres 

sobre a cidadania, concepções de submissão e dependência, de discriminações e exclusões, 

mesmo quando elas já reconhecem seus direitos. Tais aspectos evidenciam que as 

transformações e mudanças indicadas no núcleo central da representação só ocorreram, em 

grande parte, no nível do discurso e do desejo. Assim, ao mesmo tempo em que apontam os 

direitos vinculados à cidadania, chamam a atenção para a falta de sua vivência no espaço 

social, evidenciando em nosso entender processos já internalizados, isto é, “culturalmente 

vivenciados no espaço de vida”.  

Para transformar essa situação, não se pode pensar em ações oriundas de um plano 

distante das mulheres como um todo, pois uma mudança histórico-social da humanidade – em 

seus problemas e preconceitos – tem que partir das próprias mulheres em seus movimentos 

sociais, para que elas comecem a pensar e repensar como foram e são construídas estas 

exclusões e discriminações, e ao mesmo tempo como são internalizadas e postas no contexto 

social.  

Nessa visão, fez-se e faz-se necessária a implantação de uma proposta social na área 

da cidadania e educação, e especificamente na questão de gênero no feminino, para facilitar e 

ampliar as idéias, propostas e conhecimentos, colocando as mulheres diante do terceiro 

milênio, como protagonistas. Romper com tais princípios a partir de novas leituras implica em 

mudanças concretas, objetivas e também subjetivas.   

É necessário o desenvolvimento de ações práticas no que se refere à discussão de 

gênero, para além das propostas sugeridas pelos Temas Transversais, incluindo uma reflexão 

num contexto de classe, político, educacional, ideológico, que vise uma leitura participante e 

atuante para a reformulação das esferas de discriminações e exclusões de gênero. Um 

processo em que cada mulher vivencie a cidadania ativa, sendo efetivamente, e não apenas na 



fala, a verdadeira protagonista de uma história, usando o espaço escolar, de produção do 

conhecimento, mas também político e social. 

No momento, o contexto das mulheres voltado para a cidadania ativa, mesmo com 

todo o seu avanço, continua apresentando algumas lacunas significativas, diante de uma 

sociedade e de uma cultura ainda patriarcais e androcêntricas; e em face da ausência de 

políticas públicas educacionais voltadas para o universo feminino – como foi observado na 

análise parcial dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da Lei de Diretrizes da Educação, que 

ainda reproduzem discriminações. Neste contexto, percebemos que em seu conjunto as 

mulheres do universo pesquisado estão inseridas em múltiplas exclusões, não apenas de 

gênero, mas também de classe.  

Partindo das representações sociais, procuramos aprofundar a discussão a partir da 

subjetividade das entrevistadas, utilizando quatro categorias temáticas – percepção sobre ser 

mulher, ser mulher na escola, liberdade e cidadania e expectativas para o futuro –, sendo 

possível perceber que algumas das transformações significativas conquistadas pelos 

movimentos feministas ainda não atingiram as mulheres inseridas nas classes populares, que 

são alvo de discriminações e exclusões. 

No tema percepção de ser mulher, em várias etapas da pesquisa elas expressaram 

que ser mulher é algo bom ou ótimo, todavia, por outro lado, reconhecem a existência de 

fortes diferenças entre elas e os homens, na medida em que são mais discriminadas e 

excluídas do que o sexo masculino.  

Esses aspectos nos levaram a perceber que, embora entendendo e vivenciando 

transformações, as mulheres ainda se encontram presas a antigos valores discriminatórios, 

decorrentes da sociedade machista. No caso do grupo pesquisado, composto por alunas do 

último ano do Ensino Médio, constatamos também que a maior escolaridade não contribuiu 

para mudar esse quadro, o que pode ser atribuído à baixa qualidade da educação recebida. 

 Por exemplo, mesmo quando trabalham fora as mulheres são cobradas para as 

atividades domésticas, sejam os cuidados com a casa ou com as crianças  – irmãs(os) menores 

ou filhas(os) –, oscilando entre o moderno e o tradicional. Os depoimentos, tanto no 

questionário quanto nas entrevistas, mostram que o homem tudo pode e está fora de maiores 

responsabilidades perante as mulheres.  

Nesse sentido, entre as características femininas citadas pelo grupo, percebemos a 

predominância dos antigos papéis atribuídos à mulher. Elas citaram atributos como educada, 



mãe, fiel, carinhosa, dedicada, dona-de-casa, sincera, companheira, compreensiva, amiga, 

romântica, frágil, responsável, sensível, vaidosa, para apenas uma menção de “ser forte”, 

qualidade que aparece em último lugar. Isso evidencia, a nosso ver, a reprodução da 

discriminação de gênero, uma vez que tais qualidades não foram vistas por elas em relação ao 

sexo masculino.  

Mulheres e homens forjados nessas concepções tendem a reproduzi-las nas gerações 

subseqüentes, limitando os espaços das mulheres, as quais, mesmo com maior escolaridade e 

trabalhando no espaço público – como era a situação de 50% das mulheres participantes das 

entrevistas –, estão ocupadas em atividades precárias e limitadas, como mostram os salários 

recebidos, cuja média ficava abaixo do salário mínimo. 

Entretanto, o estudo das representações sociais da cidadania destas mesmas mulheres 

trouxe à tona aspectos significativos, ao revelar a existência de um núcleo central com novas 

concepções, entre as quais se incluem: direitos, educação, igualdade, participação, respeito e 

responsabilidade. Embora, neste momento, elas existam apenas no discurso, na fala, no ver, 

no querer, isto já é um caminho para outras transformações emancipatórias que se fazem 

necessárias para a vivência plena da cidadania ativa por parte das mulheres das classes 

populares.  

É importante ressaltar que as mulheres têm a noção de cidadania, mas admitem a 

necessidade de que ocorram mudanças de atitudes e comportamentos na sociedade, 

principalmente no universo masculino, para que essa cidadania seja efetivada no cotidiano. 

Na verdade, são estereótipos e preconceitos sobre os universos feminino e masculino, 

socialmente construídos ao longo dos anos, que implicam comportamentos dissociáveis e 

confusos nas relações entre os seres humanos. Embora reconheçam os limites, discriminações 

e desrespeito sentidos por conta do machismo, que elas apontaram, ainda não se percebem 

como sendo elas próprias que podem mudar isto na prática, pois, uma vez instalado, o 

preconceito fica incorporado no imaginário social e na compreensão pessoal e interna das 

mulheres e em suas representações. 

