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RESUMO

Esse artigo considera como as questões de gênero estão sendo trabalhadas no contexto escolar e tem
como foco analisar o olhar sobre o conceito de gênero de duas educadoras do ensino fundamental do
município de Ribeirópolis/SE. Também busca observar a reprodução das professoras nas relações de
gênero no espaço escolar e averiguar a formação docente das mesmas a respeito desse tema. Esse estudo
foi realizado por meio de pesquisa exploratória e de campo com natureza qualitativa. Os dados foram
coletados através de entrevistas direcionadas por questões que nortearam a temática. A análise dos dados
evidenciou a limitação de conhecimento das educadoras sobre gênero e deficiência na formação docente
acerca do assunto. Isso reflete nas suas práticas pedagógicas, ao reproduzirem as relações de gênero no
espaço escolar.
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ABSTRACT

This article considers how gender issues are being worked in the educational context. It aims at analyzing
the look at the gender concept of the educators located in Ribeirópolis-SE. It also seeks to observe the
reproduction of the teachers in gender relation in the school space and to investigate the educational
formation about this subject. This study was accomplished through literature searches and qualitative
nature. Data were collected through interviews directed by issues that guided the thematic. Data analysis
evidenced the limitation of the knowledge of educators about gender and lack of educational formation
about the subject. This reflects in their educational practices, to reproduce gender relations in the school
space.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo enfoca os estudos que permeiam as questões de Gênero. Assunto de relevância
significativa por atingir a sociedade em todos os âmbitos seja na família, na escola ou em outras esferas
que permeiam o nosso cotidiano constantemente, requerendo um posicionamento dessas instituições ante
essa problemática.

Diante do exposto,

Objetivamos a visão sobre o conceito de gênero de duas educadoras do ensino fundamentalobservar a
reprodução das mesmas nas relações de gênero no espaço escolar e averiguar a formação docente das
professoras a respeito do tema em questão.

Essa pesquisa caracteriza-se por ser exploratória e de campo, ao buscar se aprofundar nas questões
propostas para favorecer estudos posteriores.

A escola precisa refletir sobre as mudanças que a sociedade ocidental vem passando nos últimos séculos.

Inicialmente, discutimos o conceito de gênero, como foi construído a partir da luta do movimento feminista
e o processo que esse termo passou para ganhar a definição teórica apresentada hoje. Em seguida,
traçamos um breve contexto histórico de como a educação contribuiu para a construção social de gênero,
através de instituições como a família e a escola, assim como a identidade feminina foi construída ao longo
da nossa história. Depois, definimos a metodologia e o contexto da pesquisa. Por fim, analisamos os dados
da mesma e finalizamos com algumas considerações conclusivas.

2 GÊNERO

Foi do movimento feminista que emergiu o termo gênero. Os estudiosos do tema procuram dividir a
trajetória desse movimento em fases ou ondas. A primeira onda ou sufragismo, como era chamada,
reivindicava o direito de voto para as mulheres. A segunda onda surgiu no pós-segunda guerra, despontou
nos anos 60 do século XX no investimento de pesquisas para compreender a subordinação social e a
invisibilidade política que as mulheres vinham sendo submetidas (MEYER, 2004). A terceira onda emergiu
na década de 80, não se limitando a discutir as desigualdades entre homens e mulheres, mas destacando
as diferenças entre mulheres, ao avançar nas questões de gênero, raça e classe. Entretanto, interessa
aqui o período anterior, a segunda onda. Desta, foram desencadeadas várias temáticas de investigação
com perspectivas teóricas plurais, dialogando com diversos campos de estudos que, inevitavelmente,
conduziram a confrontos e debates, os quais engendraram o conceito de gênero (LOURO, 1997).

A preocupação dos estudos sobre gênero se desvencilhou do determinismo biológico, diferenciando sexo
de gênero, ao oferecer um viés social para esse. Logo, as diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres seriam discutidas sob o aporte teórico sociocultural e não mais biologicamente. Assim,

O termo sexo foi questionado por remeter ao biológico e a palavra gênero passou
a ser utilizada para enfatizar os aspectos culturais relacionados as diferenças
sexuais. Gênero remete à cultura, aponta para a construção social das diferenças
sexuais, diz respeito às classificações sociais de masculino e de feminino.
(PINSKY, 2009, p.162).

