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APRESENTAÇÃO 

________________________________________________ 

 

 

Como professora da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora da área dos 

estudos de gênero e educação, venho investigando o universo 

feminino há algum tempo. Essa trajetória me levou a conhecer (e 

orientar) diversas pesquisas que caminham nessa perspectiva. É 

essa trajetória que me aproximou, em momento diversos, das 

mulheres pesquisadoras que apresento nesta obra. 

Dessa forma, Educação, Feminismos e Sexualidades é o 

resultado de diversas parcerias que venho estabelecendo ao longo 

de minha carreira acadêmica. Portanto, as autoras que produziram 

os textos que compõem este livro, são mulheres pesquisadoras que 

pude conhecer e dialogar em minha caminhada profissional. Foram 

minhas alunas, orientandas de cursos de pós-graduação e autoras 

de pesquisas nas quais eu tive o prazer de participar de suas 

bancas. Mas, para além disso, são também relações que se 

constituíram cheias de afetos, amizades e histórias. 

Sendo assim, este livro é um encontro, mas também uma 

homenagem. Uma homenagem à todas essas mulheres 

investigadoras que, pesquisando outras mulheres também se 

pesquisam. É assim que nós produzimos pesquisa. 

Esta coletânea também é uma forma de dar visibilidade a 

algumas pesquisas na área de educação realizadas em 

universidades do Rio Grande do Sul no campo dos estudos de 

gênero e feminismos, pois as pesquisas aqui apresentadas foram 

realizadas vinculadas a disciplinas e cursos de universidades 

gaúchas, basicamente da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e do 

Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL). 

O primeiro capítulo denominado Divisão sexual do 

trabalho: um tema central na/para a formação inicial de 

professores, de Adriana Lessa Cardoso, discute o tema do trabalho 
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docente, utilizando o conceito de divisão sexual do trabalho na 

formação inicial de professores, a partir de uma investigação 

realizada em um curso de Pedagogia. 

Já o segundo texto, de Márcia Cristiane Völz Klumb 

Coronel, denominado Mulheres e sindicalismo docente: entre o 

privado e o público, aborda a participação de professoras em 

sindicato docente, problematizando a participação das mulheres 

em espaços de luta política. Esse tema tem sido objeto de pesquisa 

da autora, tanto quando realizou o curso de Mestrado em Educação 

como agora na realização do curso de Doutorado em Educação.  

Em Os saberes e sabores da mulher artífice: histórias de 

vida e costura, Carla Melissa Barbosa traz à tona as histórias de 

vida e de trabalho de mulheres costureiras, dialogando om os 

referenciais de gênero e problematizando esta antiga profissão, 

majoitariamente feminina. 

No texto Entre a maternidade e o trabalho: a Mulher 

Maravilha, eu e minha aluna Fernanda Garcia de Medeiros 

buscamos realizar uma sistematização sobre o tema, a partir das 

leituras e debates realizados na disciplina do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFPel denominado Seminário Avançado: 

Estudos de Gênero, Teoria Feminista e Educação, onde muito se 

discutiu sobre a tensão entre a maternidade e o trabalho, 

realidade vivida na sua intensidade pelas autoras. 

Carline Schröder Arend também participou da mesma 

disciplina e no texto Discutindo gênero: possibilidades de 

reconhecimento a partir da redistribuição aproxima essa 

experiência com a pesquisa que vem realizando no curso de 

Doutorado em Educação da mesma instituição. O texto 

problematiza e discute a participação das mulheres em políticas 

públicas, basicamente o Programa Bolsa Família. 

  No texto Quando as mães dizem não aos padrões de 

gênero na educação de seus /suas filhos/as: um estudo sobre a 

discussão midiática em torno da educação de gênero “neutro”, as 

professoras Márcia Maria dos Anjos Gomes e Angela Dillmann 

Nunes Bicca trazem à tona a proposta apresentada em matérias 

veiculadas na mídia, onde mães assumem uma perspectiva de 
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gênero que foge aos padrões convencionais. O texto se refere a 

pesquisa realizada pela profa. Márcia Maria e sob orientação da 

profa. Angela, no curso de Especialização em Educação do IFSUL. 

As autoras apresentam e problematizam a proposta, buscando uma 

análise mais aprofundada sobre o tema em pauta. 

Na sequência, Maria Antonieta Machado Pereira da Silva, 

no texto Reprovação escolar de meninos e meninas no ensino de 

ciências traz os resultados da pesquisa que realizou entre 2012 e 

2013 no Curso de Especialização em Educação da Faculdade de 

Educação da UFPel, onde analisa a reprovação escolar, 

relacionando-a com as questões de gênero. 

Era uma vez... Uma história para as gurias e outra para os 

guris. Será? Com esse questionamento, Ani Camila Barcellos 

Pereira e Jenice Tasqueto de Mello apresentam uma investigação 

realizada com crianças. O texto se refere a pesquisa realizada pela 

profa. Ani Camila orientada pela profa. Jenice, no curso de 

Especialização em Educação do IFSUL. As autoras analisam um 

exercício de leitura e contação de histórias infantis, à luz dos 

referenciais de gênero, buscando perceber as representações de 

gênero que as crianças pesquisadas visibilizam. 

E, para encerrar esta obra, Maria de Fátima Alves dos 

Santos, em trabalho de pesquisa realizado no curso de 

Especialização em Educação da UFPel entre os anos de 2012 e 

2013, problematiza a participação de trabalhadores homens em 

escolas de educação infantil, no texto A presença do educador do 

sexo masculino na educação infantil.  

Assim, é com orgulho que apresento a presente coletânea, 

desejando que esta possa contribuir na formação dos/as 

leitores/as e fomentar novas investigações. 

 

 

Márcia Alves da Silva 

 

Janeiro de 2016 

[Organizadora] 
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DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO:  

um tema central na/para a formação inicial de professores 

 

Adriana Lessa Cardoso 

________________________________________________ 

 

 
Renascendo das “cinzas”, a questão do 

trabalho tornou-se novamente um dos 

mais relevantes temas da atualidade. 

Muitas são as interconexões e 

transversalidades que mostram o 

trabalho como questão central dos nossos 

dias. Como a destruição ambiental e a 

questão feminina, o labor humano mostra-

se como questão vital para a humanidade. 

Ricardo Antunes (2005) 

 

 

Este artigo busca uma reflexão sobre a formação de 

professores e como velhas práticas patriarcais se estabelecem no 

âmbito do ensino formal. Escrevo para compreender e explicar as 

relações de poder que se encontra na divisão social dos papéis 

atribuídos as masculinidades e feminilidades no espaço da 

formação inicial, tendo como base a condição do trabalho feminino. 

Buscamos refletir sobre a experiência em uma oficina sobre 

gênero e sexualidade na escola, ministrada para alunas de 

pedagogia na modalidade à distância. A ênfase política deste 

estudo é desconstruir a ideia da mulher ser a única responsável 

pelos cuidados com seus filhos/as, já que a condição do trabalho 

feminino vem se transformando ao longo do espaço tempo.   

Dessa forma, este texto é uma síntese dos estudos que 

venho realizando sobre divisão sexual do trabalho e ensino 

docente. A divisão sexual do trabalho é um caminho prático, 

concreto e imediato para instigar o conhecimento sobre os estudos 

feministas e de gênero. Talvez, seja uma boa forma desacomodar 

percepções ingênuas e fatalistas, e problematizar seu aparente 
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desinteresse na profissão docente, historicamente vinculada ao 

sexo feminino. Assim, venho buscando defender a importância de 

se estudar as relações de gênero e trabalho na escola, e saber 

como encontrar um espaço curricular na formação de professores 

para discutir esta temática e mesmo para somar esforços para 

contribuir com práticas que humanizem a cultura e a política. 

 Se a educação pressupõe formar seres humanos em 

sociedade e tal tarefa necessita considerar a complexidade de 

inúmeros fatores e variantes envolvidas, como estabelecer o 

momento e a intensidade de tal abordagem? Não fazê-la pode 

significar não problematizar as relações humanas e tomá-las como 

naturais ou não históricas. Embora os conteúdos devam ser 

ensinados a partir das concepções dos estudantes, esperar pelo 

interesse eventual dos sujeitos pode não ser suficiente para se 

estudar consistentemente de maneira que se possa conhecer um 

recorte significativo dos estudos teóricos e das pesquisas atuais 

sobre educação, feminismo e trabalho. E assim, deixar de entrar 

em contato com as contribuições deste campo especialmente no 

que se refere a minimizar desigualdades. Note-se que ao tensionar 

injustiças entre as pessoas, não é possível considerar apenas uma 

faceta ou característica, lutar pontualmente por apenas uma causa 

pessoal é mais uma forma de alienação, num mundo interligado, 

engendrado por uma história de eventos relacionais e 

interdependentes. Os preconceitos, as opressões, violências e os 

mitos estão vinculadas a uma visão individualista, estreita e 

insustentável de mundo. Partem de uma origem baseada no medo e 

na dominação, que precisam de seres humanos incompletos para 

perpetuar privilégios e egoísmos.  Qual sua relevância para 

formação humana? Assim escrevo para compreender e explicar as 

relações de poder que se encontra na divisão social dos papeis 

atribuídos as masculinidades e feminilidades no espaço da 

formação inicial, tendo como base a condição do trabalho feminino.  

A redação do artigo está estruturada em duas partes, 

sendo o primeiro para compreender sobre a divisão sexual do 

trabalho e o segundo se desenvolve a partir da aproximação com o 
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campo empírico: formação inicial de professores e a divisão sexual 

do trabalho como uma questão para debate nas escolas. 

 

Compreensões sobre divisão sexual do trabalho  

 

O trabalho visa o desenvolvimento humano, é uma 

atividade resultante do dispêndio de energias físicas e mentais, 

para produção de bens, por isso é central para a sobrevivência 

humana. O trabalho e suas relações foram se transformando ao 

longo do espaço tempo, pois cada sociedade tem uma forma de se 

organizar e as mudanças estruturais na sociedade ocidental, 

urbano industrial, que também é denominada por sociedade de 

consumo, caracteriza-se por uma produção de bens em massa que 

ao mesmo tempo que aliena permite que mais pessoas tenham 

acesso aos bens produzidos1.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) propõe o 

conceito de ‘Trabalho Decente’, como um conceito político que visa 

combater a pobreza e as desigualdades sociais; assim, prevê 

geração de mais e melhores empregos, com igualdade de 

oportunidades e de tratamento; desenvolvimento de ações de 

promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho. 

Destacando os seguintes aspectos: eliminação das barreiras de 

entrada das mulheres, especialmente das mais pobres, no mercado 

de trabalho; diminuição das taxas de desemprego e aumento das 

taxas de ocupação; diminuição das desigualdades de rendimento 

entre homens e mulheres, brancos/as e negros/as; diminuição da 

informalidade e aumento da proteção social, efetiva aplicação das 

convenções firmadas com a OIT.  

De acordo com a Constituição Federal, Capítulo III, Seção 

I, artigo 205, “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

                                                           
1 Para compreender mais sobre trabalho, modo de produção e organização do 

trabalho, ver Ortega (1995), Antunes (2005 e 2009), Harvey (2005) e Veleda da 

Silva (2011).    
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trabalho”. Estas três dimensões da existência humana são 

vinculadas umas às outras devendo haver um equilíbrio dinâmico 

entre elas que para se viver com saúde, qualidade e plenitude. 

Neste sentido as relações de trabalho e especificamente a divisão 

sexual do trabalho são temáticas centrais, considerando sua 

organização histórica, que estabelece, vida e degradação, criação 

e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e 

servidão (ANTUNES, 2005, p. 11). Deste modo passo a 

compreender a divisão sexual do trabalho como elemento 

fundamental para rever o trabalho como categoria central de 

análise. 

Segundo Lagarde, “El trabajo es uno de los espacio vitales 

diferenciados por género a partir de características sexuales” 

(2005, p. 112).  A autora desenvolve o conceito de madresposa para 

apresentar o mundo das mulheres, esse mundo gira em torno da 

maternidade e do matrimonio, estabelecendo o lugar da mulher que 

foi determinado e construído historicamente, para ela as mulheres 

sempre carregam o estereótipo de madresposa. 

Beauvoir ao escrever o livro “o segundo sexo” passa 

questionar a dualidade entre Natureza (feminina) e a Cultura 

(masculina) e enuncia sua conhecida máxima que,  

 
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum 

destino biológico, psíquico, econômico define a forma 

que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que 

qualificam como feminino. Somente a mediação de 

outrem pode constituir um indivíduo como um Outro 

(1980, p. 09). 

 

Neste mesmo argumento podemos trazer o mito do amor 

materno que foi questionado por Badinter (1985) por ser algo 

construído e não uma natureza humana, de modo que o amor 

materno não existiu em todas as épocas e meios sociais, é incerto, 

imperfeito, ou seja o amor materno não é um determinismo 

biológico, mas algo que foi construído principalmente na 
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consolidação da sociedade moderna industrial como forma de 

acabar com a mortalidade infantil.  O mito foi se consolidando com 

um discurso de devotamento, renuncia pessoal e imposição de uma 

mãe perfeita, feliz por estar cumprindo com seu papel natural.  

Deste modo, os mitos e as desigualdades que cercam a vida 

cultural, socioeconômica das mulheres passam ser importante para 

compreender tanto o trabalho feminino como o masculino e podem 

ser explicados a partir de diferentes perspectivas teóricas.  

Neste espaço de reflexão utilizamos a perspectiva feminista e as 

relações de gênero que se fundamentam nas sociedades 

patriarcais2 a partir da divisão sexual do trabalho, que influencia 

e determina qual é o espaço cidadão que as mulheres têm o direito 

de construir, significar e ocupar. 

Considerando que o sistema patriarcal condiciona a divisão 

sexual do trabalho, Engels considera que “a primeira divisão do 

trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação 

dos filhos” (1985, p.70). Segundo o autor a monogamia objetiva o 

controle da hereditariedade e a garantia da propriedade privada 

em uma sociedade patriarcal. De acordo com Martinez (1995), a 

divisão do trabalho segundo gênero é universal, existe em todas as 

culturas e regiões, para ela cada lugar tem suas especificidades e 

devemos considerar as variações territoriais, culturais e sociais. 

Segundo Kergoat,  

 
A divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: o da separação (existem trabalhos de 

homens e outros de mulheres) e o da hierarquização (um 

                                                           
2A sociedade patriarcal é caracterizada por ter o sexo masculino na posição de chefe 

de família, dono do patrimônio e provedor, é aquele que atua no espaço público. Já o 

que compete às mulheres nesta sociedade, são os afazeres domésticos e o cuidado 

com a família; por isto, as restringe à função reprodutiva, isto é, aquela que atua no 

espaço privado também denominado de reprodutivo. Entretanto, uma separação 

reducionista entre público e privado não poderia representar satisfatoriamente as 

nuances e entrelaçamentos dos processos históricos, segundo Saffioti, “O direito 

patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado” 

(2004, p. 54). O patriarcado consiste em um sistema político e histórico que compõe 

um modo de pensar e agir favorecendo hierarquias arbitrárias e desiguais entre 

mulheres e homens. 
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trabalho de homem “vale” mais do que um de mulher). 

Eles são válidos para todas as sociedades conhecidas, 

no tempo e no espaço (2009, p.67). 

 

Se antes a divisão sexual do trabalho era dividida em 

espaço púbico (tido como masculino) e privado (tido como 

feminino), com o passar do tempo estas divisões sofreram 

mudanças e foram se complexificando, já que as mulheres 

passaram a atuar mais no espaço público/produtivo, remunerado, 

seguindo a lógica do sistema patriarcal, onde ocupam postos de 

trabalho que as remetem ao fazer doméstico e familiar formando 

redutos ou guetos. Os trabalhos tanto femininos como os 

masculinos podem ser móveis, há trabalhos masculinos que se 

tornaram femininos, mas de modo geral as ocupações são 

masculinas ou femininas, os casos que mulheres e homens 

trabalham lado a lado tornam-se exceções (HIRATA, 2002), ainda 

podemos dizer que as mulheres ocupam principalmente os postos 

de trabalhos que os homens não desejam, por serem desvalorizados 

socialmente e pouco rentáveis, um exemplo é a indústria da pesca, 

que possui o maior número de mulheres atuando.  

Segundo Lamoureux (2009), a esfera privada atribuída às 

mulheres, se reduz cada vez mais, devido ao crescente acesso 

feminino ao mundo do trabalho remunerado, mas esta mudança 

ainda não elimina a responsabilidade da mulher pelo espaço privado 

do fazer doméstico e do cuidado com a família. Este trabalho, 

segundo a autora é um trabalho invisível que é feito não para si, 

mas para os outros, inferiorizado corroborando ao antigo modelo 

baseados na natureza feminina, no amor e no dever maternal. 

Carrasco traz uma questão importante ao afirmar que, 

 
No entanto, em uma perspectiva socioeconômica, pelo 

menos na economia oficial, a sustentabilidade da vida 

não tem sido nunca uma preocupação analítica central; 

ao contrário, usualmente é considerada uma 

“externalidade” do sistema econômico (2003, p. 12). 
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Neste sentido, implica a invisibilidade do trabalho 

doméstico e familiar, de acordo com a autora é um trabalho 

subjetivo, onde não se pode quantificar o tempo das relações de 

afeto, mesmo que determine as relações objetivas do trabalho 

remunerado e representado como aquele possível de verificação do 

tempo. Isto é o trabalho destinado ao cuidado familiar tem 

contexto diferente da lógica de mercado, considerando que o 

trabalho ainda tem sido estruturado na lógica patriarcal de um 

emprego estável masculino, em que o homem é o único provedor da 

família.  

Ainda de acordo com Carrasco (2003), 

 
A dupla participação das mulheres – no mercado de 

trabalho e na responsabilidade do lar – que 

originalmente se definiu como duplo trabalho e 

posteriormente como dupla presença, atualmente é 

denominada “dupla presença/ausência”, para simbolizar 

o estar e o não estar em nenhum dos lugares e a 

limitações que a situação implica sob a atual organização 

social (2003, p. 27). 

 

A atual organização laboral, passa a produzir uma 

insatisfação com o espaço doméstico familiar, já que a organização 

social do Estado, não contribui para este fazer, um exemplo 

clássico são os horários das creches e escolas públicas que não 

estão de acordo com os horários do trabalho remunerado. Este 

descompasso dificulta a inserção profissional da maioria das 

mulheres e possivelmente desvaloriza o trabalho doméstico 

familiar, afastando cada vez mais a possibilidade de uma divisão de 

tarefas entre mulheres e homens, já que é necessária uma quebra 

de paradigma, onde o homem seja parte deste fazer, pois 

entendemos ser fundamental a participação de todos, 

independentemente do sexo para a manutenção humana.  

