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RESUMO
Diante da constante compreensão do sujeito no mundo enquanto um ser em permanente ação, emerge
a possibilidade de problematizar o currículo como elemento em permanente construção, trazendo
para esta arena, a necessidade de pensar a formação docente como elemento central que articule as
relações de gênero no ambiente escolar. Sendo assim, este estudo tem por objetivo apresentar como
e o que pensam @s professor@s que atuam na Educação Básica das escolas situadas no município de
Bento Gonçalves sobre as relações de gênero. Como processo metodológico optouse pela realização
de entrevistas semiestruturadas com professor@s dos Anos Finais do Ensino Fundamental. As questões
balizadoras buscaram relacionar as questões de sala de aula com a ação e o pensamento d@s profes
sor@s que participaram do estudo. Participaram do estudo, duas professor@s de diferentes escolas e
que ministram diferentes componentes curriculares. As respostas foram analisadas sob a ótica da Aná
lise de Conteúdo e demonstraram que, apesar dos debates constantes abordando as relações de gê
nero, esta temática ainda carece de maior enfrentamento por parte de toda a sociedade. Nesta
perspectiva, esperase que a formação continuada possa contribuir com o debate sobre a diversidade
presente na escola possibilitando um novo olhar sobre a prática pedagógica.

PALAVRAS!CHAVE
Relações de gênero; Formação inicial; Formação continuada; Ambiente escolar. 

As Relações de Gênero na Escola: Um Debate Necessário 
Ao educador cabe colocar em análise questões que transcendem o conteúdo elementar,

problema"zando questões sociais atuais para o seu espaço de trabalho, a sala de aula. Ao
olhar para a sociedade, o educador percebe temas que estão em pauta e que necessitam de
uma abordagem elementar para os educandos, que estão em permanente construção. As
questões de gênero, que estão sendo deba"das em ambientes acadêmicos há alguns anos,
propiciam grande material de discussão na educação básica. Não apenas os educandos, mas
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também os educadores a par!r de suas experiências e reflexões podem por em prá!ca seus
conhecimentos criando um novo olhar sobre os sujeitos contemporâneos, buscando derrubar
os elementos biologizantes que naturalizam os modos de ser homem e mulher.

A naturalização de um homem forte, racional, obje!vo e que tem o domínio da situação
– e da relação –, em detrimento da naturalização de uma mulher sensível, emo!va, cuidadora
do homem – e dos demais familiares –, está no centro da cultura patriarcal e passou a ser
contestada de maneira sistemá!ca e fundamentada. Disso resulta a relevância dessa discus
são, pois, mesmo profissionalizandose e assumindo outros compromissos fora de casa, a
mulher ainda é, na maioria das vezes, a responsável pelas tarefas domés!cas, ficando a seu
encargo os cuidados com a casa e com os filhos. Conforme Luz (2009), 

a divisão sexual do trabalho é uma das formas da divisão social do trabalho. Tratase da se
paração entre atividades desenvolvidas pelas mulheres e atividades desenvolvidas pelos
homens. Tal divisão associa, numa perspectiva macro, o trabalho das mulheres à esfera da
reprodução [...] e o trabalho dos homens ao âmbito produtivo [...] (p. 152).

Com a abertura do mercado comercial, a globalização, o aumento da produção e as
novas estruturas familiares que se constituíram no final do século passado, as mulheres foram
impelidas a entrar para o mercado de trabalho, tornandose mãodeobra barata e desvalo
rizada pelos discursos comerciais do Ocidente, em que estão presentes as marcas da dicoto
mia produção/reprodução. Diante disso, Perrot (2005) salienta que as mulheres
trabalhadoras “são duplamente negadas: como mulheres, por serem a antítese da feminili
dade; como trabalhadoras, pois seu salário, estatutariamente inferior ao do homem, é con
siderado como um ‘complemento’ ao orçamento da família” (p. 288).

Essa relação entre gênero e trabalho contribuiu para reafirmar a ideia sexista de que as
atividades domésticas estão relacionadas ao sexo feminino, uma atividade privada, desen
volvida no âmbito domiciliar, com toques de sensibilidade, delicadeza e fragilidade; enquanto
que o homem assumiu o espaço público, tornandose responsável pelo sustento familiar,
exercendo atividades que envolvessem demonstração de força, objetividade e virilidade6,
garantindo com isso o reconhecimento de um discurso de superioridade e de dominação,
tendo o aval da ciência, da filosofia, da cultura e da religião. 

