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RESUMO
O texto discute discriminações de gênero no acesso a conteúdos escolares e seus impactos sociais, por
exemplo, a afinidade ‘natural’ de meninos para ciências exatas e de meninas para humanidades. Em
bora reais, não são naturais, mas construções culturais; com isso, o acesso aos conhecimentos não é
igualitário. Este acesso assimétrico não é intencional, escondendose em práticas micropolíticas. Seus
efeitos definem o que os indivíduos aprenderão ou não de acordo com o sexo. Os dados apresentados
advêm de um estudo com docentes do ensino fundamental e da observação de uma aula de laboratório
de Física. Concluise que a construção dos ‘gostos’ e ‘desgostos’ por certas áreas é um fenômeno pe
dagógico que influencia a futura participação dos sujeitos na sociedade.
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1. Introdução
Ciências como Psicologia ou Neurologia ainda não explicam as diferenças de desempe

nho acadêmico entre homens e mulheres. Não obstante, há um persistente histórico de su
pervalorização do masculino na cultura ocidental, inicialmente num plano filosófico,
considerado como ‘dominante’, superior e, posteriormente pela biologia, modelo de perfei
ção. Assim, “(...) homens e mulheres são diferenciados, identificados como complementares
anatômico e fisiologicamente, alocados em espaços e papéis sociais distintos, padronizados
segundo suas maneiras de relacionarem entre si” (Teixeira, 2010). Finalmente, nos séculos
XIX e XX as ideias de ‘igualdade de direitos’ e os movimentos de lutas sociais evidenciam a
condição de desigualdade das mulheres (Negreiros, 2004).

O termo gênero surge deste contexto, entendendo as diferenças e semelhanças entre
homens e mulheres como construções sociais e não como resultados de suas biologias (Scott,
1990). Porém, pouca atenção ainda vem sendo dada a essas questões nos contextos educa
cionais. Desta maneira, o que Robert Connell sustenta em relação à masculinidade pode ser
estendido ao feminino e, por conseguinte, às relações de gênero de um modo geral nas si
tuações escolares:

Though schools have been a rich site for studying the reproduction of masculinities (...) and
though most of the people doing research on masculinity work in education industry (…),
there is surprisingly little discussion of the role of education in the transformation of mas
culinity (Connell, 1995, p. 238).
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Com efeito, neste texto refletese sobre algumas formas como as discriminações de gê
nero ocorrem nas organizações escolares e como na área da educação escolar ainda são pou
cas as propostas para o questionamento desta realidade. Entendese que não há neutralidade
no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, no acesso que meninos e meninas têm aos
conteúdos escolares. O que hoje é chamado de ciências são conteúdos historicamente sele
cionados, fruto de investigações priorizadas nos últimos séculos nos eixos científicos dos países
industrializados, assim, são produtos do julgamento humano e de dadas relações de poder.
Ao longo da civilização muitos conhecimentos foram varridos da historia, por isso, no presente,
o acesso dos sujeitos é diferenciado aos conhecimentos, que são produzidos e divulgados se
gundo interesses de grupos no poder, sejam eles de mercado, políticos e/ou religiosos. 

Da mesma forma, a escola, em sua micropolítica, também trabalha com conhecimentos
permitidos, criando acessos diferenciados aos saberes de acordo com os indivíduos – sua
classe, raça/etnia, gênero, entre outras clivagens. Por micropolítica escolar entendese o
campo de ação em que grupos ou indivíduos disputam poderes (Ball, 1993). Dessas lutas por
poderes iniciase um processo em que as representações e expectativas sobre a figura do
cente são usadas como instrumentos de persuasão, de convencimento, até de desautoriza
ção, enfim, uma moeda forte nas negociações e conquistas de territórios (Teixeira, 1998).

O acesso discriminado ao conhecimento em geral não ocorre conscientemente, mas es
condese até mesmo em ‘boas ações’3. Suas implicações negativas são as de impor limites
imaginários sobre o que um indivíduo poderá aprender, influenciando suas condutas, suas
crenças em si e em suas oportunidades nos grupos em que se insere. Dessa maneira, as prá
ticas escolares são também resultados da percepção que a escola faz sobre aqueles que irão
ou aqueles que não irão ter acesso a certos conhecimentos. Não há neutralidade na interação
professorconhecimentoaluno/a. A forma diferenciada de acesso aos conhecimentos na es
cola por meninos e meninas pode, então, influenciar padrões de conduta nas trajetórias es
colares e quais terão sucesso e/ou fracasso escolar.