Bruschini considera que, “para as mulheres, a vivência do 

trabalho implica sempre a combinação dessas duas esferas” (2007, 

p. 542). No Brasil, o tempo médio semanal dedicado aos afazeres 

domésticos pelas/os ocupadas/os é de 9,5 para os homens e 21,6 
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para as mulheres (DIEESE, 2011). Diante desses dados, podemos 

afirmar que as mulheres possuem uma dupla jornada de trabalho, 

o que dificulta a qualificação e a competitividade necessária para 

conquistar melhores empregos e cargos de tomada de decisão. 

Além dos efeitos da divisão sexual do trabalho, a condição 

do trabalho feminino tem sofrido o agravante da flexibilização, 

característica inerente ao mundo globalizado contemporâneo. 

Harvey pondera a respeito do paradoxo do efeito social do 

trabalho flexível e precarizado: “a tendência dos mercados do 

trabalho é reduzir o número de trabalhadores “centrais” e 

empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra 

facilmente e é demitida sem custos sociais quando as coisas ficam 

ruins” (2005 p.144). Esta visão do autor baseia-se na teoria 

marxista, pois diante destas novas circunstâncias, as mulheres 

passam a assumir os postos de trabalho precarizado e, 

paralelamente, continuam com a responsabilidade do trabalho 

doméstico e familiar, fato este, usado tanto para utilizar ou 

dispensar o trabalho feminino, pois culturalmente as mulheres 

podem ser sustentadas pelo provedor da família, isto é, voltar ao 

espaço doméstico sem remuneração. Segundo este autor, 

 
Não apenas as novas estruturas do mercado de trabalho 

facilitam muito a exploração da força de trabalho das 

mulheres em ocupações em tempo parcial, substituindo 

assim os trabalhadores homens centrais melhor 

remunerados e menos facilmente demitíveis pelo 

trabalho feminino mal pago, como o retorno dos 

sistemas de trabalho doméstico e familiar e da 

subcontratação, permite o ressurgimento de práticas e 

trabalhos de cunho patriarcal (2005, p. 146). 

 

No modelo cultural fundado no sistema patriarcal 

considera-se que as mulheres podem ser sustentadas 

economicamente por pais e maridos e que seu salário é um 

complemento para a renda familiar, sendo assim, ocorre uma certa 

estabilidade de empregos masculinos nos postos de trabalho 

melhor remunerados, e a substituição dos homens por mulheres ou 
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a preferência por mulheres em postos de trabalhos precarizado, 

com maior risco ao desemprego3. Por outro lado, teóricas 

feministas consideram que as mulheres não são mais dispensadas 

do trabalho assalariado em tempos de recessão (MARTÍNEZ, 

MOYA e MUÑOZ. 1995, p.100). 

A partir dos anos 1970, as mulheres passaram a ocupar 

diversos postos de trabalho, e isto é uma conquista que não tem 

mais volta. Caso contrário, o retorno das mulheres ao espaço 

doméstico e familiar, e a total dependência masculina, levaria a 

pensar que a luta das mulheres e os movimentos feministas não 

tiveram avanços. Ao contrário, estamos cada vez mais buscando o 

empoderamento e a autonomia financeira, bem como os arranjos 

familiares sofrem mudanças haja vista que o número de mulheres 

chefe de família vem aumentando. Entre 2001 e 2009, o percentual 

de famílias brasileiras chefiadas por mulheres subiu de 

aproximadamente de 27% para 35% (DIEESE, 2011). 

Um modo de buscar a autonomia financeira é a 

escolaridade. Esta vem possibilitando a inserção das mulheres no 

mundo do trabalho. Por isso, ponderamos que a flexibilização do 

trabalho também possibilitou que as mulheres passassem a ocupar 

o espaço produtivo, ainda que prevalecendo as desigualdades de 

gênero. De acordo com Bruschini 

 
Ao contrário do que seria esperado, essa 

reestruturação industrial não produziu uma volta ao lar 

das trabalhadoras industriais e mais, estas ainda 

ampliaram um pouco sua participação no mercado de 

trabalho (2007, p. 37). 

 

Os fatores que levam cada vez mais as mulheres ao 

mercado de trabalho brasileiro são as transformações 

demográficas, culturais e sociais. Podemos destacar o aumento da 

escolaridade feminina que de acordo com IBGE (2006) as mulheres 

ocupadas em 2004 possuem escolaridade superior à dos homens 

ocupados, uma média de 8,6 contra 7,6 anos de estudo para o 

                                                           
3 A este respeito ver em Bruschini (2007) e Vargas (2008).   
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urbano e 4,3 frente a 3,8 anos no rural. A pesquisa mostra que a 

distribuição da população com nível superior também é desigual: os 

homens estão em atividades mais diferenciadas enquanto as 

mulheres se concentram no campo da educação, saúde e serviços 

sociais (46,1%). 

Com as mudanças demográficas, as leis e convenções 

internacionais que regulamentam os direitos das mulheres e as 

políticas públicas que favorecem a sua inserção nos espaços 

produtivos, a condição do trabalho feminino vem melhorando, pois 

passou a ser entendido como fundamental para o equilíbrio 

financeiro das mulheres e da família. Representa uma forma de 

autonomia e empoderamento social e não mais o assalariamento 

como um mero complemento da renda familiar. 

Por entender as mulheres como trabalhadoras pensamos 

que as escolas públicas principalmente e as práticas educativas 

devem contextualizar historicamente as conquistas e lutas para 

questionar os mitos em torno do universo feminino e buscar a 

equidade de gênero no trabalho remunerado, por isto a importância 

de um espaço maior no currículo da formação inicial de professores 

para discutir a temática, já que através deste contexto podemos 

seguir lutando e também desconstruindo velhas práticas que 

implicam as mulheres como única responsável pelos filhos/as, tendo 

como exemplo as reuniões de pais e responsáveis que maioria das 

vezes são compostas em maior número por mulheres, confirmando 

o modelo patriarcal de que a responsável pela educação é a mulher. 

 

Aproximações com o campo empírico: formação inicial de 

professores e a divisão sexual do trabalho como uma questão 

para debate 

 

Trazendo um pouco da minha experiência como 

pesquisadora feminista, realizei uma oficina denominada de 

“Gênero e Sexualidade na Escola” ministrada para alunas4 do Curso 

                                                           
4 As alunas estavam concluindo o curso de pedagogia, trouxeram suas experiências e 

vivências do cotidiano escolar, pois durante a graduação em pedagogia acompanham 
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de Pedagogia. Nesta oficina, foi possível perceber que as 

estudantes tinham um elaborado discurso de que não se deve fazer 

diferenças entre homens e mulheres e na escola dizemos meninos 

e meninas e condenavam qualquer forma de preconceito e 

discriminação, no entanto, ao trazer questões reais, foi visível as 

contradições, muitas alunas demonstraram em seus discursos que 

ainda não conseguimos romper com as velhas práticas patriarcais 

que determinam os espaços femininos e masculinos baseados 

unicamente no sexo, uma visão demasiadamente biológica que 

desconsidera construção cultural e social que permeia o devir 

humano, mesmo com boa bibliografia para desconstruir os mitos do 

universo feminino. 

Na tentativa de desconstruir mitos e de repensar os 

papeis atribuídos apenas as mulheres um dos temas abordados na 

oficina foi a divisão sexual do trabalho, com base na desconstrução 

do mito do amor materno, com ênfase aos papeis conferidos aos 

integrantes familiares, para os papeis de gênero, neste sentido, foi 

questionado para 23 alunas sobre a responsabilidade dos cuidados 

com as/os filhas/os. Foi problematizada a situação hipotética a 

seguir: “ao precisar ligar para algum responsável de uma criança 

com febre, quem é chamado a comparecer na escola?” dezoito (18) 

alunas da turma argumentou que a mãe deve ser chamada, cinco 

(05) alunas consideram que pode ser tanto o pai como a mãe, mas 

assume que a prática ainda permanece de chamar a mãe, nenhuma 

respondeu como opção o pai e/ou outro responsável, de acordo com 

o gráfico abaixo.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
uma escola parceira para realizar sua formação com ênfase na práxis pedagógica. 

Ainda muitas das alunas já são professoras, estão fazendo uma segunda graduação. 
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Gráfico 1: ESCOLHA PARA COMPARECIMENTO NA ESCOLA 

 

Fonte: Curso de gênero e sexualidade na escola CLPD/UFPEL, 2014. 

[Elaboração: A autora]. 

 

As estudantes justificaram a escolha da mãe de acordo 

com mito do amor materno, ou seja com o pressuposto naturalista 

do amor materno, e com a manutenção do patriarcado que define a 

mulher como única responsável pelo cuidado das/os filhas/os. 

Segue alguns trechos:  

a. “Porque a mãe geralmente é a pessoa que tem uma maior 

ligação com a criança.” (Aluna A) 

b. “Geralmente quem faz a matrícula das crianças é a mãe e 

deixa seu telefone como principal contato. Deixa também 

outras opções que pode ser o pai, a avó uma tia etc” (Aluna 

B) 

c. “Há vários motivos para isso: a mãe pode ser mais 

acessível, a chefe da mãe pode ser mais condescendente, 

a criança é criada só pela mãe, os pais resolveram acordar 

que primeiro se ligue pra mãe e se está não consegue se 

deslocar até a escola, ela ligará para o pai. E mãe é mãe, e 

geralmente conhece muito mais o filho, em questão 

emocional.” (Aluna C) 

d. Pois a mãe tem mais facilidade de conseguir sair do 

trabalho para atender seu filho. (Aluna D) 
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e. Na escola onde trabalho a ligação é feita para quem o 

responsável no ato da matrícula indica que seja avisado.  

Poucas vezes é deixado o número do pai. (Aluna E) 

As alunas que indicaram a opção ambos, ou seja tanto a 

mãe como pai podem e devem ser chamado na escola, justificaram 

suas respostas, considerando que ainda são as mães que são 

chamadas, mas consideraram a possibilidade de desconstruir a 

ideia de que seria ela a única responsável, segue dois excertos: 

a. “Normalmente são as mães que têm um contato maior com 

a escola, onde, culturalmente, acabam se tornando a única 

responsável pelos filhos, por isso quase sempre é a 

primeira a ser chamada nestes casos, além disso, muitas 

famílias já não possuem a mesma estrutura de 

antigamente, então, com pais separados, na maioria das 

vezes as crianças acabam ficando com as mães, porém já 

é possível encontrar pais ocupando este lugar, pois as 

mulheres de hoje já possuem mais respeito e espaço na 

sociedade. É papel da escola também incentivar e buscar 

os pais para o ambiente escolar, se responsabilizando e 

participando de maneira mais significativa da vida de seus 

filhos.” (aluna F) 

b. A primeira resposta seria a mãe. Mas procuro aquele que 

estiver mais próximo. (aluna J) 

Deste modo ao analisar criticamente os discursos, pude 

perceber que as alunas estão inseridas em um discurso fundado na 

modernidade, apoiadas em uma Ciência e em um Estado-nação que 

auxiliou a construir os mitos que cercam o mundo feminino, tendo 

como paradigma o pressuposto biológico e naturalista, da 

madresposa e do mito do amor materno, negando qualquer outra 

forma de ser mulher no mundo, seus desejos foram substituídos 

pela culpa e pela condição contraditória da dualidade natureza e 

cultura, sendo a segunda negada e silenciada.  

De acordo com Badinter  

 
Enclausurada em seu papel de mãe, a mulher não mais 

poderá evitá-lo sob pena de condenação moral. Foi essa, 
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durante muito tempo, uma causa importante das 

dificuldades do trabalho feminino. A razão também do 

desprezo ou da piedade pelas mulheres que não tinham 

filhos, do opróbrio daquelas que não os queriam. Ao 

mesmo tempo em que se exaltavam a grandeza e a 

nobreza dessas tarefas, condenavam-se todas as que 

não sabiam ou não podiam realizá-las à perfeição (1985, 

p. 237).  

 

A instituição escolar colabora para o mito do amor 

materno, ao compreender que o pai está sempre ocupado com o 

sustento da família e que é o único provedor econômico, pouco 

considera que está realidade mudou, ainda que algumas famílias 

mantenham tais práticas a maioria das mulheres atualmente 

carregam o peso da dupla/tripla jornada de trabalho. E certamente 

não conseguem mais sustentar o mito do amor materno que 

restringe as mulheres no espaço privado, este cárcere a 

maternidade foi exaltada como a única opção tida como 

maravilhosa, mesmo a dor para parir e amamentar era enaltecida 

como bela e natural, bem como diz o ditado popular, “ser mãe é 

padecer no paraíso”. Atualmente, ao meu ver, as mulheres, ainda 

que de forma tímida passam a exigir de seus cônjuges a divisão de 

tarefas, mas mesmo assim carregamos o estigma, que mais trouxe 

dor e sofrimento que propriamente auxiliou em uma educação 

voltada para um ser humano mais coerente e menos perverso. 

Sob o mesmo ponto de vista, as alunas corroboram para 

uma análise da presença/ausência dos espaços femininos, ao 

atribuir que a mulher pode dar “uma saidinha” para cuidar da/o 

filha/o diferentemente do segundo exemplo que ainda mantém a 

mãe como primeira opção, mas acredita em algumas mudanças onde 

o pai deve/pode ser responsável pelo cuidado dos filhos, deste 

modo, considerar que ambos tem responsabilidades, busca 

igualdade de oportunidades para homens e mulheres, visto que se 

as divisões de trabalho no ambiente doméstico, auxilia as mulheres 

na construção da identidade profissional, sem sobrecarregar uma 

das partes. 
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Buscamos desconstruir este paradigma do primeiro 

exemplo, ao problematizar diante de dados empíricos, pois usar 

critérios sem ter a mãe como a principal responsável é muito 

importante, assim construímos uma sociedade que homens e 

mulheres dividam responsabilidades domésticas e familiares. 

Compartilho da ideia de Badinter (1985) que o amor é algo 

construído e que os homens, bem como as instituições 

organizacionais da sociedade devem questionar sobre o papel do 

homem frente as responsabilidades familiares.   

A relação familiar que busca a divisão igualitária de 

tarefas doméstica e o cuidado familiar, e que nega o determinismo 

biológico materno, proporciona um equilíbrio emocional e de 

competitividade/cooperatividade no mundo do trabalho para as 

mulheres já que elas igualmente aos homens precisam de tempo 

para dedicarem a suas carreiras. Também precisamos questionar 

se todas as mulheres precisam ou querem ser mães, para evitarmos 

o abandono afetivo das crianças.   

Carrasco (2003, p. 30) considera cinco grandes categorias 

para uso do tempo, que seria: tempo de necessidades pessoais, 

tempo de trabalho doméstico, tempo de mercado de trabalho, 

tempo de participação cidadã, e tempo de ócio. A autora considera 

que o tempo das necessidades pessoais, da participação cidadã e 

de ócio são bastante flexíveis e em detrimento dos outros tempos 

eles se reduzem consideravelmente. As mulheres como dedicam 

muito tempo aos fazeres domésticos e cuidados com a família tem 

mais dificuldades em assumir suas carreiras como prioridade, pois 

implica sempre a ausência/presença em espaços determinados 

como possíveis para elas.  

Estas respostas são uma pequena vivência tanto minha 

como das alunas enquanto sujeitos aprendentes, mas acreditamos 

que as escolas ainda naturalizam o papel da mulher como única 

responsável, apesar da divisão sexual do trabalho ter mudado 

significativamente, e as mulheres ocuparem o espaço de trabalho 

remunerado, indicando velhas práticas patriarcais. Também 

consideram pouco as contribuições da 4ª Conferência Mundial 

sobre a Mulher, realizada na China, em 1995, com as diretrizes 
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indicando que a escola deve “evitar” atitudes sexistas para não 

refletir na vida adulta. Esta importante conferência busca 

conscientizar sobre a equidade de gênero, onde as mulheres e 

homens teriam uma educação igualitária, oferecendo as mesmas 

condições de escolhas e responsabilidades para ambos os sexos.  

 

Considerações finais  

 

Após esta vivência percebi que ainda algumas instituições 

de ensino básico e também o próprio currículo da formação de 

professores pouco contribui para questionar o determinismo 

biológico nas relações de gênero, haja visto que mantém velhas 

práticas patriarcais, estás estão naturalizadas, devido ao fato de 

que nós professoras entendemos que quem cuida de criança é 

mulher, o próprio magistério é um espaço de trabalho feminino, 

deste modo reproduz o sistema patriarcal que determina o lugar 

da mulher. Mesmo que as mulheres estejam em sua grande maioria 

ocupando o espaço público atribuímos exclusivamente a ela o 

cuidado com os filhos, também naturalizamos a dupla jornada, a 

presença/ausência dos espaços laborais, como se isto não 

trouxeste prejuízos profissionais. 

Outro fato que está naturalizado no discurso das alunas é 

o princípio organizador da hierarquia, segundo Kergoat (2009), um 

trabalho de homem vale mais que um trabalho de mulher. A divisão 

sexual do trabalho tendo dois espaços o público e o privado, 

seguindo a lógica patriarcal. Mulher não trabalha, lugar de mulher 

é em casa (espaço privado), que o que vale é o trabalho masculino, 

remunerado (espaço público), e tais práticas que não são mais 

possíveis porque as mulheres ocupam os espaços públicos, e isto é 

um acontecimento que não tem mais volta, tendo então uma nova 

configuração do trabalho, mas ainda mantemos as velhas 

concepções que quem trabalha é o homem e a mulher tem tempo 

disponível para cuidar dos filhos e familiares. 

Por isto, está entranhado no imaginário social que 

mulheres têm mais tempo para ir na escola buscar a/o filha/o, seus 

empregadores são mais condescendentes, o que é um mito, pois as 
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mulheres possuem maior dificuldade para se empregar que os 

homens, já que tem menos tempo para dedicar-se a suas 

profissões. A empresa tanto de pequeno, médio ou grande porte 

visa o lucro e o máximo de rendimento do funcionário, então não 

faz diferença na hora de exigir o cumprimento das funções 

contratadas. 

A coexistência na criação e educação das/os filhas/os vem 

sendo cada vez mais indicada para o bem estar da sociedade, 

devido as mudanças estruturais e estruturantes das relações 

familiares. Os homens não são mais os únicos provedores da 

família, nem as mulheres tem uma renda para auxiliar nas despesas 

da casa. Por isto, como formadores de professores e professores 

precisamos desconstruir o mito do amor materno, e que homens 

não sabem cuidar e ser amorosos com seus familiares. 

