
1 

 

 
A ESCOLA: O FEMININO E O MASCULINO 

 
Márcia Furlan de Almeida Soaresi 

Evanilson Tavares de Françaii 
Patricia de Almeida Santosiii 

 

EIXO TEMÁTICO 13: Educação, Sexualidade e Direitos Humanos 

 

RESUMO 

Refletir sobre os processos sociais presentes na constituição do gênero, eis nosso objetivo. 
Mas é também tecer uma breve reflexão acerca dos saberes/fazeres escolares que definem os 
papéis a serem desempenhados por homens e mulheres: Em nosso olhar, entender como a 
escola, enquanto espaço polissêmico e polifônico, atua para desenhar funções e espaços a 
serem desempenhados/ocupados por eles e elas parece-nos imprescindível se temos a 
construção de uma sociedade justa e igualitária como tarefa cidadã, como atitude pedagógica. 
Para tanto, a pesquisa bibliográfica apresentou-se como estratégia a ser seguida. Entretanto, 
nossa experiência enquanto educares/as e enquanto cidadãos/cidadãs converteu-se nos 
instrumentos indispensáveis e insubstituíveis para construção de uma análise crítica capaz de 
contribuir com a ressignificação das relações de gênero implementadas na escola. 

Palavras-chave: Gênero. Educação. Educação sexista. 

 

 

RESUMEN 

Al reflexionar sobre los procesos sociales en la constitución del género, aquí está nuestro 
objetivo. Pero también hacer una breve reflexión sobre el saberes / haceres de la escuela que 
definen los roles que deben desempeñar los hombres y mujeres. Si lo que pretendemos, como 
tarea ciudadana, como actitud educativa, es construir una sociedad justa e igualitaria, nos 
parece imprescindible entender de qué manera actúa  la escuela, en cuanto espacio polisémico 
e polifónico, para diseñar las funciones y los espacios a ser desempeñados/ocupados por cada 
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persona. Para ello, la literatura se presenta como una estrategia a seguir. Sin embargo, nuestra 
experiencia como educadores y como ciudadanos se ha convertido en herramientas 
indispensables e insustituibles para la construcción de un análisis crítico capaz de contribuir a 
la redefinición de las relaciones de género a cabo en la escuela. 

Palabras clave: Género. La educación. La educación sexista. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Para iniciarmos a introdução deste artigo, apresentamos um texto proferido pela 

filósofa e educadora Marilena Chauí ao ser homenageada com o prêmio Carlota Pereira de 

Queirósiv e com o título de Mulher Cidadã em 2008. Apesar de longov, consideramos 

extremamente significativo transcrevê-lo aqui, visto que nos provoca a refletir sobre a 

construção do feminino e participação das mulheres nos espaços públicos. 

É com grande emoção que recebo a honraria a mim conferida por esta Câmara Federal ao me 
atribuir o prêmio Carlota Pereira de Queirós e o título de Mulher Cidadã. Espero fazer jus a 
ambos e estar à altura das mulheres brasileiras, a quem dedico este prêmio. 

Na semana dedicada às mulheres, não é demais lembrarmos que este prêmio e a composição 
desta Casa indicam um extraordinário percurso histórico feito pelas mulheres brasileiras pelo 
direito à palavra e ao espaço público. Em suma, pelo direito à cidadania. 

 De fato, se alguém saísse à procura de escritos nos quais as mulheres da antiga Roma 
tivessem deixado seus pensamentos e afetos, teria uma triste surpresa, pois delas não 
encontraria senão as lápides de seus túmulos. Ali, inscrições podem ser lidas: Cláudia foi mãe 
dedicada e terna esposa; Lívia sabia tecer e caminhar com graça. Pais, maridos e filhos 
fizeram gravar na pedra o que sentiam por elas, como as viam e julgavam. Dessas mortas, 
cujos pensamentos, desejos, amores e ódios, esperanças e temores, jamais conheceremos, 
sabemos também que não possuíam nomes próprios: seus nomes eram o do pai, com a 
terminação em “a”. Todavia, além das lápides mortuárias, o que sabemos de algumas das 
antigas romanas nos chegou por meio dos textos de filósofos e historiadores latinos, que as 
mencionam como prostitutas, cortesãs, adúlteras e incentivadoras de regicídios. A 
comparação entre tais escritos e as inscrições mortuárias produz um resultado estranho: as 
mulheres cuja memória é cultuada nestas últimas são graciosas, laboriosas, respeitáveis em 
seu recato e domesticidade; aquelas mencionadas pelos filósofos e historiadores romanos são 
dotadas de força extrema, lascivas, ambiciosas, ardilosas, propensas a toda sorte de 
perversidades. Numa palavra, as mulheres enclausuradas no espaço privado são honradas; as 
mulheres que agiram no espaço público são vilipendiadas. Quem eram e como eram, afinal, as 
mulheres romanas? Nunca saberemos, pois delas restou apenas o silêncio. 

