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Resumo

A pesquisa discute currículo, com foco no princípio interdisciplinar e concepções de gênero veiculadas pelo
professor na sala de aula de ensino fundamental, observando saberes e práticas produzidas na escola e de
que modo interferem (ou não) nos posicionamentos, atitudes e relações de gênero entre os sujeitos
investigados. Um aspecto fundamental considerado pela pesquisa diz respeito à formação continuada do
professor e formas de conhecimento corporificadas no currículo como resultado de um processo de construção
social e saberes sobre questões de masculinidades e feminilidades produzidas no cotidiano escolar. Este artigo
é um recorte teórico do estudo de caso descritivo que investiga concepções de gênero no currículo da Escola
Maria das Dores, Itapetinga-BA, discutindo as relações de gênero e sexualidades, masculinidades e
feminilidades, revendo as concepções, saberes e práticas docentes, abordagens de currículo e formação
continuada do professor.
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Abstract

The research discusses curriculum, focusing on interdisciplinary principle and concepts of gender conveyed by
the teacher in the class room of elementary school, watching knowledge and practices produced at school and
how they interfere (or not) the positions, attitudes and gender relations between the subjects investigated. A
key aspect considered by the research concerns the continuing education of teachers and forms of knowledge
embodied in the curriculum as a result of a process of social construction and knowledge on issues of
masculinity and femininity produced in everyday school life. This article is a theoretical framework of
descriptive case study that investigates conceptions of gender in the curriculum of the School Maria das
Dores, Itapetinga-BA, discussing gender relations and sexuality, masculinity and femininity, reviewing the
concepts, knowledge and teaching practices, approaches curriculum and continuing teacher education.
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Currículo e formação do professor têm sido motivos de questionamentos e provocações quanto ao tratamento
teórico, práticas e trajetórias do conhecimento produzido pela escola, e, também, a educação ofertada para
os alunos, inclusive colocam em cheque, as competências pedagógicas e o compromisso social da escola no
enfrentamento e combate aos preconceitos, a discriminação e aos tipos de violências no cotidiano escolar.

Desse modo, os debates contemporâneos de currículo tem buscado ampliar os diálogos e as interlocuções
sobre diferença, cotidiano, espaços, tempos, poder, cultura, diversidade, dentre outros, inclusive sobre as
concepções e relações de gênero. Para tanto, têm mostrado a importância do currículo integrado,
interdisciplinar e do desenvolvimento dos temas transversais, como diversidade, meio ambiente/educação
ambiental, direitos humanos, pluralidade, dentre outros, necessários à formação de valores, a superação de
visão preconceituosa e elitista, a discriminação e violências na escola.

A partir desse entendimento, a pesquisa discute currículo, com foco no princípio interdisciplinar e concepções
de gênero veiculadas pelo professor na sala de aula no ensino fundamental, observando saberes e práticas
produzidas na escola e de que modo interferem (ou não) nos posicionamentos, atitudes e relações de gêneros
entre os sujeitos investigados.

Entendemos que, a fragmentação dos saberes e fazeres representam uma ação e expressão que separa,
disjunta, desarticula e fraciona os conhecimentos, disciplinas, impedindo o desenvolvimento da consciência
crítica (MORIN, 2001; FAZENDA, 1999), por isso, a escola como espaço, por excelência, da construção do
saber, da condição humana e sociabilidades deverá adotar práticas interdisciplinares e transversais no
cotidiano dos seus espaços escolares e humanos.

Sendo assim, um aspecto fundamental considerado pela pesquisa diz respeito à formação continuada do
professor, norteada pela busca constante de saberes e práticas inovadoras, que contribuam de forma efetiva
com as sociabilidades na escola, as convivências com a diversidade e respeito às diferenças, pautas em
práticas pedagógicas e socioeducativas que permitam o pensar, o fazer dos professores e o aprimoramento do
seu conhecimento.

Do mesmo modo, este estudo prioriza as formas de conhecimento corporificadas no currículo como resultado
de um processo de construção social e saberes sobre questões de gênero, masculinidades e feminilidades
produzidas no cotidiano escolar e a importância do conhecimento, saberes e práticas docentes para o
desenvolvimento da educação de valores e atitudes favoráveis à construção da cidadania, inserção de gênero,
direitos humanos, dentre outras questões no currículo e cotidiano da escola.

Para tratar dessa problemática, a pesquisa busca correlações entre a formação do professor, o currículo e
questões de gênero na escola, falando da formação docente, do olhar e posicionamento do professor sobre as
relações entre mulher e homem, meninos e meninas, refletindo sobre as formas de enfrentamento/combate
aos preconceitos, discriminação e violências nos espaços escolares, com base em estudos sobre violência,
direitos humanos, gênero e sexualidades, formação docente (ABRAMOVAY, 2010; ARENDT, 2001; CANDAU
2002; HÉRITIER, 1996; LAFER, 1988; LOURO, 1998; NÓVOA, 1992; SCOTT, 1990). A violência tem sido
considerada uma espécie de medo, insegurança, imaginário do medo (MAFESOLI, 1978), que se instala na
escola e se configura como modos primitivos de relacionar-se com a diferença e diversidade, inclusive de
gênero.

