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Resumo:

O presente artigo expõe os resultados da pesquisa sobre preconceito de gênero, realizada na escola campo de
estágio pelos graduandos do curso de Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas, na
disciplina de Estágio Supervisionado II. A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de natureza qualitativa,
que utilizou como instrumento de recolha de dados o questionário. O levantamento realizado revelou, entre
outros resultados, a existência de preconceito de gênero na escola campo de estágio por parte dos alunos e
dos professores. O trabalho faz uma reflexão sobre o ensino da Geografia como agente formador de valores
relacionados ao combate à intolerância, à violência e ao preconceito. Os dados da pesquisa também ajudaram
os estagiários a refletir sobre seu papel como agentes capazes de ajudar na promoção de uma sociedade
menos excludente.
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Abstract:

This article presents the results of research on preconception of gender, performed in school internship field
by graduate students of the Geography BSc from the University Federal of Alagoas, in the discipline of
Supervised Internship II. The research is characterized by being a qualitative nature study that utilized as an
instrument of data collection the questionnaire. The survey carried showed, among other results, the
existence preconception of gender in school internship field by teachers. The work does a reflection on the
teaching of geography as a formation agent of values related to combating intolerance, violence and
preconception.The survey data also helped the trainees to reflect on their role as agents able to help in
promoting a less exclusionary society.
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1. INTRODUÇÃO
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Analisando as problemáticas da violência e do preconceito contra as mulheres pode-se identificar os fatores
que impulsionam a produção e reprodução de tais práticas. Evidencia-se o modelo patriarcal e
heteronormativo da sociedade brasileira, no qual a figura central e majestosa é a masculina. A sociedade se
desenvolveu com uma configuração de dominação de homens sobre as mulheres, logo as mesmas se
encontravam submissas ao poder e autoridade do sexo oposto. Apesar das conquistas femininas na esfera
social e política, vale ressaltar que

Por maiores que tenham sido as transformações sociais nas últimas décadas, com as
mulheres ocupando os espaços públicos, o ordenamento patriarcal permanece muito
presente em nossa cultura e é cotidianamente reforçado, na desvalorização de todas as
características ligadas ao feminino, na violência doméstica, na aceitação da violência sexual.
A família patriarcal organiza-se em torno da autoridade masculina; para manter esta
autoridade e reafirmá-la, o recurso à violência – física ou psicológica – está sempre
presente, seja de maneira efetiva, seja de maneira subliminar. (BRASIL, 2014, p. 04).

Silva (2010) define a violência de gênero como sendo “uma decantação do preconceito, da discriminação e do
sentimento de intolerância pelos quais as mulheres vêm passando nos últimos dois séculos.” (SILVA, 2010, p.
560-561). O Brasil apresenta um alto índice de violência de gênero, e se encontra entre os mais violentos do mundo,
dessa forma, faz-se necessário discutir tal temática, principalmente no âmbito educacional. A escola na atualidade deve
seguir na sua ação educativa um enfoque inclusivo e democrático, desempenhando, assim, importante papel na
formação cidadã dos discentes e na promoção de uma sociedade menos excludente. Evidencia-se também a função do
professor que diante do contexto social atual se tornou mais complexa.

O papel do professor diante de um cenário pluricultural e multifacetado da escola contemporânea, não é nada fácil,
além de mediar os conteúdos deve-se também evidenciar a transmissão de valores, visando formar um individuo crítico
e ativo, destacando o respeito e a valorização da igualdade.

A Geografia é uma ciência que apresenta uma gama de conteúdos que podem tratar da temática de gênero na
educação básica como explicitado no tema transversal Orientação Sexual, já que “ao estudar movimentos migratórios
em Geografia, podem-se incluir as perspectivas de gênero, analisando as consequências das migrações nos arranjos
familiares, nas ocupações profissionais e na ocupação de espaços.” (BRASIL, 1998, p. 323).

O estudo de temas vinculados às questões de gênero nas aulas de Geografia podem proporcionar o respeito e
mudanças significativas no pensar e agir dos alunos em relação aos assuntos ligados às questões de gênero, mas para
tanto o docente deve está capacitado para melhor desempenhar sua função.