2. Produção socioeducacional de afinidades e desempenhos
Desde que previamente discutidos pela sociedade, não se deve reprovar o uso da escola

para confirmar e/ou incentivar certos comportamentos (o respeito aos ‘diferentes’, por exem
plo). Todavia, o fato é que o reforço a certos padrões de comportamento no processo de en
sino/aprendizagem pode gerar perdas a curto e longo prazo àqueles que transitam nos
espaços escolares. No caso das discriminações de gênero na educação escolar, estas já vêm
sendo discutidas, mas ainda estão ativamente presentes nas práticas pedagógicas.

Por essa razão as teorizações sobre esse tema devem atentar para as ações de docentes
(mulheres e homens) como elementos poderosos de propagação de padrões de comporta
mento. São os/as docentes que apresentam às crianças visões conservadoras e limitadoras
sobre a masculinidade e a feminilidade (definindo restritas possibilidades para homens e
mulheres nos âmbitos público e privado). Como consequência, têmse as prescrições de gê
nero fornecidas pela escola às meninas e aos meninos desde tenra idade, não somente no

3 Por exemplo: partir do pressuposto de que meninas são ‘frágeis’ e não as ofertar certas práticas de Educação
Física ou o contrário, crer que suportar a dor é ‘coisa de homem’ e submeter os meninos a práticas violentas.
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que diz respeito aos aspectos técnicos e científicos, mas também no que respeita às suas
posturas perante a vida.

É comum nos discursos dos/das profissionais nas escolas, numa escuta preliminar, um
tom moderno de igualdade entre os sexos, mas que logo se contradiz quando confrontado
com a observação cotidiana (Pereira e Mourão, 2005). A segregação entre homens e mulhe
res nos espaços escolares é e justificada por um discurso pseudocientífico (em geral com
foco na função reprodutiva ou de complementaridade entre homens e mulheres), às vezes
em nome da segurança e da ‘inocência’ das crianças. Este discurso faz uso de especulações
científicas sobre o ser homem e o ser mulher da forma que lhe convém. Estas visões ainda
são bastante instáveis do ponto de vista científico, porém, quando chamadas de ciência, ga
nham autoridade suficiente nos discursos e nas práticas, deixando pouco espaço para a con
testação e para as diferenças. Tratase de uma ‘inquisição via ciência’, ou seja, a ciência
tornase dogma prescritivo.

Nas rotinas pedagógicas a existência de homensprofessores é aceita desde que detenham
características ‘femininas’ comuns às professoras: ‘amabilidade’, o ‘afeto’, ‘cuidadosos’ (Santomé,
1995). Noutros contextos a presença de homens é identificada como importante para substituir
a figura paterna ou contribuir com um modelo pelo qual o jovem deva se pautar, visto que a es
cola tem ‘muita mulher’. Mesmo assim, a aceitação desse modelo masculino é frustrada quando
os sujeitos são homens ‘afeminados’, a priori suspeitos para o convívio com crianças. 

No entanto, mesmo os homens ditos ‘normais’ são coibidos da lida direta com crianças,
geralmente pelo receio quanto à ‘natureza masculina’ (neste caso, seriam vistos como vio
lentos, impacientes para o trato com crianças menores). Essas características, consideradas
inatas nos homens e não resultados da socialização, são apontadas como responsáveis pelo
afastamento dos homens do magistério (Eugênio, 2008). Em raros momentos verificase de
fesa incisiva da igualdade entre homens e mulheres nestes contextos.

Curiosamente, ao falar de trabalho docente no ensino superior e no âmbito científico
o discurso muda: as mulheres passam a ser consideradas inadequadas, instáveis, infantis,
impróprias para o mundo ‘sério’ do trabalho, ‘fofoqueiras’, ‘não profissionais’, ‘sentimentais’,
‘emotivas’, ‘dispersas’, entre outros desqualificativos (Teixeira, 1998; Silva e Ribeiro, 2014).
Nesta visão, endossase um modelo de profissionalismo tradicional, uma versão androcên
trica do que deve ser a academia. Assim, os professores homens são vistos pelos/as docentes
como ‘mais sérios’, ‘objetivos’ e ‘focados’.