E gênero, termo polissêmico, um conceito ou categoria de análise, entendido neste estudo como algo que ao
invés de separar, une, interconecta e constrói relações sociais, um elemento constitutivo de relações sociais
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, portanto, uma construção social e histórica dos sexos
(LOURO, 1992, 1997, 1998; SCOTT, 1990; BOURDIEU, 1999).

Este artigo é um recorte teórico do estudo de caso descritivo que investiga concepções de gênero no currículo
da Escola Maria das Dores, Itapetinga-BA, discutindo as relações de gênero e sexualidades, masculinidades e
feminilidades, revendo as concepções, saberes e práticas docentes, com foco no currículo e formação
continuada do professor.
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O Currículo na Perspectiva Pós-Estruturalista e as Questões de Gênero na Escola: saberes e
práticas

A concepção de currículo escolar tem se ampliado e corresponde a um processo contínuo de situações e
problemas vivenciados pela escola e ao espaço, nos quais, se ensinam e aprendem-se saberes e
conhecimentos. E, nos últimos anos, cria espaços com os estudos culturais, pós-coloniais, e traz preocupações
de grupos sociais específicos.

Nesse sentido, o currículo envolve valores, conhecimentos, hábitos, representações, discursos,
procedimentos, experiências, intenções, significados e sentidos, identidades e, também, envolve relações de
classes sociais, raciais, étnicas, religiosas, sexualidades, gênero e questões de poder e manifestações de
violências.

Contudo, ainda que poder e violência ocupem espaço no currículo, não podem ser entendidos como
fenômenos iguais, pois como afirma Arendt (2001, p. 41), poder e violência, “embora sejam fenômenos
distintos, usualmente aparecem juntos. Onde quer que estejam combinados, o poder é, como descobrimos, o
fator primário e predominante”.

Na realidade cotidiana da escola, o poder e a violência se destacam como categorias que tem prejudicado a
atuação docente na sala de aula e denunciam a insegurança do professor para lidar com as questões de
gênero, masculinidades e feminilidades, por exemplo, e, compreendendo a sua complexidade pode contribuir
para repensar as práticas curriculares na escola.

Como mecanismo de produção de resistências e/ou mudanças, ao longo dos anos, as construções de
currículo, seus saberes e práticas vêm sofrendo mudanças de concepções, definições, perspectivas teóricas e
envolve uma série de contradições, confrontos, integrações, diversidades e/ou desigualdades. De uma forma
mais abrangente, essas concepções e configurações são discutidas entrelaçadas a outras questões, com a
formação do professor, seus discursos, identidades e, também sobre as práticas, saberes e posicionamentos
sobre raça, etnia, sexualidades, masculinidades e feminilidades e gênero, na sala de aula e relação com a
diferença e a diversidade na escola.

As perspectivas teóricas de currículo pós-estruturalista são reconhecidas como uma condição necessária para
analisar as questões e conexões entre os processos de seleção, organização e distribuição dos currículos
escolares e a dinâmica de produção e reprodução da sociedade capitalista e, também, abordam o campo do
currículo (MOREIRA, 2002, p. 21).

Essa análise pós-estruturalista utiliza como bases teóricas conceituais, as mais diversas fontes, como Apple
(1982), Silva (2000), Mc Laren (2000), Foucault (2003), Hall (2000), dentre outros. Contudo, não é intenção
dessa pesquisa, analisar todas as questões relacionadas às diferentes tendências, enfoques e visão da
perspectiva pós-estruturalista de currículo, mas, destacar a definição do campo de currículo que busca
superar questões de natureza epistemológica e que, conforme Moreira (idem, p. 22), utilizando-se do conceito
de campo de Bourdieu (1983, 1992), define que campo deve ser compreendido como locus no qual se trava
um embate entre autores e/ou instituições em torno de formas de poder específicas que caracterizam a área
em questão.

Portanto, o campo na visão sociológica bourdieusiana é um espaço de relações de forças entre agentes e
estruturado de posições, no qual, esses agentes se encontram em concorrência, disputas, com regras,
normas idênticas aos seus posicionamentos, e, como teias, redes e configurações de relações objetivas entre
essas posições. Há uma preocupação do autor (1996, 2003, 2005) em mostrar que o campo simbólico pode
sofrer alterações por meio de influências de outras ordens sociais, como o poder econômico, o político e o
religioso e, nesse entendimento, coloca o campo intelectual em oposição a esses poderes sociais.
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Ortiz (1983) explica que a sociologia de Bourdieu

Introduz, assim, junto às relações de interação, a questão do poder,
frequentemente negligenciada por escolas como o interacionismo simbólico.
Partem daí suas considerações a respeito do ‘direito à palavra’, ou seja, a
respeito daqueles que possuem a disponibilidade de exercer um poder sobre
outros para quem a palavra foi cassada (1983, p. 7).