Dessa forma, é dentro do campo social que se constrói as relações entre os sujeitos. As respostas para as
desigualdades devem ser buscadas nas representações sociais, na história. Lembrando-se que estamos
tratando do social, e cada sociedade guarda suas especificidades, assim como os indivíduos, homens e
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mulheres são distintos e plurais, dentro do contexto histórico que vivem. Ao passo que não podemos
buscar explicações gerais, universais para analisar sociedades e indivíduos distintos.

Desse modo, o termo gênero deve estar relacionado à identidade. Tal conceito é muito discutido, mas
também complexo. Corroboramos com Louro (1997) ao entender gênero como constituinte de identidades
múltiplas, plurais dos sujeitos. Tais identidades se transformam continuamente. Essa concepção de
identidade está atrelada à visão não essencialista ou do construtivismo social[3], uma vez que observa as
identidades como diversas e mutáveis, ou seja, existem vários modos de ser homem e mulher.

Vale ressaltar as contribuições do pensamento pós-estruturalista nos estudos sobre gênero, tendo Joan
Scott como adepta de algumas de suas ideias. Através da publicação do artigo: “Gênero: uma categoria
útil de análise histórica”, a historiadora propôs desconstruir a oposição binária entre masculino e feminino.
Também o gênero é visto por Scott (1986) como construto relacional, pois a compreensão da construção
de mulher depende do homem, um está relacionado ao outro.

Portanto, questiona-se a divisão entre os gêneros, uma vez que tanto o masculino pode conter o feminino,
quanto no interior de cada um deles há fragmentação. Louro (1997) nos dá uma visão pertinente sobre
esse aspecto ao inferir que o poder é exercido em várias direções. Assim, quem é dominado pode fazer
dos espaços de repressão, exercício de poder, ou seja, criar formas de resistência. Por isso que as relações
de poder produzem os gêneros. Esta visão é desafiadora, pois abala a concepção vigente da polaridade
entre o masculino e o feminino.

Diante do exposto, se há essa variabilidade de masculino e feminino no interior e fora deles, qual o papel
das instâncias educacionais, dentre elas a escola, na construção do gênero masculino e feminino Já que
“ao longo da vida e através das mais diversas instituições e práticas sociais, nos constituímos como
homens e mulheres, num processo que não é linear, progressivo ou homônimo e que também nunca está
finalizado ou completo”. (MEYER, 2004, p. 15).

3 A EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO SOCIAL DE GÊNERO

Para a construção dos gêneros masculino e feminino, a família e a escola representam funções
determinantes. De maneira que na família, as meninas muito precocemente se identificam com o modelo
feminino das mães. Isso porque “o processo da constituição de gênero não é, de forma alguma, natural: o
indivíduo só vai se tornando homem e mulher, valendo-se de suas relações interpessoais, o que é um
processo histórico-social” (SANTOS; BRUNS, 2000, p. 22). Considerando nessa afirmação, a contribuição
de Vigotsky (1991) é pertinente para entender como os indivíduos reproduzem comportamentos, valores e
normas da sociedade ocidental, ou grupos sociais a que pertencem.

Conforme Vygotsky (1991), o desenvolvimento psicológico do ser humano está pautado na figura do
outro. A ferramenta que se utiliza para sua construção enquanto sujeito é a linguagem, a qual possibilita a
apropriação e interpretação da realidade. Essa ideia comunga com a de Scott concernente à influência da
linguagem nas práticas sociais. Quando afirma que:

Não há realidade social fora ou anterior a linguagem, ou seja, é impossível
separar significados de experiências, não há experiência social separada da
percepção das pessoas sobre ela, linguagem não é só as ideias que as pessoas
têm sobre determinados assuntos, mas as suas representações e organizações da
vida e do mundo. (SCOTT apud PINSKY, 2009, p. 168).

Desse modo, aprendemos a ser quem somos por intermédio das relações sociais, construídas através do
uso da linguagem. Os comportamentos, atitudes, modos de ser são transmitidos pela família
cotidianamente. Assim, “a família constitui importante ponto de referência para a construção de
identidades sociais” (COUTINHO, 2006, p. 97) Essas sofrem mudanças no transcorrer dos tempos,
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atingindo a família que também passa por transformações. De maneira que algumas considerações sobre
a família devem ser abordadas.