Quanto ao fato de ser mulher na escola, percebemos que neste espaço não fica tão 

nítida a exclusão de gênero, embora a educação não tenha contribuído de forma geral para a 

reformulação de processos discriminatórios concernentes à mulher. A escola poderia trazer 

importantes contribuições nesse sentido, entretanto, ainda permanece, tanto nos documentos 

oficiais que regem a educação no Brasil como na prática lingüística e pedagógica, a 

reprodução da discriminação de gênero. 
É importante assinalar que a linguagem também é um dos fatores que contribui para a 

formação das identidades sociais. Assim, se a mulher, ao longo de sua existência, é sempre 



menosprezada lingüisticamente, é comum isso ter repercussões em outros aspectos de sua 

vida. A língua representa, no contexto social, também um processo simbólico, e como tal a 

sua utilização vai delineando as estruturas gradativamente assimiladas pelas mulheres e pelos 

homens, o que termina por influenciar na formação dos papéis e comportamentos com que 

ambos os sexos agem no meio. 

No que se refere ao processo de linguagem discriminatória que faz parte do dia-a-dia 

do nosso processo de comunicação, a escola constitui o melhor meio para promover grandes 

transformações. O enfrentamento dessa questão pode se iniciar com a substituição de palavras 

discriminatórias que tomam o masculino como seu único representante, freqüentemente 

utilizadas em nossa linguagem cotidiana, seja na fala ou na escrita, por outras que englobam 

os dois sexos, tais como: seres humanos, humanidade, adolescência, alunado, juventude, 

povo nordestino, etc.  

Não negamos alguns indícios de mudança, pois já encontramos a utilização de 

palavras ou frases que integram hoje, no mundo e no Brasil, uma perspectiva de envolvimento 

real dos dois sexos, tais como: recursos humanos, ser humano, solidariedade humana, direitos 

humanos, da pessoa, da população, etc.; palavras que já pertenciam ao nosso vocabulário, mas 

que não faziam parte da cultura, da sociedade e dos costume dos seres humanos e sociais ao 

se dirigirem ou se referirem às mulheres e aos homens em conjunto.  

Um outro aspecto que pudemos constatar é que em nenhuma das escolas que fizeram 

parte da pesquisa os Temas Transversais foram ou eram discutidos em seu cotidiano, a não ser 

esporadicamente, por intermédio de profissionais das áreas de humanas e de saúde, 

convidados para uma palestra especificamente voltada para a sexualidade: gravidez, DST´s e 

Aids, namoro, ficar, etc. É nítido e compreensível que essas palestras podem instigar e tirar 

pequenas dúvidas – algo que qualquer professora ou professor poderia realizar –, mas não 

possibilitam nenhum aprofundamento e discussão permanente diante das exclusões de gênero. 

Assim, constatamos que até mesmo o tópico de orientação sexual contemplado nos 

Temas Transversais, e que tem em um de seus subtópicos a discussão de gênero, não passa da 

esfera de proposições, sem nunca transformar-se numa discussão efetiva da questão de gênero 

inserida nos contextos patriarcais e de classe. Tal omissão faz-nos lembrar do trecho de um 

poema de Eduardo Alves da Costa, intitulado No caminho, com Maiakóvski52: 

 

                                                           
52 Poema de 1936, publicado em PINTO, José Nêumanne (Org.). Os cem melhores poetas brasileiros do século. 

São Paulo: Geração Editorial, 2001. p. 218. 



Na primeira noite eles se aproximam 
e roubam uma flor 
do nosso jardim. 
E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem: 
pisam as flores, 
matam nosso cão, 
e não dizemos nada. 
Até que um dia, 
o mais frágil deles 
entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a luz e, 
conhecendo nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. 
E já não podemos dizer nada. 

 

A escola, ainda hoje, com pequenas exceções, não reformulou seus papéis 

discriminatórios no campo educacional, reproduzindo, como vimos, antigas mensagens, na 

linguagem, nas imagens, nos discursos, nos livros, particularmente nos de história, pois, muito 

embora a mulher tenha tido um papel social muito importante na história da humanidade, isto 

não faz parte da história oficial, extremamente androcêntrica. 

Com relação ao terceiro aspecto temático – liberdade e cidadania –, embora as 

respostas ao questionário e os depoimentos apontem algumas conquistas, as mulheres 

convivem ainda com várias restrições à sua liberdade, evidenciando que elas apresentam 

condições precárias para se contrapor à ordem patriarcal no contexto da sociedade. Apesar das 

mudanças de atitudes e comportamentos ocorridas no mundo moderno, os conceitos 

conservadores do patriarcado ainda imperam no imaginário social, mantendo os homens 

vários privilégios diante do universo feminino, notadamente nas camadas populares. 

No que se refere à estrutura da representação social de cidadania das mulheres 

pesquisadas, apareceu uma visão que se aproxima da definição de cidadania ativa, mas ao 

aprofundar-se a análise, por intermédio das entrevistas, outros elementos emergiram, 

mostrando que, embora já exista o entendimento, faltam ações capazes de transformar a 

prática cotidiana, no sentido de assegurar a efetivação dos direitos. A análise evidenciou que 

não foram rompidas totalmente as estruturas que reforçam a hegemonia da ideologia 

dominante burguesa e patriarcal, na família, na sociedade e na escola. 

As mulheres, em geral, não colocaram que uma maior educação tenha se revertido ou 

possa se reverter em melhores empregos, ou em maior igualdade nas relações de gênero, uma 

vez que elas foram unânimes em apontar os homens como dominadores e com muito mais 

direitos do que elas. Assim, por exemplo, no que se refere às atividades domésticas, apenas 

três delas disseram que homens compartilhavam essa responsabilidade com elas, e mesmo 



assim apenas em caráter de auxílio. Isso acontece mesmo com aquelas que desempenham 

atividades no espaço público. 

Portanto, é possível afirmar que as representações sociais das mulheres sobre a 

cidadania, no espaço escolar, apresentaram concepções de submissão e dependência. Tanto 

nos dados da associação livre como nos demais dados dos conteúdos temáticos, percebemos 

como as questões de gênero ainda são reproduzidas nas representações sociais das mulheres 

pesquisadas. 

Por último, na categoria temática expectativas para o futuro, constatamos que, 

apesar dos limites e das dificuldades com as quais as mulheres ainda se deparam em seu 

cotidiano, diante do patriarcado e do machismo, algumas transformações significativas vêm 

ocorrendo. Entre as coisas que elas desejam para o seu futuro, em primeiro lugar aparece 

independência financeira, seguida por estudar e ter uma profissão, embora depois ainda 

surjam casar, ter filhos e ser feliz, mas já não colocados como o objetivo maior de suas vidas. 