Nesse contexto, o trabalho aqui apresentado tem como finalidades discutir a contribuição da Geografia, enquanto
disciplina escolar, e da formação do professor de Geografia para a educação cidadã dos alunos, assim como também, a
participação desses agentes no processo de desconstrução do preconceito e da redução de ações discriminatórias e
violentas contra a mulher, bem como apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida pelos graduandos do curso de
Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) na escola campo de estágio, para saber as
percepções dos professores da escola sobre as questões ligadas a diferença de gênero.

2. O MACHISMO E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL E EM ALAGOAS.

No desenvolvimento histórico da sociedade brasileira podem-se identificar as várias formas de opressão e violência
contra a mulher, assim, desde o processo de colonização marcado pela latente exploração de seus recursos e dos
indivíduos que residiam na Colônia. O Brasil no período colonial apresentava um contexto social bastante desigual e
patriarcal, o homem era considerado a figura central da sociedade a mulher, neste período, ocupava uma posição de
inferioridade em relação ao homem, praticamente em todos os aspectos sociais, econômicos e essencialmente o
político, logo possuía a imagem condicionada ao sexo oposto como sendo submissa e obediente.

Silva et al expõe que este período (2011, p. 3) “ [...] contribuiu para o estigma de inferiorização do gênero feminino,
colocando-a em segundo plano tanto na vida social, quanto nas tomadas de decisões, sua participação era restrita, e
quase sempre inexistente [...]”. Ou seja, a mulher não detinha o direito de estudar, pois na visão da sociedade isso não
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era necessário, logo a mesma tinha que simplesmente obedecer, acatando ordens e desempenhando tarefas
domésticas, cuidando da família entre outras.

Vale salientar que com o avanço do processo de colonização e a inserção de novas etnias, a questão de gênero fica
mais complexa onde a opressão e a violência contra a mulher era um fato comum, mas que variava de acordo com as
etnias existentes. Burille (2012) destaca o racismo e transgressões contra as mulheres retratando que “[...] Mulheres
mestiças ou negras [...] eram tratadas de maneira terrível [...] criticadas e altamente discriminadas [...]” (BURILLE,
2012, p. 3). Já as mulheres brancas desempenhavam um papel de reprodutoras, dando continuidade à transmissão das
heranças dos colonizadores.

No cenário brasileiro, o patriarcalismo continua no processo de desenvolvimento histórico do Brasil, passando pelo
Período Imperial marcado pela valorização do homem na sociedade e pelo menosprezo com as mulheres, propagando a
sua marginalização e passando também pelo período Republicano brasileiro, mas tal prática estigmatizada começou a
mudar no século XIX como ressalta Mesquita e Brandão (2012, p. 07) ao afirmarem que “Já no século XIX havia
movimento de mulheres reivindicando direitos trabalhistas, igualdade de jornada de trabalho para homens e mulheres e
o direito de voto”.

Inicialmente no mercado de trabalho as mulheres possuíam uma jornada de trabalho longa e/ou equivalente ao do
homem, onde era remunerada com um salário inferior ao seu trabalho pelo fato de serem mulheres. Foi no século XX
que as mulheres começaram a se organizar de forma mais sólida, consistente, neste momento a sociedade se
encontrava mais complexa e desafiadora dentro do sistema capitalista.

Neste período diante das mudanças sociais as mulheres lutaram pelos seus direitos, conquistaram oportunidades no
mercado de trabalho, resultando em mudanças significativas na nova estruturação da família, agora com um controle
maior de natalidade e maior dedicação para a vida profissional. A mulher consegue conquistar sua independência
política e financeira, mas as lutas constantes pela igualdade de oportunidades e para o fim do preconceito e da violência
continuam e necessitam de bastante atenção.

