
Interconexões de Gênero e Raça/Etnia: metáforas literárias na Escola

RESUMO

Nos ambientes formais de educação, presenciamos o desenvolvimento de práticas culturais que
reproduzem as desigualdades de gênero. No entanto, acredita-se que a escola também se configura como
local de diálogo e questionamentos críticos sobre as opressões históricas de gênero. Nesse sentido,
apresentamos experiências do projeto de extensão universitária – Interconexões de Gênero e
Raça/Etnia: metáforas literárias na Escola. Para fins deste artigo, busca-se colocar em debate a
importância de experiências educativas que abordem as relações de gênero no cotidiano escolar, via
utilização de experiências artístico-culturais como ferramentas pedagógicas promotoras de maiores
reflexões sobre as assimetrias de gênero dentro da sociedade. Entre os resultados parciais apontamos a
importância de diálogos que apontam a desnaturalização de papéis de mulher-mãe e promoção de
reflexões sobre as opressões históricas dos simbolismos que compõem a categoria social mulher-mãe. Por
fim, argumentamos que a escola, mediante o seu currículo e práticas pedagógicas contemporâneas,
precisa enfatizar o histórico das lutas e das conquistas das mulheres, valorizando as discussões feministas
e contribuindo para o desmantelamento do patriarcado e hierarquias de gênero, que vem sendo construído
historicamente no decorrer dos séculos.

PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Escola e Experiências Artístico-Culturais

ABSTRACT

In formal educational environments, witnessed the development of cultural practices that reproduce
gender inequalities. However, it is believed that the school is also configured as a place of dialogue and
critical questions about the historical oppression of gender. In this sense, we present experiences of
university extension project - Interconnects Gender and Race / Ethnicity: School literary metaphors. For
purposes of this article, we seek to put in discussion the importance of educational experiences that
address gender relations in everyday school life, through the use of artistic and cultural experiences as
pedagogical tools that promote greater reflection on the gender differences within society. Among the
partial results point out the importance of dialogues that link the denaturalization roles of women as
mothers and promotion of reflections on the historical oppression of symbolisms that make up the social
category female parent. Finally, we argue that the school, through its curriculum and contemporary
pedagogical practices, needs to emphasize the history of the struggles and achievements of women,
valuing feminist discussions and contributing to the dismantling of patriarchy and gender hierarchies,
which has been historically constructed over the centuries.
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INTRODUÇÃO

O Movimento feminista foi crucial para entender e explicar o estado de subordinação das mulheres. O
feminismo questionou radicalmente a forma como estavam estruturadas as relações de gênero,
desconstruindo as naturalizações e apontando caminhos para mudanças. Foi possível então, definir as
mulheres como uma categoria política. Nos termos de Maria Betânia Ávila (2002, p. 128), “o feminismo
contemporâneo em sua trajetória realizou uma conquista fundamental na transformação das relações de
gênero, ao instituir as mulheres como um sujeito político do processo de transformação”.

O conceito de gênero se tornou útil para compreender as várias maneiras em que o gênero distingue,
classifica e organiza as relações sociais (Rubin, 1993; Scott, 1995; Barbiere 1993; Camurça; Gouveia,
2004). A construção do gênero e da sexualidade ocorre constantemente desde o nascimento e em todos
os espaços sociais. A construção dos gêneros e das sexualidades são aprendidas e apreendidas nas
múltiplas situações sociais e culturais, seja de modo explícito ou implícito no bojo da família, escola,
igreja, política etc. (Louro, 2008).

Focado nos espaços da educação formal – particularmente a Escola – corrobora-se com o pressuposto de
que o conceito de gênero apresenta-se essencial para compressões mais ampliadas e ações mais efetivas
da prática pedagógica e políticas educacionais respaldadas em princípios de equidade de gênero (Vianna;
Unbehaum, 2003; Louro, 2008; Nogueira; Felipe; Teruya, 2008; Carvalho, 2012).

Nos ambientes formais de educação, presenciamos o desenvolvimento de práticas culturais que
reproduzem as desigualdades de gênero. Práticas que reforçam o preconceito, a discriminação de gênero
nas relações cotidianas dentro da escola. É claro que a escola enquanto aparelho ideológico do Estado se
ergue dentro de relações de força entre grupos ou classes constituídas, que instauram um modo arbitrário
de imposição de valores e incultação (educação) cultural. Bourdieu e Passeron (2011, p.31) já nos falavam
que toda ação pedagógica “tem o poder arbitrário de impor, contribuindo para reproduzir o arbitrário
cultural que ela inculta para reproduzir as relações de força em que se baseia seu poder de imposição
arbitrária”. No entanto, acreditamos também que a escola é capaz de possibilitar uma formação de gênero
menos discriminatória e respalda nos princípios da equidade. Entendemos que o espaço escolar, como
lugar de produção de interações e de aceitação da diversidade, pode mobilizar estratégias discursivas para
ressignificar os modelos patriarcais, falocêntricos e heteronormativos de sociedade.

