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RESUMO

Este artigo tem por objetivo fazer uma breve reflexão nas políticas educacionais, olhadas a partir de uma
perspectiva de igualdade de gênero, fazendo um percurso na história, de como os movimentos feministas
pautaram o debate de gênero nas políticas educacionais, bem como algumas conquistas refletidas nos
respectivos documentos atuais trazidos sobre a discussão de gênero, num viés feminista, a fim de perceber as
lutas travadas entre os segmentos da sociedade com o atual governo desde 2008, apresentando a agenda
dos movimentos feministas, diante de alguns dos espaços de luta que tem sido instrumento de propositura
das mulheres e seus resultados, desafios e reformulações presentes nos documentos referentes as políticas
educacionais, a exemplo da LDB e PCNs. Isso tudo aprovado na conferência nacional de políticas para as
mulheres e CONAE, como espaços de legitimação de propostas.
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ABSTRACT

This article aims to reflect briefly on the educational policies from a perspective of gender equality, taking into
account the history to understand how the feminist movements consider the gender debate in educational
policy, as well as how some achievements are present in the current documents about the gender discussion,
in a feminist perspective. The purpose of this analysis is to understand the struggles between the segments of
the society and the current government since 2008, considering the agenda of feminist movements, some of
the struggle spaces in which there are women´s proposals and outcomes, challenges and new proposals that
are present in the documents for the educational policies, such as LDB and PCNs. These proposals have been
approved during the national conference for women policies and CONAE, as spaces of proposals legitimacy.
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INTRODUÇÃO

A década de 1990 foi palco de forte movimentação das políticas educacionais brasileiras, à luz da Constituição
de 1988. Essas movimentações propõem reformas que levam ao enfrentamento da melhoria da educação
básica, surgimento de novos sujeitos que passam a protagonizar a efetivação das políticas, aos acordos
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firmados no diálogo travado entre o governo brasileiro e os movimentos e às diversas manifestações públicas
que culmina em leis que dão suporte a proposta de avanço e efetivação das políticas educacionais. Nisto
destacam-se: a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394,
aprovada em dezembro de 1996); a formulação de Parâmetros ou Referenciais Curriculares Nacionais para os
diferentes níveis de ensino; a introdução de Sistemas Nacionais de Avaliação da educação básica (SAEB e
ENEM) e superior (ENC); a política da avaliação e distribuição do livro didático; as regras de financiamento da
educação, especialmente através da lei que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de valorização do Magistério (FUNDEF).

Para apresentar a agenda dos movimentos feministas é preciso entender que ele tem em sua natureza o
feminismo como um movimento político que contrapõe-se radicalmente ao poder patriarcal historicamente
empregado na sociedade através da forma de se pensar a evolução e a formação do ser humano em todas as
suas fases da vida. A luta do movimento feminista questiona as relações de poder, a opressão e a exploração
de grupos de pessoas sobre outras. Propõe uma transformação social, econômica, política e ideológica da
sociedade, que promova a igualdade de oportunidade para as mulheres de reflexão como a escola, as
universidades, o meio político e quer refletir isso com a sociedade como forma de reconstrução de uma nova
cultura de paz e de igualdade nos diversos espaços. Contudo, vemos que os movimentos feministas e sociais
tiveram papel fundamental na inclusão das legislações, pois suas contribuições enfatizam que a democracia
no país envolve questões de gênero porque o cidadão pleno tende a ser um homem, pois “este usufrui a
ordem doméstica e o tempo necessários para agir na esfera pública” (PATEMAN, 1998; PREECE, 2002). Se as
escolas não abordam essas questões, não se pode esperar o desenvolvimento de mentes abertas e propensas
à transformação em alunos e alunas e, subsequentemente, nas pessoas adultas cidadãs. Essas contribuições
teóricas feministas não parecem ter alcançado muitos governantes e equipes de trabalho nas agências
internacionais de desenvolvimento.

Uma das grandes ações dos movimentos feministas no Brasil são as grandes manifestações ocorridas ao
longo das duas últimas décadas a exemplo das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, Marcha
das Margaridas, promovida pelo Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que discute as
políticas para as mulheres do campo e a Marcha mundial de Mulheres, mobilização que reúne mulheres
urbanas e rurais do mundo inteiro em uma campanha contra a pobreza e a violência. As ações começaram
em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e terminaram em 17 de outubro, que pauta as grandes
plataformas da superação do machismo na sociedade como o fim da violência e a autonomia pela liberdade do
corpo. As duas marchas, por serem organizadas por movimentos feministas de luta por direitos humanos, são
ações estratégicas que dão visibilidade as propostas de igualdade de gênero e culminam com uma proposição
reivindicatória, em caráter de visibilidade e efetividade da política pública, em torno da saúde, educação,
direitos sexuais e reprodutivos e, que garanta equidade de gênero.