Todavia, as mulheres decidiram tomar a palavra. Mas isso não foi fácil. 
Num comovente ensaio, “Um cômodo para si”, Virgínia Woolf nos propõe imaginarmos que 
Shakespeare tivesse tido uma irmã e que, como ele, ela fosse extremamente inteligente, bem 
dotada para as humanidades, talentosa para a poesia e para a dramaturgia. Enquanto ele 
recebia uma educação propícia a desenvolver seu talento, ela era treinada nos afazeres 
domésticos e na preparação para o casamento. Quando ele partiu para Londres, ela deveria 
partir com um marido. Inconformada, fugiu também para Londres. Ali, porém, não conseguiu 
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publicar seus poemas nem encenar suas peças, não tinha abrigo, comida nem agasalho para os 
dias de frio. Numa noite de inverno, faminta, enregelada e na mais profunda solidão, ainda 
jovem, morreu na neve, ignorada por todos e de todos desconhecida. Mas conclui Virgínia 
Woolf: “A irmã de Shakespeare, da qual ninguém fala, vive ainda. Ela vive em você e em 
mim e em inúmeras outras mulheres que não estão presentes aqui neste dia. Ela vive, pois os 
grandes poetas não morrem jamais, são presenças eternas; apenas esperam a ocasião para 
aparecer entre nós em carne e osso”.  

Hoje, creio, está em vocês o poder de dar essa ocasião à irmã de Shakespeare. Eis minha 
convicção: se tivermos um cômodo só para nós, se adquirirmos o hábito, a liberdade e a 
coragem de escrever exatamente o que pensamos, se conseguirmos sair da cozinha e da sala 
de visitas para ver os humanos em suas relações uns com os outros e também com a realidade, 
então se apresentará a ocasião para que a irmã morta de Shakespeare tome a forma humana a 
que teve tantas vezes de renunciar. 

Passar do silêncio à palavra, passar da cozinha e da sala de visitas ao mundo, conquistar o 
direito ao espaço público e contribuir para um futuro melhor, mais justo e mais feliz para 
todos os humanos, eis o longo, difícil e atormentado caminho que as mulheres conseguiram 
trilhar para afirmar-se como sujeitos livres, como portadoras de direitos e como cidadãs. 

O prêmio Carlota Pereira de Queiroz exprime não só a ação dessa mulher intrépida, mas 
também os milhares de ações anônimas das mulheres brasileiras que, no cotidiano doméstico, 
nos movimentos sociais, no trabalho, nas artes e na política instituíram e instituem o espaço 
da igualdade, da justiça e da liberdade.  

A eleição da presidenta Dilma Rousseff pode ser considerada um marco na história de 

luta das mulheres em busca de relações igualitárias no que se refere à participação feminina 

nas esferas públicas, nos espaços de poder, sejam eles políticos ou científicos. Contudo, falta 

avançar muito para integrar a mulher na vida pública e política. No campo político, o relatório 

“As Mulheres do Mundo 2010: Tendências e Estatísticas” divulgado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), mostra a participação de apenas 14 mulheres atuando como chefes de 

Estado ou de Governo em 2009.  Em relação ao Parlamento, as mulheres ocupavam 17% das 

cadeiras nas câmaras em todo o mundo até abril de 2010. No Brasil, após as eleições 

de 2010, as mulheres ocupam 8,77% das cadeiras da Câmara Federal. 

Tais dados nos remetem inevitavelmente a questionar: Se as mulheres compõem cerca 

de metade do eleitoradovi por que continuam sendo sub-representadas nos parlamentos? 