Não diferente de períodos passados, a sociedade atual, segundo Oliveira (2012), ainda se caracteriza por ser patriarcal
e machista, predominando o controle do macho sobre a fêmea e o assentimento da violência dos homens contra as
mulheres. Ainda segundo Oliveira (2012), em nossa sociedade, por exemplo, ainda é visto com naturalidade ditados
populares como: “ele pode não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha” (DIAS, 2008 apud OLIVEIRA, 2012 p.
152), demonstrando que ainda existe uma tolerância da sociedade com este tipo de violência, sobretudo quando é
cometida por maridos, companheiros ou namorados. Portanto, é inaceitável que em pleno século XXI a mulher
continue, segundo Mesquita; Brandão (2012), ainda sendo vista como um objeto pessoal do homem estando sujeita a
suas vontades e caprichos.

Com base nos dados obtidos no Mapa da Violência (2012), o Brasil ocupa a sétima posição dos países que apresentam
os maiores índices de homicídios do sexo feminino, com a taxa de 4,4 homicídios a cada 100 mil mulheres. No Contexto
de Alagoas também, segundo os dados, o estado apresenta a segunda colocação com um índice quase o dobro da
média nacional, cerca de 8,3, além disso, o estado apresenta quatro municípios classificados dentre os com mais
homicídios femininos, são eles: Arapiraca 4º; Palmeiras dos Índios 50º; São Miguel dos Campos 52º; e por último
Maceió que no ranking nacional ocupa a 35º posição, já entre as capitais é o 14º.

De acordo com Mesquita e Brandão (2012), em Alagoas, as mulheres que sofrem mais com a violência são donas de
casa, geralmente casadas, em que a idade de maior predominância varia de 26 a 40 anos, pode-se também identificar
na pesquisa que a maior parcela das vitimas possuem baixo grau de instrução e, no caso especifico da cidade de
Maceió, os bairros que apresentam os maiores índices de violência são: Tabuleiro, Benedito Bentes, Jacintinho, Vergel
do Lago e Clima Bom. As autoras esclarecem que “Isso nos mostra uma grande clivagem de classe social que perpassa
o problema da violência, o que não significa dizer que é determinante.” (MESQUITA; BRANDÃO, 2012, p. 12).

3. O PAPEL DO ENSINO DA GEOGRAFIA NO COMBATE AO PRECONCEITO E VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES.

Para compreender o papel do ensino de Geografia, ao se tratar da temática do preconceito de gênero, requerer-se uma
análise dos documentos oficiais que regem o sistema educacional brasileiro e a disciplina de Geografia, enfatizando os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da mesma, referentes ao Ensino Fundamental e Médio, além de abordar os
Temas Transversais.
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Os PCNs possuem caráter interdisciplinar e transversal com o intuito de organizar e auxiliar os conteúdos tratados na
educação básica, ou seja, tem como grande objetivo fazer um direcionamento das disciplinas para se adequarem ao
contexto de cada unidade escolar, levando-se em conta a estrutura curricular de cada instituição educacional.

Dentre seus objetivos podemos destacar a compreensão da cidadania no âmbito social e político, enfatizando o respeito
mutuo entre os indivíduos, ficando claro o posicionamento sobre a temática do preconceito sendo repudiada qualquer
ação desta pratica bastante evidente no cenário brasileiro. Os temas transversais abordam questões sociais para que
possa ter uma maior compreensão do determinado tema, a forma ideal de estudo é a interdisciplinaridade, ou seja,
todas as áreas do conhecimento vistas na Educação Básica. Um dos temas transversais é a orientação sexual, tema
esse que no ambiente escola deve ter a intervenção pedagógica com a seguinte intenção:

[...] transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo
posturas, crenças, tabus e valores a ela associados. Tal intervenção ocorre em âmbito
coletivo, diferenciando-se de um trabalho individual, de cunho psicoterapêutico e enfocando
as dimensões sociológica, psicológica e fisiológica da sexualidade. Diferencia-se também da
educação realizada pela família, pois possibilita a discussão de diferentes pontos de vista
associados à sexualidade, sem a imposição de determinados valores sobre outros. (BRASIL,
2000, p. 35).

Sendo feita uma análise no PCN de Geografia sobre seu papel no Ensino Médio, fica notável a importância da Geografia
em formar cidadãos capazes de entender a realidade em que vivem, sabendo analisar cada problema em suas escala
local e mundial, com isso, esses alunos serão capazes de fazer uma análise crítica sobre fatos ocorridos e quais são
suas tendências, deixando de ter o conhecimento comum como base de leitura da sociedade. Com esses fatores da
importância da Geografia, os alunos tornam-se mais capazes de conviver na sociedade em que habitam, sabendo
interagir e entender as transformações que ocorrem no determinado espaço.