Norteado pelo pressuposto de que a escola configura-se também como local de diálogo e questionamentos
críticos sobre as opressões históricas de gênero, apresentamos experiências do projeto de extensão
universitária – Interconexões de Gênero e Raça/Etnia: metáforas literárias na Escola",
desenvolvido dentro do Núcleo de Formação em Educação e Relações de Gênero
(NUFERGE/UFRPE)[1] em parceria com o Programa Arte e Cultura[2] da UFRPE. O projeto, que está
sendo desenvolvido desde março de 2013, busca dialogar sobre as concepções de gênero e
gênero-raça/etnia na escola e suas diversas práticas de desigualdades sociais, com estudantes do ensino
fundamental (entre 7º e 8º ano),[3] em escola pública da região do Agreste Meridional de Pernambuco. As
oficinas de trabalho foram estruturadas em quatro eixos de discussão: papéis sociais da mulher-mãe;
mulher e relações de trabalho, mulher e aceso à educação, mulheres e raça/etnia. O projeto é vivenciado
via oficinas de produção artístico-culturais, sendo a literatura e técnicas de performance e teatro as
principais ferramentas pedagógicas. Para fins deste artigo, busca-se colocar em debate a importância de
experiências educativas que abordem as relações de gênero no cotidiano escolar via utilização de
experiências artístico-culturais como ferramentas pedagógicas, promotoras de maiores reflexões sobre as
assimetrias de gênero dentro da sociedade.

O texto está organizado em duas seções. Primeiro são debatidos, de forma articulada, as compreensões
sobre o conceito de gênero, suas configurações nos âmbitos da escola e a importância da literatura e
experiências artístico-culturais como ferramenta pedagógica dentro da sala de aula, na conjunção de
diálogos sobre as desigualdades de gênero na sociedade. Na segunda seção, apresentamos relatos das
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experiências educativas do projeto e discursos que sinalizam a importância da inserção dos diálogos sobre
gênero na agenda da escola e política educacional brasileira.

Gênero, Escola e Arte

No clássico artigo de Gayle Rubin, o sistema sexo/gênero é definido como “um conjunto de arranjos
através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana e
na qual estas necessidades sexuais são satisfeitas” (RUBIN, 1993, p. 2). Gênero é compreendido como
uma divisão dos sexos imposta dentro das organizações sociais, que vão transformar machos em homens
e fêmeas em mulheres.

Ao conceituar sobre a noção de gênero Joan Scott (1995), em seu clássico artigo - Gênero: uma categoria
útil para análise histórica - afirma que a palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito
no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual” (p. 2). Tomado enquanto categoria de análise, gênero
pode auxiliar a compreensão da vida social (símbolos culturalmente disponíveis; conceitos normativos,
concepções sobre parentesco, mercado de trabalho, educação, sistema político e identidade subjetiva),
bem como se constitui como ferramenta que possibilita a desconstrução das hierarquias entre homens e
mulheres e suas assimetrias. Enfim, gênero pode auxiliar na compreensão das relações complexas entre
as diversas formas de interação humana.

Camurça e Gouveia (2004) nos dizem que os conceitos e as ideias não são neutros, uma abstração
distante da realidade, mas sim, que são frutos de processos sociais e reveladores do cotidiano e da ação
dos sujeitos em nossa sociedade. As autoras nos mostram que em nossa sociedade não basta apenas ser
macho e fêmea. O que nos leva a indagação: o que é gênero

O conceito de gênero implica em uma relação, isto é, nas nossas sociedades o
feminino e o masculino são considerados opostos e também complementares. No
entanto na maioria das vezes o que é masculino tem mais valor. Assim sendo, as
relações de gêneros passam a produzi uma distribuição desigual de poder,
autoridade e prestígios entre as pessoas, de acordo com o seu sexo. É por isso
que se diz que as relações de gênero são relações de poder (Camurça; Gouveia,
2004, p.13).