As alunas muitas vezes reproduzem um discurso de que 

não existem diferenças entre homens e mulheres, contudo elas 

acabam praticando e reforçando práticas patriarcais históricas 

que cotidianamente causam efeitos negativos na sociedade em 

geral, por isto a afirmação de que é fundamental incorporar as 

temáticas da divisão sexual do trabalho na formação inicial de 

professores, para que assim possamos construir uma sociedade 

mais equânime. 
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MULHERES E SINDICALISMO DOCENTE:  

entre o privado e o público 
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________________________________________________ 

 

 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos temos acompanhado um crescente 

número de movimentos e ações tencionando uma sociedade mais 

justa e democrática para as mulheres. Os movimentos feministas 

se destacam neste aspecto, especialmente com a introdução dos 

estudos de gênero, que possibilitaram um novo olhar para as 

desigualdades históricas sofridas pelas mulheres, não mais 

legitimadas e justificadas unicamente em explicações e 

determinismos biológicos. Sob a luz de análises feministas, hoje já 

se tem conhecimento que, em todas as culturas, a diferença sexual 

serve como uma espécie de “fundamento cósmico”, segundo Marta 

Lamas (2002, p. 70), para a subordinação das mulheres, em outros 

termos, a opressão das mulheres se efetua a partir do anatômico 

e do reprodutivo.  

Neste contexto também é comum discussões sobre os 

impactos negativos para o sexo feminino gerados pela tradicional 

divisão entre esfera pública/produtiva e privada/reprodutiva, que 

acabou restringindo o espaço das mulheres ao lar e sua submissão 

a atividades pouco valorizadas socialmente. Segundo Carrasco 

(2003) não há o mesmo reconhecimento social para os espaços, 

trabalhos e atividades ligadas aos processos de vida e reprodução. 

No entanto, ainda hoje, diante de todos os avanços e 

progressos feministas, inclusive de mulheres ocupando espaços 

públicos e profissionais antes julgados inadequados à figura 

feminina, não se chegou a um total rompimento da visão que associa 
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sua figura a elementos e valores do âmbito privado/reprodutivo, 

marcados por um menor prestígio social. Tal fato, reflete-se 

diretamente na oportunidade de emprego para as mulheres no 

mercado de trabalho, ocupando-se estas, muito frequentemente, 

de atividades com menor status e menor ganho salarial comparada 

aos homens.  

Este artigo pretende, portanto, discutir possíveis 

implicações e influências das representações sociais tradicionais 

que vinculam as mulheres à esfera privada/reprodutiva na relação 

e participação de mulheres docentes na organização sindical de sua 

categoria. Para tanto, o texto se apoia em dados oriundos de uma 

investigação, cujo objetivo foi analisar o uso do gênero em 

pesquisas sobre sindicalismo docente realizada em programas 

brasileiros de pós-graduação. 

A fundamentação teórica apoia-se, em especial, em Scott 

(1995) e Schiebinger (2001) para compreensão das relações de 

gênero. O entendimento acerca do conceito enquanto “um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos” (SCOTT, 1995, p. 86), ou ainda, que o 

gênero “denota entendimentos multidimensionais e mutáveis do 

que significa ser um homem ou uma mulher no interior de um 

determinado ambiente social” (SCHIEBINGER, 2001, p. 46), nos 

dá suporte para refletir sobre diferentes aspectos sociais e 

significados que constituem as representações de mulheres, 

enquanto docentes sindicalistas, nos ambientes sociais em que 

atuam. 

Em termos de procedimentos metodológicos da pesquisa 

que serviu de base a este texto, foi feito um levantamento de 

dissertações e teses que abordavam gênero e organização sindical 

docente, cujos resumos se encontravam publicados no Banco de 

Teses CAPES – Resumos. A seleção dos trabalhos deu-se por meio 

de resumos que continham a palavra-chave gênero e expressões 

como sindicalismo/sindicato/associação docente/associação de 

professores e organização docente. Por fim, oito pesquisas 

atenderam aos critérios estabelecidos, são elas as seguintes: 
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Tabela 1: Dissertações e teses selecionadas que abordam 

gênero e sindicalismo de docentes - CAPES - 1987/2011 

 
Autora Título/Ano Área de 

conhec. 

Nível Inst./ 

Região 

Orient. 

Ruth Bernardes 

de Sant'ana 

Professores de 1º e 2º 

graus: representação 

social e mobilização 

coletiva/1993 

Sociologia M USP/ 

Sudeste 

Teófilo de 

Queiróz 

Junior 

Fábia Liliã 

Luciano 

Carminati 

Conflitos e confrontos 

de mulheres professoras 

no movimento de 

greve/1993 

Educação M UFRGS/

Sul 

Guacira 

Lopes 

Louro 

Corina Michelon 

Dotti 

Representações de 

mulheres-professoras: 

incursões nos espaços 

público e privado/1994 

Educação M UFRGS/

Sul 

Merion 

Campos 

Bordas 

Margaret Maria 

Chillemi 

Produção de 

subjetividade, militância 

e gênero/1997 

Psicologia M PUC-

RS/Sul 

Jorge 

Castellá 

Sarriera 

Maria de 

Lourdes Mazza 

de Farias 

Nem rosa, nem azul: 

relações de gênero na 

família, na escola e no 

sindicato/1998 

Educação M UFPR/ 

Sul 

Naura 

Syria 

Carapeto 

Ferreira 

Cláudia Pereira 

Vianna 

Os nós do nós: crise e 

perspectivas da ação 

coletiva docente em São 

Paulo/1999 

Educação D USP/ 

Sudeste 

Marília 

Pontes 

Sposito 

Kátia Pereira 

Coelho Camargo 

Relações sociais de 

gênero entre mulheres / 

professoras na Regional 

de Palmeiras de Goiás e 

sua repercussão no 

mundo do trabalho 

/2007 

Educação M PUC-

Goiás/ 

Centro 

Oeste 

Lúcia 

Helena 

Rincón 

Afonso 

Joseane Maria 

Parice Bufalo 

Nem só de salário vivem 

as docentes de creche: 

em foco as lutas do 

Sindicato dos 

Trabalhadores no 

Serviço Público 

Municipal de Campinas 

(STMC-1988-

2001)/2009 

Educação D UNICAMP

/Sudeste 

Ana Lúcia 

Goulart 

de Faria 
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Fonte: Elaboração da autora com base no Banco de Teses –  

Resumos CAPES (22/10/12) 

 

Com base no conjunto de trabalhos, primeiramente 

abordaremos, de forma breve, acerca da histórica associação das 

mulheres ao espaço privado e seus reflexos na docência, para, na 

sequência então, adentrar na questão específica que será discutir 

sobre possíveis influências desta histórica associação na relação 

de mulheres com o sindicato docente. 

 

Mulheres docentes: entre o mundo público e privado 

 

Segundo Schiebinger (2001, p. 142), assiste-se na Europa, 

em especial no século XVIII, uma divisão, em termos políticos e 

econômicos, entre esfera pública do governo e das profissões 

ocupada por homens e esfera privada da família e do lar atribuída 

às mulheres. Durante sua extensa e aprofundada análise do lugar 

das mulheres e do gênero na ciência, que deu origem à obra 

intitulada “O feminismo mudou a ciência?”, a autora, comenta tal 

separação entre público e privado, vista por muitos, como mais uma 

das razões que teriam influenciado a exclusão das mulheres da 

ciência. Uma vez que, as virtudes femininas ideais para a mulher do 

lar, doméstica, emergiram como um contraste ao mundo público, do 

qual fazia parte a ciência: 

 
A ciência fazia parte do território que cabia à parte 

masculina, nessa reestruturação da cultura no século 

XVIII. Porque a ciência, como qualquer outra profissão, 

habita o domínio público em que as mulheres (ou a 

feminilidade) não ousavam agir, a ciência veio a ser vista 

como decididamente masculina (SCHIEBINGER, 2001, 

p. 143).  

 

Semelhantemente diria a autora feminista Cristina 

Carrasco (2003, p. 18): “vivemos em um mundo onde a ciência e a 

cultura têm sido construídas pelo poder masculino”.  
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Do mesmo modo que, algumas profissões e atividades, 

como no caso da ciência, consagraram-se como habilidades 

masculinas, com o tempo surgiram os tradicionais nichos femininos, 

como o magistério. No entanto, para que se tornasse uma atividade 

recomendada para mulheres, a docência passou a ser concebida 

segundo as características compatíveis com a mulher privada e o 

papel reprodutivo que desempenha na família. Em outros termos, o 

magistério passou a ser visto como uma extensão do lar e muito 

próximo de sentimentos e elementos maternos, como o papel de 

cuidar.  

A partir de debates como a que envolve a tradicional 

associação da figura feminina ao espaço privado/reprodutivo 

mantido no ideal de docência, é que surge a grande questão: quais 

são as implicações e influências das representações sociais 

tradicionais que vinculam as mulheres à esfera privada na relação 

entre docentes e sindicato? Nos próximos itens exploraremos o 

conteúdo das dissertações e teses tomando por base tal 

questionamento. 

 

Atravessamento do privado na relação de mulheres com o 

movimento docente 

 

 A maioria das dissertações e teses que introduziram o 

gênero em suas investigações sobre sindicalismo docente teve a 

tendência de voltar a atenção para a figura feminina. Um olhar 

minucioso para alguns destes trabalhos possibilita apontarmos 

obstáculos que estariam interferindo na relação das mulheres com 

o movimento docente. 

 O mito do amor materno e o trabalho doméstico, típicos 

do espaço privado, aparecem durante as análises das pesquisas 

mais próximas a entraves para a militância sindical das docentes. 

São os casos dos estudos de Carminati (1993), Sant’ana (1993), 

Dotti (1994), Camargo (2007) e Farias (1998). 

 Carminati (1993) investigou um grupo de mulheres-

professoras durante um movimento de greve, sendo o mito do amor 

materno um dos possíveis obstáculos para professoras 
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participarem das mobilizações da categoria. Tendo em vista as 

falas de suas entrevistadas as ambiguidades como “ser professora 

é ser mãe e ser mãe é ser professora” (CARMINATI, 1993, p. 91), 

destacam-se com mais frequência no grupo das professoras que 

não aderiram à greve. Referindo-se a estas, a autora alega 

“parecem se mostrar mais apegadas às exigências ou ao perfil 

tradicional de professora-mãe, responsável (sempre) por seus 

alunos-filhos e demonstram dificuldade de se inserir nos 

movimentos organizados pela categoria” (p. 91). 

 Argumentos semelhantes são encontrados na dissertação 

de Sant’ana (1993) quanto a obstáculos das mulheres participarem 

das greves. A visão tradicional do magistério associado à 

maternidade aparece nas discussões da autora. Segundo ela, a 

visão tradicional das docentes de sua função social enquanto 

‘segunda mãe’ seria a provável razão para que optassem por 

entidades que, em último caso, aderiam ao movimento de greve: 

 
Ter como entidade representativa uma associação com 

as características do CPP pode ser uma opção clara para 

as professoras que apresentam a visão tradicional de 

sua função social enquanto a “segunda mãe”, pois a 

sociedade acusa aquelas que não cuidam adequadamente 

da educação de seus “filhos”. Fazer greve pode 

representar uma situação de conflitos com os pais, com 

a direção da escola e até com o marido (SANT’ANA, 

1993, p. 67) 

 

 O desejo das professoras de não prejudicar a 

aprendizagem dos alunos sob seus cuidados gerava certo temor da 

greve, uma vez que precisariam paralisar suas atividades em sala 

de aula. 

 Já na pesquisa de Dotti (1994) podemos observar certa 

influência exercida pela domesticidade no caso das docentes não 

participarem do sindicato. A autora levanta algumas hipóteses a 

este respeito baseadas nas “representações atávicas dos papéis da 

mulher e do homem ainda em vigência no sistema patriarcal [...]” (p. 

110). São elas as seguintes:  
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a) A atividade que a mulher vive e assume na unidade 

doméstica, ao mesmo tempo em que assume atividades 

profissionais (dupla jornada de trabalho), lhe dá direito 

a remuneração também dupla. Como é o homem o chefe 

da casa, mais do que justo, segundo esse entendimento, 

que ele remunere (arcando com parte das despesas da 

mulher) [...]; b) [...] ir para a praça, endossar exigências, 

gritar palavras de ordem [...] Isto representaria uma 

ruptura profunda nos papéis tradicionais de mulher e de 

homem. Parece ter havido neste âmbito um acordo 

tácito: “Eu te ajudo pagando parte de tuas despesas, tu 

não precisas te expor” e assim a mulher não atravessa 

o sinal limite do espaço concedido; c) É possível que 

seja menos agressivo ao machismo do homem, 

ameaçando-o menos, apoiar a mulher pagando suas 

despesas do que permitir que ela participe e atue no 

sindicato, no espaço público, reivindicando, 

confrontando-se em lutas salariais ou políticas e 

expondo-se na rua [...]; d) A extensa jornada de 

trabalho dessas profissionais objetivamente diminui 

suas possibilidades temporais para participar de 

outras atividades, entre elas, da vida política e 

sindical [...]; e) a família portanto é a dona primeira 

natural de seu tempo” (DOTTI, 1994 p. 110, 111, 112, 

grifos meus). 

 

Além da alusão das hipóteses à condição doméstica das 

docentes, a autora ainda destaca que a escola não apareceu nas 

narrativas como espaço sócio-político com compromisso 

democrático e formação cidadã, antes, era percebida como a “ação 

das professoras em sala de aula” (DOTTI, 1994, p. 129), amparada 

numa visão doméstica. Portanto, para ela, seria justamente essa 

representação doméstica da escola que reforça o imaginário nas 

docentes que o sindicato, o público, não é um espaço a ser 

reivindicado: 

 
A função docente libertou em parte a mulher da sua 

função na casa e possibilitou-lhe a constituição de sua 
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individualidade, pois que detém na escola nome, função, 

trabalho e salário a representação doméstica da escola 

torna possível o entendimento da aparente contradição 

entre o desejo de convívio com seus semelhantes, de 

participação no grupo [...], e a omissão e mesmo fuga do 

envolvimento no grupo sindical que a maioria das 

narradoras assinala como exterior a si. A praça, a rua, 

o público, o coletivo, espaço de ação que existe e deve 

existir, mas não é reivindicado para si (não é o meu 

lugar, é o lugar deles) (DOTTI, 1994 p. 131). 

 

Na mesma linha segue o estudo desenvolvido por Camargo 

(2007), que se preocupou em investigar o processo de não-

engajamento de um grupo de professoras ao sindicato. Uma de suas 

alegações para a baixa participação sindical das mulheres foi o fato 

de que as docentes se veem enquanto donas de casa e o trabalho 

como um bico, estariam alienadas de seu trabalho, ao passo que não 

se veem como integrantes de uma classe trabalhadora constituída 

de direitos e deveres, essa seria uma razão pelas mulheres não 

estarem à frente das lutas de sua categoria. Em resumo “os vários 

papéis que a mulher/professora tem acabam por dissolver sua 

ofensiva sindical [...]” (CAMARGO, 2007, p. 146).  

O olhar minucioso da autora para o ambiente social em que 

se encontram as docentes possibilitou identificar que as mesmas 

estão inseridas numa realidade permeada de fortes discursos de 

cunho patriarcal. Tal fato mantém o ideal do sustento como 

providência masculina, ao passo que as docentes desenvolvem um 

trabalho apenas complementar à renda da família. Neste caso, 

mesmo as mulheres atuando na esfera pública, enquanto docentes, 

parecem ainda conviverem com resquícios de um modelo familiar 

semelhante ao descrito por Carrasco (2003). Trata-se de um 

modelo composto pelo “homem provedor de renda (male 

breadwinner) – mulher dona-de-casa” (p. 23), em que a figura do 

homem como o chefe da família tem a obrigação de provê-la e as 

mulheres, enquanto esposas e mães, são encarregadas das 

atividades que envolvem afeto e cuidados. 
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Além do mais, conforme Camargo (2007), a 

responsabilidade pelo espaço doméstico como imposição social às 

mulheres interfere na sua atuação no trabalho e na participação 

política: “mesmo conquistando seu espaço público, a mulher 

continua alienada ao ambiente doméstico. Suas ações no que se 

refere ao engajamento sindical ficam no âmbito ideológico e não 

em sua prática” (p. 136).  

Por fim, podemos citar o estudo de Farias (1998) que vê a 

participação nas entidades de classe como um ponto positivo para 

as mulheres, no entanto, sua participação sindical poderia ser 

dificultada por fatores como o próprio processo de socialização 

pela qual passaram. Quanto à socialização feminina no geral, 

podemos destacar a visão de Lagarde (2005, p. 363), a qual 

entende que as mulheres pelo simples fato de o serem são mães e 

esposas. Independentemente de classe social, idade, religião os 

modos de vida femininos se organizam em função da maternidade 

e conjugalidade.  

Farias (1998) observa que educadas para as 

responsabilidades do espaço doméstico, do lar e filhos, as 

mulheres passam a desempenhar suas atividades políticas e 

militantes em condições desiguais comparadas aos homens, já que 

o compromisso que estes assumem com a esfera doméstica não 

produz as mesmas interferências na sua militância. Conforme 

Carrasco (2003), as mulheres adentram ao mercado de trabalho 

sem abandonar as responsabilidades do lar, continuam sendo as 

gestoras deste espaço, assumindo assim duplo papel: o familiar e o 

trabalho fora do âmbito doméstico. Além disso, segundo a autora, 

pesquisas revelam que as mulheres mais do que os homens reduzem 

o tempo de sua participação cidadã (como em associações) em 

função das responsabilidades de cuidados.  

 

Valorização da esfera privada: de obstáculo à sustentabilidade 

da vida humana 

 

Em síntese, os estudos tratam da condição doméstica e 

materna, que embora tenham sido interpretadas aqui como 
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dificultadores para uma participação sindical mais efetiva por 

parte das docentes, não tem o caráter de desvalorizar estas 

funções sociais. É bem provável que entre as causas destas duas 

atribuições serem identificadas como elementos 

dificultadores/obstáculos para a atuação sindical feminina, esteja 

a própria estrutura, organização e valores que regem o sindicato 

enquanto instituição do espaço público. Uma das alternativas para 

esta situação talvez fosse os novos modelos de militância 

identificados na tese de Vianna (1999), em que não é necessária 

uma abdicação “das necessidades da vida pessoal e doméstica 

quando se está militando, e isso é feito por homens e mulheres” (p. 

191). 

A dissertação de Farias (1998) traz uma interessante 

reflexão:  

 
O sindicato perde muito quando a classe enquanto 

categoria histórica se apresenta como homogênea, sem 

sexo, sem cor, sem idade. Perde ao não visibilizar as 

mulheres e assim ter elementos para a ação sindical. 

Perde, em não conseguir aglutinar um maior número de 

professoras, questionando o seu que fazer cotidiano 

enquanto mulher-professora (FARIAS, 1998, p. 53, 54, 

grifo meu). 