Outro fator abordado no PCN é a questão da interdisciplinaridade, levando em consideração que a Geografia por ser
muito ampla nas áreas do conhecimento, tem uma grande tendência de interagir com as outras disciplinas, sendo,
segundo o PCN, contribuição da Geografia para o Ensino Médio:

Reconhecer as contradições e os conflitos econômicos, sociais e culturais, o que permite
comparar e avaliar qualidade de vida, hábitos, formas de utilização e/ou exploração de
recursos e pessoas, em busca do respeito às diferenças e de uma organização social mais
equânime (PCN, 2000, p. 32).

Nos PCNs, tanto o do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, pode-se identificar a relevância da Geografia na
discussão da temática de Gênero no contexto educacional e social.

Com base no PCN do Ensino Fundamental de Geografia fica evidente dentre seus objetivos o discurso do respeito e
valorização dos aspectos socioculturais, rejeitando qualquer tipo de discriminação, como o caso da de gênero,
independente de suas características individuais e sociais. Pois tal ciência enquanto disciplina escolar enfatiza a
formação cidadã em seu ensino, ou melhor, tem o compromisso de promover a cidadania e o respeito, principalmente
diante de uma sociedade complexa em que vivemos.

Nesse contexto, o professor de Geografia tem a responsabilidade de discutir a temática da questão de gênero, levando
em consideração os critérios culturais, sociais e históricos, para que, dessa forma, possa proporcionar a seus alunos o
entendimento da realidade em que vivem, como também, a desconstrução de preconceitos existentes por causa da
influência do conhecimento comum.

Nessa perspectiva, a Geografia como disciplina escolar desempenha função primordial, atuando com base em seus
instrumentos na compreensão e intervenção da realidade, analisando suas singularidades do passado e do presente,
considerando que seu objeto de estudo, o espaço geográfico, está em constante mudança. Assim, como esclarece
Oliveira (2005, p. 141), a Geografia na sala de aula deve procurar “[...] desenvolver no aluno a capacidade de
observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade tendo em vista a sua transformação”.

Os PCNS, a respeito do tema transversal Orientação Sexual, menciona que a questão de gênero dentro da escola possui
grande diversificação, ou seja, pode ser trabalhada em praticamente todos os assuntos abordados no ambiente escolar,
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em suas diferentes áreas de conhecimento. Os PCNs também explicitam que o trabalho com temas ligados a questão de
gênero vem a ser

[...] uma forma de ajudar os jovens a construir relações de gênero com equidade, respeito
pelas diferenças, somando e complementando o que os homens e as mulheres têm de
melhor, compreendendo o outro e aprendendo com isso a ser pessoas mais abertas e
equilibradas. (BRASIL, 1998, p. 324).

Oliveira (2005) menciona que a Geografia possui um diferencial, um papel singular nesta temática, visando
proporcionar uma maior conscientização a partir de sua discussão e análise, pois o professor de Geografia tem a tarefa
de desenvolver no aluno a visão de totalidade da sociedade, entendendo esta totalidade como síntese de múltiplas
determinações, outro termo que determina bem tal visão é o da unidade na diversidade. O ensino da Geografia nesse
contexto perpassa por várias vertentes ideológicas, mas deve-se destacar uma Geografia que se preocupa com a
formação cidadã, de forma crítica entendendo a sociedade numa conjuntura igualitária, e compreendendo o espaço
geográfico como local de produção e reprodução constante, logo se salienta o papel de cada individuo na construção de
um ambiente no qual o preconceito não apresente destaque e faz com que homens e mulheres possuam realmente
igualdade de oportunidades, sem discriminações e estereótipos.