Exemplo disso podese encontrar em estudo desenvolvido sobre as mulheres do Brasil
Colônia, no qual Mary Del Priore (2009) apresenta o projeto de Estado que, no final do século
XVI, com o auxílio da Igreja, visava cristianizar as índias com o auxílioexemplo das “santa
mãezinhas” (p. 108), integrandoas ao sistema e evitando o “estigma de mulher sem quali
dades” (p. 112). Restava ser boa mãe às mulheres que ficavam sozinhas, cujos companheiros
estavam envolvidos com o processo de colonização e povoamento da Colônia, não sendo
consideradas “demonizadas” pela Igreja. Resulta daí uma devoção e vigilância para que as
mulheres sejam fonte de inspiração e sirvam como modelo de comportamento. Para a au

6 Utilizo o termo virilidade revestido dos atributos sociais “associados aos homens e ao masculino” conforme
Molinier e WelzerLang (2009). Para os autores, a virilidade se apresenta em um sentido duplo: ao mesmo tempo
em que se associa aos atributos masculinos de força e coragem, também se reveste da “forma erétil e penetrante
da sexualidade masculina” (p. 101) tornandose, assim, representação da dominação androcêntrica. No Dicionário
Crítico do Feminismo, além do conceito de virilidade, os autores apresentam a sua relação com os conceitos de
feminilidade e masculinidade.
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tora, essa devoção “mariológica”7 auxiliou no confinamento da mulher à privacidade domés
tica, conferindolhe um papel na edificação familiar: a reprodução, disciplinando seus atos e
seus sentimentos, restringindo sua atuação ao espaço privado do lar.

Enquanto o homem assumiu o espaço público, a mulher calouse no espaço privado do
lar, atendendo à reprodução, negando a sua sexualidade e o prazer, mantendo a sua passi
vidade e tornandose aquela que cuida – dos irmãos mais novos, quando criança; do marido,
quando casa; dos filhos, quando os têm; dos netos, mais tarde; dos seus pais, na senilidade.
E mais. Não foi somente ao espaço privado do lar que a mulher foi submetida. Ela foi privada,
e em alguns casos ainda é, de participar ativamente nas decisões políticas, é privada de par
ticipação na sociedade, é privada de leis, de educação, de respeito. 

Diante disso, este estudo procura observar, analisar e trazer para o debate a relação de
trabalho dos profissionais do ensino fundamental com as relações de gênero presentes no
ambiente escolar tendo por objetivo apresentar como e o que pensam @s professor@s que
atuam na Educação Básica das escolas situadas na Serra Gaúcha sobre as relações de gênero
e sexualidade na escola.

No currículo atual, a interdisciplinaridade surge como uma resposta a questão de como
trabalhar temas aparentemente desconexos. Dessa forma, temas como sexualidade e as re
lações de gênero podem estar conectadas aos componentes curriculares como matemática
e língua portuguesa tanto no ensino fundamental quanto no médio. Com a inserção dos
temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, onde se encontra as
questões de gênero, urge uma tomada de decisão por parte das escolas sobre como trabalhar
estes temas, tendo em vista que a sociedade atual continua de forma bem observável, a ter
uma desigualdade de gêneros. 

Diante disso, emerge o questionamento que orienta este estudo: o ambiente escolar
tem propiciado o debate sobre as relações de gênero? Neste estudo procurouse identificar
como está o andamento do debate desta questão em escolas de ensino fundamental, cen
trando no papel d@s professor@s como difusor@s de novos olhares sobre a sociedade,
sendo el@ também um sujeito que está em constante mudança.  

O Percurso Metodológico 
Este estudo foi constituído de entrevistas semiestruturadas, as quais foram gravadas

e posteriormente analisadas sob a ótica da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009). As questões
norteadoras tencionaram sobre atividades em grupos, diferenças aparentes entre meninas
e meninos, gênero, sexualidade, o Plano Nacional da Educação e a identidade de gênero.
Até o presente momento participaram da pesquisa duas professoras dos anos finais do ensino
fundamental, de escolas localizadas na Serra Gaúcha, uma vez que a pesquisa ainda está em
andamento. Estas professoras foram escolhidas por trabalharem com estudantes em uma
fase de desenvolvimento psicológico e físico que facilita a abordagem do estudo.  Escolheu
se profissionais de diferentes áreas para que a reflexão acerca do assunto pudesse ser abor
dada sob diversos campos do saber.

