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RESUMO
Este estudo objetiva problematizar com os estudantes as lutas políticas enfrentadas pelas
mulheres brasileiras no século XX, sensibilizando-os para o exercício da cidadania. Justifica-se
a partir do conhecimento da historicidade das lutas das mulheres no século XX que auxiliará na
desconstrução de estereótipos ao habilitar o ser feminino para o exercício da cidadania plena.
Como questão suleadora de que forma os conteúdos históricos presentes nos currículos
escolares e publicizadas nos livros didáticos auxiliam no sentido de dar visibilidade as
conquistas das mulheres no século XX, no Brasil, e sensibilizar educandos (as) de que esse
conhecimento os habilitará e os potencializará a viver como cidadãos plenos. Para responder a
questão utilizou-se Beauvoir (1980). Por fim, apresenta-se algumas considerações da
abordagem do tema com os (as) estudantes.

Palavras – Chave: Gênero, Estereótipo, Feminismo.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Básica a educação é entendida como um direito individual humano e coletivo o
que implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros
direitos, isto é, para potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal
modo que este se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente,
em sua dimensão planetária.
Neste sentido, a educação é processo e prática que se concretiza nas
relações sociais que transcende o espaço e o tempo escolar, tendo em vista os
diferentes sujeitos que a demandam. A educação consiste, portanto, no
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processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm
e se transformam saberes, conhecimentos e valores.
Assim, o conhecimento das lutas políticas travadas pelas mulheres ao
longo do século XX no Brasil ajudará a desconstruir estereótipos, habilitando o
ser feminino para o exercício da cidadania plena. Esta aqui entendida como a
participação e a ocupação das mulheres do espaço público, bem como, a
representação equitativa de mulheres em estruturas de tomada de decisão,
tanto formais quanto informais, e também ao seu direito à voz na formulação de
políticas que afetam a sociedade na qual estão inseridas.
Entendemos, portanto, que inserir este estudo nas práticas cotidianas
escolares, em convergência com os conteúdos da disciplina de História seria
requisito

fundamental

para

dar

visibilidade

às

conquistas,

gerando

problematizações e reflexões como possibilidade de mudanças de atitude do
ser feminino em todas as esferas da sociedade.
A educação de gênero se torna importante à medida que acreditamos
que gênero é acima de tudo uma construção social e não um determinismo
biológico e como tal não é uma categoria que corresponda imutável.
A partir dessas considerações, outras questões são importantes e
necessitam ser ponderadas frente a este contexto histórico, torna-se urgente
problematizar com os (as) estudantes as lutas políticas enfrentadas pelas
mulheres brasileiras no século XX, sensibilizando-os (as) para o exercício da
cidadania. Para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes estratégias
pedagógicas e objetivos foram traçados.
No âmbito dessa inquietação explicitada acima tem origem a questão
central suleadora deste estudo: de que forma os conteúdos históricos
presentes nos currículos escolares e publicizadas nos livros didáticos
auxiliam no sentido de dar visibilidade as conquistas das mulheres no
século XX, no Brasil,

e sensibilizar educandos (as) de que esse

conhecimento os habilitará e os potencializará a viver como cidadãos
plenos.
O objetivo geral deste estudo é problematizar com os estudantes as
lutas políticas enfrentadas pelas mulheres brasileiras no século XX,
sensibilizando-os para o exercício da cidadania.

De modo específico, buscou-se: 1) Elaborar um histórico das conquistas
femininas no século XX; 2) Contextualizar historicamente essas conquistas; 3)
Analisar os currículos escolares e os livros didáticos acerca da problematização do
papel da mulher; 4) Promover uma reflexão sobre as conquistas femininas no
século XX e seus reflexos para o exercício da cidadania nos dias atuais.
O referencial teórico – metodológico escolhido foi a investigação na
perspectiva da Educação Histórica que objetiva entender que conhecimentos os/as
estudantes do do 1º ano do ensino médio trazem do "ser" feminino e sobre os
movimentos acontecidos ao longo do século XX que levou as mulheres a ocupar
um espaço que até então não lhes pertencia. Buscou-se promover a reflexão no
sentido de continuarmos avançando na conquista desses espaços. A opção por
esse referencial se deu como resultado da leitura de documentos como as
Diretrizes Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008).
As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná destacam que o processo
de ensino/aprendizagem de História,
[...] fundamenta-se em uma cognição situada, ou seja, nas ideias
prévias dos estudantes e dos professores, advindas do contexto
de suas experiências e de seus valores culturais, devem ser
reestruturadas e sistematizadas a partir das ideias ou dos
conceitos que estruturam as disciplinas de referência. (PARANÁ,
2008, p. 29).