  

Diante destas discussões envolvendo a divisão 

público/privado realizadas a partir das pesquisas, torna-se 

incontestável a importância dos textos e artigos atuais que vêm se 

preocupando com a desvalorização da esfera privada e com a 

desigualdade na distribuição de suas atividades entre os sexos, 

pois como vimos dificulta ainda hoje a participação cidadã e a 

emancipação de algumas mulheres no mercado de trabalho e no 

espaço público.  

Cristina Carrasco (2003) aborda com propriedade a rígida 

dualidade existente entre a esfera pública (masculina) e a privada, 

à qual as mulheres seriam socialmente destinadas. Com pouca 

inter-relação entre ambas, a atividade desenvolvida na esfera 

privada ficaria relegada ao limbo do invisível, ocasionando, 
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portanto, a sua desvalorização social. A grande contradição talvez 

esteja no fato de que esta atividade não valorizada, invisibilizada 

por se dar no espaço do lar, é, nada mais nada menos, que a principal 

responsável pela sustentabilidade da vida. 

Durante a abordagem do tema organização dos tempos de 

trabalho e dos tempos que envolvem as atividades para a chamada 

sustentabilidade da vida humana, Carrasco (2003) chega a propor 

que os cuidados da vida, geralmente, associada à esfera privada, e 

especialmente às mulheres, torne-se o eixo central na organização 

da sociedade recebendo o devido reconhecimento social. Esta seria 

uma proposta bastante otimista, como a própria autora definiu, 

utópica, considerando o modelo social atual de priorizar os tempos 

dedicados à produção capitalista. No entanto, baseado nesta utopia 

surge uma interessante questão: “uma mudança de paradigma que 

signifique olhar, entender e interpretar o mundo da perspectiva da 

reprodução e da responsabilidade da vida” (idem, p. 44), não seria 

uma alternativa para se enfrentar as desigualdades de gênero que, 

como vimos, ainda atingem as mulheres no mercado de trabalho, ou 

no caso deste texto, da sua militância em alguns sindicatos? 

 

Palavras finais 

  

Ainda hoje, é possível presenciar reflexos da rígida 

separação da sociedade em esfera pública e privada nos modos de 

vida das mulheres. Observou-se que o fato delas ultrapassarem as 

fronteiras do âmbito privado e conquistar espaço maior no 

mercado de trabalho capitalista, não rompeu com a tradicional 

visão que seu espaço natural é o lar, isto acarretou no que é 

conhecido como dupla jornada e sobrecarga de trabalho. As 

desigualdades de gênero não desapareceram com a entrada das 

mulheres no mercado, especialmente se considerarmos que são 

elas, e, dificilmente os homens, que adaptarão “seu tempo de 

participação no mercado de trabalho às necessidades de cuidado 

da vida” (CARRASCO, 2003, p. 38). 

As discussões do parágrafo anterior se aplicam também 

ao caso de mulheres que exercem a docência. Vimos ao lingo do 
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texto que, embora atuassem no espaço público também eram 

atingidas por concepções e ideais de que, devido seu sexo, são 

responsáveis por natureza pelo espaço privado, pelo lar. 

Especialmente, quando as concepções de magistério ligadas à ideia 

de maternidade influenciam a participação das docentes em 

movimentos de greve, ou quando, diante da sua condição de 

doméstica dificultam-se as relações com o movimento sindical. 
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OS SABERES E SABORES DA MULHER ARTÍFICE: 

histórias de vida e costura5 

 

 

Carla Melissa Barbosa 

________________________________________________ 

 

 

Iniciando com um ponto baixo 

 

Esta escrita visa compartilhar histórias de vida e trabalho 

de costureiras autônomas das classes populares. É fruto da 

pesquisa de mestrado com o objetivo de conhecer e compreender 

a trajetória profissional das costureiras e os saberes e fazeres 

presentes na atividade de trabalho. Problematiza a experiência de 

trabalho e o processo de produção de saberes que ocorre na 

atividade laboral como essenciais nesta formação profissional. 

Para tal investigação, foi realizado um percurso metodológico 

inspirado nas histórias de vida e biografias formadoras, Josso 

(2004), e os referenciais da ergologia sobre o debate de normas e 

os usos de si, Schwartz (2000, 2003), o conceito de artífice, 

Sennet (2013) e, sobre trajetórias profissionais, Franzoi (2006).   

O interesse foi conhecer e compreender o processo de 

tornar-se uma profissional da costura e investigar os saberes que 

as trabalhadoras possuem, oriundos da experiência de trabalho, 

que muitas vezes são invisibilizados e considerados de menor valor. 

Neste sentido buscou-se escutar, conhecer, reconhecer e 

entender a história de vida e de trabalho de costureiras, visando 

contribuir com a investigação do patrimônio de conhecimento de 

                                                           
5 Este texto procura apresentar, de forma sintética, a pesquisa realizada durante o 

mestrado em educação, sob orientação da Professora Dr.ª  Maria Clara Bueno Fischer, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2015). O título do texto é o da 

dissertação invertido, devido à dimensão significativa que “os saberes e os sabores” 

assumiram nas narrativas das histórias de vida das costureiras que participaram deste 

trabalho. 
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mulheres adultas oriundo da sua história de vida e da atividade de 

trabalho. 

 

Quem são elas? 

 

Participaram da pesquisa quatro costureiras, do município 

de Esteio (RS), que trabalharam a vida toda, mais de quarenta anos, 

confeccionando peças por encomenda, de forma autônoma no 

espaço doméstico. São trabalhadoras das classes populares, cuja 

atividade de trabalho não esteve vinculada a uma relação direta 

com a produção industrial. Serão identificadas6 como Açucena, 

Rosa e Tulipa, ambas com 70 anos, e Orquídea (62 anos). Residem 

na região metropolitana de Porto Alegre/RS há mais de trinta anos 

e são costureiras há mais de 50 anos. São reconhecidas pela 

comunidade como profissionais e no momento, trabalham 

esporadicamente, confeccionando peças por encomenda, desejo ou 

necessidade. Todas são muito religiosas, sendo que Açucena e 

Orquídea são muito ativas na comunidade participando da 

organização dos encontros, das festas e ajudando nos fazeres na 

terreira e na igreja.   

Começaram a trabalhar muito cedo. “A costura apareceu”7 

e foi se tornando uma profissão, sendo que logo foram 

reconhecidas pelos seus trabalhos na região em que moravam. 

Aprenderam muita coisa sozinhas e na atividade de trabalho. A 

clientela aparecia através do “boca a boca”, não precisavam nem 

colocar placa em suas casas anunciando a oferta do serviço de 

costura. Tinham muitas encomendas, tendo que levantar muito 

cedo e “entrar noite adentro” trabalhando por conta, mas 

“cobravam bem”, assim, boa parte da renda familiar advinha deste 

trabalho. Algumas vezes não tinham condições de fazer todas as 

encomendas demandadas, mas as clientes insistiam e o trabalho se 

tornava um fardo, já que era em excesso. Não conseguiam “dizer 

                                                           
6 Codinome referente a flores, escolhidos por elas. 
7 As expressões entre aspas e em itálico, são das próprias costureiras nas narrativas. 
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não” para as pessoas, em parte, porque mais trabalho significava 

“mais dinheirinho”. 

Com relação à escolarização, Açucena e Tulipa concluíram 

o antigo ginásio8, no período certo. Tulipa fez cursos 

profissionalizantes de datilografia e de comércio por conta 

própria. Orquídea e Rosa, que estudaram até a 5ª série, 

manifestaram um grande desejo de seguir estudando após concluir 

o primário, mas como moravam no interior, teriam que ir para 

cidades maiores e morar com outras pessoas, para continuar os 

estudos no tempo certo. Orquídea voltou a estudar e concluiu a 8ª 

série aos 50 anos, na modalidade EJA9. Nas narrativas não aparece 

como horizonte de possibilidades, em nenhum caso, realizar um 

curso superior na perspectiva de ter uma profissão resultante 

desta formação.  

Não fizeram curso profissionalizante, nem possuem 

diploma de formação profissional de costureira: “aprendi na 

marra”10, “aprendi sozinha”. Aprenderam a costurar, bordar, 

tricotar, crochetar na infância e na adolescência, na escola e, 

especialmente, observando - com todos seus sentidos - a atividade 

de outras mulheres. Segundo Becker (2014, p.33) “a prática de 

ensinar as meninas a bordar, a costurar, a tricotar e a crochetar 

era uma prática de até bem pouco tempo atrás das instituições 

escolares”.  

Possuem todas as ferramentas necessárias para fazer o 

seu trabalho. São proprietárias dos meios de produção sendo o 

principal, a máquina de costura. Escolheram trabalhar em casa para 

ter liberdade de gerenciar o tempo de trabalho e conciliar o 

cuidado dos filhos. Justificam que, além de ter certa liberdade, 

inclusive com relação à dimensão criativa do trabalho, tiveram 

melhores rendimentos trabalhando em casa do que teriam na 

indústria.  

                                                           
8 Denominação utilizada para se referir às séries finais da Educação Básica, até a 

década de 1970. 
9 Educação de Jovens e Adultos. 
10 A expressão “eu aprendi na marra”, “ela aprendeu na marra”, “foi na marra mesmo” 

apareceu, de uma ou de outra forma, em todas as entrevistas. 
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Suas vidas são marcadas pelo trabalho doméstico, pelo 

cuidado dos filhos e da família estendida (pai, mãe, irmãos, sogra, 

sogro). Além do excessivo trabalho com a costura, soma-se o 

trabalho da casa e o cuidado dos outros. Mesmo que nos dias atuais 

tenham optado por diminuir o ritmo de trabalho, seja por questões 

de saúde, por não terem mais tanta necessidade econômica ou para 

poder “aproveitar a vida”11, ainda possuem demanda de peças por 

clientes antigas ou não. 

Pretende-se, através das narrativas, visibilizar a 

inteligência das trabalhadoras que criam e recriam sua existência 

de forma complexa com aquilo que dispõem dadas as condições 

objetivas e subjetivas. Porém, essas histórias de vida carregam 

consigo muito trabalho, distanciamento do direito à educação, 

opressão e, muitas vezes, condições de existência precárias como 

aparece na fala das trabalhadoras. 

  

Rememorando a caminhada 

 

Para alinhavar é importante ter claro e explicitar ao leitor, 

os pressupostos epistemológicos que norteiam esta caminhada. 

Embora nossos fazeres não corporifiquem nossos desejos de ser - 

afinal somos inacabados e a contradição recheia nossa realidade - 

alguns valores que dialogam com princípios da pesquisa-ação 

demandam a proximidade entre discurso e prática. Neste sentido, 

é necessário situar de que lugar falo, de que lugar faço. Nesta 

pesquisa, a relação que se procurou estabelecer com as 

trabalhadoras caminha com Freire (1987), o que implica em se 

colocar em posição de humildade e fazer o exercício de uma escuta 

atenta e interessada na perspectiva do diálogo. Dessa forma, 

pensar a dialogicidade para uma pesquisa que tem o desejo de 

caminhar deslocando-se de uma perspectiva etnocêntrica em 

direção à alteridade é enriquecedor para respeitar e valorizar os 

saberes e fazeres das costureiras. É um exercício de se colocar 

em uma posição de aprendizado buscando romper com a lógica 

                                                           
11 Trecho da narrativa da Rosa. 
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meritocrática que nos ensina que saberes legítimos são aqueles 

certificados pelas instituições escolares e pela ciência formal e 

legítima.  

As narrativas das trabalhadoras foram fonte de 

conhecimento, autoconhecimento e reconhecimento, produzindo 

biografias com foco no processo de se tornarem costureiras e nos 

saberes do seu trabalho tendo como inspiração o exercício de 

“caminhar para si” (JOSSO, 2004).  Segundo Silva (2012), nesta 

proposta metodológica, pesquisadora e pesquisadas estão no 

mesmo patamar, ambas estão envolvidas, por inteiro, nesse 

processo e “nessa caminhada todos(as) refazem suas próprias 

trajetórias” (p.28).  

Ainda nesta perspectiva, optou-se pela entrevista 

qualitativa, com foco na narrativa, como uma forma de rememorar, 

de ordenar e de refletir sobre a experiência vivida. A 

necessidade de ordenar as ideias para narrar, na reflexão sobre a 

experiência, é o momento de olhá-la de outra forma (SZYMANSKI, 

2002, p.14). Foram realizadas entrevistas narrativas conforme 

Schütze (2010), com “tópicos guia” (GASKELL, 2002), destacando 

a trajetória profissional, as experiências, os saberes e fazeres da 

profissão, a dimensão criadora do trabalho, a relação entre pensar 

e fazer. Também na busca de caminhar com as trabalhadoras é que 

entra em cena a inspiração na entrevista reflexiva Szymanski 

(2002), por um diálogo mais relacional e menos vertical.  

Na entrevista narrativa não há o esquema pergunta-

resposta, o que permite uma fala mais autônoma das costureiras, 

podendo dar mais vazão à narrativa. Contar como se tornou 

costureira, desencadeou a narrativa. Em um segundo momento 

foram retomados pontos significativos sobre a trajetória 

profissional, saberes e fazeres do ofício e a relação entre pensar 

e fazer.  Realizadas na residência de cada costureira, foram 

momentos muito singulares e tiveram duração de quase duas horas. 

Falamos sobre família, escola, saúde, casamento. Foi preciso 

estabelecer uma relação de “empatia, com ênfase na confiança, de 

igualdade, com um contacto intenso, tendo o sujeito como amigo” 

(BODGAN; BIKLEN, 1994, p.74).  
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As entrevistas, transcritas na íntegra, retornaram às 

trabalhadoras no formato de cadernos12. Retomamos a conversa e 

refletimos juntas, após a leitura que elas fizeram, como um 

processo reflexivo. O momento de devolução da entrevista, bem 

como o de retorno para uma segunda conversa, foi carregado de 

afetividade e de acolhida. 

  

Figura 1: Cadernos de Entrevista 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

Através da leitura dos cadernos, as trabalhadoras 

puderam verificar se estava de acordo com o que realmente 

queriam falar e se concordavam que suas narrativas, de forma 

integral ou não, e as imagens fossem utilizadas no trabalho.  

Com o material das entrevistas e as anotações de campo, 

foi criada uma tabela para organizar os dados, criando categorias 

de codificação (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.221) relacionadas às 

seguintes temáticas: 1) trajetória profissional: que envolve as 

escolhas profissionais, o processo de se tornar costureira, de 

aprender o ofício, de profissionalização; 2) saberes: relacionado 

aos saberes que cada trabalhadora possui e seus fazeres, e a 

                                                           
12 A primeira ideia era de imprimir as entrevistas em formato de livro com um toque 

artesanal. Logo percebi que deveria imprimir um texto com letras e espaçamentos 

maiores para que pudessem ler sem maiores dificuldades. 
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produção de saberes na atividade de trabalho; 3) artífice: 

aspectos relacionados ao processo criativo, à criação, a relação 

entre pensar e fazer, entre manual e intelectual. Outros temas que 

surgiram como o trabalho feminino, o trabalho manual e sua 

invisibilidade, embora não tenham sido categorizados como um 

tema específico, permearam a narrativa das trabalhadoras e se 

entrelaçaram com os temas categorizados e forma incluídos no 

trabalho. 

 

“Tinha que trabalhar mesmo”: “Era uma necessidade”13 

 

Na biografia das costureiras o trabalho aparece, para 

além do doméstico14, desde muito cedo como indispensável para a 

sobrevivência delas. O trabalho, ao longo da história, assumiu 

sentido ligado à fadiga e ao sofrimento, e um sentido mais positivo 

na modernidade, como algo que enobrece, relacionado a uma ética 

religiosa. Possui um duplo significado: penoso e gratificante 

(LIEDKE, 2006, p. 321).  

Conforme Pedde (2013), o trabalho tem diferentes 

conotações para os clássicos da Sociologia: de alienação em Karl 

Marx; de solidariedade, coerção e coesão em Émile Durkheim; de 

racionalização norteada por uma ética religiosa em Max Weber. 

Para Marx, é através do trabalho que o homem estabelece uma 

relação com a natureza de forma a transformá-la garantindo sua 

sobrevivência, em contextos históricos específicos, construindo 

sua vida em sociedade nos aspectos políticos, culturais e 

econômicos. A trajetória de trabalho norteada pela necessidade 

de sobrevivência, marca a narrativa dessas mulheres 

trabalhadoras. 

 

                                                           
13 Expressão de Açucena e Tulipa respectivamente. 
14 Conforme Frigotto (2002, p.12), o trabalho doméstico, apesar de ser muito e ter 

uma jornada infindável, muitas vezes não é considerado trabalho nem mesmo pelas 

próprias donas de casa. 
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Trabalhava desde a adolescência, pois era uma 

necessidade. [...]E o que a gente mais queria era 

trabalhar, era o sonho de ter a casa própria [...]. (Tulipa) 

Eu precisava trabalhar, com certeza! Meu marido 

ganhava um salário pobre, pouco. (Rosa) 

Comecei a costurar, costurar. [...] Anoitecia e 

amanhecia na máquina. Tinha dois ou três dias por 

semana que eu não dormia. Isso porque eu precisava. 

(Açucena) 

 

O ser humano desde a infância vai aprendendo, como um 

dever, a noção do trabalho ligado à subsistência, à transformação 

da natureza “para responder, antes de tudo, às suas múltiplas 

necessidades. Por isso o trabalho é humanamente imprescindível ao 

homem desde sempre” (FRIGOTTO, 2002, p.12). Desta forma 

possui uma dimensão criadora da vida humana (ibidem, p.14), 

mediada pelo meio social e relaciona-se com seu processo de 

humanização. Em sua dimensão criadora, pode ser trabalho como 

mundo da necessidade e trabalho como mundo da liberdade – 

“trabalho criativo e livre ou trabalho não delimitado pelo reino da 

necessidade (FRIGOTTO, 2002, p.14) ”. Possui um caráter 

formativo na forma de criar a vida e do ser humano se fazer 

sujeito no mundo, “trabalho como princípio educativo”. 

(CIAVATTA, 2009, p. 408). No sistema capitalista, a partir da 

perspectiva do materialismo histórico, o trabalho resulta da 

exploração do trabalhador, através da compra da sua força de 

trabalho por um salário visando o lucro, estabelecendo uma relação 

social desigual que aliena o trabalhador do processo e do produto 

de seu trabalho.  

Para as costureiras o trabalho assume diferentes 

dimensões: é necessidade de sobreviver, de ser alguém, de ter 

dignidade; ora como mundo da liberdade carregado de satisfação 

e de reconhecimento; às vezes opressivo e penoso pelo excesso. 