Para os romanos, a família se constituía “no conjunto de todas as pessoas, objetos e bens que estão sob a
autoridade de um chefe doméstico, o pater- famílias” (CHAUÍ, 1984). Esse modelo de família patriarcal
influenciou a sociedade brasileira durante o período colonial. Todas as decisões tomadas no âmbito familiar
eram atributos do pai ou marido. Este, que no interior do lar era a autoridade, chefe imprescindível da
família e que detinha a responsabilidade sobre todos os outros membros, até mesmo os agregados e
escravos.

Até o casamento dependia do consentimento paterno. Logo, o matrimônio na sociedade colonial era uma
garantia de status, demonstrando assim que as relações afetivas eram de interesse econômico. Nesse
contexto, a mulher surge como figura fundamental, ao desempenhar o papel de “santa-mãezinha”,
garantindo a descendência por gerar filhos, além de ser mantenedora do lar, ao cuidar dos afazeres da
casa. Enquanto sexo frágil, a mulher devia ao marido amor, obediência, fidelidade, paciência e assistência.
Esse era o papel desempenhado pela mulher na relação conjugal durante o Brasil Colônia[4].

Dessa forma, a educação voltada para a mulher na sociedade colonial era a que formasse futuras mães e
esposas de moral recatada, aptas a influenciar seus futuros filhos. Não era permitido que a mulher
seguisse outro papel, além daquele ditado pela família patriarcal que seguia as normas de moral da Igreja.
Caberia a mulher uma vida de enclausuramento. Logo, os lugares permitidos para que circulasse era a
casa e a igreja, já os locais públicos era espaço do homem, único que detinha o acesso ao conhecimento,
aos colégios da colônia. Destarte, desde esse período foi sendo construído o conceito de mulher presente
em nossa sociedade, e que nossas mães e avós nos reproduzem (SANTOS, 2012).

Já no século XIX, se desenvolveu no Brasil a família conjugal moderna. Essa passou a ser formada não
mais pelo casamento escolhido pelo pai, mas se casava por amor. Surgem novos papéis femininos e
masculinos definidos pelos discursos médicos, sendo a mulher frágil, submissa e o homem forte e
dominante. O marido só podia dominar a mulher e essa era responsável pela educação dos filhos e os
cuidados da família (COUTINHO, 2006).

Essa estrutura familiar vem se alterando desde o século passado, passa por uma fase de transição. De
acordo com Santos e Bruns (2000, p.18):

com a inserção significativa da mulher no mercado de trabalho, em atividades
científicas, educacionais, políticas e culturais, assim como a expansão das classes
médias urbanas, as bases da família conjugal moderna começaram a ruir. Todas
essas alterações, aliadas a uma mudança nas aspirações femininas que se
ampliaram em face das múltiplas possibilidades de atuação, criaram as condições
para que as relações de gênero se redefinissem.

Assim sendo, a constituição da identidade de gênero sofre significativas mudanças. A mulher tem outras
possibilidades, além do casamento, devido ao expressivo espaço no mercado de trabalho que vem
conquistando. O modelo de família não é mais hierarquizado sob a dominação masculina, existem
inúmeros tipos de organização familiar. A igualdade entre os casais é um assunto que já é discutido na
relação conjugal. Mesmo com a existência dessa redefinição da família, alguns valores sociais
permaneceram. Homens e mulheres de nossa sociedade ainda não se desvincularam das representações
que tomam o feminino como submisso ao masculino.

Como já mencionado, existe um processo de apropriação da construção de gênero que é internalizado
desde cedo, na infância. Prontamente, não é só na família que esse aprendizado se dá, também no
ambiente escolar é perceptível a divisão entre os comportamentos que são considerados para “meninos” e
os designados às “meninas”. Isso é nítido na seleção de brincadeiras tidas como próprias para meninos,
como brincar de carrinhos e armas, já as meninas são destinadas a brincarem com bonecas e utensílios
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domésticos. Essa divisão de tarefas implica em atitudes diferenciadas, para as meninas serem passivas no
ambiente doméstico, os meninos ativos no espaço público. De forma que sutilmente a escola influencia a
inserção profissional futura e faz penetrar nos meninos e meninas as diferenças, as desigualdades. Dessa
forma,