Esta perspectiva, presente no documento fundamenta-se na teoria da
consciência histórica, desenvolvida pelo filosofo da história Jörn Rüsen, para
este pensador a consciência histórica é o conjunto “das operações mentais
com as quais os homens interpretam sua experiência” da mudança temporal
“de seu mundo e de si mesmo, de forma tal que possam orientar,
intencionalmente, sua vida prática no tempo”, expressa pela narrativa histórica,
como destaca as Diretrizes Curriculares.
Como lócus de implementação do projeto escolheu-se o Colégio
Estadual Tenente Sprenger. Onde a maioria dos jovens são estudantes
originários da classe trabalhadora. A escola caracteriza-se por ofertar os anos
finais do ensino fundamental e ensino médio organizado por blocos de
disciplinas.
Para atingir os objetivos desse estudo, se fez necessário a elaboração
de um Caderno Pedagógico que foi dividido em unidades temáticas. Nestas
unidades foram listadas as atividades a serem desenvolvidas com alunos e

professores do Colégio Estadual Tenente Sprenger – Ensino Fundamental e
Médio. A primeira unidade trouxe como proposta as discussões: 1) Conceito
de gênero; 2) Construção social da identidade e a diferença de gênero na
organização social "da vida pública e a vida privada."
A segunda unidade do caderno pedagógico propôs a pesquisa, análise
e reflexão sobre a importância dos movimentos sociais na luta pela igualdade
de gênero; discriminação de gênero e violência e também a institucionalização
dos direitos da mulher.
A terceira unidade do caderno pedagógico buscou explorar o espaço
escolar: gênero no cotidiano escolar. Nessa unidade analisamos o livro
didático; e a ocupação do espaço da escola, através dos jogos e brincadeiras
no pátio.

O estudo encontra-se organizado da seguinte forma: Constam na
Introdução deste estudo a justificativa, a problemática, os objetivos (geral e
específicos), o método e metodologia adotada.
Na segunda seção abordamos a História das Lutas e Conquista
Femininas no Brasil do século XX. Na terceira seção, priorizamos o tema
Mulher no Mercado de Trabalho. Na quarta seção, o tema escolhido foi
Imagens femininas no Livro Didático. Na quinta seção trabalhamos Currículo e
Gênero. Na sexta e ultima seção analisamos a proposta de implementação da
intervenção pedagógica. Considerações finais e referências.

2 A HISTÓRIA DAS LUTAS E CONQUISTAS FEMININAS NO BRASIL NO
SÉCULO XX.

Dar visibilidade a história das mulheres não é algo fácil de fazer, durante
muitos séculos a historiografia a manteve invisível, somente a partir da década
de 80 o tema emergirá como um campo de pesquisa para os historiadores.
Desde então, se percebe um número significativo de publicações e isso
demonstra o crescimento desse interesse.
Ao analisarmos a história de conquistas das mulheres, podemos
perceber que são longos anos de lutas, com raízes profundas e uma

construção cotidiana de conquistas que cruzou culturas e ideologias
específicas.
Em virtude de certas representações tais como: cuidado, docilidade,
piedade, fragilidade, entre outras correlatas foi construído um consenso entre o
sexo feminino, um ideário a respeito de uma inclinação natural ao lar e a
educação das crianças bem como destinadas exclusivamente ao casamento e
à maternidade espaço este definido como privado. Enquanto o masculino por
suas características naturais se ocupará da esfera pública.
No decorrer do século XX a teoria política feminista, em especial aquela
vinculada à abordagem da dominação, colocou em discussão a distinção liberal
entre público e privado.
Pateman (1983) em sua leitura sobre a cidadania feminina e a dicotomia
entre público e privado, foca sua teoria no contrato social. Pelo exame dessa
teoria, a autora vê o patriarcado e o contrato sexual (casamento e prostituição)
constituídos nesse pacto como responsáveis pela exclusão das mulheres da
cidadania. Nas palavras da autora, o contrato original é social e também
sexual, "é sexual no sentido de patriarcal", pois "cria o direito político dos
homens sobre as mulheres" e garante o "acesso sistemático dos homens aos
corpos das mulheres". Nesse modelo, assevera Pateman, esfera pública
(masculina) e privada (feminina) se dividem, mas só a primeira recebe atenção;
a segunda (privada) "não é encarada como sendo politicamente relevante.
Okin, (2008, p. 307) ao discutir a dicotomia entre público e privado
desenvolve uma analogia entre publicidade e privacidade e as camadas de
uma cebola: assim como numa cebola, em que uma camada está do lado de
fora de outra camada, que estará dentro de outra camada, alguma coisa que é
pública em relação a uma determinada esfera da vida pode ser considerada
privada em relação a uma outra. De acordo com esta afirmação, existe uma
multiplicidade de significados (e não somente um significado dual) relacionados
às dicotomias Estado/sociedade e não doméstico/doméstico.
Okin em sua análise opta por operar com a segunda separação,
“público-doméstico”, pelo fato de acreditar que é a permanência desta
dicotomia que torna possível aos teóricos ignorarem tanto a natureza política
da família quanto a relevância da justiça na vida pessoal e, por conseguinte,
grande parte das desigualdades de gênero.

Outra ambiguidade observada por Okin no interior da separação entre
público e doméstico é aquela resultante das práticas e teorias patriarcais do
passado, que tem sérias consequências práticas, principalmente no que toca
ao problema da dominação das mulheres, a saber, a divisão sexual do
trabalho, a qual tem fundamental importância para essa dicotomia, até em suas
bases teóricas:
Os homens são vistos como, sobretudo, ligados às ocupações da
esfera da vida econômica e política e responsáveis por elas,
enquanto as mulheres seriam responsáveis pelas ocupações da
esfera privada da domesticidade e reprodução. As mulheres têm sido
vistas como “naturalmente” inadequadas à esfera pública,
dependentes dos homens e subordinadas à família (OKIN, 2008, p.
308).