Está inserido no modo capitalista de produzir a vida social, mas 

possui especificidades. Elas são donas dos meios de produção e 
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possuem, conforme Corrêa (2014)15, “autonomia relativa” quanto ao 

tempo e organização do processo de trabalho, à criação e à 

negociação do valor do seu trabalho. Os horários de trabalho com 

a costura, embora não fossem rígidos, acabavam se constituindo 

em longas jornadas devido ao volume de encomenda e a combinação 

com o trabalho doméstico.  

 
Eu estava sempre trabalhando. Eu dormia em cima da 

máquina. Assim, quando eu não aguentava mais, que via 

que tinha umas quatro agulhas aqui na minha frente, eu 

dormia em cima da máquina. Aí levantava, acordava, 

passava uma água no rosto e começava a trabalhar de 

novo. Minha vida foi muito sofrida. (Açucena) 

Eu entrava noite adentro. Era assim, de levantar às 6 

horas da manhã e enquanto aguentava, eu ia. Teve vezes 

assim de as pessoas chegar, em cima do laço, e eu pegar 

e ir até a 5 horas da manhã trabalhando. (Rosa) 

                                                           
15 Corrêa (2014) em seu estudo sobre metalúrgicos em pequenas unidades de produção, 

assume, a partir de sua revisão teórica, que a autonomia nunca é absoluta é sempre 

relativa. No trabalho artesanal “parece que existe um consenso de que o artesão 

realmente possui uma autonomia relativa, muito superior à autonomia do proletário. A 

esse respeito, Rugiu (1998), Enguita (1989) e Sennet (2009) destacam que o mestre-

artesão possuía um controle do processo de produção dentro da oficina e como mestre 

era reconhecido pela sua autoridade e sabedoria (CORRÊA, 2014, p.116) ”.  
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Figura 2: Cantinhos de Trabalho das Costureiras 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

 

Confeccionam peças únicas, por encomenda para uma 

cliente final (freguesa), na sua maioria mulheres. Conhecem todo o 

processo, dominam as técnicas, opinam e interferem nas demandas, 

além de definir o preço final. O espaço de trabalho é pequeno e 

incorporado ao espaço da casa. Uma das denominações segundo 

Holzmann (2006) para este tipo de trabalho é “trabalho em 

domicilio”,   

 
[...] atividade na qual o trabalhador tem autonomia 

sobre o seu tempo e ritmo de trabalho, controle sobre 

as técnicas e procedimentos de sua elaboração, 

determinação do preço e prazo de entrega. Esse é o 

exemplo da confecção de roupas feita por uma 

costureira diretamente para o usuário (p.325). 

 

Com a reestruturação produtiva esse tipo de trabalho é 

apropriado pelo capital, que deixa de arcar com os custos de partes 

do trabalho que eram realizados nas fábricas. Trata-se do 

“trabalho industrial em domicílio” (ibidem), o qual acarreta a 

precarização das relações de trabalho, flexibilização, exploração 
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e baixa remuneração pelo trabalho realizado16. Em ambos os casos, 

a maior parte da força de trabalho é feminina, e “o trabalho a 

domicílio é tido como atividade marginal” (ibidem, p.13) devido à 

separação, oriunda do capital, entre o público e o privado, sendo o 

primeiro o espaço do trabalho e da vida social e o último, o espaço 

da vida doméstica e do “não-trabalho” conforme Liedke (2006, 

p.321).  

Esse trabalho realizado em casa, de maneira 

independente, sem ser contratado ou subcontratado por uma 

empresa pode ser considerado “trabalho por conta própria” 

(HOLZMANN, 2012) e as costureiras, como trabalhadoras 

autônomas, conforme a Lei Nº 5.890/1973 (BRASIL, 1973).  

A profissão de costureira é antiga e se mescla com a 

história do ser humano. O fazer da costura é transmitido através 

da oralidade ou de alguma sistematização. Conforme Chaud (2012) 

é intimamente ligado, num primeiro momento, à necessidade de 

vestir. Apesar do desenvolvimento da indústria têxtil, peças 

únicas, feitas sob medida continuaram a ser confeccionadas para 

uma clientela que buscava exclusividade e que podia pagar por isso. 

Nas décadas de 1980, 1990 e anos 2000, era muito comum 

encontrar nas classes populares, mulheres que se ocupavam a 

“costurar pra fora”. Não havia na vizinhança mulher que não tivesse 

uma máquina de costura, fazendo roupas para a família ou para 

atender uma demanda externa. As costureiras, quando 

questionadas sobre qual era sua profissão, responderam com muita 

convicção, “costureira”, se reconhecendo como profissionais, pois 

fazem um trabalho que tem valor social na comunidade, e fora dela, 

e que gera renda. 

 
A minha profissão é costureira. Eu trabalhei uns 40 

anos, porque agora eu não considero mais que eu 

trabalho. Para te falar bem a verdade eu comecei de 

criança a querer ser costureira. Eu pensei que tinham 

                                                           
16 Conforme Pereira (2011, p.12), para identificar o trabalho subordinado e 

subcontratado pelo capital a Sociologia do Trabalho utiliza o termo “trabalho a 

domicílio”.  



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

54 

 

esquecido essa profissão, mas está em extinção. 

(Rosa)17 

 

Comumente, a palavra profissão remete à escolarização, à 

formação acadêmica ou técnico-profissional. Define ofícios e 

trabalhos de forma hierárquica, estabelecendo formas de 

diferenciação relacionadas à construção de um status que dá 

legitimidade maior a um ou outro profissional. Conforme Santos 

(2010), o sentido da denominação profissão nos países de língua 

inglesa está ligada à formação universitária e ao diploma, “sendo 

utilizado o termo ocupação para definir a situação dos que não têm 

título acadêmico”. Nos países de origem latina, essa distinção não 

é muito nítida (p.28). “No Brasil o termo refere-se a todo trabalho 

realizado com algum tipo de qualificação [...] Implica, portanto, uma 

competência técnica manual e/ou intelectual” (ibidem). 

Franzoi (2006) faz uma revisão bibliográfica do conceito 

de profissão: “Na sociologia anglo-saxã, o conceito (professions) é 

reservado para as profissões ditas sábias [...] distinguindo-se de 

occupations – o conjunto dos empregos” (p.25). Em seu estudo, 

adota o conceito de que “A profissão de um indivíduo é resultado 

da articulação entre um conhecimento adquirido e o 

reconhecimento social da utilidade da atividade que esse indivíduo 

é capaz de desempenhar, decorrente do conhecimento adquirido. 

[...] (ibidem, p.20).  

O trabalho das costureiras é marcado pela ausência de 

formação profissional, escolarizada. Não possuem diploma, 

aprenderam através da experiência com outras mulheres e na 

experiência de trabalho. 

 
Quer dizer nós, eu nunca tirei diploma de costura 

especializada, isso não. A gente foi indo, foi costurando, 

ela foi indicando, a gente foi fazendo, fomos 

costurando, costurando. (Tulipa) 

Eu fiquei adquirindo experiência aqui e ali. Eu aprendi 

sozinha como tirar os moldes da manequim. De mim 

                                                           
17 Grifos meus. 
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mesmo eu aprendi aumentar. Eu não sou uma pessoa hoje 

formada, não tenho técnica, a minha técnica sou eu 

mesma. (Rosa) 

E eu nunca fiz um curso de corte e costura, em lugar 

nenhum! Sempre foi isso que eu aprendi na prática. 

(Orquídea) 

 

A escola e a educação formal não aparecem como espaço 

para aprender o trabalho, em especial o da costura, embora 

possamos inferir que elas reconhecem como lugar de legitimação 

do conhecimento, a partir do momento que afirmam que não têm 

diploma ou formação. O Ministério do Trabalho e Emprego, através 

da CBO18 apresenta regulamentação para ocupações referente ao 

ofício da costura. Entre as classificações, a que mais se aproxima 

com a forma de trabalho que é realizado por estas costureiras é 

denominada “Costureira de peças sob encomenda (Modelista)- 

7630-10”, e tem como exigência ensino médio completo e curso 

básico de qualificação profissional em costura, com carga horária 

entre duzentas a quatrocentas horas-aula. (MTE ON LINE, 2015). 

A educação à qual tiveram acesso essas trabalhadoras, ou melhor 

dizendo, que lhes foi negada, não contempla estes requisitos, o que 

não impediu o exercício do ofício e o reconhecimento profissional. 

Conforme Arroyo (1987, p.81), “a construção do educativo nas 

sociedades ocidentais” acabou definindo o espaço escolar e a 

formação, como lugar legitimo de conhecimento e de formação para 

o trabalho.  

Rosa passou a ter um reconhecimento social quando 

começou a ir para o trabalho vestido as roupas que customizava, 

sobras das cunhadas; Tulipa, quando “aterrissou em casa”, após 

trabalhar em diversos lugares, com diversos tipos de costura, teve 

seus fazeres como costureira reconhecidos pela vizinha que passou 

a demandar serviço. Com Orquídea foi da mesma forma. 
E comecei a cortar roupa e fazer roupa, e daqui a 

pouquinho a vizinhança tudo começou a levar roupa para 

                                                           
18 Classificação Brasileira de Ocupações. 
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mim fazer. Eu não era mais criança, já tinha uns 11 para 

12 anos. (Orquídea) 

 

Quando elas começam a ser reconhecidas e se reconhecer 

como costureiras, desde a década de 1960, era um tempo em que 

não se encontrava roupa industrializada em qualquer lugar, o acesso 

era difícil e devido a um padrão de qualidade das indústrias de 

confecção da época19, o custo era elevado (CHAUD, 2012, p.24).  

O caráter social de (auto)reconhecimento possibilitou 

traçar uma trajetória profissional que lhes garantiu o status de 

terem uma profissão, escolha que se deu conforme seus horizontes 

de possibilidade. Segundo Franzoi (2006, p.77), “a noção de 

trajetória refere-se à articulação entre as estratégias individuais 

e o marco histórico social em que se situam os sujeitos”, sendo que 

a dessas mulheres é permeada pela influência da família, da 

comunidade, dos espaços escolares e coletivos. Conforme Ramos 

(2001), o conjunto de ações que transformam um indivíduo em 

profissional equivale à profissionalização.  

Carregavam na bagagem, desde a infância, saberes 

diversos relacionados às atividades manuais, mas foi na 

adolescência que o trabalho começou a ser feito “pra fora”. A 

forma como aprenderam a profissão foi centrada na experiência, 

no fazer e com outras mulheres na família ou na vizinhança. 

“Aprender a costurar, por exemplo, constitui-se uma atividade 

imbricada à mulher (PEREIRA, 2004, p.110)”. 

Tulipa aprendeu com a irmã. Rosa aprendeu a bordar na 

escola e adorava este fazer. “Bordar era meu chão”. O pai a 

incentivava e “investia” para que ela não ficasse sem “fazer nada”. 

Segundo Sennet (2013, p.71), existe uma relação com a moralidade 

cristã, sendo a ociosidade feminina uma tendência a licenciosidade 

sexual. O convite à indolência também era uma preocupação da mãe 

de Orquídea, que a impediu de ir para a cidade estudar e se tornar 

professora, pois não seria uma “mulher direita”. Dessa forma, a 

                                                           
19 Nas entrevistas, as costureiras quando falam da qualidade e da perfeição de alguma 

roupa que confeccionaram, fazem referência às empresas de confecção: “Ficou tão 

perfeito quanto uma peça da ... então tu imaginas a perfeição! ” (Rosa). 
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mantinha extremamente vinculada aos afazeres da casa e à 

atividade de costurar e bordar. Orquídea iniciou os primeiros 

passos na costura observando as mulheres da família, 

especialmente a tia que fazia roupa para os alfaiates da cidade.  

 
Me tornei costureira vendo a minha tia costurar. Eu 

olhava ela costurando e queria costurar também, achava 

que aquilo era uma grande coisa. E foi indo, foi indo, ela 

fazia as roupas para mim e eu não gostava, 

desmanchava.  [...] eu esperava a minha mãe ir para a 

fonte lavar roupa e pegava minhas roupas e recortava 

tudo e arrumava.  

 

No caminho de profissionalização passaram a ser 

procuradas e remuneradas, aperfeiçoando o fazer. O trabalho logo 

se apresenta em forma de muito trabalho e como fundamental para 

a renda dessas famílias de classe popular. A clientela apareceu 

muito rápido, pela divulgação através do “boca a boca”. 

 
As clientes foram aparecendo ligeiro. Uma contava para 

outra. Eu nunca botei placa de costureira. Elas contavam 

que eu costurava bem e tudo, e vinham. E depois eu vim 

pra Canoas e foi a mesma coisa. Quando eu estava aqui 

em Esteio era pior ainda. (Açucena). 

 

Segundo Ramos (2001, p.240), “três determinantes 

limitam as profissões e definem as condições para que uma 

atividade se profissionalize: a remuneração, os saberes 

professados, o reconhecimento social e a finalidade do serviço”. As 

clientes, “aquelas mulheres chiques, ricas, madames”, vinham de 

várias cidades inclusive da capital, Porto Alegre/RS, para 

encomendar suas roupas com elas, que por sua vez tinham o domínio 

do conhecimento do ofício.  

O processo de escolha profissional caracterizado pelo 

distanciamento da formação profissional e da formação escolar 

básica, se relaciona com questões de classe, gênero e 

pertencimento. Para Tulipa, que chegou a concluir o ginásio e fazer 
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cursos de datilografia e de comércio, fazer um curso superior nem 

lhe “passava pela cabeça”. Orquídea que queria ser professora e 

para quem o pai conseguiu até uma bolsa de estudos, se afastou da 

escola por determinação da mãe, para ajudar em casa e porque “já 

sabia que chega”. Rosa que gostava de ir à escola, chegou a repetir 

a 5ª série para poder continuar, pois depois teria que ir para outra 

cidade estudar, o que dificultou essa continuidade. 

São “trajetórias mais contínuas” e de certa forma 

ascendentes, no sentido de profissionalização através da própria 

experiência de trabalho e do reconhecimento por si e pelos outros, 

do resultado do seu trabalho. Franzoi (2006, p. 78) entende que “A 

continuidade, quanto à situação ocupacional, pode dizer respeito a 

uma trajetória que se desenvolve em uma mesma área de atividade, 

ou em uma mesma empresa [...]”. 

Embora afirmem que não trabalham há uns cinco anos, 

geralmente fazem algumas costuras quando e para quem desejam, 

sendo que às vezes nem cobram. Orquídea, Tulipa e Açucena 

diminuíram o trabalho por questões de saúde, enquanto Rosa 

começou a diminuir o ritmo quando teve que se dedicar mais 

intensamente aos cuidados da sogra, do sogro, do ex-marido e ao 

perder um filho. Contam que não têm mais “aquela necessidade”. 

Como fonte de renda, Rosa e Açucena ganham pensão alimentícia 

de seus ex-maridos, sendo o de Rosa já falecido. Tulipa é viúva, 

recebe pensão e, recentemente, conseguiu se aposentar após 

apelar, em ambos os casos, para um advogado. Orquídea teve que 

parar de vez, aos 55 anos devido a um problema grave de coluna 

decorrente do trabalho como costureira. Depois de muitas idas e 

vindas, se aposentou por invalidez. Mesmo com o INSS em dia e 

tendo em mãos uma série de exames que comprovavam a 

precariedade de seu estado de saúde e a impossibilidade de 

continuar trabalhando, ela teve que recorrer a um advogado para 

garantir seu direito.  

Outro aspecto relevante que aparece na fala das 

costureiras é o fato de terem certeza de que se voltassem a 

trabalhar, teriam clientes. Além de ainda serem procuradas pelo 

seu trabalho, afirmam que ninguém mais faz este tipo de trabalho. 
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Hoje se eu botar uma plaquinha vem cliente. Porque não 

existe mais costureira assim. Eu nunca tive placa na frente 

da minha casa, foi só o boca a boca. Ah não! Se eu der um 

grito... não digo que todas clientes voltem, mas muitas 

voltam. (Rosa) 

 

As estratégias formativas se deram no trabalho, na 

experiência, sem alternância com formação. O “projeto ancorado 

em profissão” que se estabelece na trajetória destas mulheres é, 

além de viver do fruto do seu trabalho, possibilitar melhores 

condições de vida às suas famílias. 

 

 

“Cortar? Eu já sabia!”  

 

Outra hipótese é que as costureiras possuem saberes 

relacionados às atividades manuais e artesanais, para além da 

costura, que são mobilizados de forma inconsciente e nem sempre 

percebidos como saberes. Esse interesse também deriva daquilo 

que vou chamar de “obras de arte da costura” que cresci de certa 

forma acompanhando, trabalhos belíssimos realizados por 

costureiras autônomas, das classes populares, em suas residências: 

vestidos de festa, de prenda, de noiva, roupa de cama, roupa social, 

entre outras. Tudo sendo realizado em espaços pequenos e com as 

prateleiras cheias de sacolas, de encomendas, com papéis contendo 

desenhos, anotações de medidas e datas para entrega.  
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Figura 3: Obras de arte da Orquídea 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

 

Segundo Fischer e Lousada (2010), na concepção de 

educação bancária em Paulo Freire, o saber pode ser visto como 

aquele que é legítimo, hierarquizado, reconhecido socialmente 

através das regras e normas estabelecidas. Este é o caso do saber 

científico. Por outro lado, para Freire os saberes são diversos, 

produzidos na experiência, em diferentes tempos, espaços e 

sociedades. Portanto, todos sabemos algo e esse algo não pode ser 

hierarquizado, são saberes que devem ser respeitados (ibidem, 

p.367). Os saberes são socialmente construídos nas práticas 

sociais e na experiência. Nesse sentido, todos os saberes 

produzidos devem ser valorizados. Santos (2000) define saber 

como substantivo para designar: 1. o ato de saber, ou o processo 

através do qual o sujeito aprende; 2. o fato de saber, ou a situação 

daquele que aprendeu algo; 3. o produto da aprendizagem do 

sujeito, ou objetos culturais, institucionais, sociais. “Um debate 

atual coloca na ordem do dia a necessidade de resgatar as 

dimensões esquecidas dos saberes chamados menores elevando-os 

à maioridade” (p.294). Os categoriza em: Saber Científico; Formal; 

Intuitivo; Operário; Popular; Saber Prático/Saber Fazer/Savoir-
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Faire - Compreende os saberes práticos, empíricos, as manhas do 

ofício, o golpe de vista; Saber-Ser (p.294-298).  

As costureiras aprendem constantemente na experiência 

produzindo saberes que nem sempre são sistematizados, mas que 

existem e são fontes de conhecimento. Segundo Bondía (2002, p. 