as práticas pedagógicas escolares e culturais posicionam determinadas
identidades e práticas como sendo mais “naturais” do que outras, e, nesse
sentido, ser menino ou menina, homem ou mulher, pai ou mãe, por exemplo,
passa a ser instituído a partir de discusividades implicadas com a construção de
fronteiras, agrupamentos e especificidades que marcam e delimitam quem
pertence e quem não pertence à determinada norma ou padrão. Pautados nessas
normas aceitas socialmente como ideais ou mais adequadas é que os currículos
escolares, bem como os materiais didáticos e os processos avaliativos que os
constituem, organizam toda a dinâmica escolar. (MEYER et al ANDRADE, 2007, p.
230).

De acordo com Louro (1997), cabe à escola tanto questionar o quê e como ensina, assim como
problematizar as teorias que orientam o trabalho do professor e atentar, principalmente, para o uso da
linguagem, percebendo o sexismo que ela carrega. Essa não é uma tarefa fácil, em decorrência da não
aceitação por parte de alguns. Ainda é perceptível no cotidiano escolar, no discurso de professores/as e
nos livros didáticos a presença de estereótipos. Todavia, é necessário insistir na desconstrução das
desigualdades. Como salienta Silva (2012, p.26),

Os/as professores/as dos primeiros anos do Ensino Fundamental e demais
educadores/as devem avaliar as práticas pedagógicas para facilitar os/as
alunos/as a compreenderem que é fundamental respeitar as pessoas e as
diferenças e entender que os direitos e os deveres devem ser iguais, tanto para
meninos quanto para meninas.

Destarte, formas mais eficazes de intervenção nas relações de gênero devem ser postas em prática. É
preciso que a escola aprenda a lidar com questões relativas às relações de poder, com a multiplicidade de
gênero, uma vez que nos deparamos com essas questões na sociedade. Nosso olhar deve ser
redirecionado à busca do respeito às diferenças e igualdade entre os sujeitos.

4 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada em uma unidade escolar, como universo da pesquisa, pelo fato de as
desigualdades de gênero nos apresentar incomodo. Diante disso, realizamos reflexões acerca das
concepções que professores têm sobre gênero e como refletem nas suas práticas pedagógicas.

Esse trabalho se constitui numa pesquisa qualitativa de tipo exploratória, a qual “visa à formulação de
problemas mais precisos para estudos posteriores” (GIL, 2008, p. 27). Além de fazer uso da entrevista
semiestruturada. Esta favorece para que se consiga o máximo de clareza nas descrições do fenômeno.
Além de permitir que durante a realização da entrevista, o pesquisador possa acrescentar outras
perguntas que não estão no roteiro.

O delineamento dessa pesquisa consiste no estudo de campo, justamente por este buscar se aprofundar
nas questões propostas, além de permitir mais flexibilidade à pesquisa. De modo que, no estudo de campo
“estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de estrutura social, ou seja, ressaltando a interação
de seus componentes” (GIL, 2008, p.57).

Inicialmente, realizamos o levantamento de pesquisas bibliográficas. Em seguida, foram coletados os
dados que contaram com a participação de duas colaboradoras, professoras do ensino fundamental. A
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entrevista foi mediada por questões que nortearam o tema da pesquisa. Nesse caso, as colaboradoras
expuseram seus olhares acerca de gênero, a fim de que fosse analisada qual a concepção de ambas sobre
o tema. Após a efetuação da entrevista, foram realizadas a leitura minuciosa dos dados e a análise dos
mesmos.

5 ANÁLISES DOS DADOS

As colaboradoras, professoras do ensino fundamental, apresentam o seguinte perfil: pertencem à classe
baixa e média. Entrevistada 1 possui a idade de 34 anos, pertencente ao gênero feminino, pós-graduada,
católica e solteira. Entrevistada 2 tem 41 anos, do gênero feminino, ensino superior, católica e casada.

De acordo com os objetivos dessa pesquisa, procurou-se analisar a concepção de professoras sobre
gênero. Ao observar os discursos das colaboradoras foi notado que elas possuem visão similar acerca do
papel social destinado para homens e mulheres, a começar pela escolha das brincadeiras na infância. Essa
ideia limitada reside no fato destas terem uma visão restrita acerca do termo gênero devido à deficiência
na formação docente sobre o assunto abordado. Apesar de uma das colaboradoras afirmar que não
existem brincadeiras apropriadas para meninos e meninas, contradiz-se ao dizer que as mesmas devem
ser orientadas.