Apesar de criticadas por suas posturas não convencionais como profissionais na educa
ção, contraditoriamente, as professoras são estimuladas a interpretar o papel de ‘cuidadoras
gerais’ nestes ambientes. Tal papel alivia o corpo administrativo das escolas, os pais e tam
bém o governo de outras responsabilidades sociais para com as crianças. Tal indução vem
em várias formas. O texto abaixo, por exemplo, foi distribuído por uma supervisora escolar
às professoras da rede pública estadual na data de comemoração do Dia dos Professores em
1996; revela as imagens que são valorizadas num docente exemplar:

... Dá que eu seja mais mãe que as mães, para amar e defender, tanto quanto elas, aquilo
que não é carne da minha carne... Põe, na minha escola democrática, a luz que caia em res
plendores tamisados sobre os meninos descalços, que uma vez te cercaram... Fazme forte,
ainda em minha desvalia de mulher, e de mulher pobre; fazeme desprezar todo poder que
não seja puro, toda pressão que não seja a de tua vontade ardente sobre a minha vida...
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Que a minha mão seja leve no castigo e ainda mais suave na carícia. Que repreenda com
dor para saber que corrigi amando! Que eu transforme a escola de espírito a minha escola
de tijolos. Que a flama de seu entusiasmo lhe envolva o átrio pobre e a sala desnuda... Que
eu lembre, por fim, contemplando a palidez da tela de Velásquez, que ensinar e amar inten
samente sobre a Terra é chegar ao último dia com a lança de Longuinho a transpassarme
o lado! Dia 15 de outubro é o “Dia do Professor”. Com esta página de Gabriela Mistral, pro
curamos homenagear àqueles a quem o País tanto deve. Obrigado professores mineiros,
por nos terem ensinado a manejar a maior arma do universo. A arma do saber. (Oração da
Mestra, Gabriela Mistral, apud Teixeira, 1998, p. 159).

Similarmente, o corpo administrativo escolar também tem suas rotinas profissionais in
fluenciadas pelas questões de gênero. Mulheresdiretoras relatam experimentar demandas
ambíguas ao desempenhar suas funções. Assim, sentemse compelidas a assumir um modelo
“masculino’ de liderança, o que significa: ‘racionalidade’, ‘autoritarismo’, ‘objetividade’, maior
controle etc. (Teixeira, 2001). Tais atributos são vistos como ‘provas’ de competência para li
derar tal qual um homem. Mas, ao mesmo tempo, elas são compelidas a interpretar o ‘co
mando de uma grande família’, ou seja, sua rotina de trabalho inclui várias tarefas que
ultrapassam o pedagógico e o administrativo, pois a elas cabe o cuidado de terceiros. Isso
implica um envolvimento afetivoemocional exacerbado com a comunidade. Esse modelo,
que tem sido apontado como importante demanda da escola, agrada, principalmente, aos
pais negligentes, pois os libera das responsabilidades afetivas para com seus filhos.

Decorre dessas ambíguas demandas um processo de ‘desintelectualização’ e quase ama
dorismo dos docentes e dos outros profissionais da escola, caindo naquilo que comumente
é chamado de espontaneísmo. Nesta dinâmica sociocultural e pedagógica, o aspecto emo
cional ocupa centralidade nas preocupações da escola, negligenciandose suas funções pe
dagógicas, teóricas e técnicas de educação formal (Santiago e Santos, 2010).

Por outro lado, os esforços para corresponder às expectativas ao assumir um cargo, neste
caso, o esforço das mulheres nas organizações escolares, estão também relacionados à so
brevivência organizacional. Nesse sentido, podem ser citadas as eleições para o cargo de di
reção como exemplos interessantes quando estas mesmas questões de gênero são usadas
como instrumentos de persuasão, de manipulação e até de sedução da comunidade escolar.

No caso daqueles que se rebelam contra tais estereótipos de forma contundente a pa
trulha escolar sobre os que ousam desafiar os padrões de comportamento instituídos da es
cola culmina na exclusão ou na difamação do profissional. Em alguns casos, colegas fazem
uso da intriga junto aos pais para pressionar que uma professora ‘rebelde’ saiba ‘o lugar dela’.
Essas atitudes demonstram formas típicas de exercício de micropoder. A propósito disso, eis
o relato de uma diretora entrevistada (Teixeira, 1998, p. 162):