A partir de tais colocações, respondemos afirmativamente à hipótese proposta, de 

que mesmo com uma maior participação e escolarização das mulheres, e sua presença 

no mercado de trabalho, elas ainda não se percebem como cidadãs ativas. Apesar das 

significativas mudanças ocorridas no universo feminino, as mulheres escolarizadas das 

classes populares convivem com a ausência de direitos, resultado de exclusões simbólicas 

e econômicas, de gênero e de classe. 

Mas, esta pesquisa não constitui um fim em si mesma, representando um ponto de 

partida para novos estudos e práticas, que possibilitem novas leituras e ações concretas que 

possam conduzir a transformações sociais efetivas. É preciso refletir sobre essas questões na 

educação, a partir das próprias mulheres, do que elas pensam, a fim de se traçar, junto com 

elas, uma linha de ação sistemática que possibilite mudanças de valores, ações e caminhos 

para uma vida cidadã, nos moldes de uma cidadania ativa. 

Nesse contexto, faz-se necessário ainda adentrar no estudo das políticas públicas de 

gênero, de forma a possibilitar a abertura de espaços para a construção integrada de novas 

relações sociais para o conjunto da sociedade, uma vez que não se concebe o estudo de 

gênero separado do todo, diante das políticas e ideologias que contribuem para a 

reprodução do processo de alienação e exclusão social. Assim, pensamos em ações que 

coloquem a discussão de gênero na ordem do dia, nas políticas públicas como um todo, e 

em específico na política social da educação, campo para a promoção do crescimento e 



desenvolvimento dos seres humanos e sociais, de forma a promover transformações 

consistentes. 

Diante do exposto, precisamos pensar em futuras e breves pesquisas que possam trazer 

à tona outras implicações da exclusão sobre as mulheres, no âmbito das ciências sociais e 

políticas, da psicologia, da antropologia, do serviço social e da política educacional, 

considerando todos os aspectos pertinentes a cada uma. Por meio das ciências sociais e 

políticas poderiam ser ampliados alguns aspectos aqui já apontados, como o contexto de 

classe e ideologia. 

Na psicologia, pode-se estudar e aprofundar a dinâmica da construção das identidades 

femininas e masculinas, trazendo à tona os processos internalizados pelas mulheres que 

dificultam, ainda hoje, a transformação em prática efetiva do que já foi apresentado através do 

núcleo central da representação da cidadania, mas apenas como entendimento. Propomos 

também uma investigação dos elementos psicológicos que têm implicação sobre a construção 

social da identidade de gênero, uma lacuna existente que detectamos na realização deste 

trabalho de campo, e que consideramos um ponto instigante e aberto para futuras pesquisas. 

Já no campo antropológico, podem ser buscados os aspectos ligados à cultura que têm 

repercussão nas ações femininas, isto é, como as implicações culturais fazem com que em 

certas ocasiões as mulheres nesta pesquisa, mesmo reconhecendo “ter direito de participar”, 

por exemplo, aceitem certas atitudes machistas e digam que “é assim, mesmo, faz parte da 

cultura”. 

Na área de serviço social caberia a realização de  novos estudos, a partir dos elementos 

apresentado nesta e em outras pesquisas com a temática, principalmente diante do Estado e 

das políticas públicas desenvolvidas de forma precária e excludente no Brasil. 

E, por último, há que se pensar em ações na área de educação, porque é sem dúvida 

através do processo de escolarização democrática que se somam o saber popular e o saber 

acadêmico, permitindo a produção e construção do conhecimento coletivo, de forma a 

promover o entendimento e compreensão de todos os elementos que fazem parte de uma 

sociedade e de sua cultura, destacando-se aqui  principalmente a discussão sobre gênero, que 

viabilize a participação das mulheres com eqüidade. 

Nesse sentido, devemos estar alertas para detectar as barreiras e bloqueios gerados 

pelas comunicações no cotidiano ou no nosso sistema de ensino. A comunicação pressupõe o 

estabelecimento do processo dialético nas relações escolares. E só podemos considerar a 

educação de qualidade quando o processo de construção do conhecimento torna-se real, 



quando ocorrem a aquisição e a produção do conhecimento de maneira coletiva: corpo 

docente junto com os discentes, mulheres e homens, pessoas de direito e de deveres. 

Por outro lado, uma representação, por mais que possa estar enraizada na cultura de 

um povo, e em específico nas concepções das mulheres, não é um impeditivo para que novas 

transformações possam se somar às que já vêm ocorrendo ao longo dos séculos, por meio de 

mulheres que não fazem parte da história oficial, mas que lutaram, lutam e lutarão por 

melhores condições de vida para si, para o outro, enfim, para todas as mulheres e todos os 

homens existentes na sociedade. 

Diante de tudo isso, pode-se dizer que a representação da cidadania feminina – aqui em 

específico, mas também a dos homens – incorpora os comportamentos que foram e são 

traçados ao longo da história da humanidade e reforçados pela educação. Além do que, as 

mulheres das classes populares têm pouca ou quase nenhuma visibilidade, mobilidade e 

participação no campo político, social e familiar, encontrando-se ausentes das instâncias 

decisórias e ideológicas para a efetivação e elaboração de políticas públicas no contexto de 

gênero. 

Reverter a situação atual é um passo lento e longo. A história não se fez e nem se faz 

de um dia para o outro, mas é na luta cotidiana e permanente que se pode construir uma 

história participativa, consciente, dinâmica e efetiva. Em pleno início do século XXI, não se 

pode mais reproduzir o sistema social, as formas unilaterais de discriminações sobre as 

mulheres, para não se cair em noções distorcidas que geram desigualdade para com o universo 

feminino. 

Entendemos ser a educação a base central para a promoção e a aquisição dos direitos 

humanos e das transformações, possibilitando a ruptura com o patriarcado e o androcentrismo 

peculiar a nossa cultura, a partir da democratização do contexto político-social, econômico e 

ideológico, criando possibilidades de integração dos seres humanos em ações mais 

participativas. É também a educação que pode promover a conquista da autonomia pelas 

mulheres, as mudanças que se fazem necessárias para o alcance da cidadania feminina ativa, 

permitindo que cada uma exerça a capacidade de ser protagonista de sua própria história. 

Assim, como disse Chiquinha Gonzaga: Ô abre alas, que eu quero passar. 

 
 
 
 
 
 

 



REFERÊNCIAS 

 

 
ABRIC, J. Abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, A. S.; 
OLIVEIRA, D. C. (Orgs.) Estudos interdisciplinares de representações sociais. Goiânia: 
AB, 1998. 

______. L’organisation interne des représentations sociales: système central et système 
périphérique. In: GUIMELLI, C. (Dir.). Structures et transformations des représentations 
sociales. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1994. p.73-84. 