Como também, pretendemos problematizar a associação saber-poder (FOUCAULT, 2003) na estrutura e
organização do currículo escolar e que opera nos discursos, saberes e práticas dos professores e sujeitos na
escola, apropriando-se das oposições binárias e construções de posições de sujeitos, marcando o certo e o
errado, o aceitável e o não aceitável e formas de vigiar e punir, disciplinar, aceitar ou rejeitar o outro, o
diferente, a diversidade.

Para essa explicação, Foucault (2001, p. 88) procura definir poder “não como conjunto de instituições e
aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um estado determinado” ou “modo de sujeição que, por
oposição à violência, tenha a forma de regra”. Portanto, para o autor o poder não é uma instituição, nem uma
estrutura ou um poder estatal, mas um lugar estratégico, “a multiplicidade de correlações de força imanentes
ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização”. Podendo assim considerar o poder como
espaço onde se encontram as relações de forças, “o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes
as transforma, reforça, inverte” e o “poder está em toda parte” (idem, p. 88-89), inclusive no espaço e ação
do currículo escolar.

Nesse contexto, surgem questionamentos, preocupações e propostas para a formação inicial e continuada de
professores, sempre orientados para a valorização das relações entre a teoria e a prática, como também, para
a formação intelectual, política e científica desses sujeitos.

Gênero no Currículo e a Formação Continuada do Professor no Ensino Fundamental

A formação continuada do professor tem sido uma preocupação dos últimos anos e busca atender a questões
como identidade, saberes pedagógicos, desenvolvimento profissional e conhecimentos e práticas para atender
a um currículo interdisciplinar na escola que atenda às questões da diferença e diversidade, do saber e da
cultura vividos no cotidiano escolar.

Para Arroyo (1999, p. 155),

A educação acontece em uma trama de descontinuidades de práticas, valores,
procedimentos, rituais, saberes e culturas. É aí que a inovação educativa vai sendo
tecida. Há educação construindo-se nesse tecido escolar. Aí está o cerne de qualquer
renovação: ter sensibilidade e respeito com essa dinâmica educativa que está
acontecendo nas escolas e no tecido social e cultural.

Por isso, é importante que a formação do professor seja percebida como projeto cultural, processos humanos
de trabalho, aprendizagem autônoma e pesquisa, desenvolvimento de atitudes, de aprender construindo
conceitos, concepções, produzindo conhecimentos que levem a provocações, questionamentos, criatividade e
posicionamentos favoráveis à formação de valores e cidadania.

Desse modo, há de se rever os processos e práticas da formação continuada do professor para permitir
acompanhamento dentre outras mudanças, as de paradigmas na educação, inclusive da transversalidade de
temas no currículo, como por exemplo, das concepções e relações de gênero, assim como, de princípios
norteadores desse processo.

A Resolução CNE/CP 1/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, no
seu Art. 3º, define que a educação deve promover mudança e transformação social, fundamenta nos
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princípios da dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das
diversidades, democracia na educação, laicidade do Estado, transversalidade, vivência e globalidade e
sustentabilidade socioambiental.

Percebemos, portanto, as conexões que devem existir entre a formação do professor, o currículo e questões
de gênero na escola, inclusive para enfrentar/combater os preconceitos, as discriminações e “violências
simbólicas, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas” (BOURDIEU, 1999, p. 7).

Assim, as questões de gênero tornam-se uma preocupação de pesquisadores e setores da sociedade, e como
afirma Louro (1998, p. 44)

A preocupação com a heteronormatividade é extensiva a todos, mas parece se
manifestar mais cedo e talvez mais intensamente em relação aos meninos.
Historicamente, construiu-se, através de vários discursos (incluindo o da sexologia),
uma articulação muito forte entre masculinidade e sexualidade; isto mais central do
que do gênero feminino. Pouco importa sob quais bases foi fundada essa
representação; o que importa é que ela teve, e ainda tem, efeitos na produção de
sujeitos masculinos e femininos.

Por isso, as discussões sobre gênero, masculinidades e feminilidades, sexualidade, vem se ampliando e tem,
mesmo que ainda de modo tímido, ocupar os espaços das escolas e outras setores da sociedade, por provocar
diferentes tipos de (pre)conceitos e discriminação contra mulheres, homossexuais, gays, lésbicas e diferentes
formas de violência e exclusão social contra estes segmentos sociais na escola.