[...] as professoras... são mais atenciosas. Elas têm esta habilidade exatamente por causa
do lado feminino... são como mães. A maioria é assim... paciente. Na sociedade brasileira...
as mulheres são responsáveis por isto, cuidar de crianças. Mesmo agora que muitos homens
ajudam, não é a mesma coisa. Quando as coisas ficam difíceis são as mulheres que estão lá
(risos)... Mesmo que eu pense que a presença dos homens nas escolas... é interessante por
que teríamos uma relação masculina... Isto seria interessante porque os meninos teriam os
dois lados... Mas as mulheres são mais sensíveis. Os homens são mais pragmáticos... Eles
não se preocupam se as crianças estão chorando...
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Assim como os profissionais nas escolas, a vida das crianças também é afetada pelas
questões de gênero. Nas rotinas escolares, meninos e meninas são expostos a mensagens
diretas e indiretas sobre como devem se comportar, sobre o que se espera deles e delas,
sobre o que lhes é permitido ou proibido e, especialmente, acerca do que é ‘normal’ a cada
um dos sexos gostar (Teixeira, 2001).

Com efeito, nas microorganizações escolares os/as docentes têm um papel importante
na efetivação do que é denominado aqui de ‘magistério do gênero’ (Louro, 1997). Assim, ex
pressandose oralmente ou por escrito, ou mesmo só por gestos, comportamentos e con
dutas os/as docentes legitimam modelos de ser (homens ou mulheres) e agem coibindo
padrões de comportamento considerados inadequados de acordo com o sexo.

Isso aponta para o fato de que a escola tem se pautado por valores ainda conservadores
quanto às questões de gênero. O conservadorismo se expressa nas dinâmicas escolares,
desde a vigilância com a aparência dos alunos (vestimentas, posturas ditas apropriadas para
meninos e para meninas, cortes de cabelo), passando pelo controle do que se pode ou não
falar e pensar, até à divisão dos espaços escolares (filas, banheiros, brincadeiras, jogos). Lem
bram às crianças, rotineiramente, suas diferenças. O policiamento das condutas se estende
das imagens e mensagens que estampam as paredes das escolas até às imagens e textos dos
livros didáticos (Louro, 1998). 

Quase tudo no contexto escolar conspira para uma padronização de comportamentos
distintos para eles e para elas. O mesmo ocorre nos currículos aos quais meninos e meninas
são expostos, mas, não necessariamente, têm igual acesso. Essa desigualdade ocorre de ma
neira silenciosa, disfarçada por vezes nas ‘amáveis’ interações entre professor(a)aluno(a) e
que enfatizam diferentes ‘virtudes’ e aptidões em meninos e meninas (Teixeira et al, 2002).

Após várias exposições e sanções quanto ao que podem ou não fazer ao longo do tempo,
as crianças passam a se autocontrolar e mesmo a exercer controle sobre os colegas quanto
aos comportamentos possíveis de acordo com o sexo: 

A cultura da escola faz com que respostas estáveis sejam esperadas e que o ensino de fatos
seja mais importante do que a compreensão de questões íntimas. Além disso, nessa cultura,
modos autoritários de interação social impedem a possibilidade de novas questões e não
estimulam o desenvolvimento de uma curiosidade que possa levar professores e estudantes
a direções que poderiam se mostrar surpreendentes. Tudo isso faz com que as questões de
sexualidade sejam relegadas ao espaço das respostas certas e erradas (Britzman, 2003, p.
8586).

Através de práticas como o bullying realizase um verdadeira à ‘inquisição dos gêneros’.
Assim, guiados por seus mestres, o alunado aprende, com o tempo, a exercer controle sobre
os colegas, definindo, estimulando e criticando desvios quanto às normas de ser menino e
de ser menina.

O caso abaixo ilustra um relativo reforço desse modelo. Tratase de meninos em uma
aula no laboratório de Física (Colégio Técnico da UFMG). Esses alunos resistiram a desenvol
ver as atividades propostas pela professora, passando vários momentos do curso fingindo
fazêlas e ela não percebeu o fato. Já os quadros a seguir mostram como esses adolescentes
têm já cristalizados certos padrões de masculinidade.
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Turnos de Fala

28  NEY: Quem vai fazer o relatório? /
29  ALEX: Eu? / você já viu a minha letra né? ///
30  NEY: A minha letra é horrorosa ///
31  ADÃO: Não contem com a minha /
32  ALEX: Ò gente / vão ó /
33  ADÃO: Vocês é que vão fazer aí ó! /
34  ALEX: Vai você mesmo /
35  ELI: Ai que saco /
36  ADÂO: Quem tem caderno? /// [os alunos anotam os resultados do quadro]