Vale ressaltar que no decorrer das discussões em torno da agenda da Marcha das Margaridas, o foco para a
política de educação se dá numa esfera que proponha uma educação do campo não sexista, como elemento
estruturador e articulador de um projeto de desenvolvimento que assegure, especialmente às mulheres
trabalhadoras rurais, condições dignas de vida no campo e na floresta. Nessa perspectiva o Governo Federal
deve dirigir sua ação para a construção de diretrizes que orientem as políticas públicas de educação do
campo, assegurando a negociação e pactuação dessas diretrizes nas instâncias de gestão das políticas e dos
entes federados (estados e municípios).

Essas ações, por serem propositivas e terem pautas definidas e dialogadas com o governo, é necessário
entendermos que a efetivação das políticas educacionais se dá numa relação dialógica entre sociedade e
governo, estabelecendo proposituras que avancem na qualidade educacional em todas as dimensões da vida
humana.

Se fizermos uma leitura crítica das leis que regem a política educacional, perceberemos que as discussões de
respeito às diferenças estarão ali postas, o grande desafio se dá no cumprimento das mesmas a partir de uma
ótica que assegure mudança estrutural e ideológica de paradigmas tanto nas resoluções quanto no currículo
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apresentados nas esferas da escola e cursos universitários.

É imperativa a prioridade e garantia no orçamento da União de recursos para que as políticas de educação
tenham efetividade na dinâmica democrática do país.

Com isso a proposta de pauta das mobilizações feitas pelos movimentos sociais, feita ao governo federal
assegura na construção das orientações das políticas nacional de educação, princípios e diretrizes
metodológicas, curriculares e pedagógicas que busquem assegurar relações igualitárias de gênero, que não
reforcem a homofobia, o racismo e qualquer preconceito e discriminação contra as mulheres.

Cabe destacar que como resultado dessas reivindicações, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres propõe
a inclusão das temáticas de gênero, raça, etnia e orientação sexual nos currículos do Ensino Superior
(BRASIL, 2004).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais entendem equidade como "a necessária atenção às diferenças para a
real garantia de igualdade de direitos, oportunidades e acesso aos bens sociais, em todos os campos"
(BRASIL, 1998, p. 322). Para os movimentos, a equidade é a garantia de igualdade de oportunidades
educacionais para meninas e meninos, inclusive oportunidades de aprender de modo a construir novos
padrões e culturas, propor novos comportamentos, regras e hierarquias construidas ao longo da história. O
currículo ainda é veículo da cultura androcêntrica, assim como a linguagem é sexista. A educação formal que
se realiza na escola, tem forte caráter sexista, pois reproduz os padrões de gênero, a desigualdade e o
preconceito, amplamente presentes, sejam nas práticas com alunos e alunas, nos currículos escolares, livros
didáticos e nas metodologias aplicadas no cotidiano da vida escolar.

A situação de invisibilidade e discriminação das mulheres é agravada pelo uso da língua e da gramática
oficiais, ao adotarem o gênero masculino para referir a grupos mistos, como elemento universal para se
referir a todas as pessoas, sem olhar para o individuo em sua singularidade. Como exemplo, podemos citar o
modo de se referir a um grupo composto por homens e mulheres, que se dá sempre no masculino: os alunos
do curso tal, ou os participantes da reunião tal. Desse modo nunca se sabe da participação das mulheres.

Segundo Moreira e Candau (2006, p.86) existem várias concepções de currículo, as quais refletem variados
posicionamentos, compromissos e pontos de vista teóricos. As discussões sobre currículo incorporam, com
maior ou menor ênfase, debates sobre os conhecimentos escolares, os procedimentos pedagógicos, as
relações sociais, os valores e as identidades dos nossos alunos e alunas. Os autores se apoiam em Silva
(1999), ao afirmarem que, em resumo, as questões curriculares são marcadas pelas discussões sobre
conhecimento, verdade, poder e identidade.

Os livros didáticos concorrem para a manutenção das mulheres na invisibilidade e disseminam os padrões de
gênero, de modo a reproduzir as desigualdades fundadas nas diferenças entre os sexos. A educação sexista
reforça a submissão das mulheres, reproduz o machismo, o racismo e concorre para a manutenção da
violência, da homofobia e lesbofobia. A reflexão da inclusão da igualdade de gênero na educação se pauta na
superação dessa prática, que historicamente se reproduz nos comportamentos e na forma de se criar leis e
pensar a educação de forma universal para todas as pessoas, sem levar em consideração suas especificidades
e natureza humana que o homem e a mulher possuem ao longo da história e como as relações são
constituídas, os sujeitos estão colocados na sociedade, dentre outras dimensões da vida humana, como a
definição de papeis atribuídos a mulher e ao homem, processo de formação na família e seus
comportamentos e as relações de poder que se constituem entre as pessoas.