Na Geografia escolar quando se trabalha as relações de gênero o intuito é de combater diversas problemáticas a cerca
deste tema, os PCNs, quando aborda os temas transversais enfatiza que

O trabalho sobre relações de gênero tem como propósito combater relações autoritárias,
questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para homens e mulheres e
apontar para sua transformação. Desde muito cedo são transmitidos padrões de
comportamento diferenciados para homens e mulheres. A flexibilização dos padrões visa a
permitir a expressão de potencialidades existentes em cada ser humano e que são
dificultadas pelos estereótipos de gênero. Como exemplo comum, pode-se lembrar a
repressão das expressões de sensibilidade, intuição e meiguice nos meninos ou de
objetividade e agressividade nas meninas. As diferenças não precisam ficar aprisionadas em
padrões preestabelecidos, mas podem e devem ser vividas a partir da singularidade de cada
um (BRASIL, 1998, p. 323).

Dentre os conteúdos geográficos que podem melhor representar a questão de gênero pode-se estudar os movimentos
migratórios que, de acordo com o PCN (1998), incluem as perspectivas de gênero, retratando as suas consequências na
configuração familiar, sua interferência no mercado de trabalho, além da sua ocupação no espaço. Contudo pode-se
abordar também o contexto histórico das mulheres, suas conquistas e lutas, apresentando às diferenças discrepantes
que podem ser encontradas no mundo atual, a atuação das mulheres nos campos da: política, cultura, trabalho entre
outros. Caracterizando o avanço progressivo do movimento das mulheres. Vale salientar que tais assuntos podem agir
em conjunto com outras disciplinas, configurando a interdisciplinaridade.

A escola também desempenha um papel importantíssimo diante de tal temática, “a escola deve informar, problematizar
e debater os diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na sociedade, buscando não a isenção total, o
que é impossível, mas um maior distanciamento das opiniões e aspectos pessoais dos professores [...]” (BRASIL, 1998,
p. 302), ou seja, o ambiente escolar não pode proporcionar a reafirmação dos preconceitos, levando em conta a
capacidade de aprendizagem dos alunos de sexo diferentes, logo não se pode julgar que uma menina não terá melhor
desempenho nas disciplinas exatas, pelo fato de ser mulher, muitas vezes tal prática preconceituosa está tão evidente
em nosso cotidiano que até não se percebe sua ação. Mas cabe notar que os conteúdos geográficos permitem a
construção de um instrumental fundamental para a compreensão e análise de uma dimensão macrossocial das questões
relativas à sexualidade e suas relações com o trabalho.

Deve-se salientar ainda que a Geografia só irá conseguir ajudar na educação cidadã dos alunos e na desconstrução do
preconceito no ambiente escolar se os cursos de Licenciatura, incluindo o de Geografia, introduzirem em seus currículos
abordagens que estejam voltadas para o trabalho com os Direitos Humanos e a Inclusão.

Além dessas questões ligadas ao respeito às diferenças, os cursos de Licenciatura também precisam estimular a prática
da pesquisa e o estágio supervisionado tem participação fundamental nesse processo, pois segundo Pimenta e Lima
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(2011), o estágio deve possibilitar o trabalho com aspectos que são indispensáveis à construção da identidade, dos
saberes e das posturas específicas ao exercício da profissão docente, sendo a prática da pesquisa fundamental para
uma formação docente de qualidade. Portanto, deve haver nos cursos de formação docente, inclusive no de Geografia,
a inserção da concepção do professor-pesquisador e produtor de conhecimentos como elementos fundamentais na
educação de professores.

Foi na perspectiva de uma formação docente voltada para o respeito às diferenças, para a prática da pesquisa e para
produção de conhecimentos que foi proposto aos alunos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II do
curso de Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas uma pesquisa na escola campo de estágio que pudesse
identificar nessa instituição educativa a presença de preconceito de gênero.

A pesquisa se fundamentou em uma abordagem qualitativa que, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009), consiste em
analisar aspectos da realidade objetivando o entendimento e explicação das dinâmicas sociais. O instrumento utilizado
para a coleta de dados pertinentes ao preconceito de gênero por parte dos professores da escola campo de estágio foi o
questionário. Esse instrumento “[...] de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas [...]devem
ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença do pesquisador”(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 69).