26) “O saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento 

e a vida humana. De fato, a experiência é uma espécie de mediação 

entre ambos. ” 

A abordagem ergológica, que se abre para o 

interdisciplinar com uma postura filosófica sobre atividade 

humana, procura conhecer o trabalho na sua totalidade levando em 

conta as inúmeras variáveis que o permeiam. Entre o previsível e o 

real, tem-se uma infinidade de situações que tornam a atividade de 

trabalho singular. As trabalhadoras se educam, se formam e 

ressignificam seus saberes a partir da atividade de trabalho, 

agindo sobre o próprio trabalho sendo que “Os atos de trabalho 

não encontram o trabalhador como uma massa mole [...] 

(SCHWARTZ, 2000, p.41). ” 

Nesta abordagem, o trabalhador cria e recria suas 

condições, interferindo no processo, já que experiências diversas 

como necessidade de pequenas e grandes decisões, sentimentos, 

emoções, conflitos, questões da ordem do simbólico, entre outras, 

se misturam no fazer. Este, por sua vez, é singular pois está 

relacionado com a história de vida, com as experiências, com os 

saberes e valores do trabalhador.  

 
No trabalho, ao mesmo tempo em que o trabalhador 

está realizando uma tarefa de rotina, não está apenas 

repetindo ou executando o que é prescrito, está 

pensando, reagindo ao imprevisto, ressignificando a 

experiência. Sua atividade não é, portanto, apenas 

reprodução da prescrição ou do que outros pensaram 

antes, mas também resulta de seus diálogos consigo 

mesmo, com suas próprias antecipações. De alguma 

forma, o trabalhador reinventa, a todo instante, o seu 

fazer. O espaço de trabalho é pensado como um espaço 

de constante aprendizado, de construção de 
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conhecimento e circulação de saberes. (FISCHER; 

BARBOSA, 2014). 

 

O trabalhador faz escolhas através do uso de si com o 

objetivo de responder a questões que surgem e que não foram 

antecipadas. Para Durrive e Schwartz (2008, p.5) “Todo o 

trabalho, porque é o lugar de um problema, apela um uso de si. [...] 

não há simples execução mas uso, convocação de um indivíduo 

singular com capacidades bem mais amplas que as enumeradas pela 

tarefa”. Como o trabalhador não é um morto-vivo (SCHWARTZ, 

2000, p.41), ele faz uso de si e estabelece um debate com as 

normas, alterando as mesmas, renormalizando-as. A 

renormalização evidencia a singularidade do indivíduo num mundo, 

no qual é obrigado a seguir regras dadas para o coletivo (DURRIVE; 

SCHWARTZ, 2008).  

As costureiras estão constantemente renormalizando sua 

atividade de trabalho tornando-a singular. Trabalhando em casa e 

sozinhas, se tornou necessário ter o conhecimento de todo o 

processo da costura desde a criação, passando pelo desenho e 

confecção dos moldes, o corte, o alinhavar, o costurar, consertar, 

bordar e, muitas vezes, produzindo modelos próprios. O 

aprendizado que se deu distante dos espaços legítimos de 

formação, torna os saberes naturalizados, percebidos em forma de 

“dotes/dom”. Como disse Rosa, “antes de ter aula de costura com 

a professora, eu já tinha meus dotezinhos, eu bordava, fazia a 

roupa das bonecas”. A norma externa, em parte é dada pela moda, 

que acompanhavam através das revistas e pelas clientes, cujo nível 

de exigência variava. 

 
E eu nunca fiz um curso de corte e costura, em lugar 

nenhum! Sempre foi isso que eu aprendi na prática. 

Depois eu comprava aquelas revistas para tirar molde. 

[...] eu aprendi sozinha, era bem fácil, não era difícil! 

Vinham os moldes dentro, com os números 40, 42, 44, 

46, vários números. Se eu precisava, eu mesma 

aumentava o número. (Orquídea) 
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As exigências das clientes e da própria costureira, 

combinadas com o grande volume de trabalho, faziam com que elas 

constantemente renormalizassem a atividade de trabalho. Rosa 

utilizava muito as revistas como fonte de conhecimento, sempre 

dialogando com seu gosto e com suas possibilidades: 

 
As revistas eu comprava, era sagrado. Deus do céu ficar 

sem a Manequim do mês, até porque era necessário, as 

pessoas tinham que ver o que estava na moda. [...] Elas 

chegavam e olhavam o modelo e eu ia pesquisar bem. 

Quase todos tinham molde e claro que eu não era boba! 

Eu não mostrava os que não tinham. Eu dizia: ‘essa aqui 

não é legal’. Eu tinha que dar a minha opinião e claro que 

eu ia dizer aquilo que eu gostava.  

 

Neste debate com as normas tem uma questão de 

sobrevivência com relação ao trabalho e todos os desafios que ele 

impõe, no sentido de não ultrapassar os limites do corpo e da 

mente. Porém, sendo a costura base da renda da família fica difícil 

reconhecer e estabelecer os limites do corpo. Quando isso 

acontece, como foi o caso de Orquídea, a trabalhadora adoece. Aos 

55 anos teve que parar definitivamente com a costura devido a um 

problema sério de coluna, consequência de mais de trinta anos de 

trabalho sentada. 
 

E eu fazia os que tinham mais pressa. Os que não tinham, 

iam ficando. Eu não conseguia nunca dar conta daquilo e 

não tinha como botar uma pessoa, porque não dava 

certo. Eu tinha que calcular quantos que eu ia fazer por 

semana. Não sei por que elas vinham, porque barato, 

barato eu não cobrava. E eu nem me cuidava. Eu ficava 

lá, o dia inteiro. Tomava banho e deu. Era muito puxado. 

Por isso que eu queria que a Vandri estudasse, para ela 

ter horário para trabalhar. Para não ter que trabalhar 

daquele jeito, naquela loucura que eu trabalhava. Na 

verdade, eu acho que eu fazia demais, sei lá se tinha 

saúde na época. E as pessoas, parece que obrigavam a 

gente a fazer. Era um saco! (Orquídea) 
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Ela entra num debate sobre seus limites, mas ao mesmo 

tempo tenta identificar o que consegue melhorar, para atender as 

demandas e cumprir os prazos. Está em jogo uma estratégia de 

sobrevivência que ela precisa ter. Alguns moldes ela mantinha, para 

facilitar o trabalho.  

 
Então não era tudo, tudo que eu fazia os moldes, porque 

alguns eu já tinha feito antes. Algumas clientes, eu 

tinha o molde da calça dela guardado. Aquilo ali me 

poupava muito tempo. (Orquídea) 

 

Açucena também tinha suas estratégias para não ter 

problemas com retorno das peças que confeccionava para as 

clientes, utilizava seus saberes da experiência e de estética para 

não ter que refazer um trabalho 

 
As clientes vinham com um modelo pronto, mas muitas 

coisas eu dizia: ‘olha, isso aí não vai sentar para ti’. Eu 

dizia, claro, como é que eu ia fazer um vestido de uma 

pessoa magrinha para uma pessoa gorda? Não dá, não 

fica bem. E depois iriam voltar para me incomodar. 

Então eu falava. Eu tinha noção do que ficava bem e o 

que não ficava. Não sei, acho que isso é do dom da gente. 

(Açucena) 

 

Os saberes relacionados à organização, à noção de moda e 

de corpo, a autogestão do trabalho, aparecem nas narrativas 

através dos fazeres, desde comprar o tecido, escolher a 

modelagem ou criar um figurino em alguns casos. Eram muito 

procuradas pela qualidade do seu trabalho e pelo valor estético do 

produto final. Chaud (2012, p.25), ao recuperar suas lembranças 

sobre o trabalho de costura realizado pela sua mãe, comenta sobre 

a função social da peça personalizada e da valorização estética. 

Houve certa dificuldade de explorar os saberes do 

trabalho através das narrativas. Para Durrive (2011, p.295), nossa 

vida no trabalho cotidiano, não é codificada e “é por isso que é tão 

difícil fazer uma pessoa falar sobre o que ela viveu, sobre o que 

chamamos “atividade de trabalho”. É bem mais simples fazê-la 
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falar sobre o codificado, o ofício e o emprego”. Neste sentido, os 

saberes apareceram nas narrativas na forma do saber-fazer. 

 
Eu corto a roupa, agora eu não sei como é que eles 

cortam a roupa, mas eu faço o molde, todo ele no jornal 

e corto toda costura por molde. [...] Eu pego poucas 

medidas: comprimento, largura, ombro, degote, cava, 

busto, cintura, quadris, comprimento de tudo assim. Daí 

eu vou para o papel e desenho, uso régua também. 

(Açucena) 

 

É presente o saber-fazer vestido de noiva, de prenda, de 

festa, bombacha, crochê, bordados diversos. A sistematização da 

atividade de trabalho aparece através da confecção de moldes 

padrão, moldes específicos de algumas clientes ou de roupas que 

eram mais solicitadas, por exemplo de blazers. Além de terem seus 

“caderninhos” com medidas das clientes, algumas medidas padrão 

e desenhos das roupas que as clientes “inventavam” na interação 

com elas.  

Seus saberes e fazeres, que ganham vida em um elevado 

grau de gestão do próprio trabalho, no domínio do saber técnico, 

em certo grau de liberdade e criatividade, lhes garantiu a 

possibilidade de “cobrarem bem” pelo seu trabalho e serem 

protagonistas neste processo de trabalho. 

 

Eu ficava pensando, pensando...20 

 
Aquele que eu criava, aquele que eu bordada, aquele que 

as mãozinhas já não aguentavam mais no fim... mesmo 

que fosse muito mais trabalhoso... nossa!!! Dá muito mais 

prazer! É muito maravilhoso! (Rosa) 

 

Diferente da ideia de separação cunhada pelo capital e 

muito presente nas sociedades ocidentais, a hipótese é de que 

existe uma relação muito íntima entre o pensar e o fazer. A 

                                                           
20 Trecho da narrativa da costureira Orquídea quando comenta sobre as demandas da 

cliente e o que ela tinha que criar. 



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

66 

 

presença da “mão inteligente” e a busca pelo trabalho bem feito no 

trabalho das costureiras, entra em diálogo com o estudo de 

Richard Sennett (2013). Para o autor, “as pessoas podem aprender 

sobre si mesmas através das coisas que fazem, a cultura material 

é importante” e “podemos alcançar uma vida material mais humana, 

se pelo menos entendermos como são feitas as coisas” (p.12). 

Conhecer as dimensões artesanais do ofício da costura e 

o quanto de artífice está contido nos fazeres destas mulheres foi 

uma das questões pertinentes. A “Habilidade artesanal designa um 

impulso humano básico e permanente, o desejo de um trabalho bem 

feito por si mesmo [...]” (p.19). No trabalho artesanal, mão e mente 

caminham juntos e o artífice “focaliza a relação íntima entre a mão 

e a cabeça” (ibidem, p.20). É sua característica o diálogo entre o 

pensar e o fazer e a busca "pelo prazer da coisa benfeita". Seu 

trabalho, apesar do caráter prático e concreto, não é apenas ligado 

a um fim econômico, instrumental, mas representa uma condição 

humana especial: a do engajamento (p.30). 

Através de expressões que surgiram nas narrativas: “Tudo 

eu tinha que pensar!”; “Eu ficava boba de ver!”, “Aquilo parecia um 

sonho”; é possível perceber que a costura é uma atividade repleta 

de intervenção, criação, esforço, satisfação e engajamento. A 

busca pelo trabalho bem feito vai ao encontro da satisfação e do 

gosto pelo objeto da feitura como resultado da unidade 

fazerpensar21. 

Na mescla dos saberes com os fazeres temos os sabores 

que seriam o gosto, o autorreconhecimento pelo trabalho bem feito 

que alimentam o processo criativo e o desejo. A curiosidade e a 

busca pelo aprimoramento da técnica fizeram com que o trabalho 

das costureiras fosse reconhecido pela qualidade. O processo de 

feitura das coisas revela, para o outro e para elas, que são boas 

costureiras. Conforme Sennett (p.18), “para aprender com as 

coisas, precisamos saber apreciar as qualidades de uma vestimenta 

[...] que nos permitem imaginar categorias mais amplas de “bom””.  

                                                           
21 Justaposição proposital. 
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Desde a infância foram aprendendo e desenvolvendo a 

técnica, fazendo roupas para as bonecas e para os irmãos. “O ritmo 

da rotina na habilidade artesanal se inspira na experiência das 

brincadeiras infantis” (p. 299). Orquídea que aos quinze anos já 

fazia diversos tipos de bordado com perfeição, tanto para o seu 

enxoval como para vender, começou as feituras bem pequenininha: 

 
Olha uma arte que eu fiz uma vez: a tia costurava e 

cortava aqueles bordados, tudo em roda, um tal de 

caseadinho. E eu queria ver elas cortarem o tal de 

caseado! Elas entraram para dentro do quarto e 

fecharam a porta para mim não ir. Tinham medo que eu 

estragasse o bordado delas, eu era muito pequena, não 

entendia as coisas. Não deixaram eu ver. [...] Eu tinha 

curiosidade para ver aquilo. Então eu peguei uma 

tesoura e fui para baixo da cama da minha tia, e peguei 

a colcha dela, dobrei e ia cortando, fazendo voltinha 

((muitos risos)), imitando, porque eu queria fazer o 

negócio e elas não deixaram eu ver. De noite quando ela 

foi dormir, foi tirar a colcha da cama e deu um grito. 

[...] Elas eram tudo muito caprichosas e aquilo tudo 

bordado. [...] e ela foi falar para minha mãe ((muitas 

gargalhadas)) que disse bem assim: - Bem feito, a guria 

queria ver e vocês não deixaram. Eu não vou bater na 

criança! 

 

Açucena, na semana que aprendeu a cortar com outra 

costureira, descobriu que já sabia costurar. Ela recorda dos 

fazeres, das técnicas e da perfeição do trabalho da avó, que 

também aprendeu muito cedo e foi se desenvolvendo durante um 

longo período imersa na atividade de trabalho: 

 
E a minha vó aprendeu na marra! Ela não sabia ler nem 

escrever. Ela dava um nó num cordãozinho, ela pegava 

medida aqui assim ((mostra)), dava outro mais adiante, 

tirava o que dava, e chegava com um cordão cheio de 

nós. E ela sabia onde estava as medidas de tudo, sabia 

tudo. Ela era pior do que eu! Ela nunca desenhava o 

molde no papel, ela ia direto no tecido. E ficava 
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direitinho. Roupa de homem, ela fazia com perfeição. 

Bombacha ela fazia com perfeição. (Açucena) 

 

Seus processos de aprendizagem dos fazeres “das 

mulheres”22 eram incentivados pela família. Pode-se inferir que 

elas tinham a liberdade de aprender fazendo e errando, tendo o 

erro como uma forma de aprender e não como algo a ser condenado. 

Sennett (2013) comenta sobre o erro e a relação que o músico, por 

exemplo, precisa estabelecer para que o mesmo não seja 

imobilizador: 

 
Diminuir o medo de cometer erros é de vital importância 

em nossa arte, pois o músico no palco não pode 

interromper-se, paralisado, se cometer um erro. A 

confiança na capacidade de superar um erro durante 

uma apresentação não é um traço de personalidade, mas 

uma capacitação que se aprende. A técnica desenvolve-

se, assim, numa dialética entre a maneira correta de 

fazer algo e a disposição de experimentar através do 

erro. Os dois lados não podem ser separados. (2013, 

p.181) 

 

Neste contexto, o erro é positivo e tem uma dimensão 

pedagógica que permite repetir, melhorar e acertar, gerando 

confiança para perseguir o trabalho bem feito. Tornam-se 

artífices, pois iniciam e se dedicam à arte pela arte num primeiro 

momento. O erro continua presente mesmo após mourejar a 

atividade, como parte positiva do processo de desenvolver a 

técnica e intervir no trabalho.  

 
Tenho um padrão de referência que me diz o que estou 

buscando, mas meu compromisso com a verdade reside 

no simples reconhecimento de que cometo erros [...]. 

Devo dispor-me a cometer erros, tocar notas erradas, 

para eventualmente acertar (SENNETT, 2013, p. 180). 

 

                                                           
22 Sobre os fazeres das mulheres, ver os estudos de Pereira (2004;2011), Silva (2012) 

e Becker (2014). 
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Quando Rosa expõe as questões cotidianas que ela tem que 

dar conta como falta de tecido, trabalho em cima de peças 

malfeitas ou quando comete algum erro, ela olha para a situação 

como parte do trabalho, além de fonte de aprendizado. 

 
O mais importante era quando eu errava uma costura, 

porque daí eu me saia muito bem. Um exemplo, porque 

não têm quem não erra, até os médicos, eles não 

poderiam, mas eu podia ((muitos risos)). 

 

O fazer com as mãos dá a noção e possibilita pensar a 

materialidade das coisas. O autor afirma que “As pessoas investem 

seu pensamento em coisas que podem modificar [...] (ibidem, 

p.138)”, e isso só é possível à medida que elas podem fazer e 

refazer para aprender, com certa liberdade, diminuindo o medo. 

Para o autor “Toda habilidade artesanal baseia-se numa 

aptidão desenvolvida em alto grau” (p.30), e ele apresenta o 

conceito de incorporação se referindo “a um processo essencial a 

todas as habilidades artesanais, a conversão da informação e das 

práticas em conhecimento tácito (p.62)”. O trabalho realizado 

pelas costureiras é considerado artesanal por elas mesmas 

conforme coloca Orquídea: 

 
[...] a costura manual é muito diferente. É alta costura! 

A roupa feita na fábrica, cortam 3, 4 tudo igual na 

máquina. Essa aqui não, é tudo feito em detalhe, tudo 

medidinho. Eu cortava tudo pelo fio da roupa, tudo no 

fio do tecido. Não tinha nada enviesado. Por isso que 

elas gostavam. E o meu trabalho é todo manual. Eu 

cortava peça por peça, eram peças únicas. [...] Traziam 

os tecidos, os tafetás e as rendas, diziam o jeito que 

queriam, e eu tinha que imaginar, desenhar, recortar a 

renda, colocar aquelas pedrinhas, tudo à mão nas 

rendas. Sacos e sacos de pedrinhas. Ficava bonito! Eu 

não sei como é que eu conseguia fazer tudo aquilo! Deus 

o livre! 
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A perseguição do trabalho bem feito ganha corpo nas 

narrativas quando relacionada aos valores éticos, estéticos e de 

qualidade do trabalho. Elas afirmam que não conseguem fazer o 

trabalho de qualquer jeito, que são detalhistas e que buscavam 

certa perfeição no resultado. 

 
Sou uma boa costureira. É o que me dizem, é o que 

sempre me disseram. Eu até queria ser melhor. A gente 

sempre quer ser melhor. Tu não quer ser melhor no teu 

trabalho? Eu queria ser melhor, claro que eu queria! 

Nossa, a gente sempre quer ser o melhor. (Rosa) 

 

Fazer melhor implicava em demorar mais para realizar o 

trabalho, entrando em conflito com as condições materiais e 

objetivas que elas dispunham. Demorar mais para fazer uma peça, 

implica em fazer menos e receber menos. Por outro lado, fazer de 

qualquer jeito é entrar num embate com o padrão de qualidade 

desejado, seja ele interno, externo ou a mescla dos dois. 