Historicamente

desconstruir

essa

naturalização

no

sentido

da

superação desse lugar, foi necessária muita luta e militância, para além
inclusive do movimento feminista.
Segundo Saffioti (1987, p.16) "a mulher foi incorporada no trabalho fabril
de forma subalternizada", com destaque para o fato de a sua remuneração ser
inferior a dos homens. Em casa cabia-lhe cuidar dos filhos e dos afazeres
domésticos. Com esse cenário de dificuldades as mulheres começam a
reivindicar por políticas que sirva de suporte à sua vida cotidiana como escolas,
creches para seus filhos, melhores salários, redução da jornada de trabalho,
entre outras políticas que atendam às suas variadas necessidades.
A partir da década de 60 do século XX, o movimento feminista ganha
força no cenário mundial e mostra que as questões domésticas perpassavam
os limites da intimidade do casal e tomavam ares políticos. O movimento
feminista torna-se porta voz dos problemas que envolvem as mulheres sob o
lema de “o privado é público”.
Na década de 70 ainda no campo social um tema ganha espaço para
discussão a violência doméstica, dando visibilidade ao assunto até então
considerado privado, e a ser resolvido na esfera do lar. A Assembleia Geral das
Nações Unidas adotaram a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), conhecida como a Lei
Internacional dos Direitos da Mulher. Essa Convenção visou à promoção dos
direitos da mulher na busca da igualdade de gênero, bem como, a repressão
de quaisquer discriminações.

No Brasil no período da Ditadura Militar inicia-se um movimento contra
esta forma de violência sob a bandeira de “quem ama não mata”, mobilizando a
sociedade contra a violência doméstica e rejeitando a tese de “legitima defesa
da honra” aceita pelo júri popular para absolver os réus dos assassinatos de
suas mulheres.
O processo de redemocratização do país deu suporte ao movimento na
elaboração de propostas que prevenissem e coibissem a violência doméstica e
possibilitassem a proteção das vítimas. Com isso alguns avanços foram
conquistados. Delegacias Especiais de Atendimento a Mulher, casas-abrigo
para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de risco de vida,
centros de referência e orientação à mulher bem como de orientação jurídica,
Conselho Nacional de Direitos da Mulher, Conselhos Estaduais e Municipais,
enfim uma institucionalidade necessário no atendimento às mulheres
brasileiras. Assim, para Santos (2001, p. 01)
forte e bem sucedida politização da temática da violência contra a
mulher pelo SOS-Mulher e pelo movimento de mulheres em geral fez
com que, em São Paulo, o Conselho Estadual da Condição
Feminina,[...], priorizasse essa temática, entre outras.

Desse modo, com o objetivo de modernizar os mecanismos de punição
e por fim à violência de gênero considerada atualmente a mais preocupante
questão sociocultural, a Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha,
sancionada em 7 de Agosto de 2006 e publicada no DOU no dia 8 de agosto
de 2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
mulher, nos termos do § 8º do art. 226da CF/88, da Convenção sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher e ainda dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher e altera o Código de Processo Penal, o Código Penal
e a Lei de Execução Penal.
Como resultados das conquistas de espaços públicos e das visibilidades
políticas, as mulheres começaram a “desnaturalizar3” as várias formas de
violência de que eram vítimas, tornando o respeito a sua pessoa, uma questão
de direitos humanos, uma questão de política pública.
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Assim, no próximo item falaremos sobre as conquistas no mercado de
trabalho.

3 A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

A grande mudança que afetou a classe operária, e também a maioria
dos outros setores das sociedades desenvolvidas no “Breve Século XX”,
conforme

Hobsbawm

(2002,

p.304-313),

foi

o

papel

impressionante

desempenhado pelas mulheres. A entrada delas no mundo do trabalho se dá
de forma mais intensa, durante a segunda guerra mundial, elas passaram a
ocupar (temporariamente) postos antes ocupados apenas por homens que
estando envolvidos com a guerra deixou vagos, e/ou em postos onde
necessitavam de pouca força física, considerados subalternos, porém, com
cargas horárias extensas.
O ingresso maciço das mulheres no mundo do trabalho não teve como
efeito imediato a tão almejada emancipação e o reconhecimento da igualdade
entre os sexos. Ao contrário do que imaginavam as sufragistas, o acesso ao
trabalho e a conquista de direitos civis não haviam elevado as mulheres à
condição de iguais. Para compreender esse fenômeno, no ano de 1949,
Simone de Beauvoir (1980) lançou um livro emblemático: O Segundo Sexo.
Nele, a autora constatava que, apesar das conquistas civis e do ingresso no
trabalho,

as mulheres

ainda

se

encontravam

presas

a

um

mundo

exclusivamente feminino:
“não se deve, entretanto, acreditar que a simples justaposição do
direito de voto a um ofício constitua uma perfeita libertação: hoje o
trabalho não é a liberdade. Uma senhora importante e bem pensante
fez recentemente um inquérito entre as operárias das fábricas
Renault; afirma que preferem ficar em casa a trabalhar na fábrica.
Sem dúvida, pois elas só conseguem a independência econômica no
meio de uma classe economicamente oprimida; e por outro lado as
tarefas realizadas na fábrica não as dispensam dos cuidados do lar.
Na hora atual (...) em sua maioria as mulheres que trabalham não se
evadem do mundo feminino tradicional; não recebe da sociedade,
nem do marido, a ajuda que lhes seria necessária para se tornarem
concretamente iguais aos homens.