______. Méthodes d´étude des représentations sociales. Ramonnille Saint-Agne: Érès, 
2003. 

AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO        
(CONDEPE). Dados de Caruaru. Recife: CONDEPE, 2005. Disquete. 

ALMEIDA. G. As Representações Sociais, o Imaginário e a Construção Social da Realidade. 
In: SANTOS, M.F.; ALMEIDA, L. (Orgs). Diálogos com a Teoria das Representações 
Sociais. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2005. 

ALVAREZ, S. Em que estado está o feminismo latino-americano? Uma leitura crítica          
das políticas públicas com ‘perspectiva de gênero’. In: FARIAS, N.; SILVEIRA, M.;           
NOBRE, M. (Orgs.). Gênero nas políticas públicas. São Paulo: SOF, 2000. p. 09-25.  

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo:          

Atlas, 2003. 

ARCOVERDE, A. C. Questão social no Brasil e serviço social. In: CFESS/ABEPSS/ 
CEAD/UnB. Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 02: Reprodução 
social, trabalho e serviço social. Brasília, 2000. 

ÁVILA, B.; CORRÊA, S. O movimento de saúde e direitos reprodutivos no Brasil:         

revisitando percursos. In: GALVÃO, L.; DÍAZ, J. (Orgs.). Saúde sexual e         reprodutiva 

no Brasil. São Paulo: Hucitec; Population Council, 1999. p. 70-103. 

BANDINTER, E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro:          

Nova Fronteira, 1987. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa / Portugal: Edições 70, 1995. 

BAUER, M; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um          

manual prático. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 



BENEVIDES, M. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativas populares. São         
Paulo: Ática., 1991.  

______. Cidadania e democracia. Lua Nova, São Paulo, n. 32, p. 5-16, 1994. 

______. Democracia de iguais, mas diferentes. In: BORBA, A. et. al. Mulher e política: 
gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
1998. 

______. A Questão Social no Brasil – os direitos econômicos e sociais como direitos 
fundamentais. s.d. Disponível em: < http://www.hottopos.com/vdletras3/vitoria.htm>. Acesso 
em: 10 dez. 2005. 

BENJAMIN, M. As Mulheres e a matemática: estudo mostra que estereótipo influencia 
desempenho do sexo feminino com os números. 2006.Disponível em: 
<//cienciahoje.uol.br/matéria/view/61131>. Acesso em: 27 de jan. 2006 

BOURDIEU, P.  A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

______. O poder simbólico. 3.ed. Lisboa: Difel, 1989. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto promulgado em 05 de 

outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil-3/constituição%C3%/ 

A7ao.htm>. Acesso em: 07 jun. 2004.  

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 04 dez. 2003. 

______. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 04 dez. 

2003 

______. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 

<http://www.mj.gov.br/sal/código_civil/indice-htm>. Acesso em: 08 jun. 2004.  

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. Brasília,  2000. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 21 jun. 2004. 

______. Síntese dos indicadores sociais 2003. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Disponível em: 

<http://integração.fgvsp.br/ano6/07/pesquisa.htm>. Acesso em jun. 2004. 

______. Síntese dos indicadores sociais 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. Disponível em:  
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/ 
sinteseindicsociais2005/default.shtm>. Acesso em ago. 2006. 

http://www.hottopos.com/vdletras3/vitoria.htm


BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros curriculares 

nacionais (Ensino Médio). Brasília, 2000. Disponível em: <http://www.mec.gov.br.> Acesso 

em: 04 dez. 2003. 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais (1ª a 4ª 

séries): pluralidade cultural e orientação sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 10. 

______. Qualidade da educação: uma nova leitura do desempenho dos estudantes da 3ª série 

do Ensino Médio. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2004.  

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP). Censo Escolar 2003. Disponível em: 
<http://www.edtabrasil.inep.gov./index.htm>. Acesso em 8 de jun. 2004.  

CARBONI, F.; MAESTRI, M. A linguagem escravizada: língua, história, poder e luta de 

classe. São Paulo: Expressão Popular, 2003. 

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. 

CARVALHO, M. E. Relações entre família e escola e suas implicações de gênero. Cadernos 
de Pesquisa, São Paulo, n. 110, p. 143-155, jul. 2000. 

CARVALHO, M. P. Mau aluno, boa aluna? Como as professoras avaliam meninos e meninas. 
Estudos Feministas, Florianópolis,  v. 9, n. 2, p. 554-574, dez. 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/sciel.php?script=sci_arttex&pid=S0104-026X2001000200013/>. 
Acesso em: 12 nov. 2004. 
______. Sucesso e fracasso escolar: uma questão de gênero. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 29, n. 01, p. 185-193, 2003. Disponível em: <http://www.Scielo.br/scielo.php? 

pid=S1517-70220030001000138&script=sci_artlext&tlng=pt./>. Acesso em: 03 fev. 2005. 

CECHIN, A. O cotidiano de uma escola infantil e a construção da identidade de gênero 

das crianças. 193 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996. 

CHIZZOTTI, A. A Pesquisa em Ciências Humanas  e Sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez 

Editora, 1998. 

DAMATTA, R.  A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 



DESCARRIES, F. Feminismo em atos, um movimento de múltiplas vozes: o feminismo do 
Quebec. In: FARIAS, N.; SILVEIRA, M.; NOBRE, M. (Orgs.). Gênero nas políticas 
públicas. São Paulo: SOF, 2000. p. 38-62. 

DOURADO, E. A inclusão do gênero no currículo. Disponível em: 
<http://www.Cff.pt/public/elo8/elo8_34.htm/>. Acesso em: 26 jan. 2004. 

DUPAS, G. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, Estado e o futuro do 
capitalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

DUQUE-ARRAZOLA, F. O cotidiano sexuado de meninos e meninas em situação de 
pobreza. In: MADEIRA, F. (Org.) Quem mandou nascer mulher? Estudos sobre crianças e 
adolescentes pobres do Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; UNICEF, 1997. 

DURAND, V. Gravidez na adolescência: uma experiência no Pina. Recife: UFPE, 1998. 

ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1982. 

FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

FREYRE, G. Casa-grande e senzala. Brasília: Editora UnB, 1963. 

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. A situação da mulher brasileira no espaço público e 

privado. São Paulo, 2001. Disponível em: <http://www.fpabramo.org.br/>. Acesso em: 18 

jul. 2004. 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Situação Mundial da 

Infância 2004: meninas, educação e desenvolvimento. Disponível em: 

<http://www.unicef.org.br/brazil/sow04/index.html/>. Acesso em: 13 jan. 2005. 

GABRIEL, A .Uma mulher qualquer. Disponível em: <http://www.geocities.yahoo.com.br/ 

uma.mulher.qualquer/fem4.html>. Acesso em: 04 jun. 2004. 