Marilena Chauí (2008) relembrou que as mulheres tiveram que trilhar um caminho repleto de 

lutas para conseguirem conquistar o direito à palavra, todavia nos dias atuais ainda é preciso 

muita gana para se fazer ouvir, para ousar ir além da sala de visitas e se tornar protagonista da 

própria história.  
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 A respeito da naturalização em designar as mulheres para os espaços privados, e os 

homens para o espaço público, Colling nos coloca que: 

 

 

 

O feminino caracterizado como natureza, emoção, amor intuição, é 
destinado ao espaço privado; ao masculino – cultura, política, razão, 
justiça, poder, o público. Esta dicotomia constitui uma oposição 
desigual entre homens e mulheres, caracterizando a sujeição destas 
aos homens dentro de uma ordem aparentemente universal e 
igualitária. (2004, p. 22) 

No campo científico, atualmente, as mulheres brasileiras compõem metade do total de 

pesquisadores, entretanto a sua distribuição é desigual dentro das grandes áreas de 

conhecimento. É o que nos mostra os dados fornecidos pelo estudo A participação feminina 

na pesquisa: presença das mulheres nas áreas do conhecimento, coordenado por Isabel 

Tavaresvii: “No campo de linguística, letras e artes, elas chegam a 67% e nas ciências da 

saúde, a 60%. Nas ciências exatas, porém, são apenas 33% e nas engenharias, 26%.” (2011, 

p.18)viii.  

 A Síntese de Indicadores Sociais (SIS), Uma Análise das Condições de Vida da 

População Brasileira – 2010, que busca descrever o papel desempenhado por mulheres e 

homens na sociedade, na economia e na família, demonstrou que, mesmo mais escolarizadas 

que os homens, o rendimento médio das mulheres continua inferior ao deles. Elas ganham em 

média 70,7% do que recebem os homens. Na medida em que aumentam os anos de 

escolarização para 12 anos ou mais a situação é mais agravante - o rendimento delas passa a 

ser 58% do deles. Um maior nível de escolaridade não garantiu às mulheres um tratamento 

equânime no mercado de trabalho. Outros dados significativos são os referentes ao 

quantitativo de horas de trabalho semanais, as mulheres trabalham em média 36,5 horas e os 

homens 43,9 horas, todavia em relação aos afazeres domésticos os homens ocupados dedicam 

9,5 horas enquanto as mulheres também ocupadas destinam em média 22 horas por semana a 

essas atividades, enfrentando uma dupla jornada de trabalho. 

Em seu livro O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir afirma:  
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Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 
produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de 
feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um 
indivíduo como um Outro. (1967, p.09) 

Tal colocação reafirma o conceito de gênero no qual em uma dimensão biológica 

nascemos machos e fêmeas, mas é através da dimensão cultural, por meio da convivência nos 

grupos sociais, da mediação do outro, que nos tornamos homens e mulheres. Assim 

compreendemos as noções de masculino e feminino como construções sociais, elaborados 

continuamente no decorrer da vida. 

Ainda que a identidade de gênero seja constituída através das incontáveis situações de 

aprendizagens e experiências proporcionadas por inúmeras instâncias e   espaços  sociais, 

buscaremos neste artigo compreender como o feminino e  o masculino são vivenciados na 

escola.  

 

2 A ESCOLA: O FEMININO E O MASCULINO  

Como educamos meninas e meninos? Quais os comportamentos que são valorizados e 

reforçados? Quais as possibilidades apresentadas aos universos feminino e masculino?  

A nossa cultura tem sido marcada por profundas diferenças no tratamento de gênero, 

estabelecendo uma hierarquia que favorece deliberadamente o masculino. Essas diferenças 

foram construídas socialmente por mulheres e homens no decorrer da história. Cada 

sociedade estabelece as regras e normas de convivência social, definindo os papéis de 

referência para cada um dos sexos. Assim a construção do feminino e do masculino cria 

estereótipos do que é ser mulher e ser homem. Ao mundo feminino estão reservados os 

afazeres domésticos e os cuidados com a família – a valorização do espaço privado; enquanto 

que ser provedor e protetor são qualidades associadas ao mundo masculino, extensivo ao 

espaço público. Como bem nos lembra Colling:  