Logo, essa concepção está atrelada a uma construção histórica, cultural e social que foi impregnada ao
longo dos séculos, através de normas morais reproduzidas pelas instituições sociais, dentre elas, a família
e o espaço escolar. Questão que é observável no discurso a seguir ao serem questionadas: Em sua
opinião, existem brincadeiras próprias para meninos e meninas Quais

Sim, meninas têm que brincar de boneca, casinha e meninos brincadeiras típicas
de meninos, bola de gude, futebol, dentre outros. (Entrevistada 1)

Não, porque todos podem brincar juntos, porque não existem brincadeiras
classificando sexo masculino e feminino. Mas, algumas têm que ser orientadas.
Exemplo: casinha de boneca, futebol... (Entrevistada 2)

Em relação ao posicionamento que as professoras têm ante as brincadeiras escolhidas pelas crianças,
demonstraram uma concepção similar quando orientam seus(as) alunos(as) a escolher a brincadeira e o
brinquedo “apropriados” para cada gênero. Nesse sentido, retomamos ao quanto essas ideias estão
ligadas à construção social de gênero, da forma como as desigualdades foram incutidas na sociedade, uma
vez que, essas professoras aprenderam com suas mães e avós e agora, enquanto educadoras, sentem-se
no dever de orientar e reproduzir tais comportamentos, mesmo sem terem consciência disso. Além do
mais, existe outro fator que corrobora para esse pensamento, a deficiência na formação docente sobre
essa questão. Foi perceptível, ao serem interrogadas: Qual o seu posicionamento em relação às
brincadeiras escolhidas pelas crianças na escola Por quê

Mostro para elas quais são as brincadeiras de meninos e meninas, para que as
meninas não brinquem juntas com os meninos. (Entrevistada 1)

Se o menino brinca o tempo todo de boneca, converso que não está errado,
porque a boneca está representando a família, mas o oriento a ir brincar com
outros brinquedos, como: carrinho, bola, pega-pega, para despertar o gosto por
outras brincadeiras, porque são brincadeiras que envolvem meninos e meninas.
Quando o menino só quer boneca, boneca, pode ser que ele esteja com algum
distúrbio, envolvendo a sexualidade, desenvolvendo mais o lado feminino.
(Entrevistada 2)
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Diante desse pensamento, fica explícito o quanto,

As práticas de educadoras e educadores são, por vezes, pautadas em crenças,
valores e preconceitos oriundos de suas trajetórias singulares e, sobretudo,
inscritas em contextos culturais e históricos determinados. (BEIRAS et al TONELI,
2005, p. 75).

É importante frisar que essa visão limitada acerca das diferenças de gênero no tocante às brincadeiras
infantis está atrelada a uma visão biológica enraizada pelos discursos médicos no século XIX, e que ainda
há resquícios nas ideias da sociedade atual.

No século XIX nasce o discurso médico, cujo fundamento científico definia as
naturezas feminina e masculina como diferentes e desiguais, legitimando, mais
uma vez, a segregação das mulheres do mundo público. Definiu-se o discurso
científico, jurídico, popular, de que a mulher era fisicamente frágil, delicada,
submissa e afetiva, ao passo que o homem era fisicamente forte, dominante,
vigoroso. (SANTOS; BRUNS, 2000, p.17-18).

Outro dado relatado pelas colaboradoras foi sobre os comportamentos tidos como próprios para meninos e
para meninas. Os comportamentos apontados por elas direcionam e incentivam os papéis sociais que
os(as) alunos(as) exercerão no futuro.

Diante do exposto, é explanado que:

Ao dar ênfase à compreensão de que meninos/homens estão “naturalmente”
relacionados a atividade que exploram o uso da razão, a atividades de
gerenciamento e comando, à agressividade e à competividade e as
meninas/mulheres ao desenvolvimento da docilidade, sensibilidade, cooperação,
passividade, atividade de proteção e cuidado, a escola acaba persistindo na (e
contribuindo para a) produção de comportamentos que seguem instituindo
diferenças e desigualdades de gênero. (MEYER et al ANDRADE, 2007, p. 234).