7 Del Priore referese à devoção à Virgem Maria, exemplo de boa mãe apresentada pela Igreja e para ser seguido
pelas mulheres da Colônia.
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Análise dos Dados
Dos primeiros resultados, foi possível classificar as respostas das entrevistas em três ca

tegorias, as quais tratarão sobre as diferenças (ou não) nas aprendizagens e nas organizações,
além de tratar sobre a importância e a possibilidade de debater este assunto na escola.

A Aprendizagem como Categoria de Análise
Uma das questões pertinentes que foi explorada é quanto à percepção das professoras

acerca das diferenças na aprendizagem dos meninos e das meninas. A professora 1 entende
que “de um modo geral percebo que há diferença. Eu não diria no nível da aprendizagem,
por que nos termos da capacidade de aprendizagem eu não vejo diferença, eu vejo na ques
tão do interesse essa diferença.”

Entretanto, pesquisar sobre as relações de gênero e posicionarse a favor do mais forte,
ou daquele/daquilo que já está estabelecido, é uma opção confortável. Contudo, quando é
necessário (re)pensar os conceitos que carregamos sobre ser “homem” e ser “mulher”,
somos impactados por uma situação no mínimo desafiadora: problematizar as relações de
gênero desconstruindo as concepções binárias e naturalizadas que nos constituíram como
sujeitos. Donald Sabo (2002) ao realizar um estudo crítico que problematiza os homens e as
masculinidades, menciona o surgimento da afirmação de que há algo de errado na forma
como a sociedade patriarcal tem construído a masculinidade e o modo como os homens se
relacionam com o mundo. 

Essa problematização pode aproximar os estudos feministas de homens envolvidos po
liticamente na luta pela igualdade salarial, pelo fim da violência doméstica, pela implantação
da licençaparental. Entretanto, esta tarefa não será fácil, para nenhum dos lados. 

A professora 2 compartilha do entendimento de que não há diferenças na questão de
aprendizagem, mas coloca que o professor pode afirmar questões preconceituosas “fazendo
com que muitas vezes essa diferença entre meninos e meninas aconteça porque nós não
queremos fazer diferente.”

Diante disso, meninos e meninas são educad@s de forma distinta em virtude dos pa
drões culturais, levando em consideração os ditames do patriarcado que ainda exerce in
fluência sobre a definição das relações. Ao analisar o estudo de Saffioti (1990), no qual o
patriarcado assume a condição de exploração efetivando a naturalização do poder de domi
nação do homem, Eggert (2006) salienta que os homens também sofrem com este sistema
“ao terem de provar o tempo inteiro que são fortes, que não têm medo, que desejam sexo
o tempo inteiro, e que não podem manifestar carinho e desejo para com outros homens”
(p. 228).

Gênero e sexualidade na escola: a importância
Após os debates que o Plano Nacional de Educação a ser implementado no Brasil

em 2016 tem propiciado acerca do estudo da identidade de gênero, alguns professores en
tendem a importância de debater o assunto, mas veem dificuldades para tanto:
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Não tenho conhecimento aprofundado sobre isso. É importante se trabalhar essa questão,
mas a minha dúvida seria de como se faria isso em sala de aula, porque eu acredito que
muitos professores também não estão preparados para trabalhar com isso, porque assim,
eu tenho muitos colegas que tem preconceito nesse sentido. (Professora 1)

Ivone Gebara (2000), ao escrever sobre “uma fenomenologia feminista do mal”,
contribui com a ruptura polarizada entre os gêneros ultrapassando os limites biologizantes
que definem o que é ser homem e ser mulher e trazendo para o debate a natureza sócioan
tropológica desses sujeitos, anunciando que as relações de gênero estão marcadas por rela
ções de poder. Com esta constatação, a autora amplia os horizontes das construções
simbólicas que são atravessadas pelas relações de poder, quebrando as barreiras que sus
tentam a oposição homemmulher e desmitificando o discurso universalizante masculino. 