A inserção das mulheres no mundo do trabalho, suas reivindicações e
lutas, serviram de subsídios para a criação e estruturação do Movimento

feminista, que trouxe como resultado, as conquistas sociais e políticas como o
uso da pílula anticoncepcional, o direito ao voto, direitos trabalhistas entre
outros mostrando que a emancipação feminina é possível e necessária.
Segundo Gonçalves (2004, p.6) as mulheres sempre trabalharam.
Porém, as suas relações com o mundo do trabalho foram transformando, tanto
em relação aos significados que a sociedade – e as próprias mulheres – atribui
ao seu trabalho quanto à forma como elas se inserem nas relações de
produção.

[...]

"a possibilidade

de

conciliar atividades domésticas e

profissionais parece atrair as mulheres porque lhes permitem adequar-se as
exigências do cotidiano, na família e no mercado de trabalho".
Para Antunes (2003) a dinâmica das sociedades capitalistas provocou
um acelerado desenvolvimento tecnológico, trabalhadores foram substituídos
por máquinas – a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. Neste
contexto, de avanço tecnológico, a partir da gênese do capitalismo, as relações
de gênero vêm se constituindo intrinsecamente, onde homens/mulheres e
máquinas tornam-se inseparáveis, o que Haraway denomina de cyborgs. Assim
Haraway (1991, p.3), define cyborg como
um organismo cibernético híbrido; é máquina e organismo, uma
criatura ligada não só à realidade social como à ficção. [...] somos
todos quimeras, seres híbridos teorizados e Fabricados ao mesmo
tempo como máquina e organismo [...] o cyborg é nossa antologia,
determina a nossa política é uma imagem condensada da imaginação
e da realidade material [...] é uma criatura pós gênero ,sem entretanto
nenhuma relação com a bissexualidade, simbiose pré edipiana,
trabalho não alienado.

Sendo assim, essa constituição cibernética faz com que homens e
mulheres dependam cada vez mais dos avanços tecnológicos. Seu processo
de definição do gênero é feito de forma artificial, se não estão satisfeitos com
qualquer

parte

do

corpo,

existem

procedimentos

que

facilitará

a

Mudança/transformação.
Mesmo com a inserção da mulher no mundo do trabalho, a divisão
sexual do trabalho é visível e traz elementos que comprovam que a mulher é
discriminada no âmbito público. Várias são as formas de discriminação que
sofrem, com extensa carga horária, baixos salários tendo sempre o discurso da
diferença entre homens e mulheres.
Por divisão sexual entende-se que

em termos estritamente biológico, a divisão sexual exprime as
diferenças, baseadas em características genéticas específicas, entre
os indivíduos do sexo masculino e os indivíduos do sexo feminino, no
que contribuem para a definição a identidade individual. Numa
perspectiva sociológica, a divisão sexual constitui uma forma
desigualdade, que se articula com outras, como a classe, a etnia e a
idade. Este tipo de divisão repercute-se sobre os homens e as
4
mulheres nos diversos espaços da vida social

No mundo do trabalho, há um aumento em postos para as mulheres,
porém de forma precarizada e desvalorizada, sua mão-de-obra tem valor
inferior ao do homem, os cargos que lhes são confiados precisam de menor
índice de qualificação, seus salários são inferiores, não possuem os mesmos
direitos que os homens. Assim, para Antunes (2006, p. 105)
vivencia-se um aumento significativo do trabalho feminino [...] no
universo do trabalho part time, precarizado e desregulamentado [...]
esta expansão do trabalho feminino tem [...] significado inverso
quando se trata da temática salarial, terreno em que a desigualdade
salarial das mulheres contradita a sua crescente participação no
mercado de trabalho. Seu percentual de remuneração é bem menor
do que aquele auferido pelo trabalho masculino. O mesmo
frequentemente ocorre no que concerne aos direitos e condições de
trabalho.

No âmbito do trabalho suas principais lutas foram pela redução da
jornada de trabalho e igualdade salarial. Alves (1983, 41) aborda que “através
de uma luta constante por seus direitos, as mulheres trabalhadoras romperam
o silêncio e projetaram suas reivindicações na esfera pública”. Nesse sentido,
continua Alves (1983, p.41) que o
avanço das operárias congrega homens e mulheres nas
organizações sindicais [...] participaram das greves e, como eles,
foram vítimas da repressão. O dia 8 de março, depois proclamado Dia
Internacional da Mulher, faz parte desta história de luta. Em [...] 1857
as operárias da indústria têxtil de Nova Iorque empreenderam uma
marcha pela cidade, protestando contra seus baixos salários e
reivindicando uma jornada de trabalho de 12 horas. Violentamente
reprimidas pela polícia muitas tombaram presas e feridas. Passados
51 anos, [...] em 1908 [...] operárias novamente saem às ruas
denunciando as mesmas condições degradante de trabalho e
acrescentando às suas reivindicações [...] a legislação protetora do
trabalho do menor.