As representações da mulher atravessaram os tempos e estabeleceram 
o pensamento simbólico da diferença entre os sexos: a mãe, a esposa 
dedicada, a rainha do lar, digna de ser louvada e santificada, uma 
mulher sublimada; seu contraponto, a Eva, debochada, sensual, 



6 

 

constituindo a vergonha da sociedade. Corruptora, foi a responsável 
pela queda da humanidade do paraíso.  Aos homens o espaço público, 
político, onde centraliza-se o poder; à mulher, o privado e seu coração, 
o santuário do lar. Fora do lar, as mulheres são perigosas para a ordem 
pública. (...) As transgressoras destas normas tornam-se homens, 
traindo a natureza, transformando-se em monstros. (2004, p. 15). 

Os modos distintos como meninas e meninos são tratados desde que nascem, exercem 

influências em suas maneiras de interpretarem os fatos e de se colocarem no mundo. Portanto 

quando ingressam na escola meninas e meninos já vivenciaram diversas experiências as quais 

colaboraram para a formação das suas identidades sexuais, e para o delineamento dos papéis a 

serem desempenhados por elas/es. 

Expectativas são criadas desde a gestação, os pais preparam o enxoval segundo o sexo 

do bebê, utilizando cores específicas para meninas e meninos. E os brinquedos que mais se 

fazem presentes? Miniaturas de utensílios domésticos como tábua de passar roupa, fogão, 

geladeira, vassoura e tantos outros com os quais as meninas desde cedo aprendem a manusear, 

e ainda bonecas simbolizando as filhas que necessitam de cuidados, alimentar, trocar  fraldas -  

e assim elas aprendem a cuidar da casa e das pessoas. Entretanto, os meninos são 

presenteados com miniaturas de carros, caminhões, e até alguns anos atrás era permitido as 

armas de fogo, revólver, metralhadora, tanque de guerra, além dos bonecos representando 

uma infinidade de personagens como heróis, inimigos e monstros. 

Lima (2001) ao argumentar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento 

das crianças afirma que “Muitas das descobertas sobre o mundo que a cerca, a criança faz 

quando brinca (...) brincar é para a criança a possibilidade de ampliar sua experiência”. (p. 25) 

É também através das brincadeiras que meninas e meninos constroem as suas subjetividades 

acerca do feminino e masculino conforme nos esclarece Smole:  

Brincar é tão importante e sério para as crianças como trabalhar é para 
o adulto. Isso explica por que encontramos tanta dedicação da criança 
em relação ao brincar. Brincando ela imita gestos e atitudes do mundo 
adulto, descobre o mundo, vivencia leis, regras, experimenta 
sensações. (2000, p. 14) 

De acordo com a educação sexista que é desenvolvida na escola o estereótipo criado 

para as meninas é o de boazinha, quieta, organizada, sempre cumpridora dos deveres, 

atendendo às solicitações sem questionar, mantendo cadernos organizados e jamais voltando 

sujas do recreio. Quanto aos meninos as expectativas é que sejam agitados, que possuam um 
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pouco de agressividade, indisciplinados e questionadores das ordens estabelecidas, que 

joguem futebol e voltem suados das brincadeiras.  Esses rótulos criados para enquadrar 

meninas e meninos limitam as inúmeras possibilidades de expressão, de experiências a serem 

vivenciadas e portanto, a capacidade de aprendizado. 

A nossa própria língua contribui para tornar as mulheres invisíveis, por exemplo, em 

uma sala de aula onde mais de 70% é composta por meninas o/a professor/a refere-se a eles/as 

como os alunos. Segundo Moreno:  

Existe uma palavra para denominar um indivíduo do sexo feminino e 
outra para o do sexo masculino (...) A balança da equidade lingüística 
desequilibra-se assombrosamente no momento em que, por razões de 
economia, é preciso utilizar uma forma comum para referir-se a 
indivíduos de ambos os sexos.(1999, p.36-37) 