A colaboradora 2, mais uma vez nas entrelinhas, deixou subentendido a questão do gênero ligado ao
biológico, ao afirmar que:

As meninas são mais calmas, porque são mais sensíveis, delicadas, porque isso já
vem da mulher. E os meninos são mais ativos porque já vem do homem mesmo.
(Entrevistada 2)

Todavia, ao considerar o biológico no social, a colaboradora deixa implícita na sua fala a deficiência das
relações de gênero. Pois estas se remetem ao social, algo construído nas relações que o indivíduo vivencia
ao longo de sua vida de modo invariável, ou seja, a sociedade de forma constante está mudando, como
reflexo, o indivíduo sofre essas modificações.

Essa concepção de relacionar o gênero à questão biológica é reforçada na fala de ambas colaboradoras, ao
serem questionadas: Para você existem comportamentos, atitudes que são próprios para meninos
e outros para meninas Quais

No caso da menina, acho que já nasce com o dom de ser mãe. Porque gosta de
brincar de boneca e sempre brinca com ela, como se fosse uma filha. Porque, eu,
por exemplo, quando brincava de boneca me via como minha mãe e a boneca era
eu, a filha. Meninos gostam sempre de pular, dar cambalhotas, brincar de carro,
porque ver a referência do homem, motorista. Com relação às atitudes as
meninas são mais calmas, observadoras, os meninos são mais atirados,
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enérgicos. (Entrevistada 2)

Meninas são delicadas, já os homens não são tão delicados assim. (Entrevistada
1)

Com relação à escolha profissional, as duas colaboradoras demostraram ideias divergentes, mas que se
tornaram semelhantes logo quando foram questionadas com relação à profissão que elas exerciam de
professoras. Esse pensamento de que a mulher é mais apta para a educação das séries iniciais está
pautado na justificativa de que esta possui um instinto maternal no trato com as crianças. Pensamento
esse que remete ao século XIX quando o magistério passou a ser abandonado aos poucos pelos homens
para dar lugar às mulheres.

“As mulheres tinham, “por natureza”, uma inclinação para o trato com as
crianças, que elas eram as primeiras e “naturais educadoras”, portanto nada mais
adequado do que lhes confiar a educação escolar dos pequenos. Se o destino
primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o magistério
representava, de certa forma, “a extensão da maternidade”, cada aluno ou aluna
vistos como um filho ou uma filha “espiritual”. (LOURO, 2009, p. 450).

Observemos as falas das colaboradoras quando questionadas: Para você, existem profissões que são
mais apropriadas para mulheres Quais Por quê

Eu acho que hoje em dia não existe profissão apropriada para homem e mulher.
Porque tanto um como o outro pode fazer de tudo. (Entrevistada 2)

Com certeza, homens têm que trabalhar em serviço pesado e mulheres em
serviços mais leves. (Entrevistada 1)

Tal desacordo de opinião foi desfeito quando ambas foram interrogadas: E com relação a sua profissão

Para ser professora da educação infantil, a mulher se destaca mais, porque a
mulher tem o dom de cuidar, mais paciência, aquela coisa que flora da
sensibilidade da mulher. (Entrevistada 2)

Para ensinar as crianças, tem que ser uma professora, pois a mesma terá mais
habilidade em lidar com as crianças por conta do dom, da sensibilidade
(Entrevistada 1)

Ao observar essas falas, fica evidente o quanto “a escola é atravessada pelos gêneros. É impossível pensar
sobre a instituição sem que se lance mão das reflexões sobre as construções sociais e culturais de
masculino e feminino”. (LOURO, 1997, p. 89).

Quando indagadas sobre o entendimento do conceito de gênero, ambas demonstraram em seus discursos
completo desconhecimento do tema. Por intermédio disso, fica evidente, mais uma vez, a deficiência na
formação docente, e urge que “os profissionais atualizem-se, informem-se, preparem-se e que a escola
abra um espaço de reflexão contínua que possibilite a formação constante dos envolvidos no processo
educativo”. (SANTOS; BRUNS, 2000, p. 36).