GENTIL, P. (Org.). Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova 

ordem mundial. 2. ed. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000. 

GODINHO, T. A ação feminista diante do Estado: as mulheres e a elaboração de políticas 
públicas. In: FARIAS, N.; SILVEIRA, M.; NOBRE, M. (Orgs.). Gênero nas políticas 
públicas. São Paulo: SOF, 2000. p. 26-37. 



GRAMSCI, A. Concepção dialética da História. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1889. 

______. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1985. 

GUZMÁN, V. A eqüidade de gênero como tema de debate e de políticas públicas. In: 
FARIAS, N.; SILVEIRA, M.; NOBRE, M. (Orgs.). Gênero nas políticas públicas. São 
Paulo: SOF, 2000. p. 63-86. 

HARNECKER, M.; URIBE, G. Explorados e exploradores. São Paulo: Global, 1979. 

HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX (1941-1991). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. 

ÍNDICE de Gini: alguns exemplos do índice de Gini. Disponível  em <http://www.desafios. 

org.br/index.php?Edicao=4&pagina=canais&seção=indicadores&id/>. Acesso em: 10 dez. 

2004. 

MERCADO é injusto com mulheres. Jornal do Commercio, Recife, 06 mar. 2004. Caderno 
de Economia – Pesquisa do DEESE. 

JODELET, D. Loucuras e representações sociais. Petrópolis: Vozes, 2005. 

______. Análise psicossocial e ética da exclusão: categorias analíticas. In: SAWAIA, B. 
(Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 
Petrópolis: Vozes, 1999. 

JÚLIO, A. A concepção de cidadania subjacente ao projeto político-pedagógico do MST. In: 
ALDER J. (Org.). Educação e cidadania: embates de projetos. João Pessoa: Idéia, 2000. p. 
13-24.  

LAVINAS, T.  A família brasileira nos anos 90. São Paulo, 1999. Disponível em: 

<http://www.uol.com.br/aprendiz/> Acesso em: 22 out. 1999. 

LEPRE, R. Adolescência e Construção da Identidade. 2003. Disponível em: 

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=395. Acesso em: 1º de dez. 

2004. 

LIMA, M. E. As relações de gênero e a educação. In: WATANEBE, C. et.al. As relações de 

gênero em debate: Escola de Formação Sindical da CUT Nordeste. Recife: Bagaço, 2000. 

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=395


LIPMAN, M. O pensar na educação. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

MALINOWSKI, B. Sexo e repressão na sociedade selvagem. Petrópolis: Vozes, 1973. 

______. Crimes e costumes na sociedade selvagem. Brasília: Editora UnB; São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado, 2003. 

MARCONI, M.; LAKATOS, E. Fundamentos de metodologia cientifica. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 

MENEZES, W. A barriga cresceu... adeus meninas! Exclusão social: do real ao simbólico 

na gravidez adolescente. João Pessoa: Idéia, 2002.  

MANCE, E. Globalização, dependência e exclusão social: o caso brasileiro. Milão, 1999. 

Conferência realizada na Universidade Católica de Milão. Disponível em: 

<http://www.uol.com.br/aprendiz/> Acesso em: 12 jul. 1999. 

MARQUES, D. (Coord.). Dafne e Rafael: o futuro do gênero.Rio de Janeiro: UERJ/ PEGGE, 

1999. Documentário em vídeo.   

MEAD, M.  Sexo e temperamento. São Paulo: Perspectiva, 1969. 

MEREIROS, L. Cortes atingem 25 de 31 programas sociais. Folha de São Paulo, São Paulo, 

23 nov. 1999. 1º cad., p. 3. 

______. Políticas públicas de educação. Recife: UFPE, 1998. (digital). 

MELUCI, A. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. 

Petrópolis: Vozes, 2001.  

MÉZÀROS, I. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002 

______. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005 

______. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004. 

MINAYO, M. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 

1998. 

MOREIRA, A.; OLIVEIRA, D. (Orgs.). Estudos interdisciplinares de representação 

social. Goiânia: AB, 1998. 



MORENO, M. Como se ensina a ser menina na escola: o sexismo na escola. Rio de Janeiro: 

Moderna, 1999. 

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 

______. Representação social: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003. 

NASCIMENTO, E. Hipóteses sobre a nova exclusão social: dos excluídos necessários aos 

excluídos desnecessários. Caderno CRH,  Salvador, n. 21, p. 29-47, jul./dez. 1994.  

NOÉ, A.; BALASSIANO, A. L. A educação e as desigualdades sociais: um enfoque por 

raça e gênero. Disponível em: <http://www.antroposmoderno.com/word/desiedu.dc>. Acesso 

em: 10 fev. 2005. 

OLIVEIRA, Francisco. O que é formação para a cidadania? Entrevista concedida a Silvio 
Caccia Bava. São Paulo: Instituto Pólis, 1999. Disponível em: 
<www.dhnet.org.br/direitos/sos/textos/oliveira.htm>. Acesso em: 12 ago. 2005. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIDADANIA E A 

CULTURA. Gênero e educação para todos: o salto rumo à igualdade. Relatório conciso. 

Direção de Christopher Colclough . Paris: UNESCO, 2003. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001324/132480por.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2004. 

______. Conferência Geral, 11. sessão. Convenção relativa à luta contra a discriminação 
no campo do ensino. Paris, 1960. (Ratificada pelo Brasil em 1968). Disponível em: 
<http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/convdiscensino>. Acesso em:  20 fev. 
2004.  

PASTORE, C. A mulher dos anos 2000. São Paulo, 2000. Disponível em: 

<http://www.josepastore.com.br/artigos/o64.htm>. Acesso em: 19 jan. 2005. 

PATERNOSTRO, S. Na terra de Deus e dos homens. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 

PAUGAM, J. O enfraquecimento e a ruptura dos vínculos sociais: uma dimensão essencial do 

processo de qualificação social. In: SAWAIA, Bader (Org.). As artimanhas da exclusão: 

análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 67-86.  

PITANGUY, J.. O movimento nacional e internacional de saúde e direitos reprodutivos. In: 
GIFFIN, K.; COSTA, S. (Orgs.). Questões da saúde reprodutiva. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 1999. p. 19-38. 



POCHMANN, M.. Gastos sociais, distribuição de renda e cidadania. Econômica, Niterói, v. 
5, n. 2, 2003. Disponível em: <http://www.uff.br/apgeconomia/vSn1/marcio.pdf>. Acesso em: 
01 fev. 2005. 