Outra questão pertinente é a desconsideração das opiniões da parte interessada, os
alunos, que em momento algum foram ouvidos, tampouco fizeram parte dos debates:

Eu não ouvi eles (os alunos) dizerem que não querem essa discussão dentro da sala de aula,
né? Eles que tinham que dizer, não os pais deles. Eles tinham que dizer, “‘paiê’, [...] não, mas
a profe falou sobre isso. A profe não tá ensinando ninguém lá, um menino a ser menina ou
meninas a ser meninos, ela está nos ensinando a nos respeitar”. Eles querem ouvir, eles
querem conversar sobre isso, eles querem perguntar, eles querem. Eles adoram, eles sentem
curiosidade e além das curiosidades eles ainda se sensibilizam. (Professora 2)

Gênero e sexualidade na escola: a possibilidade
Donald Sabo (2002) argumenta que o próprio distanciamento público por parte dos me

ninos para com as meninas e das relações afetivas com elas servem para fortalecer os víncu
los com o seu grupo na tentativa de serem aceitos. Diante desta situação, surgem também
categorias em que os meninos podem ser classificados dentro do próprio grupo como os
que têm mais ou menos prestígio, demonstrando o quanto a relação dominação/subordina
ção acomete não somente as mulheres, mas também os homens.

Em artigo publicado em 1987, Ivone Gebara já chamava a atenção para a necessidade
do movimento feminista não se limitar a uma mudança somente das mulheres, situandose
em um projeto mais amplo de sociedade e de mudança dos relacionamentos entre homens
e mulheres, afinal ele “é um movimento de desalienação do homem, de libertação de certos
estereótipos e condicionamentos” impostos pela sociedade (p. 157). Diante disso, emerge a
possibilidade de que seja viável debatermos as relações de gênero no ambiente escolar.  

Entretanto, neste estudo as professoras divergem quanto ao conceito de possibilidades de
trabalhar este assunto dentro de qualquer disciplina. A primeira professora percebe a impor
tância deste trabalho, mas tem dificuldades em visualizar a aplicação prática desta proposta:

Acho que muitos professores não estão preparados para trabalhar, não sei se eu mesma es
taria preparada, pois não sei como é que isso seria trabalhado, se seria trabalhado em todas
as disciplinas, em que momento. Porque, por mais que a gente saiba da importância de tra
balhar estas questões de mundo, eu acho difícil um professor de matemática, digamos parar,
para trabalhar uma questão assim. (Professora 1)
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Já a outra professora entende que:

Eles (os alunos) querem se tornar seres humanos melhores, eles querem aceitar as diferen
ças e é o nosso papel oferecer pra eles essa oportunidade deles falarem. A possibilidade da
ciência, ou de qualquer outra disciplina que se disponha, da história, geografia, língua por
tuguesa, matemática discutir esses assuntos está inserido, por que a aula não é copiar do
quadro.

É claro que esta visão mais ampla deste processo dialógico que proporciona a constru
ção de conhecimento vem de uma formação específica da pesquisada: “Vocês estão falando
com uma professora que pesquisou sobre isso, então para mim as coisas são mais fáceis, tal
vez para os meus colegas nem tanto.” 

Portanto, tratar de sexualidade na escola de educação básica, tornase essencial, pois
ainda existe uma noção de que os ‘padrões sociais estabelecidos’ são os que devem ser se
guidos. Contudo, @s alun@s que se apresentam na escola hoje, são sujeitos da diversidade,
da diferença, quebrando todos os padrões que até então estavam estabelecidos.

Considerações 
Na Pedagogia do Cotidiano, em que homens e mulheres são constantemente represen

tados por cores, sentimentos, expressões e atitudes, o gênero enquanto categoria de análise
tem auxiliado neste tensionamento de discursos, questionando o patriarcado no que ele tem
de mais seguro: seu discurso de que a condição de subordinação das mulheres faz parte da
natureza feminina. E ao constatar que os homens seguem mantendo privilégios em detri
mento das mulheres é que nos parece salutar que os estudos de gênero podem dialogar com
o que observamos ser uma contribuição das feministas que mantém o conceito de patriar
cado como um dos eixos em suas análises. Ou seja, o uso do conceito de patriarcado hoje
deve ter uma compreensão mais ampliada e também entendida como em constante tensio
namento. 

Sendo assim, os estudos acerca desses conceitos envolvidos nessa trama contribui para
a tomada de consciência política de que o movimento social (feminista, LGBTQ) propicia a
vizibilidade desta luta por uma vida mais digna, que passa pela desconstrução de um tipo
de poder desdobrado em privilégios conquistados e mantidos ao longo da história. Podendo,
por outro lado, construir outras formas de relações de poder sempre presentes em qualquer
vida em comum. 
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