Vale salientar que o questionário foi elaborado, com a intenção de levantar a percepção dos professores da escola
campo de estágio sobre o preconceito de gênero.

4. A PESQUISA NA ESCOLA CAMPO DO ESTÁGIO

Nesse trabalho de pesquisa foram indagados um total de 90 (noventa) docentes, sendo que desses, 53% eram do sexo
masculino e 35% do sexo feminino e os demais (2%) não opinaram. Do total dos professores a maioria (57%)
identificou pelo menos um tipo de preconceito no relacionamento com os alunos, destacando o preconceito de gênero
como o terceiro mais evidente correspondente a 12% de um universo de onze variáveis.

Quando questionados sobre seus preconceitos, a maioria dos professores (61%) respondeu que não tinha preconceito,
já os demais (39%) apresentaram alguns tipos de preconceitos, mas referente ao de gênero apenas 1% dos inquiridos
assumiu tal prática.

Em relação ao debate referente à discriminação e ao preconceito com seus alunos, ficou evidente na pesquisa que a
maioria dos docentes (60%) se preocupa em discutir tais assuntos com os discentes. Os professores justificaram a
abordagem desses temas em sala de aula afirmando que: os assuntos ligados ao preconceito e à discriminação se
caracterizam por ser uma questão social (30%); trabalhar com essas temáticas na escola é uma das funções do
professor (24%) e por ser uma forma de ajudar a combater o preconceito (18%).

Apesar de um percentual significativo dos professores relatarem a preocupação em desenvolver um trabalho voltado ao
combate a discriminação e ao preconceito na escola. Também identificamos professores que só abordam essas questões
quando alguém é vítima de discriminação na sala de aula (15%) e que acreditam que essas temáticas só devem ser
abordadas quando tem referência com uma disciplina (11%). Durante as entrevistas, do total de inquiridos, apenas 2%
optou em não responder essa questão.

Já os 40% que não costumam debater com os alunos questões relacionadas à discriminação, 31% se justificou
afirmando que esses temas não são conteúdos da disciplina que lecionam. Os demais relataram que, só trabalham com
esses temas quando existe motivação, como por exemplo, um projeto e não se acham capacitados para tal, pois,
reconhecem haver uma ausência de base teórica para trabalhar com essas temáticas. Intencionalmente, evitam abordar
o assunto com os alunos, uma vez que, acreditam não existir a necessidade de fazer esse trabalho na escola e que só
abordam esses temas quando alguém é discriminado em sala. Por fim (22%) não opinaram.

Quando indagados a cerca de sentir-se apto para desenvolver projetos educativos voltados à aceitação das diferenças e
ao combate a violência na escola, a maioria (61%) respondeu que não se sentiam preparados para desenvolver esse
trabalho, apresentando as seguintes justificativas: que essa ação é papel da família (2%); que só poderiam
desempenhar esse trabalho se houvesse capacitação (16%); que não trabalham essas temáticas em sala por elas não
fazerem parte dos conteúdos da disciplina que lecionam (11%) e por conta da carga horária insuficiente (4%); pela
ausência de uma estrutura que viabilize a realização desse trabalho (37%) e por acreditarem que essa ação seria papel
da escola (2%). Nessa questão 28% optou em não responder.
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Ainda sobre se sentir apto para desenvolver projetos educativos voltados à aceitação das diferenças e ao combate a
violência na escola, a minoria (39%) que respondeu sim, justificou-se afirmando que se sente apta para desenvolver
esse trabalho na escola (80%), também alguns professores alegaram ser favoráveis à introdução desses temas nos
conteúdos por eles trabalhados (9%). Os 11% restantes optaram em não responder a esse questionamento. Diante dos
resultados obtidos, nota-se que existe uma resistência dos docentes da escola campo de estágio em lidarem com a
tolerância e respeito às diferenças na escola na qual atuam situação preocupante, já que um trabalho docente voltado
ao combate à violência e a aceitação das diferenças, é de suma importância para a harmonização do espaço escolar e
para contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.