A imagem da mulher ideal, associada ao casamento e ao cuidado com
os filhos, ainda é um entrave à emancipação feminina. A utilização dessa
imagem acaba por “naturalizar” e tornar a históricas as relações desiguais no
mundo do trabalho, que nada mais são do que construções sociais. Assim, a
4
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trajetória feminina em busca do seu reconhecimento enquanto trabalhadoras foi
e ainda é perpetrada por caminhos tortuosos, com refluxos e avanços que não
dependem apenas da sua vontade e organização, mas de uma correlação com
as forças produtivas vigentes.

4 IMAGENS FEMININAS NO LIVRO DIDÁTICO

O crescimento da importância do livro didático no contexto escolar
brasileiro remonta à década de 1970, com o processo de democratização
iniciado pelas reformas educacionais da época. É fato, desde então, a relação
que se estabeleceu entre o Estado, o mercado editorial e as escolas públicas
de 1º e 2º graus relação esta que passou pela década de 1980 e continua nos
anos 1990, cujo propósito é garantir o acesso dos alunos aos livros didáticos
necessários ao ensino público.
Amplamente utilizados por professores e alunos os livros didáticos
veiculam concepções de mundo e das relações sociais que desenvolvem
certos valores e atitudes nos alunos, constituindo-se elemento fundamental de
formação/informação de grande parte das crianças brasileiras.
A Comissão instituída pelo MEC para analisar os principais livros
didáticos de Estudos Sociais de 1a a 4a séries, usualmente solicitados a
FAE/MEC. Entre outros resultados, constatou-se que
há uma tendência marcante de transmissão explícita ou implícita de
preconceitos e estereótipos sociais e de uma visão mitificadora da
história e da vida em sociedade. Isto é constatado tanto nas obras
consideradas tradicionais quanto nas renovadas.
Com relação à abordagem dos conteúdos ressalta-se a difusão de
estereótipos e preconceitos raciais, políticos e culturais. A família, a
escola e a comunidade são tratadas como grupos harmônicos,
totalmente desvinculados da realidade espaço-temporal. Há,
explicitamente, uma tentativa de desmascarar a percepção da
diversidade das contradições e das diferenças presentes na
sociedade. As informações são generalizantes, muitas vezes
desatualizadas e enganosas e os erros conceituais são recorrentes
(AGUIAR, FONSECA, NADAI, STAMPACCHIO, 1994: 43-45).

Assim, o livro didático, como expressão de certo conhecimento, está
inserido em um contexto mais amplo, por vários motivos: porque visa à
formação/educação de um “cidadão” apto a se ajustar e a contribuir para uma

sociedade “moderna”; porque reflete a forma como esta sociedade pensa a si
mesma em termos de sua constituição histórica.
Em função desse caráter multidimensional do livro didático, com
características pedagógicas, político-ideológicas e econômicas, que o mesmo
seja condicionado a atuar, historicamente, como difusor de preconceitos em
relação ao trabalho, a sociedade e às relações sociais – incluindo aí as
relações de gênero.
Neste sentido, cabe questionar que tipo de percepção acerca da imagem
masculina e feminina e das relações entre os gêneros tem sido formado no
imaginário dos estudantes? Que comportamentos sociais têm sido sugeridos,
produzidos e reproduzidos nos textos didáticos, acerca das relações entre
homens e mulheres?
Segundo Faria5, a análise da sociedade se dá do ponto de vista da
conciliação da harmonia e da solidariedade: todos contribuindo com sua parte
para o bem comum – os “desvios” são considerados de caráter individual.
Neste Contexto o livro didático sequer considera a mulher fora do seu
espaço privado, ou seja, como alguém que participe do espaço público, do
espaço da produção e do poder.
A mulher em geral é discriminada no livro didático. Sua função é ser
mãe e cuidar da casa. A mulher não aparece como um ser humano
normal que trabalha para o progresso. [...] Poucas vezes a mulher
não aparece como mãe e daí ela tem alguma profissão. Mas ela é
citada em listas de profissões, no feminino. Trata-se sempre daquelas
profissões
tipicamente
femininas:
enfermeira,
bordadeira,
bibliotecária, professora, datilógrafa, costureira, cozinheira, diretora
de escola, babá. (FARIA, 1991, 41-42).