POCHMANN, M. et al. (Orgs.). Atlas da exclusão social no Brasil: dinâmica e manifestação 
territorial. São Paulo: Cortez, 2003. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU. Dados gerais. Disponível em: 
<http://www.caruaru.pe.gov.br/dadosgerais.asp>. Acesso em: 02 fev. 2005. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas 

do Desenvolvimento Humano (1995). Disponível em: <http://www1.pnud.org.br/atlas>. 

Acesso em: 05 jul. 2004. 

______. Relatório Desenvolvimento Humano 2004: liberdade cultural num mundo 
diversificado. Lisboa: Mensagem, 2004. Disponível em: <www.pnud.org.br/rdh/>. 

QUARTA CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER. Declaração de Pequim. Pequim, 

1995. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pequim95.htm>. Acesso 

em: 03 abr. 2003. 

RAMOS, L.; SOARES, A. Participação da mulher na força de trabalho e pobreza no 

Brasil. Brasília: IPEA,1994. 

RICHARDSON, R. Pesquisa social: método e técnica. São Paulo: Atlas, 1999. 

ROSEMBERG, F. Educação formal, mulher e gênero no Brasil contemporâneo. Estudos 

Feministas, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 515-540, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/sciel.php?script=sci_arttex&pid=S0104-026X2001000200011>. 

Acesso em: 12 nov. 2004. 

______. A educação de mulheres jovens e adultas no Brasil. In: SAFFIOTI, H.; MUÑOZ-

VARGAS, M. (Orgs.). Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1994. 

p. 27-62.  

SÁ, C. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de Janeiro: 

UERJ, 1998. 

SAFFIOTI, H. Rearticulando Gênero e Classes Sociais. In: 140 ENCONTRO da ANPOCS. 

Caxambu: ANPOCS, 1992. 

______. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. 



______.; MUÑOZ-VARGAS, M. Posfácio: conceituando gênero. In: ______; ______. 

Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro:Rosa dos Tempos, 1994. p. 271-283.  

SANT'ANNA, W. Desigualdades étnico/raciais e de gênero no Brasil: as revelações possíveis 
dos Índices de Desenvolvimento Humano e do Índice de Desenvolvimento Ajustado ao 
Gênero. Jornal da Rede, n. 23, mar. 2001. Disponível em: 
<www.redesaude.org.br/jornal/html/jr23-wania.html>.Acesso em: 12 dez. 2004. 

SANTIAGO, A; MIRANDA, M. História e linguagem: elementos constitutivos 

fundamentais da identidade social do aluno. São Paulo, 2003. Disponível em: 

<http://www.ufop.Br/ichs/perspectivas/anais/GT1503.htm>. Acesso em: 30 dez.2003. 

SANTOS, M. F. Identidade e aposentadoria. São Paulo: EPU, 1990. 

______. A teoria das representações sociais. In: SANTOS, M. F.; ALMEIDA, L. (Orgs.). 

Diálogo com a teoria das representações sociais. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005. 

______; SANTOS, E. Identidade e trabalho: um estudo de caso. Revista do Instituto de 

Psicologia da PUCCAMP, Campinas, 1993, p. 57 -72. 

SANTOS, W. Cidadania e justiça: a política social na ordem social. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1987.  

SCHUMAHER, S.;  BRASIL, E. (Orgs). Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 até a 

atualidade - biográfico e ilustrado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.  

SETÚBAL, M. Ensino Médio e cidadania. São Paulo: Projeto Aprendiz, 1999. 

SILVA D. Saúde, sexualidade e reprodução: compartilhando responsabilidade. Rio de 
Janeiro: UFRJ,1999. (digital). 

SILVA, M. O. Avaliação das políticas públicas: concepção e modelo analíticos. Revista 
Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 53, 1997.  

SOUZA, I. Avanços no mercado de trabalho. Disponível em: <http://www.sead.gov.br/ 

mulherv23/infomed 05.html>. Acesso em: 12 mar. 2000. 

SPOSATI, A. et al. Os mínimos sociais e seguridade social: uma revolução na consciência 

da cidadania. Rio de Janeiro, 1997. (digital). 

______. Assistência Social: desafios para uma política pública de seguridade. Cadernos 

ABONG, Rio de Janeiro, n. 11, 1995. 



______. Cidadania e comunidade solidária. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 

48, p. 124-147, ago. 1999. 

UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES. Os direitos das mulheres são direitos humanos. 
Disponível em: <http://www.ubmulheres.org.br>. Acesso em: 08 nov. 2004. 

TELES, V. Questão social: afinal, do que se trata? São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 
10, n. 4, out./dez. 1996. 

THERBORN, G. Dimensões da globalização e a dinâmica das (des)igualdades. In: GENTIL, 

P. (Org.). Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem 

mundial. 2. ed. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000. p. 63-95. 

TOSCANO, M. Estereótipos sexuais na educação: um manual para o educador. Petrópolis: 

Vozes, 2000. 

TURATO, E. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: construção teórico-
epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas de saúde e humanas. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 

WANDERLEY, M. Refletindo sobre a noção de exclusão. Serviço Social e Sociedade, São 

Paulo, n. 55, p. 74-93, 1997 

WANDERLEY, M. Refletindo acerca do conceito de exclusão. In: SAWAIA, B. (Org.). As 

Artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: 

Vozes, 1999. p. 16-26. 

VIANNA, C.; UNBEHAUM, S. O gênero nas políticas públicas de educação no Brasil (1988-
2002). Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 121, p. 77-104, 2004. 

XIBERRAS, M. Les théories de l’exclusion. Paris: Armand Colin, 1996. 

ZENTIL, L. Coisas de meninas, coisas de meninos, será? Disponível em:     

<http://www.novaescola.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2005.  

 

 

 

 
 
 