Gênero inclui tudo o que se relaciona com o nosso desenvolvimento biopsicossocial. O conceito de gênero
se refere às relações entre mulheres e homens, mulheres e mulheres, homens e homens. Todas estas
relações criam várias desigualdades, fazendo com que alguns tenham mais poder sobre outros, sejam
considerados mais importantes e respeitados na sociedade (Camurça; Gouveia, 2004). Para Teresita
Barbieri (1992), compreender e explicar a estrutura e dinâmica dos sistemas de gênero não é uma tarefa
simples e um dos maiores pontos de entrave nesses estudos foi exatamente vincular os estudos de gênero
somente aos estudos das mulheres. Nesse sentido, a inserção do conceito de gênero como categoria social
pelo movimento feminista visou avançar na compreensão da subordinação das mulheres, entendendo que
para tanto é necessário uma análise de todos os tipos de relação seja: mulher-mulher; homem-mulher;
homem-homem.

Muitos desafios se colocam para mulheres, e dentre eles o de pensar e viver de maneira menos
hierárquica e desigual. Os estudos de gênero problematizam essas diferenças e inquietudes do modelo
patriarcal de sociedade. Muito do que foi conquistado durante as últimas décadas são reflexão das
militâncias feministas e de mulheres que não param em suas organizações e atribuições dos seus ideais.
Não é por acaso que a difusão do conceito de gênero está diretamente ligada à ação e transformação que
o movimento de mulheres vem produzindo nas sociedades contemporâneas.
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As questões de gênero são lapidadas passo a passo no nosso cotidiano, do mesmo modo que todas as
pessoas aprendem o seu próprio nome, na nossa sociedade aprendemos também sobre o nosso gênero,
como é ser uma mulher ou um homem (Camurça; Gouveia, 2004). Obviamente, a escola enquanto
instituição social que comporta legitimamente espaços de formação social e cultural não poderia escapar
as normativas de gênero. Os estudos sobre gênero e educação produzidos por Guacira Louro (1997;
2008), nos ajudam a compreender como a escola delimita espaços e inculta valores desiguais de gênero,
usando seus diversos símbolos e códigos. Tudo tem uma razão de ser, na sua função mais basilar:
constituir distintos sujeitos.

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados
por meninos e meninas, tornam-se parte de seus corpos. Ali se aprende a olhar e
a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os
sentidos são treinados, fazendo com que cada um e cada uma conheça os sons,
os cheiros e os sabores "bons" e decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que,
a quem e como tocar (ou, na maior parte das vezes, não tocar); fazendo com que
tenha algumas habilidades e não outras... E todas essas lições são atravessadas
pelas diferenças, elas confirmam e também produzem diferença (Louro, 1997,
61).

No entanto, obviamente entende-se que os sujeitos que compõem a escola não são inteiramente passivos
a essas aprendizagens (Louro, 1997) e nos mais diversos âmbitos dos comportamentos insurgem práticas
que questionam e intentam transformar as desigualdades incultadas. No acreditar do potencial da
discussão que problematiza gênero dentro do cotidiano da escola recorreu-se ao uso da produção
artístico-cultural, por meio da literatura e técnicas de performance e teatro como ferramenta pedagógica
para a ampliação de discussão de gênero na escola.

Atualmente, é senso comum a afirmação de que o ensino de literatura nas escolas está mais atrelado às
decodificações de datas e fatos históricos do que as competências linguísticas, literárias e artísticas que o
texto pode apresentar. Partimos do entendimento de que a literatura deve ser abordada na articulação
com os seus elementos pedagógicos e artísticos.

Destacamos que, no projeto em curso, a linguagem como função poética vem sendo esteticamente
trabalhada e utilizada como forma de expressão artística. O trabalho é realizado com textos artísticos
(músicas, poemas, poesias, trechos de literaturas), contextualizando a discussão das obras com as
experiências dos(as) estudantes. As atividades com os textos são feitas de forma lúdica e interpretativa,
os textos ganham sentido através do olhar do(a) estudante, de sua interpretação. Através do trabalho com
a leitura, iniciamos as atividades com literatura e arte, e é ai que os preceitos de teatro vão se aderindo ao
objetivo maior de discussão das assimetrias de gênero vividas nos mais diversos espaços sociais. Essa
perspectiva permite a vivência de elementos para formação cidadã. Em consonância com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997), entende-se que o exercício do teatro e da arte na educação pode contribuir
para uma formação de estudantes mais críticos e com uma formação mais integral, que combinam
atividades para o desenvolvimento global do(a) estudante, numa promoção de socialização consciente e
crítico: “um exercício de convivência democrática, uma atividade artística com preocupações de
organização estética que faz parte das culturas humanas (PCN, 1997, p. 83-84).