Quadro 1 – Grupo de meninos: relação com a escrita (Nascimento e Villani, 2004)

Aqui, a escola desempenhou esta função de ‘educadora’ de corpos e mentes generifi
cados. Apesar das perdas em termos de envolvimento acadêmico que se estabelece para
meninos e meninas, há ganhos indiretos. Os meninos escapam dos trabalhos escolares sem
que os professores percebam, na verdade, talvez muitos até acreditem que ‘meninos são
assim mesmo’ – indomáveis (Santomé, 1995). Quanto às meninas, conseguem negociar me
lhor com a escola, pois adotam comportamentos de docilidade e de submissão tão valoriza
dos pelas organizações escolares.

De fato, ao invés de desafiar seus estudantes quanto aos estereótipos sobre os sexos
ou quaisquer outros preconceitos, a escola muitas vezes insiste em cultivar retóricas anti
quadas. Perante o novo (geralmente uma ‘resposta incorreta’), a escola não questiona seus
conteúdos, ela se sente questionada. Afinal, o que fazer diante de tantas novidades, de tantas
novas organizações familiares, de tantas condições de gênero e novas sexualidades? A escola
se equivoca ao entender o descompasso de ideias como se fosse desrespeito. Tal situação
gera crises internas, desencadeando, entre docentes e estudantes, sentimentos de malestar
e confusão quanto ao que fazer. Enfim, qual o papel da escola e dos/as docentes? 

Por conseguinte, após refletir sobre o caráter discriminatório das seleções curriculares
e das práticas pedagógicas, o passo seguinte, por parte do professorado, deveria ser a alte
ração das ações educativas:

A second step is taken when an inclusive curriculum inverts the hegemony that characterized
the old dominant curriculum. For instance, instead of requiring workingclass students to
participate in learning organized around the interests of the middle class, middleclass stu
dents are required to participate in learning organized around workingclass interests (Con
nell, 1995, p. 239).

Não existe uma resposta singular para essa questão. A escola certamente influencia as
identidades de seus alunos e alunas e, certamente, de seus profissionais. Mas, as identidades
se constroem na interação com os outros. Se não houvesse essa possibilidade não haveria
casos de resistências de alunos educados dentro de regras restritas mesmo sem conhecer
outras versões de ‘ser’. Essa ampliação do leque de possibilidades de existir, no que tange às
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relações de gênero, apenas é possível com práticas inovadoras e destituídas de ‘préjuízos’
e/ou posturas retrógradas, como a apontada abaixo pelo mesmo pesquisador:

Requiring boys to participate in curriculum organized around the interests of girls, and
straight students to participate in curriculum organized around the interests of lesbian and
gays, demands a capacity for empathy, for taking the viewpoint of the other, which is syste
matically denied in hegemonic masculinity (Connell, 1995, p. 240).
O caso abaixo relatado exemplifica esta transformação. Têmse aqui crianças e professoras
que contradizem as percepções habituais e idealizadas sobre a relação infânciainocência
(Teixeira, 1998):
Professor: (...) acontece de algumas alunas ou alunos chegarem e você sente que o rendi
mento não esta... muito legal... Já é uma abertura para ela desabafar... Que o pai fez isto
que, sabe? ... Uma aluna chegou perto de mim e perguntou... Como é que um homem sabe
que uma mulher teve orgasmo... Com alunas adolescentes... eu não tenho envolvimento
extra sala sabe. Eu não posso dar atenção exclusiva (!) eu tenho que dar atenção no todo.
E ai... parece que sofre uma insatisfação, toma raiva... Passa a ser agressiva... Eu já tive pro
blemas demais com isto (!)... Não é presunção não, mas parece que eu tenho um certo ca
risma... que vai envolvendo, mas não é uma coisa que eu faço... A menina já tentou me
agarrar, me beijar... É constrangedor. Este ano eu já recebi vários bilhetes, às vezes colocava
assim anônimos... dentro da caixinha... dentro do livro...  Eu tenho a consciência que eu não
provoco isto, porque neste momento eu entro dentro da sala de aula... eu não estou pen
sando em mim, eu penso no trabalho que eu tenho que desenvolver... Eu já fui assediado
sim no corredor.
Pesquisadora: que tipo de assédio?
Professor: a menina já tentou me agarrar me beijar... é engraçado e constrangedor. Este ano
eu já recebi vários bilhetes às vezes colocava assim anônimos né, dentro da caixinha às vezes
esperava eu distrair e punha dentro do livro, eu tenho estes problemas, sabe.  Que eu tenho
a consciência que eu não provoco isto, porque neste momento eu entro dentro da sala de
aula eu não estou pensando em mim eu penso no trabalho que eu tenho que desenvolver,
inclusive eu fui muito claro com a orientadora, mais aí é realmente uma coisa que... que eu
até entendo são adolescentes.