Para Maffesoli (1978) a violência e a cultura do medo é problema ainda a ser enfrentado pela sociedade e, por
exemplo, as relações entre violência e questões de gênero são plurais e não se trata apenas de uma
inquietação ou tipo de provocação, que se apresenta como explicação para significações da violência, mas
avançam as fronteiras da família, da rua e adentra os espaços escolares, e, como não se importar com os
mecanismos sociais e institucionais que favorecem as manifestações de violências e a cultura do medo na
escola.

Por todos esses motivos colocam-se os desafios de se compreender a necessidade de desestabilizar a

construção histórica de categorias como raça, etnia, classe, religião, sexualidade, masculinidades e

feminilidades, gênero dentre outras. E, assim, construir a formação de valores na escola e cidadania. Lafer

(1988, p. 308), baseando-se na concepção arendtiana (1999) sobre a condição humana, define cidadania

como “o direito a ter direitos, uma vez que a igualdade não é um dado, mas um construído da convivência

coletiva, que requer, por isso mesmo, acesso ao espaço público”.

Nesse processo, a formação docente, o olhar e posicionamento do professor sobre as relações entre mulher e

homem, meninos e meninas, refletindo sobre as formas de enfrentamento/combate aos preconceitos,

discriminação e violências nos espaços escolares com base em estudos sobre violência (ABRAMOVAY, 2010;

ARENDT, 2001; MAFESOLI, 1978), direitos humanos (CANDAU, 2000; LAFER, 1988), gênero e sexualidades

(HÉRITIER, 1996; LOURO, 1998; SCOTT, 1990) formação docente (NÓVOA, 1992) são importantes

contribuições para entender os modelos de vida social em que os movimentos, mudanças e transformações,

nos quais, “as identidades são múltiplas e cambiantes, em que ensaiamos tornar compatíveis a continuidade e

a inovação, a unidade e a diversidade e até mesmo o permitido e o proibido” (TOURAINE, 2010, p. 164).

A violência tem sido considerada uma espécie de medo, insegurança, imaginário do medo que se instala na

escola e se configura como modos primitivos de relacionar-se com a diferença e diversidade, inclusive de

gênero, configurando-se como preconceitos, estereótipos e discriminação.
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Conclusão

O esforço, aqui, para se pensar as questões de currículo leva em consideração o princípio interdisciplinar e

concepções de gênero veiculadas pelo professor na sala de aula, no ensino fundamental e, nesse processo,

mostra que é um desafio que precisa ser enfrentado pelos setores educacionais e políticas públicas para a

formação continuada dos professores, uma vez que, a cada momento, surge uma nova questão que precisa

ser discutida e enfrentada por esses profissionais, na escola e noutros espaços sociais que precisam atualizar

e aperfeiçoar seus conhecimentos, saberes e práticas, inclusive concepções de diferença e identidades na

escola.

Conforme Silva (1997, p. 28-29), não se pode negar que vivemos num tempo em que vemos nossas

capacidades ampliadas, problematizadas e num “mundo social, onde novas identidades culturais e sociais

emergem, se afirmam, apagando fronteiras, transgredindo proibições e tabus” e, em constantes cruzamentos

de fronteiras e processo de hibridização de identidades. A identidade e diferença são questões que vem sendo

postas em discussão (HALL, 2000) como categorias que precisam ser definidas e exigem conceitualizações.

Como afirma Woodward (2000, p. 31) a “complexidade da vida moderna exige que assumamos diferentes

identidades, mas essas diferentes identidades podem estar em conflito”.

A partir desse entendimento, durante os estudos sobre os discursos, os saberes e as práticas produzidas

pelos professores na escola foi observado que, de diferentes modos possibilitam relações de preconceitos,

discriminação e permitem as manifestações de violência nas relações de gênero na escola e denunciam a falta

de formação continuada dos professores para tratar dessas questões na escola.

E, apesar das provocações, discussões e reflexões sobre a formação, aperfeiçoamento dos conhecimentos e

preparo didático-pedagógico do professor para lidar com a diferença e a diversidade na escola ainda não se

percebe atitudes, comportamentos, práticas socioeducativas para a formação de valores e cidadania no

espaço escolar que possam trazer mudanças e, consequentemente, transformações nas relações entre

professor-aluno, aluno-aluno e outros segmentos no espaço escolar.

Portanto, percebemos que os posicionamentos, atitudes e relações de gêneros entre os sujeitos investigados

exigem como aspecto fundamental, considerado pela pesquisa, o desenvolvimento de ações e respeito à

formação continuada do professor e formas de conhecimento corporificadas no currículo como resultado de

um processo de construção social e saberes sobre questões de masculinidades e feminilidades produzidas no

cotidiano da escola de ensino fundamental.
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