Analisemos as respostas para a pergunta: O que você entende por gênero

Nunca fiz pesquisa sobre isso, mas acho que gênero não é a sexualidade,
sexualidade é aquilo que vem de dentro da gente, a gente vai descobrindo se
gosta de homem ou mulher. O gênero é o sexo, masculino ou feminino.
(Entrevistada 2)

Gênero é ser homem ou mulher. (Entrevistada 1)
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Através das falas de ambas, ficou clara a limitação das professoras sobre o assunto, ao fazerem confusão
sobre as concepções de gênero. Uma delas afirmou gênero ser sexo. Diante disso, sexo significa:

A palavra pode designar uma prática – “fazer sexo” ou “manter relações sexuais
com alguém” – assim pode indicar um conjunto de atributos fisiológicos, órgãos e
capacidades reprodutivas que permitem classificar e definir categorias distintas
de pessoas – por exemplo, “do mesmo sexo”, do “sexo oposto” – segundo
características específicas atribuídas aos seus corpos, atitudes e comportamentos.
Num sentido mais amplo, sexo remete aos prazeres do corpo e dos sentidos, ao
desejo, à sensualidade. (Curso de Formação em gestão de políticas públicas em
gênero e raça/GPP-GeR. Módulo 2.)

Já gênero refere-se ao:

conjunto de fatores socioculturais aos corpos, estabelecendo a ideia de masculino
e feminino. Em outras palavras, a condição de gênero está ancorada nos
significados que indicam o que é ser homem ou ser mulher e não na anatomia
dos corpos. Assim, as ciências sociais enfatizam que as identidades masculina e
feminina não são construções biológicas, são culturais, engendradas sobre os
corpos e variáveis através da história, ou seja, as diferenças de gênero são
principalmente diferenças estabelecidas entre homens e mulheres por meio das
relações sociais que se dão na história, fazendo de gênero uma categoria de
classificação dos indivíduos, assim como a classe social e a raça/etnia. (Curso de
Formação em gestão de políticas públicas em gênero e raça/GPP-GeR. Módulo 2,
2010, p. S/N)

Assim, gênero está ligado às construções culturais e não biológicas. O ser homem e mulher é construído
ao longo da história, como já abordado anteriormente. O desconhecimento das colaboradoras foi reforçado
quando as duas responderam sobre a seguinte pergunta: Quando você estudava, obteve informações
sobre gênero

Não lembro de jeito nenhum (Entrevistada 2)

Não (Entrevistada 1)

Diante do que foi afirmado, fica evidenciado o não conhecimento da concepção de gênero e a explicação
porque as desigualdades são reproduzidas na instituição escolar. A escola necessita ao invés de manter e
reforçar as desigualdades de gênero buscar meios para que:

o professor possa reconhecer os valores que regem seus próprios
comportamentos e orientem sua visão de mundo, assim como reconhecer a
legitimidade de valores e comportamentos diversos dos seus. Sua postura deve
ser pluralista e democrática, o que cria condições mais favoráveis para o
esclarecimento e a informação sem a imposição de valores particulares. (BRASIL,
1997, p. 153).

Perante o esboçado, é de competência da instituição escolar procurar meios para reconhecer que vivemos
em uma sociedade múltipla, a qual está em constante transformação. Os educadores devem buscar
informações para que mudem ou obtenham conhecimento sobre gênero, de modo que se reeduquem e
eduquem seus alunos e alunas a pensarem de modo plural.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nesse estudo buscou, através das entrevistas das professoras, observar qual o olhar delas sobre o
conceito de gênero, assim como este vem sendo reproduzido no espaço escolar. Os depoimentos
demonstraram que as educadoras reproduzem na sua prática as relações de gênero presentes na
sociedade. Tais relações são internalizadas pelas professoras desde a infância que acabam transferindo-as
para seus (as) alunos (as). Além disso, foi observável através das entrevistas que as colaboradoras
apresentam uma formação docente deficiente quanto ao tema, implicando na reprodução de
desigualdades.

Entretanto, é necessário e urgente que a instituição escolar reflita sobre como suas práticas pedagógicas
estão reproduzindo padrões de comportamentos desiguais. A realidade direciona para outro
posicionamento da escola, acompanhar as mudanças sociais, ao ver a pluralidade dos indivíduos e sua
multiplicidade de comportamentos que constantemente é mutável, engendrando isso no seu discurso.

Espera-se que as inferências feitas nesse trabalho, sirvam de análise para possíveis reflexões sobre as
questões de gênero dentro do contexto escolar.
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