http://www.ubmulheres.org.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A – Autorização da GERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DA GERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÊ DE ÉTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C – Termo de Consentimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 
DE PESQUISA – Participante 
Concordo em participar do projeto de pesquisa abaixo discriminado, nos seguintes termos: 
Projeto: Mulheres (In)visíveis: um estudo da representação social acerca da cidadania feminina 
Responsáveis: Doutorando Walfrido Nunes de Menezes. 
Responsáveis pela coleta de dados: Doutorando Walfrido Nunes de Menezes, sob a orientação da Profa. 
Dra. Maria de Fátima de Souza Santos.  
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-graduação em Serviço Social 
CONTATO: (81) 33278965 ou 91054098. 
Justificativa e objetivo da pesquisa 
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo investigar, através das representações sociais, a 
interferência das propostas educacionais na construção da identidade de Gênero sobre as mulheres no 
espaço escolar. 
Descrição dos procedimentos a que o participante será submetido 
Serão aplicados, pelo doutorando, um questionário e uma entrevista com mulheres regularmente 
matriculados na 3ª série do Ensino Médio na Rede Pública Estadual de Ensino na cidade de 
Caruaru – Pernambuco. A pesquisa será realizada em duas etapas. A primeira etapa consiste na 
aplicação do questionário com as alunas de 06 (seis) escolas: três à noite e as outras três  no 
período da tarde. Em um segundo momento será realizada a entrevista junto a um grupo de 12 
mulheres dentre as que responderam ao questionário, sendo duas por escola, sorteadas entre cada 
grupo. A entrevista poderá ser gravada em áudio, caso a entrevistada permita, e versará sobre as 
mesmas questões discutidas no questionário, com o objetivo de aprofundar os sentidos dados 
pelas mulheres à cidadania. O responsável pela coleta transmitirá as devidas instruções. Quando a 
pesquisada for menor de idade, os pais ou responsáveis é que assinarão pela mesma. Fica 
assegurado o anonimato do participante e a possibilidade de desistência da mesma a 
qualquer momento. 
Benefícios e riscos esperados 
A pesquisa pode ajudar as pesquisadas a entender melhor os preconceitos contra a mulher, 
principalmente na sua formação escolar, e, assim, possibilitar as mesmas o desenvolvimento de 
ações que ajudem num crescimento saudável. Espera-se que os resultados possam também trazer 
novas ideais para uma maior prática profissional das e dos educadores, e, desenvolver novas 
propostas para as políticas públicas educacionais. Por outro lado, por se tratar de uma pesquisa 
com seres humanos, há possibilidade de causar constrangimento, problema que poderá ser 
resolvido com a suspensão da entrevista e garantindo-se o anonimato da entrevistada. 
Identificação da participante 
Nome:________________________________________________________________ 
RG:____________________________Órgão Emissor:_________________________ 
Estando assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 
 Sim. Aceito participar do questionário/entrevista. 
 Não aceito participar do questionário/entrevista. 
_________________________________  _______________________________ 

Participante     Responsável pelo projeto 
Doutorando Walfrido Nunes de Menezes 

Caruaru ___ de _______________de 2005.   ________________________________ 
            Testemunha 1 
 

     Testemunha 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D – Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DO QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONÁRIO 
 

 
Em primeiro lugar gostaria de agradecer-lhe muito pela gentileza de fazer parte deste questionário. A sua 
participação é fundamental para este trabalho, no qual estamos procurando entender como a questão de 
gênero (o ser feminina e o ser masculino) é vista por mulheres.  
 
Não precisa colocar seu nome. Para nós é importante que você responda exatamente o que você pensa, 
pois você é extremamente importante para que o nosso trabalho obtenha um resultado bastante 
significativo. Toda resposta é importante. 
 
Sua gentileza em participar em muito enriquecerá a pesquisa que estamos realizando para o Doutorado 
em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, que pode também em muito contribuir para 
uma nova visão social acerca da mulher e cidadania. 
 
1 - Gostaria que você dissesse o que sente, pensa ou imagina quando ouve a palavra  
Cidadã. 
 
Por favor, dê pelo menos 4 respostas, o  mais rapidamente possível: 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
Marque, fazendo um X sobre o número das respostas, as três que você considera como sendo as mais 
importantes. 
 
2 – Das palavras que você considerou mais importante, indique aquela que você considera  
 
a mais importante. 
 
____________________ 
 
3 – Por que você considerou essa a mais importante de todas? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4 - Assinale as atividades de lazer que você realiza:  

Assiste televisão                         Participar de shows; 

Ir ao cinema                               Passear com amigos 

Ir ao teatro 

Ir à praia                                      Passear com amigas 

Ouvir música                               Praticar esportes 

Ler livros                                    Freqüentar bares 

Ler revistas                                 Freqüentar boates 

                                                       Freqüentar clubes 

Ler jornais                                   Freqüentar pagode 



                                                       Freqüentar forró 

                                                       Nenhuma atividade. 
 
5 - Você acha que tem liberdade de ir para onde quer  ou de comprar o que quiser? 

 Sim 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6 - Você acha que tem liberdade para votar?  

 Sim 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7 - Você acha que pode ser votada para ser vereadora ou prefeita?  

 Sim 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8 - Você acha que tem direito à uma boa educação, boa assistência médica e ao lazer?  

 Sim 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
9 – Você se considera uma pessoa participante da sociedade? 

 Muito; 

 Pouco 

  Quase nunca. Por quê?__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
10 - Você tem horário pra voltar para casa? 

 Sim 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
11 -Você tem a chave da sua casa? 

  Sim 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 



12 – Qual o maior sonho de sua vida? 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
13 - Você acha que a mulher pode fazer tudo que quer na vida? 

 Sim, por quê?_________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
14 –  Do seu ponto de vista, existem atividades que a mulher não pode realizar? 

Não  

Sim. Se sim, qual ou quais? 
 
            - Esportiva_________________________________________________ 
            - Profissionais________________________________________________________ 
            - Artísticas_______________________ 
            - Sociais____________________________ 
            - Políticas_____________________________ 
            - Familiares______________________________ 
            - Religiosas________________________________ 
 
15 –  E quanto ao homem, existem atividades que ele não pode realizar 

Não  

Sim. Se sim, qual ou quais? 
            - Esportiva_________________________________________________ 
            - Profissionais________________________________________________________ 
            - Artísticas_______________________ 
            - Sociais____________________________ 
            - Políticas_____________________________ 
            - Familiares______________________________ 
            - Religiosas______________________________ 
 
16 – Você acha que a mulher deve ser educada de forma diferente do homem? 
 

 Sim, por quê?_________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
17 – Quais as principais qualidades da mulher?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
18 - Você já se sentiu excluída em alguma situação na sua vida? 



 Sim, por quê?_________________________________________________ 
 
 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
19 - Você se sente respeitada como mulher? 

 Sempre; 

Muito; 

 Pouco; 

 Às vezes. 
20 - Você acha que você é discriminada por ser mulher? 

 Não 

 Sim, em que situação? 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
21 - Se você pudesse escolher seu sexo, você escolheria? 

 Ser Mulher; 

 Ser Homem. 
Por quê? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
22 - O que você acha de sua escola? 
 

 Excelente; 

 Adequada; 

 Pouco adequada; 

 Inadequada; 

 Incapaz de responder.  
 
23 –Se você estuda no período da tarde, responda: O que a levou a estudar neste horário? 

 
Maior segurança; 

 Maior disponibilidade de tempo; 

 Seu pai ou sua mãe não deixa você estudar à noite 

 É um horário mais agradável 

 Você não trabalha e pode estudar qualquer hora 
 
24 - Você sente alguma dificuldade por ser mulher na escola? 