 
O artífice frequentemente enfrenta padrões objetivos 

de excelência que são conflitantes; o desejo de fazer 

alguma coisa bem pelo simples prazer da coisa benfeita 

pode ser comprometido por pressões competitivas, 

frustrações ou obsessões (SENNETT, 2013, p.19-20). 

 

Quando Tulipa trabalhava numa fábrica bordando roupas, 

mesmo não tendo liberdade com relação ao tempo de feitura de 

uma vestimenta, optava por demorar mais e fazer com mais 

qualidade. Logo foi chamada pelo diretor  

 
O diretor me chamou para dizer que [...] já havia se passado 

mais de 3 meses e eu não dava produção. [...] Eu disse que 

realmente eu não dava produção mesmo. E aí ele disse: - Mas 

a senhora dá coisa mais importante que é a qualidade. 

(Tulipa) 

 

O padrão de exigência que as torna muito detalhistas e 

perfeccionistas é dado, também, pelo domínio que se tem sobre o 
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próprio trabalho e a capacidade de poder agir sobre ele, 

carregando elementos de realização e de emancipação. Ao costurar 

elas criam valores que dão sentido às suas feituras, tendo 

engajamento emocional com sua produção. É provável que se 

envolvam mais com sua produção do que com suas clientes, pois 

fazem para si! “O trabalhador imbuído do ofício artesanal se 

envolve no trabalho em si mesmo e por si mesmo; as satisfações do 

trabalho são de per se uma recompensa [...]” (SENNETT, 2013, 

p.37). 

 
[...] eu criava coisas, de uma porcaria eu fazia uma coisa 

linda, eu gostava e era bonito mesmo, era tudo bem 

direitinho. (Rosa) 

 

O produto do trabalho que passou por momentos de 

criação, de reflexão, de erro, carrega sabores de apreciação do 

belo, de satisfação pessoal, de autorreconhecimento, que são 

“recompensas emocionais oferecidas pela habilidade artesanal 

(ibidem, p.31). Este sentimento aparece na narrativa das 

trabalhadoras com certa emoção, entusiasmo, brilho nos olhos e 

orgulho. 
Quando eu fazia para a loja, eu gostava de ver o vestido 

que eu fiz, na vitrine. Eu ficava boba de ver aquilo depois 

de pronto. (Açucena) 

Eu queria era só fazer aquilo ali, deixar os outros 

bonitos. Eu me realizava muito nisso, muito de ver 

aquele trabalho pronto. [...] Quando eu olhava aquelas 

criaturas na última prova, eu ficava deslumbrada, eu 

amava o que eu fazia. E às vezes não acreditava que 

tinha sido eu. (Rosa) 

Eu gostava de costurar, não vou negar [...] E depois, 

quando eu terminava aquelas roupas, eu ficava olhando. 

Era bonito mesmo! (Orquídea) 

As roupas, os bordados mais delicados, era a gente 

fazia [...] Depois a gente olhava aberto e parecia um 

sonho aquilo, mas éramos nós que fazíamos. (Tulipa) 
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O processo de feitura em si, seguido pela visibilidade da 

vestimenta bem-feita, permite a elas um caminhar para si, 

desencadeando um orgulho pelo trabalho bem feito, característico 

dos artífices. 

 
Os artífices orgulham-se sobretudo das habilidades que 

evoluem. Por isso é que a simples imitação não gera 

satisfação duradoura; a habilidade precisa amadurecer. 

A lentidão do tempo artesanal é fonte de satisfação; a 

prática se consolida, permitindo que o artesão se aposse 

da habilidade. A lentidão do tempo artesanal também 

permite o trabalho de reflexão e imaginação – o que não 

é facultado pela busca de resultados rápidos. Maduro 

quer dizer longo; o sujeito se apropria de maneira 

duradoura da habilidade (SENNETT, 2013, p.328). 

 

Ao fazer algo material – uma peça, um vestido, um molde – 

estão se constituindo como seres do mundo, seres que dão sentido 

ao que fazem. Constroem-se enquanto profissionais, enquanto 

mulheres, enquanto seres plenos. “As pessoas são capazes de 

sentir plenamente e pensar profundamente o que estão fazendo 

quando o fazem bem [...] podem se orgulhar do seu trabalho” 

(ibidem, p.30-31).  

As habilidades manuais destas mulheres, tidas no senso 

comum como inatas ou naturais, foram e são apreendidas durante 

toda a vida. Para Sennett (2013), esse processo de 

aperfeiçoamento é prolongado e carregado de percalços. O ofício 

destas trabalhadoras, visto como ‘comum’ de costureira as fazem 

admiradas! E com isso se observa a “sensação de paz e 

tranquilidade que emana de todo trabalho disciplinado e bem 

organizado efetuado com o espírito calmo e satisfeito” (ibidem, 

p.110) mesmo com todo excesso de trabalho e dificuldades 

impostas pelas condições objetivas. 
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Por fim, algumas considerações 

 

O estudo mostrou trajetórias profissionais marcadas por 

questões de classe e de gênero, pelo distanciamento da educação 

formal e do espaço industrial de produção e suas formas. São 

trajetórias de trabalho contínuas e a formação é centrada na 

observação do fazer e na experiência de trabalho. O processo de 

tornar-se uma profissional da costura - uma costureira - se deu 

através do aprendizado com outras mulheres em espaços não 

formais, nas relações familiares, de amizade e de vizinhança.  

A curiosidade, a necessidade de subsistência e o 

reconhecimento do trabalho, pelo outro e por si mesma, foram 

fundamentais no seu processo de profissionalização. Mesmo sem 

formação específica e exercendo uma profissão de pouco 

reconhecimento social (considerada uma ocupação) garantiram com 

dignidade a reprodução da existência sendo responsáveis por 

grande parte, senão toda, do orçamento familiar. Neste sentido, 

os saberes do trabalho e da experiência possuem uma dimensão 

central na vida destas mulheres trabalhadoras. 

Preservam o conhecimento de todo o processo da costura 

e ainda o realizam, de uma maneira que se assemelha ao trabalho 

artesanal. Reconhecem que a realização do trabalho bem feito e a 

sua busca levou ao acúmulo de freguesas. Não existe limite para a 

qualidade da roupa bem-feita. Nesse longo e permanente processo 

de profissionalização, desenvolveram muita capacidade de 

aprender sozinhas (autodidatas), aperfeiçoando a técnica e a 

qualidade. O gosto pela costura norteado pela perseguição do 

trabalho bem feito, possibilitou-lhes um (auto)reconhecimento 

como boas costureiras. 

As entrevistas demonstraram uma invisibilidade dos 

saberes do trabalho para as próprias trabalhadoras que, ao longo 

da sua vida de trabalho, convocaram e renormalizaram seus 

conhecimentos de forma inconsciente. Saberes tão complexos 

transmitidos pelas mulheres, aprendidos, produzidos e mobilizados 

na atividade de trabalho são naturalizados e pouco valorizados de 

forma explícita por elas.  
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Percebeu-se uma relação muito íntima e indissociável 

entre o trabalho intelectual e o manual, e muitas aproximações com 

o trabalho artesanal e com a ideia de artífice. A criatividade, as 

renormalizações e a liberdade para agir sobre o trabalho estão 

muito presentes na atividade dessas costureiras autônomas, além 

de uma diversidade de saberes que estão além daqueles que 

formalmente identificam uma costureira.  

O trabalho se apresenta como prazeroso quando é visto 

pela questão da criação, da estética e da sua visibilização através 

do produto final. Quando isso ocorre, ele se descola da alienação e 

do fetiche da mercadoria, trazendo elementos emancipação e 

empoderamento para as costureiras. Entra em jogo o gosto pelo 

resultado final ligado à questão estética e à realização de um 

trabalho bem feito. Neste sentido, possuem um protagonismo com 

relação ao domínio sobre o próprio trabalho. O processo criativo, 

a produção de algo e a criação de si geram a possibilidade de ter 

as rédeas da própria vida. 

Por outro lado, o trabalho se torna pesado à medida que, 

para garantir as condições objetivas de existência, ganha corpo em 

muito trabalho e muitos pedidos, impactando de forma objetiva e 

subjetiva na saúde das trabalhadoras, cujos direitos ficam à 

margem. Neste sentido, são histórias de vida duras e de muito 

trabalho.  

Dar voz a essas narrativas, socializando estas 

experiências, tem significado visibilizar a história de aprender o 

ofício da costura e outros saberes que fazem parte da vida de 

muitas mulheres no espaço privado. São saberes e potências que 

podem e devem ser compartilhados visando ampliar 

autorreconhecimento, emancipação e empoderamento das 

mulheres. 

Conhecer a história de vida e de trabalho dessas mulheres 

tem demonstrado que essas formas de trabalho mais artesanais e 

com maior liberdade sobre o trabalho, coexistem com o capitalismo 

industrial de maneira, até certo ponto, independente. Trata-se de 

perceber que existem outras formas de produzir a existência que 

se aproximam do trabalho como mundo liberdade; que existem 
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outras formas de aprender que não apenas através da educação 

formal; que existem outras formas de olhar para o trabalho sem 

que ele esteja relacionado à produtividade e à relação de 

competição com o outro; que existem formas de viver e sobreviver 

mais emancipatórias, que podem levar a uma criação e recriação de 

si e a um pouco mais de paz e no sentido de que “o trabalho feito 

pelas mãos pode animar o trabalho da mente”.  

Não se trata de deixar de lado a precariedade que o 

trabalho autônomo artesanal e, principalmente, o feminino 

acarreta. A partir dessa visibilidade pode-se abrir a discussão para 

pensar formas de reduzir e até extinguir a precariedade e o 

adoecimento nesta forma de trabalho. Conhecer e saber que 

outras formas de trabalho, menos opressoras da criação são 

possíveis, abre nosso leque de escolhas dentro de uma sociedade 

tão desigual que deixa à margem a maioria. 
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ENTRE A MATERNIDADE E O TRABALHO:  

A Mulher Maravilha 

 

 

Márcia Alves da Silva 

Fernanda Garcia de Medeiros 

________________________________________________ 

 

 

Introdução 

 

Como mulheres, mães e trabalhadoras, identificamos na 

pele diversos aspectos pessoais, culturais e sociais que nos 

possibilita escrever este texto, abordando mais especificamente a 

maternidade e o trabalho, essa dupla tensão tão presente na 

mulher da contemporaneidade. 

Para isso propomos uma discussão sobre esses dois papéis 

que a mulher exerce e ocupa na sociedade: a maternidade e o 

mercado de trabalho. Para isso, fazemos uso do referencial 

advindo da teoria feminista, que há tempos vem problematizando 

essas duas questões. 

Para ilustrar esta abordagem, trazemos a imagem e a 

história da famosa personagem do cinema e quadrinhos, a “Mulher 

Maravilha”. Sobre sua história, a 

 
Mulher Maravilha éuma super-heroína grega, 

personagem fictícia de histórias em quadrinhos 

publicadas pela DC Comics. Criada pelo Dr. William 

Moulton Marston. Sua primeira aventura foi na 

revista All Star Comics em dezembro de 1941, 

nos Estados Unidos. A personagem é um dos maiores 

ícones pop de sexo feminino. [...] Princesa e 

Embaixadora das Amazonas da Ilha Paraíso (também 

conhecida como Temíscira ou Themyscira), filha da 

rainha das amazonas, Hipólita.  Ela foi mandada ao 

“mundo dos homens” para propagar a paz, sendo a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Super_her%C3%B3is
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(mitologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Themyscira_(DC_Comics)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Themyscira_(DC_Comics)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lita_(DC_Comics)
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defensora da verdade e da vida na luta entre os homens 

e o firmamento, entre os mortais e os deuses. Possuindo 

habilidades super-humanas e seu laço da verdade.23   

 

A Mulher Maravilha foi concebida pelo seu autor para 

criar um padrão entre as crianças e jovens de uma feminilidade 

forte, livre e corajosa para combater a ideia de que as mulheres 

são inferiores aos homens, e para inspirar as meninas a terem 

autoconfiança e a se realizarem no esporte e nas ocupações e 

profissões monopolizadas por homens, porque a única esperança 

para a civilização é a maior liberdade, desenvolvimento e igualdade. 

Marston escreveu, ao justificar sua criação que "a Mulher-

Maravilha é a propaganda psicológica para o novo tipo de mulher 

que, creio eu, deve governar o mundo" (HENDRIX, 2007, p. 11). 

 
Figura 1 - Mulher Maravilha  

 
Fonte: 

[http://pontoherois.blogspot.com.br/2013/0

7/as-10-heroinas-mais-fortes-da-

marvel.html]  

Acessado em 20.09.2015. 

 

                                                           
23   https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher-Maravilha 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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É explícito que a Mulher Maravilha personifica a ideia de 

uma ‘super’ mulher, tanto no ideal de beleza física, como em outros 

aspectos, como coragem, habilidade, ética e compromisso com a 

verdade. No entanto, aspectos tão ligados ao universo feminino, 

como a maternidade, o espaço doméstico e o trabalho não são 

abordados por esta personagem. 

 

“Episódio de hoje” - Mulher Maravilha em: o dilema 

 

Os estudos de gênero têm buscado resgatar o trabalho 

das mulheres, incorporando aspectos relativos às suas identidades 

que, historicamente, foram apartados do mundo acadêmico. 

Para muitas mulheres os filhos fazem parte do projeto de 

vida, e para estas mulheres a difícil decisão de saber em que ponto 

dela vale parar, respirar e planejar a chegada da maternidade seja 

pela pressão biológica, social ou do companheiro vêm à tona nessa 

hora. Para outras a decisão é não ter filhos, não faz parte do 

projeto de vida, seja por foco profissional ou por não identificação 

com o papel da maternidade.  

Dessa forma podemos nos perguntar: Até que ponto a 

academia incorpora as mulheres que estão fora dos seus limites, 

mas que estão no mundo produzindo conhecimento e experiência? 

Nesse sentido, os estudos feministas têm contribuído na 

insistência de lutar para que a subjetividade e as trajetórias de 

vida sejam incluídas nas pesquisas acadêmicas em geral. 

Pensamos que abordar a temática do trabalho feminino 

remete à necessidade de definirmos a concepção de trabalho a qual 

defendemos. Isso se deve ao fato de que as concepções 

tradicionais sobre trabalho formal e/ou mercado de trabalho não 

dão conta de uma diversidade de atividades historicamente 

exercidas por mulheres e que, muitas vezes, ‘escapam’ das 

estatísticas oficiais.  

Dessa forma, há a necessidade de ressignificarmos esse 

conceito, incorporando e nos apropriando de elementos advindos 

de uma produção específica com esse intuito, especialmente 

oriundos da teoria feminista. Trata-se de um campo de estudos que 
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está longe de esgotar sua produção, mas que aponta vários 

caminhos promissores. 

Podemos afirmar que as mulheres sempre trabalharam, 

embora seu trabalho tenha sido desvalorizado pelo capitalismo, que 

passa a valorizar as atividades que geram mais-valia e que são 

executadas em espaços públicos, menosprezando-se o espaço 

doméstico. O conceito de divisão sexual do trabalho abarca as 

atividades exercidas historicamente por mulheres e, além disso, 

reconhece que a divisão social do trabalho é marcada por 

diferenças de gênero. 

As mais diversas sociedades têm criado compreensões 

diversas sobre o trabalho e as diversas atividades, explicando-as 

muitas vezes como divisões naturais do trabalho, portanto, 

imutáveis. Para isso, fazem uso de ideologias sexistas, de cunho 

biológico, que ‘naturalizam’ dimensões que na verdade são 

construções culturais e sociais.  

A compreensão das atividades exercidas pelas mulheres 

como naturais leva a definir a essência de qualquer trabalho 

feminino como sexual, biológico, e não social. Essa concepção a-

histórica e naturalista tem anulado a diversidade de trabalhos 

exercidos pelas mulheres ao longo de séculos. 

Sendo assim, podemos falar que divisão sexual do trabalho 

é muito mais do que simplesmente constatar desigualdades. Trata-

se da possibilidade concreta de articular a descrição do real com 

uma reflexão sobre os processos pelos quais a sociedade utiliza a 

diferenciação para hierarquizar as atividades (KERGOAT, 2003, 

p.59).  

 

Problematizando a maternidade  

 

Pensamos que a própria noção que temos de maternidade 

precisa ser problematizada. A teoria feminista já vem fazendo isso 

há tempos, haja vista que a concepção naturalista da mulher, 

baseada na biologia, construiu historicamente os alicerces onde se 

formulou as compreensões de maternidade que, em grande medida, 

conhecemos e reproduzimos até hoje. A pesquisadora feminista 
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mexicana Lagarde Y de Los Rios problematiza a maternidade, 

relacionando-a com a conjugalidade, quando afirma que “... así 

articuladas la maternidad e ele conyugalidad, son los ejes 

socioculturales y políticos que definen la condición genérica de las 

mujeres; de ahí que todas las mujeres son madresposas. (2005, 

p.365). Dessa forma Lagarde identifica a categoria de 

‘madresposa’, que ela vai caracterizando ao longo de sua obra Os 

Cativeiros das Mulheres (2005).  

Quando Lagarde afirma que todas as mulheres são 

madresposas, ela está trazendo à tona papéis sociais que as 

mulheres assumem ao longo de suas vidas, que independem do 

exercício real e concreto da gestação e/ou maternidade.  

 
[...] todas las mujeres son madresposas aunque  no 

tengan hijos ni esposo, así como es cierto también que 

algunas mujeres con hijos o casadas, tienen dificultades 

para cumplir con su deber y asumirse como tales, o para 

ser identificadas como madres o como esposas, de 

acuerdo con los estereotipos  de adscripción vigentes. 

(LAGARDE Y DE LOS RIOS, 2005, p. 363)  

 

Para a pesquisadora, as mulheres são ‘seres para os 

outros’, pois aprendem, ao longo de suas vidas, a se dedicarem à 

outras pessoas, deixando-as elas próprias para segundo plano. Esse 

é um processo pedagógico que se inicia ainda na infância das 

meninas, e que possui várias facetas. Uma delas é a atuação das 

suas mães nesse processo educativo. Segundo Lagarde, as mães são 

as primeiras pedagogas que atuam nas vidas das meninas, 

construindo as bases onde vão se alicerçar a concepção naturalista 

de maternidade. 

A crença em que as mães criam e promovem 

instintivamente o desenvolvimento de seus filhos – o denominado 

instinto materno – foi desmascara pela antropóloga Sarah Hrdy. 