Segundo Faria, a mulher é sempre valorizada no livro didático na sua
função de mãe, à medida que é apresentada com reprodutora da força de
trabalho, enquanto procriadora, e como Mantenedora do lar.
Conforme Nosella (1979), a naturalização do trabalho feminino,
marcadamente doméstico, não só impede sua análise do ponto de vista
histórico e real como é fator de reforço da imobilidade social. Nesse sentido,
embora o homem pudesse cuidar das tarefas domésticas, a padronização e
naturalização das tarefas eliminam toda e qualquer possibilidade de debate
5

Faria pesquisou 35 livros didáticos de 2ª a 4ª séries do 1º grau, nas áreas de Comunicação e
Expressão, Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica. Foram analisados os títulos mais
vendidos em 1977 pelas principais editoras brasileiras. A autora enfatizou o conceito de
trabalho veiculado nos livros.

racional a respeito das tarefas do homem e da mulher. Para Charlot (1986, p.
206)
a escola não deve colocar um anteparo entre a criança e a vida
social, e, em nome da proteção da criança, acrescentar uma
alienação provocada pelas estruturas sociais injustas. A escola deve
proteger a criança da injustiça social. Mas não é isolando-a da
sociedade que pode fazê-lo. É, ao contrário, colocando a criança em
contato com a vida social adulta de tal sorte que não se empaste com
a exploração que nela reina, mas que seja, entretanto, capaz de
tomar consciência dessa exploração.

Assim, diante dessa constatação, exige-se um grande esforço de
articulação para que se possa interferir efetivamente na produção de
conhecimento no ensino básico, seja, dentre outras formas de intervenção,
através de discussões acerca dos textos didáticos usados nas escolas com os
próprios interessados, ou pela divulgação mais ampla dos resultados dos
debates e pesquisas.

5 CURRÍCULO E GÊNERO

É possível encontrar inúmeras definições para Currículo, pois elas têm
variado no tempo e no espaço. Algumas definições tendem a enfatizar o
conjunto de experiências adquiridas pelo aluno na escola. Outras estão
associadas a conteúdos e disciplinas a serem trabalhados com os estudantes
com vistas a determinados objetivos. O que o currículo é, depende da forma
como ele é definido pelos autores e pelas teorias que dele se ocupam. A
abordagem do currículo precisa, portanto, ser feita de uma perspectiva
histórica.
Tomaz Tadeu da Silva, estudioso do currículo no Brasil, levanta uma
questão fundamental a responder em relação ao currículo: que diz respeito aos
saberes, ou seja, quais conhecimentos devem ser ensinados.
Para responder a essa questão as teorias de currículo recorrem a
discussões sobre a natureza humana, a natureza do conhecimento, da
aprendizagem, da cultura e da sociedade, atribuindo a elas diferentes ênfases.
A pergunta o que? Revela que as definições e teorias de currículo estão
envolvidas com critérios de seleção que justifiquem a resposta que darão a

essa questão. O currículo é sempre o resultado de uma seleção de elementos
da cultura.
Tadeu ainda argumenta sobre o “o que?” ser ensinado nunca está
separada de “o para que?” Ou seja, para que devemos ensinar determinadas
coisas? Esta pergunta precede a anterior, porque o que deve ser ensinado
depende de um tipo de ser humano desejável para uma dada sociedade. A
cada tipo corresponderá um tipo de conhecimento, de currículo.
No fundo das teorias de currículo está uma questão de identidade, de
subjetividade. No curso dessa corrida que é o currículo, acabamos por nos
tornar o que somos. O conhecimento que constitui o currículo está vitalmente
envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade,
na nossa subjetividade.
O currículo escolar historicamente esteve implicado na construção das
identidades e das diferenças: “desde a sua constituição, a escola moderna é
marcada por diferenças. [...] ela continua sendo, para crianças e jovens, um
local importante de vivências cotidianas específicas e, ao mesmo tempo,
plurais” (MEYER; SOARES, 2004, p.08). Porém, não havia a preocupação em
questioná-las e problematizá-las. Dessa forma, historicamente, o currículo
escolar legitima as identidades hegemônicas (ocidentais, brancas, masculinas,
heterossexuais...) e contribui para posicionar as não hegemônicas como
inferiores, deficitárias, patológicas, desviantes: “as culturas ou vozes dos
grupos sociais minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas
importantes de poder costumam serem silenciadas, quando não estereotipadas
e deformadas, para anular suas possibilidades de reação” (SANTOMÉ, 1995,
161).
Dessa forma, a reflexão sobre o currículo problematiza os processos
pelos quais o mesmo legitima determinadas formas de vida e práticas culturais
e desautorizam outras. Assim, o currículo deixa de ser visto como “[...] uma
operação meramente cognitiva, em que certos conhecimentos são transmitidos
a sujeitos dados e formados de antemão” (SILVA, 1995, p. 195), como se
tivessem uma essência humana a ser extraída.
Nesse sentido, Não existe uma essência humana. A essência humana,
por uma operação de poder/saber, foi confundida com as identidades

hegemônicas. Todos os sujeitos são efeitos dos discursos que se dobram nos
corpos, produzindo identidades e diferenças. Desse modo, “[...] o currículo
pode ser visto como um discurso que, ao corporificar as narrativas particulares
sobre o indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos – e sujeitos
também muito particulares” (SILVA, 1995, p.195). "Portanto, os conteúdos nele
presente não podem ser considerados “neutros”, e desinteressados”. Ainda nas
palavras de Silva:
Quais grupos sociais estão incluídos – e de que forma estão incluídos
– e quais grupos sociais estão excluídos? Como resultado dessas
divisões, dessas inclusões e exclusões, que divisões sociais – de
gênero, raça, classe – são produzidas ou reforçadas?