 



 Sim, por quê?_________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
25 - Você acha que a escola valoriza mais? 

A aluna  

O aluno  

Os dois igualmente  

Não constata diferença  

Não sabe 
 
26 - O que você acha de suas aulas? 

 Excelentes 

Adequadas 

 Pouco adequadas 

 Inadequadas 

 Incapaz de responder.  
 
27– Você acha que os livros didáticos utilizados em sua escola valorizam a mulher? 

 Sim, por quê?____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
28 -Por acaso você acha que a mulher aparece frequentemente nos livros didáticos? 
 

 Sim, por quê?_________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 Não, por quê? _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
29 -  A propósito, se a mulher aparece, em que condições? 

 
Em condições de igualdade com o homem  

Em condições de inferioridade em relação ao homem  

Em condições da superioridade em relação ao homem  
 
 



30 - Quem você acha que transmite melhor o conteúdo das aulas? 

 A professora 

 O professor 

 A professora e o professor 

 Não tem diferença 
 
31 - O professor trata de forma diferente a aluna em relação ao aluno? 

Não  

Não sabe  

. Sim   
Se sua resposta foi afirmativa, como isso ocorre? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
332 - A professora trata de forma diferente a aluna em relação ao aluno? 

Não  

Não sabe  

 Sim 
Se sua resposta foi afirmativa, como isso ocorre? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Para finalizar nosso trabalho, gostaríamos ainda de fazer algumas perguntas para melhor entendê-la.  
 
33 –  Sua idade é:  

Entre 15 e 16 anos  

Entre 16 e 17 anos  

Entre 17 e 18 anos  

Entre 18 e 20 anos  

Entre 20 e 21 anos  

Entre 21 e 25 anos  

Entre 25 a 30 anos . 
 
34 - O que você deseja realizar na sua vida? 

Concluir o Ensino Médio  

Cursar  Faculdade  

Cursar Faculdade e trabalhar 

Cursar Faculdade, trabalhar e casar 

Cursar Faculdade e casar 



Só trabalhar 

Só casar 
 
35 - Você se considera uma mulher feliz? 

Muito 

Médio 

Quase nada 

Pouco 
 
36 - Como você acha que as pessoas vêem as mulheres? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________ 
 
37  - Qual o seu estado civil? 

Solteira (   ); 

Casada  

Vive com alguém maritalmente 

Outros 

Não quer responder 
 
38 - Você realiza que atividade  

 Tarefas de casa; 

 Tarefa na casa de outra pessoa 

 Comércio; 

Indústria; 

 Feira da Sulanca; 

 Feira de artesanato 

Outras. Qual?_____________________________ 

 Nenhuma. 
 
 39 - Se tiver tarefas em casa, você gosta de realizá-las?  

 Sim  

Não  

Não sabe  
 
40 - Quem participa de tarefas dentro de sua casa? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
41 - Se trabalha fora de casa, qual o seu rendimento? 
 

Menos de um salário mínimo  



Um salário mínimo   

Dois salários mínimos  

Mais de dois. Quanto?_________________________________________________ 
 
42 – Você, por acaso, sabe a renda mensal da sua família? 

Menos de um salário mínimo  

Um salário mínimo   

Entre um e dois salários mínimos  

Dois salários mínimos  

Entre dois e três salários mínimos  

Mais de três. Quanto?  R$______________________ 
 
 
 

Nosso muito obrigado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTREVISTA 
 

 
1 – Para você o que significa ser cidadã? Por quê? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
2 - Você acha que tem liberdade de ir fazer o que quiser na vida, sendo mulher? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3 – No local onde você mora, você acha que tem direito à educação, à assistência médica e ao 
lazer?  
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
4 – Você se considera uma pessoa participante da sociedade? Por quê? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5 - Você tem horário pra voltar para casa, por ser mulher? E, se tiver irmão ele também tem? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
  6  - Se você tiver irmão em casa, existe um tratamento diferente, e/ou ele têm mais direitos 
do que você por ser mulher? 
 
7 -Você sendo mulher tem a chave da sua casa? E, se tiver irmão ele têm? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8 – Qual o maior sonho de sua vida? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



 
 
 
9 - Você acha que sendo mulher pode fazer tudo que quer na vida? E, se tiver um irmão ele 
faz mais do que você? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
10 –  Do seu ponto de vista, existem atividades que a mulher não pode realizar? 
 
11 –  E quanto ao homem, existem atividades que ele não pode realizar? 
 
    12 - As atividades domesticas podem e/ou são realizadas pelos homens que moram na sua 
casa (pai, irmãos, etc.? 
 
13 – Você acha que a mulher deve ou recebe uma educação de forma diferente do homem? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
14 – Quais as principais qualidades da mulher?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15 - Você pelo fato de ser mulher já se sentiu excluída em alguma situação na sua vida? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
16 - Você se sente respeitada como mulher? 
 
 
17 – Em nossa sociedade, quem é mais discriminada a mulher, ou o homem? Por quê? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
18 –Você estuda no período da tarde, por quê? O que a levou a estudar neste horário? 
 
 
19 - Você sente alguma dificuldade por ser mulher na escola? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 
20 - Você acha que a escola valoriza mais? 
 
 
21– Ao longo de seus estudos, você acha que os livros didáticos utilizados em sua escola 
valorizam a mulher, o homem ou os dois igualmente? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
22 - O professor trata de forma diferente a aluna em relação ao aluno? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
23 - A professora trata de forma diferente a aluna em relação ao aluno? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
24 –  Sua idade é:  
 
 
25 - O que você deseja realizar na sua vida? 
 
26 - Você se considera uma mulher feliz? 
 
 
27 - Como você acha que as pessoas vêem as mulheres? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
28  - Qual o seu estado civil? 

Solteira; 
Casada  
Vive com alguém maritalmente 
Outros 
Não quer responder 



 
29 – Dentro de casa você realiza que atividades?  
 
 
 30 - Se tiver tarefas em casa, você gosta de realizá-las? Por quê? 
 
 
31 - Quem participa de tarefas dentro de sua casa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
32 - Se trabalha fora de casa, qual o seu rendimento? 
 
Quanto?_________________________________________________ 
 
33 – Você, por acaso, sabe a renda mensal da sua família? 
 
Quanto?  R$______________________ 
 
- Como você se sente em relação ao homem, por ser mulher? 
- Você acha que os homens são mais valorizados do que a mulher na família e/ou 
escola/sociedade? Por quê? 
 
 
 

Nosso muito obrigado. 
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ANEXO G – Requerimento de Solicitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE REQUERIMENTO AO COMITÊ DE ÉTICA 
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