Diante disso, Pierre Bourdieu (1999), explica que as relações de dominação (de gênero e outras) se
inscrevem no corpo e na subjetividade de educadoras/es e alunos/as, como um habitus ou identidade estável.
Desse modo, passa despercebida a imposição dos padrões de gênero – masculino e feminino, e se reproduz
as desigualdades entre os sexos, apoiadas nas diferenças biológicas. Assim, as mulheres são consideradas
naturalmente responsáveis, pela reprodução e pelo espaço privado, e enquanto tal, sua obrigação é lavar,
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passar, arrumar a casa e cuidar dos filhos, o que é ensinado desde cedo às meninas, por meio de brinquedos
considerados de uso exclusivamente feminino (bonecas, fogõezinhos, panelinhas, etc). Aos homens, em
contraposição, têm sido atribuídas as condições à vida pública e ao reconhecimento nas grandes posições que
incentivam o poder e a dominação.

Freire, (1997, p.11) diz que a educação é ideológica, mas dialogante a atentativa, para que se possa
estabelecer a autêntica comunicação à aprendizagem, entre gente, com alma, sentimentos e emoções,
desejos e sonhos. Sendo assim, é importante perceber que o processo educativo se dá numa mudança de
mentalidades, e tem início no berço da família que deve educar seus filhos e filhas, levando em consideração
todas as dimensões da vida humana. Assim também é na escola, onde o processo educativo deve priorizar
currículos e conceitos que garantam a formação do e da cidadão/a numa perspectiva de criticidade e
autonomia de opção para uma vida de qualidade com igualdade.

A qualidade, então, propõe tratamento de igualdade do professor e a professora para meninos e meninas na
sala de aula, respeitando cada aluno e cada aluna na sua condição social e capaz de adquirir saberes;
conteúdo curricular que proponha uma nova metodologia capaz de incluir sentido que mude as mentalidades
das novas gerações com base na igualdade entre homens e mulheres; educação sexual; discussões sobre
autonomia que questione a maternidade e o casamento; práticas escolares que promovam o desenvolvimento
de personalidades seguras, autoestima e respeito pelas atitudes democráticas na escola e na sociedade. É
crucial incorporar esses elementos na definição da qualidade, caso contrário, o espaço para lidar-se com o
conteúdo e a prática estará perdido. Enquanto a participação das mulheres é crescente na escola, o currículo
e a experiência escolares ainda estão distantes de criar formas de promover a iniciativa, a autoestima e a
confiança das mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que o caminho para a mudança se dá num processo construído a partir de diversos diálogos entre a
sociedade civil organizada e o governo e, que os espaços de deliberação a exemplo das conferências de
educação e de políticas para as mulheres vem sendo cruciais para a inserção de novos elementos capazes de
trazer uma mudança na forma de pensar a educação e os eixos que garantam estabelecer novos paradigmas
e conceitos para favorecer a formação de homens e mulheres, com novas mentalidades e comportamentos
que levem a transformação e novas relações sustentáveis, que promovam a paz e uma cultura baseada na
superação da dominação patriarcal aos estabelecida ao longo da história.

O desafio é manter esse diálogo e, manter-se resistente em novos diálogos, pois embora os governos de
2008 até os dias atuais tem apresentado abertura a esse tipo de temática, o processo de governabilidade no
país tende a criar rupturas por causa das mudanças entre o término e início de uma nova gestão. Assegurar a
igualdade de gênero nas legislações da educação, é algo que afirma e legitima oportunidades de novas
práticas, porem pode levar a outro caminho: o de ficar somente no papel.

Manter o diálogo e a reflexão são instrumentos importantes para desenvolver um olhar sobre o passado e
vislumbrar o presente que está colocado.

A qualidade educacional é um conceito abrangente, pois exige uma definição que transcenda o espaço
estrutural, mas que aponte caminhos de âmbito ideológico, político e social para uma mudança de
comportamento e desconstrução do modelo patriarcal. Isto é, propõe reconstrução de valores e práticas que
transformem as noções de gênero na sociedade. Esta, por sua vez, propõe tratamento de igualdade do
professor e a professora em relação aos meninos e meninas na sala de aula, de modo que leve ao respeito de
cada aluno e cada aluna na sua condição social e capaz de adquirir saberes; conteúdo curricular que proponha
uma nova metodologia que introduza sentido, que mude as mentalidades das novas gerações com base na
igualdade entre homens e mulheres; educação sexual; discussões sobre autonomia que questione a
maternidade e o casamento; práticas escolares que promovam o desenvolvimento de personalidades seguras,
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autoestima e respeito pelas atitudes democráticas na escola e na sociedade. É crucial incorporar esses
elementos na definição da qualidade, caso contrário, o espaço para lidar-se com o conteúdo e a prática estará
perdido. Enquanto a participação das mulheres é crescente na escola, o currículo e a experiência escolares
ainda estão distantes de criar formas de promover a iniciativa, a autoestima e a confiança das mulheres.
Portanto, a formação educacional apresenta desafios em relação a formação docente, no sentido de formar os
professores e as professoras reflexivas e criticas, sensível as injustiças sociais e comprometidos com a
equidade de gênero. É necessário engajar o professor e a professora na autoeducação permanente para
contribuir numa sociedade justa e igualitária.
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