Assim, os currículos escolares, apesar de aparentar uma aparente
neutralidade sempre tiveram atrelados a historia dos conflitos de classe, raça,
etnia, gênero, religião e etc.
Segundo Silva (1995), o currículo é masculino e machista. Para ele, ”um
currículo masculinamente organizado contribui para reproduzir e reforçar o
domínio masculino sobre as mulheres”.
Quando analisamos a literatura sobre o currículo oculto encontramos
correspondência entre o que é ensinado nas escolas, às crianças da classe
trabalhadora e o que lhes é “exigido” posteriormente no mercado de trabalho
estratificado. Essa mesma literatura, no entanto, pouco questiona ou analisa as
aprendizagens que, por meio do currículo, reforçam atitudes sexistas dos
estudantes.
A questão a ser posta para reflexão é como o gênero se manifesta no
currículo? Como as experiências e as perspectivas são nele abordadas? Que
espaço é dado a história das mulheres? O que é ensinado por meio do
currículo contribui ou não para formar nas mulheres identidades submissas?
Ainda segundo Silva (1995), qualquer esforço para tornar o currículo
menos falocêntricos tem de começar por uma revolução feminista nos
currículos e nas pedagogias das próprias instituições de formação.
Torna-se urgente incluir a temática Gênero e Diversidade na Escola
visando, portanto, desenvolver uma postura crítica em relação aos processos
de naturalização da diferença, embora reconheçamos que desigualdades
sociais e políticas acabam sendo inscritas nos corpos: corpos de homens e
mulheres, por exemplo, tornam-se diferentes por meio dos processos de

socialização. Obviamente, a questão do estatuto dessas diferenças é um
debate aberto e muito delicado, e a “verdade” sobre isso não deve ser
encerrada em uma cartilha ou doutrina de qualquer ordem. Ao contrário, a
escola precisa estar sempre preparada para apresentar não uma verdade
absoluta, mas sim uma reflexão que possibilite aos alunos e às alunas
compreenderem as implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o
tema e construírem sua própria opinião nesse debate. A idéia de que educação e
não doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo, pois
estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e fundamentais.
Conforme, (MOREIRA e CANDAU, 2007, p. 18). O currículo precisa estar

além de um mecanismo de poder e controle social, ser um instrumento que
ultrapasse a seleção de conteúdos, e se converter em “experiências escolares
que se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais e
que contribuem para a construção das identidades dos estudantes”.
6 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
A intervenção pedagógica foi realizada com estudantes do 1º ano, do
turno da manhã, do Colégio Estadual Tenente Sprenger – EFM – Núcleo
Metropolitana Área Norte. Aqui analisarei o processo de implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica e avaliarei as estratégias pedagógicas
utilizadas para atender as dificuldades diagnosticadas.
A proposta de trabalho apresentada foi o Caderno Pedagógico, com o
objetivo de proporcionar atividades aos estudantes, abrindo assim a
possibilidade do conhecer e a partir daí assumir uma atitude crítica e reflexiva
no sentido de desnaturalizar as relações de gênero.
1ª Ação – Conceito de Gênero
Discussão do conceito de gênero - Leitura de fragmentos de textos
sobre a construção social da identidade de gênero na organização social "da
vida pública e a vida privada". Texto base "segundo sexo" Simone de Beauvoir.
Reconhecer o conceito de gênero, numa perspectiva do que escreveu
Simone de Beauvoir no seu Livro O Segundo Sexo¹ É dela a famosa frase “não
se nasce mulher, torna-se mulher”. Com esta formulação, buscou - se
descartar qualquer determinação “natural” da conduta feminina. Trabalhar a

ideia de que não somos resultado das contingencias da natureza e sim de um
processo histórico e cultural. Ao apresentar o tema percebi entre os alunos/as
certa estranheza, visto o silenciamento existente na escola com relação ao
tema. A atividade solicitava aos estudantes que refletissem sobre a construção
social do ser "homem" e do ser "mulher".
Percebeu-se pelas narrativas que os estudantes conseguiram identificar
as diferenças na educação de meninos e meninas, atentando para uma
compreensão social e histórica de que existe um padrão de conduta e de
comportamentos diferenciados, que foram construídos social e historicamente
para meninos, meninas, homens e mulheres.
2ª, 3ª, 4ª Ação – Família - Cultura Patriarcal - Movimentos Sociais

Se conhecerem e refletirem sobre a diversidade dentro das famílias. E
entre as famílias, perceberem diferentes organizações familiares. A intenção
com essa atividade era o de ajuda-los/as a desfazer estereótipos e
preconceitos produzidos pela cultura patriarcal. Com a atividade os/as
estudantes perceberam a reordenação das famílias, observaram as mudanças
principalmente na sua constituição de base: pai, mãe e filhos. Oliveira (2009, p.
64). Analisa que “apesar das transformações da nova família, os traços típicos
da família anterior se mantém”.