Aglutinar esses três pilares de trabalho Gênero, Educação e Experiências Artístico-Culturais têm se
apresentado como um enorme desafio para o grupo de facilitadores. No entanto, os mapeamentos prévios
sobre os entendimentos de gênero pelos participantes e a qualidade das discussões, questionamentos (e
compreensões) das diversas formas de opressões de gênero, geradas dentro das oficinas, já nos apontam
os aspectos frutíferos do trabalho. Nesta próxima seção, apresentamos as experiências e as principais
discussões construídas.
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Oficinas artístico-culturais: caminhos de debates sobre Gênero na escola

As oficinas de produção artístico-culturais buscam promover a construção de um espaço privilegiado de
negociações e de produção de novos sentidos e significados sobre gênero e problematizar as assimetrias
sociais. Geralmente, as oficinas são organizadas com a seguinte sequência: dinâmicas de grupo (que
visam exercícios de técnicas teatrais para aprimoramento de performance literária); leituras (poemas,
letras de músicas, poesias), debate da aula- tema e construção de pequenas performances das leituras.

O mapeamento prévio sobre a temática de gênero na escola apontou que, de forma geral, existiam poucas
discussão do tema nas salas de aula. Num grupo de 15 participantes, apenas um estudante comenta que
gênero “é o estudo de homens e mulheres” (Alberto[4], 15 anos). Entre as dúvidas mais comuns
aparecerem à questão da homossexualidade, diversidade na escola e comportamentos corretos de
meninos e meninas na escola.

Entre algumas dúvidas, nos chama a atenção à seguinte pergunta: “EMO é gay Como podemos saber se
alguém é gay” (Vando, 13 anos). Nesse sentido, a partir dos questionamentos sobre homossexualidade e
heterossexualidade, começamos a problematizar o conceito de gênero e suas complexidades que
extrapolam o determinismo diferença sexual. A pergunta que a princípio parecia auspiciosa foi conduzida
de forma que os participantes refletissem o poder das normas sociais na determinação de comportamentos
de homens e mulheres (Scott, 1995; Gouveia; Camurça, 2003) e de que como essas normas produzem
valores diferenciados, desiguais, tomando os comportamentos dos que não se enquadram nessas normas
como desviantes e promovendo diversos estigmas e preconceitos. O mapeamento inicial e as primeiras
oficinas já apontavam que a condução da temática não pode ser tomada sem questionamentos de nossos
próprios comportamentos, o que sinaliza mais enfaticamente a primordial entrada das discussões de
gênero na escola.

Entre as oficinas, destacamos duas experiências que foram vivenciadas de forma intensa no grupo por
problematizar papéis sociais. O tema da oficina compunha o primeiro eixo de discussão do projeto (Papéis
sociais da mulher-mãe). O objetivo era dialogar sobre a família e história feminina socialmente ligada ao
papel de mulher-mãe. Utilizamos como ferramenta pedagógica a declamação poética da música “Meu
Guri” (Chico Buarque de Holanda). A letra da música possibilitou intensos diálogos sobre o que é ser mãe,
ser mulher,a questão da maternidade e responsabilidade sobre os filhos. Várias indagações foram
discutidas pelos participantes: “Cadê o pai Por que só aparece a mãe A mãe é a responsável pela educação
e caráter dos filhos”. O mote da música favoreceu a discussão de como a família e os papéis de mãe, pai e
filhos também se ligam aos determinismos de gênero e, que em geral, são compreendidas como
configurações naturais e divinas sem a devida realização de reflexões sobre as opressões históricas dessa
mulher-mãe.

Nos diálogos construídos, os diversos discursos de naturalização da condição de mulher-mãe são tomados
como objetos de estudos. Nos momentos iniciais das oficinas, os participantes vão apontando
compreensões tipicamente assimétricas de gênero, no entanto, mesmo que de forma principiante,
percebe-se que a ínfima questão de problematizar as relações cotidianas tomadas como naturais já se
apresenta como uma conquista positiva do projeto. Na dinâmica de representações e construção de
pequenas performances das leituras, os temas de difíceis abordagens vão tomando formas e caminhos que
possibilitam as amplitudes das discussões.

Por fim, ressaltamos as experiências dentro da oficina na qual trabalhamos a música “Maria, Maria” (Milton
Nascimento). Procurávamos problematizar os diversos simbolismos e estereótipos - mulher guerreira,
mulher trabalhadora, matriarca familiar, mulher sexo frágil, dona de casa. As discussões foram iniciadas
tomando as próprias configurações familiares como base das interpretações e performances.

Minha mãe é lavadeira de roupa. Sabe, meu pai trabalha fora, mas nem sempre o dinheiro da
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pra completar o mês. Aí, minha mãe vai e faz as compras, paga uma conta, acredito que
minha mãe mesmo tendo o nome de Francisca ela tem muito dessa Maria da música [Alisson
14 anos 7ª serie].