O/A professor/a irá se referir à menina quando esta estiver sozinha, ou às meninas 

quando estiverem em grupos compostos unicamente de meninas, entretanto irá chamá-las de 

meninos, quando estiverem em grupos mistos, e para que isto ocorra basta um único menino 

no grupo. A situação se coloca mais estranha quando na sala de aula composta por meninas e 

meninos, e o/a professor/a se dirige a estes últimos perguntando quais deles querem jogar 

futebol. Inicialmente as meninas ficam confusas, não sabem exatamente em que situações são 

incluídas. Desta forma: 

A menina deve aprender sua identidade sexolinguística para 
imediatamente renunciar a ela. Permanecerá durante toda sua vida 
diante de uma ambigüidade de expressão com a qual acabará 
acostumando-se, com o sentimento de que ocupa um lugar provisório 
no idioma, lugar que deverá ceder imediatamente quando aparecer no 
horizonte do discurso um indivíduo do sexo masculino. (MORENO, 
1999, p. 38). 

A linguagem se faz presente em quase todas as nossas práticas, e mais que uma forma 

de comunicação, ela expressa as relações de poder instituídas e que ao mesmo tempo a 

instituem. Ao seguir as regras gramaticais estabelecidas, tanto na linguagem oral como na 

escrita – para além de um tratamento diferenciado, se estará contribuindo para uma 

discriminação sexista. Referindo-se à possibilidade de um posicionamento crítico a respeito 

das práticas educativas, Louro propõe: 

Currículos, normas procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais 
didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de 
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gênero, sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e , 
ao mesmo tempo, seus produtores. Todas essas dimensões precisam, pois, 
ser colocadas em questão. E indispensável questionar não apenas o que 
ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as 
dão ao que aprendem. Atrevidamente é preciso, também problematizar as 
teorias que orientam nosso trabalho (...) Temos de estar atentas/os, 
sobretudo, para nossa linguagem, procurando perceber o sexismo, o racismo 
e o etnocentrismo que ela frequentemente carrega e institui. (1997, p. 64) 

A reestruturação das ações/reflexões/ações efetivadas na escola parece exigir a adoção 

de políticas específicas, permanentes e irrestritas, oriundas, prioritariamente, dos poderes 

constituídos. Falamos principalmente de sistematização de um programa de formação 

continuada que assegure aos professores e às professoras reelaboração de seus pensares e 

fazeres que, historicamente, têm reforçado a nutrição de preconceitos, de discriminação das 

mulheres e o de fortalecimento do machismo – o que não é consonante com uma sociedade 

que se arvora democrática. 

À escola parece caber uma reformulação de seus currículos – no plural mesmo, porque 

para além de um currículo oficial há um currículo em ação e um currículo oculto que, em 

verdade, são os que constroem a identidade da escola. E esta reformulação, que precisa ser 

coletiva (participativa!), deve caminhar na direção de uma escola de qualidade social, 

portanto, popular e inclusiva. 

 

3 CONCLUINDO: NA BUSCA DE POSSIBILIDADES 

Acreditamos que as representações do que é ser mulher ou homem afetam a vida 

escolar dos/as estudantes, por isso, os questionamentos e reflexões acerca deste campo 

precisam acontecer no chão da escola, envolvendo todos/as que a compõem. Não é uma tarefa 

fácil, afinal trata-se de discutir relações de poder em que nos encontramos imersos/as.  

Não é possível mudar a sociedade a partir da escola – tão somente! –, mas alternativas 

podem ser lançadas, novas possibilidades podem ser desenhadas, viabilizando a compreensão 

de como as desigualdades se estabelecem e como podemos superá-las. A escola deve ser um 

lugar de encontros, um lócus privilegiado para lidar concretamente com essas questões e 

trabalhar com as diferenças que unem ao invés de separar meninas e meninos. Dessa forma, se 

torna factível construir condições em que o masculino e o feminino se mantenham singulares 

e, na mesma medida, plurais. 
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vii Isabel Tavares, coordenadora da área de iniciação científica do CNPq. 
 
viii Diferentemente da Roma antiga onde a discriminação feminina era juridicamente instituída através do 
paterfamílias, através do qual o homem tinha plenos poderes sobre a mulher, filhos e escravos; em nosso país 
encontramos na lei máxima, a Constituição de 1988, na alínea I do Artigo 5º: “homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações”; contudo existe uma incoerência entre a instituição dos direitos universais e a exclusão 
velada que mulheres enfrentam nos diversos campos da vida pública. 