Nas falas dos alunos, observou-se essa

realidade, mesmo refletindo e discutindo sobre os novos arranjos familiares
existem ainda a predominância do casamento monogâmico e também as
famílias monoparentais, ou seja, aquelas que as pessoas vivem sem conjugue
com vários filhos solteiros. Lévi-Strauss (1956, p.309) afirma que os
antropólogos, contrariando o conceito de que a família é resultante de uma
evolução lenta e duradoura, inclinam-se ao oposto dessa convicção, ou seja: A
família, consistindo de uma união mais ou menos duradoura, socialmente
aprovada, entre um homem, uma mulher e seus filhos, constitui fenômeno
universal, presente em todo e qualquer tipo de sociedade. Neste aspecto nas
falas os estudantes admitem a diversificação de papeis dentro das famílias e
que os rearranjos familiares também e estão presente em seus cotidianos.

5ª a 12ª Ação - Oficinas Pedagógicas

Para a continuação do dialogo sobre gênero optou-se pela organização
das oficinas pedagógicas. Corrêa (2000, p.150), aponta como estratégias para
a realização desta perspectiva de trabalho, as seguintes etapas: decidir o (s)
temas de estudo, que se refere à escolha realizada por pessoas que se propõe
a construir uma oficina, reunir todo o material possível sobre o tema, buscando
subsídios em materiais como revistas, filmes, livros, mas também nas
conversas cotidianas; o entendimento do tema que será abordado, que se dará
através do estudo e desenvolver estratégias para poder dizer sobre o tema,
podendo referir-se a qualquer meio disponível ou possível de ser criado.
As oficinas possibilitam um trabalho que inclui a participação de todos os
envolvidos, não distribuindo as pessoas em funções fixas como coloca Corrêa
(2000, p.122) no livro Pedagogia Libertária. O autor sinaliza que a oficina pode
permitir a quebra das “hierarquias do conhecimento o (...) que se dá muitas
vezes, pela detenção de um discurso especializado que justifica a maior
importância de quem profere em relação aos outros”.
Os/as estudantes foram estimulados a refletirem sobre as condições de
homens e mulheres em diversas culturas, provocando a construção de
percepções comparativas. Articular esses movimentos a ideia de defesa dos
direitos humanos. É fundamental que percebam que esses movimentos não
são importantes para os segmentos que representam, mas para toda a
sociedade que se pretende democrática. Temas como os que mobilizaram as
mulheres no século XX causaram grande sensibilização e muita controvérsia,
como o direito ao aborto e a Violência contra as mulheres. A liberdade para se
expressar proporcionada pelas oficinas colocou as claras o preconceito que se
construiu em relação ao movimento feminista, a visão é a de que feminismo X
machismo. Outro assunto bastante complexo é quando se discute o poder que
a sociedade a religião exerce sobre o corpo feminino, muitos entendem como
natural. Ainda sobre o corpo tem uma questão bastante polêmica que é sobre o
aborto. Nessa questão um grupo formado só com meninas apresentou um
trabalho muito bem elaborado se contrapondo a ideia de violência contra
mulher.

Titulo

do

trabalho

"Machismo

mata,

Feminismo

também".

Argumentando contra a discussão posta na sociedade sobre a liberação do
aborto e outros direitos.
As relações de poder estão nitidamente presentes através dos conceitos
considerados como “normais”. Isto pode ser percebido através dos seguintes
relatos durante a oficina.
"Ser mulher é sim querer casar ter filhos, cuidar da casa. Quem disse
que para ser feliz mulher tem que ter os mesmos direitos que os homens".
Mas houve relatos também falando da violência, da importância de Leis
como Maria da Penha e a Lei do Feminicidio.
Penso que o trabalho com diversos assuntos ligados a temática gênero
contribuiu para provocar inquietações dentro do espaço escolar, assim como
reflexões acerca de temas que fazem parte de nosso cotidiano e sobre os
quais pouco refletimos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A opção pela temática Gênero se deu pela verificação da ausência de
discussão da mesma no contexto escolar.
Notou-se ao desenvolver o trabalho com o tema Gênero a diminuição da
estranheza dos e das estudantes em relação ao assunto abordado.
Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado um material didático
pedagógico elaborado como suporte para o trabalho em sala.
O caderno pedagógico é um recurso didático que ofereceu meios para a
formação e informação sobre gênero e diversidade em sala de aula. Que teve
objetivo de promover uma escola inclusiva e não discriminatória. Assim, buscou
contribuir para

a formação

de

cidadãos e

cidadãs participativos/as,

reflexivos/as, autônomos/as, conhecedores/as de seus direitos e deveres e
engajados/as no contínuo trabalho de construção da cidadania.
O Caderno pedagógico de Gênero e Diversidade apresentou uma
configuração de estudo que procurou abarcar a teoria e a prática. Para cada
temática abordada, há um texto síntese em linguagem clara e acessível e a
seguir, o/a educador/a encontra “situações didáticas”, ou seja, sugestões de
ações docentes com estrutura pedagógica, comprometidas com as novas

percepções e atitudes com relação à diversidade. A partir dessas sugestões,
o/a professor/a adaptou novas situações de acordo com o seu contexto.
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