Também foi perguntado aos professores entrevistados, baseando-se em uma situação hipotética, se uma mulher
alcoolizada e vestida de forma provocante, teria o direito de denunciar caso fosse molestada sexualmente. Para essa
indagação 84%responderam que sim, que mulher tinha todo o direito de denunciar, já 12% dos docentes acharam que
se apresentar alcoolizada tirava parte do direito da mulher em denunciar e 2% afirmou não ter uma opinião para essa
situação.

O que se pode notar com essa questão é que, ainda há educadores que possuem uma visão machista e preconceituosa
em relação ao sexo feminino, concordando em parte ou totalmente que a forma de agir ou de se vestir de uma mulher
dar direito ao sexo oposto de não respeitar a integridade física da mulher ou de desconsiderar o direito feminino de se
expressar.

Ao serem questionados sobre o desempenho diferente entre homens e mulheres ao assumirem a mesma função em
uma determinada empresa, 72% dos professores responderam que discordam da afirmação; mas 21% concordam em
parte e 6% concordam totalmente, apenas 1% não respondeu.

Foi perguntado ainda aos docentes se eles concordavam ser uma obrigação das mulheres a execução das tarefas
domésticas, mesmo estando, essas, inseridas no mercado de trabalho. Grande parte dos inquiridos (76%) discordou,
justificando que ambos, homens e mulheres, devem ter o mesmo compromisso com a execução das atividades
domésticas. Porém 21% dos professores concordaram em partes com a obrigação feminina em desempenhar as
atividades domésticas e 2% afirmaram que sim, é a mulher que deve desempenhar tais atividades.

De acordo com os resultados da pesquisa, nota-se que a maior parte dos professores não demonstrou ter preconceito
relacionado à questão de gênero, tendo uma visão de que é um assunto que deve ser tratado em sala de aula com os
alunos. Por outro lado, também encontramos um percentual significativo de docentes que acreditam que o trabalho com
esses temas na escola não compete aos professores ou que só devem ser abordados se algum aluno for vítima de
preconceito e descriminação na escola.

Diante dos resultados obtidos, evidencia-se o ensino da Geografia na escola, já que pelo seu caráter transversal, a
disciplina pode ajudar a realizar, através de projetos, pesquisas e debates, como também promover uma maior
conscientização dos professores que não se sentem compromissados a discutir essas temáticas ou que não veem
importância dessa discussão na escola. Deve-se ressaltar ainda, que na Geografia, como disciplina, existe a
preocupação em despertar no aluno a consciência cidadã na perspectiva de ajudá-lo a ter uma maior interação e
convivência com a sociedade em que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que a maioria dos professores é contra o preconceito e o tratamento de forma diferente de
acordo com o gênero em situações similares, porém mesmo nessa maioria ainda é possível notar certas contradições
quando postas situações problemas que expõem suas opiniões. Apesar dos resultados apresentarem aparentemente
dados positivos, percebe-se a necessidade dos professores saberem lidar com a questão da discriminação e do
preconceito contra o gênero. A Geografia trabalha com uma gama de conteúdos que podem ser utilizados com o intuito
de formar valores de respeito, visando uma melhor formação cidadã, além de combater as desigualdades.

De acordo com Pires (2007), a escola deve se preocupar com a formação do cidadão, para que o desta forma o aluno
possa ser ingressado na sociedade de acordo com o que a mesma necessita. Na atualidade, a maior preocupação com
essa formação é em formar cidadãos críticos, tendo assim que trabalhar os problemas que existem na sociedade. Em
virtude disso, a escola deve trabalhar com temas transversais, com o pluralismo de ideias, com a liberdade e a
autonomia, fazendo com que esses alunos tenham uma visão mais crítica da realidade podendo assim participar e
interferir na mesma.
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Ressalta-se a postura do professor de Geografia que é essencial abordando a questão de gênero, na qual atua a
transmissão de valores referentes à sexualidade, nos conteúdos ensinados, respeitando cada aluno diante de suas
opiniões e questionamentos. “Na questão de gênero, por exemplo, ao tratar de questões relativas à população brasileira
e suas desigualdades, o professor deve transmitir, mediante sua conduta, a equidade entre os gêneros e dignidade de
cada um individualmente. [...]” (BRASIL, 1998, p. 46).
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