É a primeira vez que escuto essa música, mas por um momento vi minha vó que tanto
trabalhou. Não tenho pai sabe, moramos eu, minha irmã e minha vó na casa da minha vó,
não gosto muito de falar nisso, pois meu pai foi embora e nunca deu noticias, por isso minha
vó que é viúva ajudou muito a criar agente, ela é guerreira, ela é a voz que nos alenta, amo
muito minha vó [Marcos 15 anos 8ª serie].

.

A efervescência das questões levou a problematização dos simbolismos que permeiam e estruturam os
papéis sociais de mulher-mãe, e como devemos desnaturalizar os binóculos que nos conduzem a práticas
assimétricas e permanências de estereótipos de gênero. Em síntese, a abordagem de gênero via
expressões artístico-culturais dentro da educação e mais especificamente no ensino fundamental apontam
possibilidades de práticas pedagógicas que favorecem a formação da cidadania e da consciência crítica de
gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção das oficinas, situadas no projeto Interconexões de Gênero e Raça/Etnia: metáforas
literárias na Escola, nos mostra que cada vez mais se faz necessário refletir sobre as nossas práticas
educacionais e de como analisamos pessoalmente as questões de gênero. A partir dessas experiências
aprendemos que na escola, de certa forma, há uma série de situações que pode inviabilizar o estudo das
relações de gênero, entre elas o próprio preconceito sobre o que se entende sobre orientação sexual –
como preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997)- e receios de falar sobre
sexualidade e diversidade sexual com estudantes do ensino fundamental.

Nas experiências artísticas encontramos um meio de problematizar as questões voltadas para o estudo de
gênero, sem estigmatizar, de forma negativa, a temática. A partir da participação direta e construtiva dos
estudantes a cada oficina e dinâmica, observamos as melhorias tanto nos aprofundamentos das discussões
como nas posturas de comportamentos menos preconceituosas.

Norteado pelo arcabouço dos estudos de gênero no campo da educação (Vianna; Unbehaum, 2003; Louro,
2008; Carvalho, 2012), estamos compreendendo que politicamente o estudo de gênero trabalhado na
escola vai além das relações iniciais entre homens e mulheres, perpassando as discussões sobre as
relações mulheres/mulheres, homens/homens, mulheres e sociedade, e profundamente as relações de
poder hierárquicas, excludentes e discriminatórias que marcam a história das mulheres.

Nesse sentido, corroboramos com o argumento de que a construção de direitos femininos já foi iniciada,
pois as feministas diante da história conseguiram criar/construir muitos direitos: circulação nos espaços
públicos, direito ao voto, ao trabalho fora do ambiente doméstico, à inserção política... Em suma, a
relações menos desiguais de gênero (Buarque, Wright, 2011; Brabo 2007, 2008; Nogueira; Felipe; Teruya,
2008, Gonçalves, 2006; TIlly, 1994). Entretanto, há ainda muito por se fazer, a urgência contemporânea
se situa na necessidade de serem vivenciados plenamente os direitos já conquistados e na ampliação
desses diretos nas práticas sociais das realidades vigentes.

A contemporaneidade exige que a cada dia as pessoas independentemente de sua atuação conheçam e
reconheçam os direitos estabelecidos e a escola tem papel fundamental no processo de repensar das
desigualdades de gênero. A escola, mediante o seu currículo, precisa enfatizar o histórico das lutas, das
conquistas e do que o movimento feminista ainda vislumbra conquistar, valorizando as discussões e
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contribuindo para o desmantelamento do patriarcado e hierarquias de gênero que vem sendo engarrafado
e difundido historicamente no decorrer dos séculos. Nesse sentido, entendemos que as oficinas têm sido
intensificadoras de um processo de discussão sistemática envolvendo o estudo de gênero, visando à
formação de um senso crítico aguçado entre seus participantes.

Finalizamos este artigo mediante a reflexão de que a construção dos estudos de gênero no Brasil tem
tomado fôlego, e apontado novos rumos aos processos pedagógicos e técnicos da educação. Na sociedade
do interconhecimento (Nóvoa, 2003) e da aprendizagem (Pozo, 2007), a informatização do conhecimento
torna mais acessíveis saberes, informações, conhecimentos e com isso a nossa sociedade, a escola e os
perfil dos estudantes está passando por profundas transformações. A escola tem que acompanhar estas
mudanças atualizando seus currículos e didática, sempre se preocupando com o crescimento e
aprendizagem humanizada e sociocrítica de seus alunos(as), as quais necessariamente estão estruturadas
no roll das relações de gênero.
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