Segundo relato de um dos docentes entrevistados, uma professora, colega sua dizia
“(...) gostar de ensinar aos mais novos” revelando que saía com seus alunos menores (ado
lescentes) para iniciação sexual. Esse relato contraria as percepções da professora como mãe
abnegada e como um ser assexuado, devotada ao ‘cuidado’ das crianças e ‘acima de qualquer
suspeita’.

Entendese, então, que identidade não é um produto inalterável, ao contrário, é preci
samente sua instabilidade que permite a mudança (Eugênio, 2008). Não há no sujeito, por
tanto, uma identidade cristalizada, mas várias que se fundem ou desaparecem ao longo da
vida. Portanto, há possibilidade para intervenções e consequente alteração desses contextos.
A construção das identidades se faz pelo aprendizado, sem ‘pontos finais’. Tal construção
não se restringe apenas à salas de aulas ou à transmissão de conhecimentos sistematizados,
mas também à aquisição indireta, tática, não proposital e inconsciente de saberes e de com
portamentos.

Apesar de seu primeiro compromisso ser com a transmissão de uma educação siste
matizada, a escola não se reduz a isso (Louro, 1997). Nem tão pouco cabe a ela realizar
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julgamentos de valor, mas dar acesso a outras maneiras de estar no mundo. Para tanto,
ao lidar com conhecimentos sistematizados, a escola precisa dialogar com o senso comum,
cujas referências dão significado ao mundo dos indivíduos quando desafiados por infor
mações estranhas. Ignorálo seria como zerar as experiências do indivíduo, o que é impos
sível no processo de aprendizagem. Assim, apropriarse do senso comum, das crenças e
das práticas dos sujeitos é um passo inicial para que ‘certezas’ sejam desconstruídas e,
assim, outros valores possam emergir. O senso comum, quando devidamente tratado, pode
se tornar enfrentamento de ‘fantasmas sociais’, não obstante assumam um poder intenso
sobre os indivíduos.

Portanto, para que a escola ocupe um lugar significativo para aqueles que a frequentam
e para que haja uma educação que vise à mudança social é preciso enfrentar discussões, con
versas desconfortáveis e, algumas vezes, surpreender/desafiar com outras visões de mundo.

Porém, o que frequentemente ocorre nas comunidades escolares é um gerenciamento
dos comportamentos segundo os sexos, seja das crianças, dos/das próprias docentes, dos(as)
funcionários(as) e até das famílias. Esse controle não se dá de cima para baixo, a partir de
uma direção que privilegie a segregação entre os sexos, mas entre os próprios pares: pro
fessores, colegas de sala e funcionários, enfim, por quase toda a comunidade escolar. Dora
vante, professores e professoras têm suas vidas profissionais e privadas patrulhadas segundo
parâmetros de ordem sexual. De fato, diversos estudos constatam um tratamento distinto
dirigido às mulheres e aos homens na docência do ensino fundamental e médio (Teixeira,
2002; Eugênio, 2008; Louro, 1997). 

Dessa maneira, professoras e professores são submetidos e se submetem à micropolítica
das organizações escolares, o que os conduz a uma apropriação e significação equivocada e
parcial da docência. Tal equívoco conduz à descaracterização das funções docentes, processo
denominado ‘desintelectualização’ docente. Em consequência, práticas pedagógicas contrá
rias à equidade social afloram4 (Nascimento e Villani, 2004). Tais práticas reproduzem con
cepções equivocadas sobre as identidades de gêneros que, transmitidas aos(as) alunos(as)
podem gerar, já na infância, barreiras psicológicas e materiais. A segregação sexual não pro
duz a mera crença em naturezas ‘masculina’ ou ‘feminina’: gera também poderes, ajudando
certos grupos a maximizarem seus interesses e a submeterem outros.

Logo, não se pode ignorar que, da mesma forma que outras organizações de trabalho,
as escolas também se constroem pelas disputas de poderes (legitimados ou não), poderes
esses cujo exercício, muitas vezes, foge da concepção tradicional. Essas disputas por poderes
influenciam as identidades e trajetórias profissionais das(os) docentes e, consequentemente,
dos/das alunos/alunas. Não obstante as incontáveis perdas, nessas situações alguns se be
neficiam ao ratificar percepções tradicionais relativas ao sexo. Alguns ganham eleições, ou
tros conseguem ‘escapar da sala de aula’, outros evitam o trabalho, por exemplo. Por vezes
os pais também usufruem dessa manipulação sentimental das escolas e delegam às institui
ções de ensino algumas funções da família.

Afinal, em várias ocasiões a escola prefere o silêncio, a negligência ou o conservadorismo
a lutar contra conceitos de educação de meninos e de meninas baseados na concepção que

4 Por exemplo, num trabalho em grupo misto as meninas ficam encarregadas de redigir um relatório porque têm a
letra mais bonita ou o contrário, porque os meninos são rotulados como ‘lambões’, ao invés de serem ensinados
a serem mais organizados e as meninas ensinadas a terem mais iniciativa.
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naturaliza os comportamentos para cada sexo. Sendo assim, nessa percepção, o sexo torna
se um ‘objeto inquestionável’ (dado como fato précultural), o que, na realidade, informa
sobre uma gama de atributos morais que não têm relação direta com a natureza (Haraway
apud Aguiar, 1997). Em acréscimo, diz Louro (1997, P. 91) que:

Da arquitetura aos arranjos físicos; dos símbolos às disposições sobre comportamentos e
práticas; das técnicas de ensino às estratégias de avaliação; tudo opera na constituição de
meninos e meninas, de homens e mulheres – dentro e também fora da escola, uma vez que
a instituição ‘diz’ alguma coisa não apenas para quem está no seu interior, mas também
para aqueles/as que dela não participam.

3. Conclusões
As instituições escolares orquestram, de acordo com sua micropolítica, ações que

‘regem’ as relações de gênero, marcando profundamente as vidas escolar e profissional de
discentes e de docentes. Impedese, assim, a implementação de equidade entre os sujeitos
e o exercício de uma educação justa, cidadã e plena de possibilidades para ambos os sexos.
Não obstante esta realidade, até hoje, na maior parte dos estudos sobre o tema “(…) educa
tion is often discussed as if it involved only information, teachers tipping measured doses of
facts into the pupils’ heads; but that is just part of the process. At a deeper level, education
is the formation of capacities for practice” (Connell, 1995, p. 239).

Assim, talvez o maior desafio da escola ainda seja romper com o discurso pseudocien
tífico unilinear, noutras palavras, ultrapassar o senso comum que busca enquadrar a todos
a partir de apenas uma única identidade masculina e outra feminina, como se ser mulher ou
ser homem pudesse se concretizar sob um único marco histórico e cultural. Para isso aqui se
preconiza que o primeiro passo seja apelar à sensibilização dos docentes para as questões
do gênero, levandoos a indagar como as normatizações acerca das distinções sexuais in
fluenciaram e influenciam suas próprias trajetórias de vida. Na prática isso pode representar,
entre outras coisas,

Requiring boys to participate in curriculum organized around the interests of girls, and
straight students to participate in curriculum organized around the interests of lesbian and
gays, demands a capacity for empathy, for taking the viewpoint of the other, which is denied
systematically in hegemonic masculinity (Connell, 1995, p. 240).

Por fim, cabe mencionar que ao longo do texto veio sendo defendido que este processo
de autoconhecimento possibilita ao docente desnaturalizar, e, sobretudo, desenvolver certo
estranhamento em relação aos papeis, espaços, discursos, condutas e talentos específicos
estabelecidos para homens e para mulheres e atentar para as relações de poder que per
passam as relações sociais que ali têm lugar, da mesma forma que acontece em qualquer
outro ambiente social. Tal estranhamento é construído pelo diálogo com o senso comum,
com os próprios preconceitos dos/das docentes. Estes, uma vez cientes dos prejuízos da se
gregação sexual, podem vir a ser facilitadores(as) para a mudança junto às crianças e à co
munidade, objetivando uma educação antissexista e mais igualitária.
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