Baseando-se na antropologia, na história, na literatura, na 

psicologia do desenvolvimento e na biologia, a antropóloga Sarah 

Hrdy (2001) examina os diversos elementos biológicos e genéticos 

que constituem o instinto materno e descortina sua existência. Em 
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sua obra Mãe Natureza, ela demonstra pesquisas realizadas com 

diversas espécies animais (realizadas por ela e também por outros 

pesquisadores/as) e, a partir do estudo de seus comportamentos 

desfaz, à própria luz da ciência biológica, a noção de instinto 

materno. 

Dessa forma, cai por terra a compreensão da visão 

‘natural’ na constituição da maternidade. Hoje sabemos que ela é 

uma construção social, que é construída primordialmente, a partir 

de afetos e subjetividades, na interface com o meio social e a 

cultura de cada grupo social. 

 

Figura 2 - Mulher Maravilha grávida. 

 

 
Fonte – [http://indiretasmaternas.com.br/mae-maravilha] 

 

Partindo dessas problematizações, o fato é que quanto 

mais se investe na carreira profissional mais se adia a maternidade, 

pois quanto maior a responsabilidade na empresa, mais a pausa 

profissional inata à maternidade pode abalar a vida profissional, 

pois o mercado de trabalho tem sido pouco sensível as demandas 

mais vinculadas ao feminino. Embora se saiba da necessidade de 

ressignificarmos o espaço doméstico e as relações familiares 
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aliadas a esse espaço, sabemos que ainda estamos longe da 

efetivação desse novo paradigma. 

Para além da licença maternidade, a relação com a empresa 

já começa a mudar a partir do anúncio da gravidez. Essa é a 

realidade que muitas mulheres enfrentam no mercado de trabalho 

e que, com certeza, para o universo masculino essa questão passa 

longe, totalmente insignificante o momento que o homem se torna 

pai para seu posto de trabalho, para a empresa ou para o seu 

desempenho profissional. O máximo que ouvimos falar é de algumas 

noites mal dormidas por conta do choro do bebê. Dessa forma, 

podemos perceber que a compreensão de maternidade continua 

sendo alimentada pela visão de instinto materno que, parece se 

manter nos dias atuais.  

Coragem. Essa é uma das palavras que mais vem à mente 

da maioria das mulheres que estão prestes a tomar a decisão de 

ter filhos e literalmente não conseguir adivinhar ou imaginar o que 

vai acontecer após o período de licença maternidade, aquele 

período que tudo é incerteza. O mercado corporativo atualmente é 

muito rigoroso e até preconceituoso – principalmente se 

considerarmos um currículo de uma mulher com filhos. 
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Figura 3 - Mulher Maravilha amamentando. 

 

 
Fonte – [http://www.prosasmaternas.com.br] 

 

No caso das mães que abandonaram a carreira depois de 

ter filhos, enfrentar as mudanças para viver a maternidade com 

mais dedicação é uma opção, que pode ter consequências futuras. 

Mas, ao contrário de gerações passadas, em que a mulher tinha 

como papéis sociais fundamentais a maternidade e o papel de ‘dona 

de casa’, hoje em dia a gravidez para muitas mulheres é uma 

escolha que vem depois da faculdade, do trabalho, do casamento, 

às vezes depois do sucesso na carreira, da casa própria e de cursos 

de pós-graduação. 

A redefinição dos papéis, com a chegada do “eu mãe”, é o 

início dos dilemas femininos. A profissão muitas vezes dita o ritmo 

da maternidade. O “eu profissional” define o timing do “eu mãe”. 

Qualquer mudança seja ela parar de trabalhar por pouco tempo e 

então retornar a carreira, trabalhar como autônoma em casa, 

trocar de profissão ou mesmo abandonar o trabalho, tem um custo, 

ou vários custos. 

 

 

http://www.prosasmaternas.com.br/
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Figura 4 - Mulher Maravilha exercendo  

atividades domésticas 

 
Fonte – [http://weheartit.com/entry/group/27019824]  

 

Quem escolhe ou pode escolher também se sente culpada, 

existe uma sociedade cobrando que a mulher seja profissional, é 

difícil se sentir bem, se sentir completa. Pode até ser que as 

mulheres que fazem a opção de deixar a carreira ou profissão para 

dedicar-se exclusivamente à maternidade, se sintam bem nos 

primeiros anos desta escolha, que de fato são os mais difíceis de 

terceirizar os cuidados maternos, mas daí pra frente, talvez não 

se sintam completas. Por outro lado, para muitas mulheres, não 

existe a palavra escolha: cada vez mais nos dias atuais a mulher 

trabalha por necessidade. 

 

Qual o ponto de equilíbrio? 

 

Qual seria a chave para conseguir o almejado equilíbrio? 

Dedicar-se a ser mãe em todos os momentos possíveis e com muita 

intensidade, sem deixar de perseguir o crescimento profissional e 

buscar a realização pessoal também no trabalho? 

http://weheartit.com/entry/group/27019824
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Para a pesquisadora feminista espanhola Cristina 

Carrasco, 

 
À medida que as mulheres se integram ao mercado de 

trabalho, vai desaparecendo o modelo familiar “homem 

provedor de renda - mulher dona-de-casa” e vai se 

abrindo um novo modelo que tende a se consolidar. O 

homem mantém seu papel quase intacto, mas a figura de 

dona-de-casa tende a desaparecer. Isso não significa 

que ela abandone suas tarefas de cuidados e gestora do 

lar, mas que de fato assume duplo papel: o familiar e o 

trabalho fora do lar. (CARRASCO, 2003, p. 25). 

 

Carrasco (2003) afirma que o tempo de trabalho tem se 

constituído na contemporaneidade como uma nova categoria a ser 

estudada e analisada. Para ela, isso se deve a dois fatores, que são 

a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho 

(pois isso traz à tona a tensão entre os tempos de cuidados e as 

exigências do trabalho mercantil) e, ainda, a flexibilização do 

tempo de trabalho imposto pelas empresas (que exige cada vez 

mais mobilidade e disponibilidade dos(as) trabalhadores(as).  

Dessa forma, Carrasco (2003) usa o tempo como categoria 

de análise importante para se refletir sobre o trabalho feminino e 

defende o que denomina de paradigma da sustentabilidade da vida, 

abordando diversos tempos e trabalhos femininos numa 

perspectiva histórica. Enquanto existia o tipo tradicional de família 

aliado com o modelo fordista de produção, onde os trabalhos de 

mulheres e homens apareciam como paralelos e independentes, os 

trabalhos das mulheres ficavam invisíveis. Mas, quando as 

mulheres passaram a realizar os dois trabalhos (produtivos e 

reprodutivos) e a viver a enorme tensão da superposição dos 

tempos, o conflito de interesses entre os diferentes trabalhos se 

tornou visível. 

Carrasco (2003) propõe a hipótese de que os processos de 

reprodução e vida tem sido resolvido sempre, fundamentalmente, 

a partir dos espaços domésticos privados dos lares. Pelo menos até 

que a casa medieval – que se constituía em centro de produção, 
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consumo e vida – deixa de ser autosuficiente e começa a produção 

para o mercado. No entanto, mesmo com os processos de 

reprodução da vida humana sendo cada vez mais invisíveis em prol 

da industrialização e do capitalismo, não se alterou a função básica 

dos lares como centros de gestão, organização e cuidado da vida. 

As necessidades humanas possuem duas dimensões, uma 

objetiva, vinculada mais às necessidades biológicas e outra 

subjetiva, que inclui afetos, cuidados, a segurança psicológica, a 

criação de relações e laços humanos, etc. Nos espaços públicos, 

onde se dão as relações de troca comerciais, é mais fácil separar 

essas duas dimensões. No entanto, no espaço doméstico é muito 

mais complicado separar os aspectos afetivo-relacionais da 

atividade em si, exatamente porque toda a produção está 

diretamente relacionada com os fatores pessoais. Resumindo: o 

trabalho destinado às pessoas do lar possui um contexto social e 

emocional diferente do trabalho remunerado.  

Dessa forma, a tensão vivida pelas mulheres na 

contemporaneidade é um reflexo de uma contradição muito mais 

profunda: uma contradição que existe entre o capitalismo e o bem 

estar humano, entre o objetivo do lucro e o objetivo do cuidado da 

vida. Entre a sustentabilidade da vida e o benefício econômico, 

nossas sociedades patriarcais tem constantemente optado pelo 

segundo. 
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Figura 5 - Mulher Maravilha executiva 

 
Fonte – 

[http://www.gpdesenhos.com.br/paginas/dccomi

cs/mulhermaravilha.htm]  

 

O tema da mulher moderna rende assunto para muitas 

discussões, reportagens, revistas, pesquisas e livros, cada vez mais 

questões que resultam num verdadeiro universo de estatísticas 

femininas. Algumas destas estatísticas estão sendo divulgadas 

através da versão brasileira da campanha HeForShe - movimento 

já conhecido mundialmente. A contagem de pessoas que assinam o 

compromisso com a campanha é feita em um mapa georeferenciado, 

que é atualizado em tempo real no site e mostra o número de 

adesões ao redor do mundo. A campanha HeForShe traduzida no 

Brasil para ElesPorElas , em apoio à ONU Mulheres, para contribuir 

com a conscientização da importância do empoderamento feminino 

e a igualdade de direitos entre homens e mulheres, buscando o 

apoio dos homens na questão,  com a intenção de discutir quais 

caminhos todos devem trilhar para chegar ao alvo final: eliminar as 

desigualdades de direitos entre eles e elas. 

Com base em números, se debate o padrão global de 

remuneração das mulheres, sempre mais baixo que dos homens, de 

acordo com pesquisas numa média global, as mulheres ganham o 

equivalente a 77% dos salários dos homens e se nenhuma ação for 

http://www.gpdesenhos.com.br/paginas/dccomics/mulhermaravilha.htm
http://www.gpdesenhos.com.br/paginas/dccomics/mulhermaravilha.htm
http://www.heforshe.org/pt
http://www.onumulheres.org.br/
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tomada para mudar o quadro, a igualdade de salários só seria 

alcançada em 2086, ou seja, daqui a 71 anos. 

Outro dado que a campanha traz é que 41% das mulheres 

ainda não têm proteção adequada durante a maternidade. 

 

Considerações finais 

 

Pode ser apenas uma impressão, mas parece que depois de 

a mulher ter entrado no mercado de trabalho e, em sua busca pela 

igualdade, ter sido cobrada profissionalmente mais do que os 

homens, ficou ainda mais exigente com ela mesma. A mulher quer 

dar o melhor de si em todas as áreas, “mesmo sendo de bom senso, 

usualmente se esquece: as necessidades humanas são de bens e 

serviços, mas também de afetos e relações” (CARRASCO, p. 14). 

Um breve pensamento crítico às questões da maternidade 

e o mercado de trabalho permeados pela história da heroína das 

histórias em quadrinhos, ilustra de forma lúdica a questão da 

dificuldade de encontrar o equilíbrio das obrigações, direitos, 

deveres, realização de sonhos e maternidade. 

Os registros contam que o criador da personagem Mulher 

Maravilha, quando decidiu criar um novo super-herói, no início 

dos anos 1940, onde as histórias eram dominadas pelos 

personagens masculinos com super poderes tais como Batman 

e Superman, atribue-se à esposa dele, Elizabeth Holloway 

Marston, a idéia de se criar uma super-heroína: um personagem que 

triunfaria não com punhos ou super poderes, mas com amor. "Bom", 

disse Elizabeth: "Faça-lhe uma mulher”. 
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DISCUTINDO GÊNERO:  

possibilidades de reconhecimento  

a partir da redistribuição 

 

Carline Schröder Arend 

________________________________________________ 

 

 

 

O presente ensaio emerge das leituras e discussões 

realizadas na disciplina do Programa de Pós Graduação em 

Educação, da Faculdade de Educação da UFPel (Universidade 

Federal de Pelotas), denominada Seminário Avançado: estudos de 

gênero, teoria feminista e educação, no qual debateram-se 

inúmeros aspectos relacionados às opressões, entraves e 

dificuldades vivenciadas, principalmente, pelas mulheres. Além 

disso, este texto se atrela à pesquisa de doutoramento que está 

sendo executada pela autora no Curso de Doutorado em Educação 

da mesma instituição. Para tal, destacamos um dos aspectos que 

tenha gerado maior discussão e se sobressaído no transcorrer do 

desenvolvimento das atividades do seminário, sendo este a 

categoria trabalho. 

Historicamente as mulheres as mulheres foram excluídas 

dos espaços públicos e de discussão, conforme Márcia Tiburi 

destaca em uma palestra24 sobre a relação da filosofia e o sexo 

feminino. Ela afirma que, no Banquete de Platão, no momento das 

discussões, as mulheres deveriam retirar-se do ambiente, pois elas 

não poderiam sequer ouvir os debates. Há uma passagem na obra 

platônica em que uma harpista é solicitada a se retirar do local de 

discussão, caso ela quisesse, poderia juntar-se as demais mulheres 

que estavam em outro espaço, isoladas, e entretê-las com sua 

música.  

                                                           
24A referida palestra foi gravada no dia 31/03/2006, tendo como título “O mito do 

Sexo. A palestra encontra-se disponível no seguinte link: 

http://www.cpflcultura.com.br/2008/12/30/o-mito-do-sexo/  



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

94 

 

Assim, às mulheres não era permitida a participação na 

vida pública, pois no período ao qual Tiburi se refere ao citar 

Platão, nesse espaço do banquete eram discutidos assuntos como 

economia, política, filosofia e demais assuntos que fossem 

considerados importantes. Ao pensar tais aspectos na 

contemporaneidade, percebemos que houveram mudanças no que 

concerne a inserção da mulher na vida pública, porém, é importante 

salientar que ainda são esparsas. A mulher quando ocupa cargo 

político ainda é pouco ouvida, quando a frente de cargos de chefia 

tem suas capacidades questionadas, há uma grande vigilância sobre 

seus corpos e uma ampla necessidade deles serem belos, 

agradáveis, graciosos e despertarem o prazer aos olhos dos outros.  

Desse modo, pretende-se discutir o lugar da mulher 

perante a sociedade, a partir das reflexões apresentadas nas 

obras de Guacira Louro (1997), Marcela Lagarde (2005), 

Widholzer (1995), dentre outras. E, por fim, apresentar a teoria 

da redistribuição de renda e o reconhecimento defendidos por 

Nancy Fraser, no intento de pensar algumas possibilidades que 

possam contribuir para as discussões sobre gênero e a condição da 

mulher perante a sociedade atual, situando o Programa Bolsa 

Família como uma oportunidade de ampliar a autonomia das 

mulheres que vivem ainda mais a margem da sociedade.  

 

Reflexões a partir da teoria feminista 

 

Guacira Louro (1997) em sua obra Gênero, sexualidade e 

educação realiza uma breve retomada histórica das lutas das 

mulheres desde o início do século XX, com a primeira-onda do 

feminismo, mais conhecido como sufragismo e, após, na segunda-

onda, já nos meados da década de 60, surgindo estudos teóricos a 

respeito da condição da mulher. Nesse sentido, Louro (1997) 

anuncia que o objetivo das intelectuais feministas era tornar 

visíveis as pessoas que foram historicamente ocultadas.  

No que diz respeito às temáticas abordadas pelo 

feminismo, a questão referente ao trabalho produtivo e 

reprodutivo exerce grande influência nas discussões da teoria 
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feminista, pois o mesmo, atravessa a maior parte das instâncias 

das relações que ocorrem no meio social. Nesse sentido, corroboro 

com Widholzer quando esta afirma que: 

 
[...] sujeito unificado da Modernidade, expõe a questão 

das diferenças, colocando em evidência os estudos 

voltados às minorias (...) Hall inscreve o feminismo entre 

as principais mudanças conceituais que levaram ao 

descentramento da identidade fixa e estável do sujeito 

cartesiano (...). Ao questionar a clássica distinção entre 

o público e o privado e ao transpor para a esfera política 

facetas da vida social e de identidades sexuais e de 

gênero (WIDHOLZER, 2005, p. 19).  

 

Desse modo, a discussão a respeito dos espaços público e 

privado são de fundamental importância, pois, ainda segundo 

Widholzer no que tange “ao gênero e a conformação do “núcleo 

familiar”, a publicidade, de um modo geral, baseia-se em velhos, 

mas ainda vigentes padrões da sociedade patriarcal, e assim a 

imagem da “domesticidade” (...) é a comumente que se constrói para 

a mulher”. (WIDHOLZER, 2005, p. 22). Ficando a mulher a única 

responsável pela aquisição dos produtos que serão utilizados tanto 

para o provimento da alimentação de todos os membros da família, 

bem como, dos produtos utilizados para a limpeza e organização do 

ambiente doméstico. 

Porém, com as lutas por mudanças realizadas no passado, 

aos poucos o cenário vai se alterando e a mulher começa a ocupar 

os espaços públicos, passando então, a desempenhar uma dupla 

jornada, pois o trabalho doméstico continua a ser responsabilidade 

da mulher. A partir das reflexões elaboradas por Louro (1997, p. 

17): 

 
... desde há muito tempo, as mulheres das classes 

trabalhadoras e camponesas exerciam atividades fora 

do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. 

Gradativamente, essas e outras mulheres passaram a 

ocupar também escritórios, lojas, escolas e hospitais. 

Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como 
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são ainda hoje, em boa parte) rigidamente controladas 

e dirigidas por homens e geralmente representadas 

como secundárias, "de apoio", de assessoria ou auxílio, 

muitas vezes ligadas à assistência, ao cuidado ou à 

educação. 

 

As mulheres além de desempenharem as atividades de 

menor prestígio e menor remuneração, ainda precisam lhes fica 

reservada tarefa do trabalho doméstico, não apenas no sentido de 

servir, mas como Marcela Lagarde (2005) salienta, as mulheres 

devem desempenhar a tarefa vital, ou seja, não apenas dar à luz 

aos filhos e cuidá-los, mas também prover-lhes o alimento, o 

sustento. E tal tarefa também se estende aos esposos e família em 

geral. Como podemos ver quando Lagarde cita as “madresposas”.  

 
... trabajo doméstico, del quehacer, del cuidado de los 

niños, de la atención del marido, do la procreación; es 

decir, del conjunto de actividades de reproducción que 

realiza la madresposa para la sobrevivencia de los otros. 

Ideológicamente es sintetizado como función natural, 

derivada de procesos fisiológicos y hormonales 

definidos genéticamente: pertenecientes a la esfera 

animal de los instintos. El complemento lógico de esta 

proposición es que las mujeres nacen destinadas a 

satisfacer en los otros necesidades del mismo orden. 

(LAGARDE, 2005, p. 119-120).  

 

A sociedade como um todo não questiona esta dupla 

jornada e a naturalização do desenvolvimento do trabalho 

subalterno pelas mulheres, pois acredita que isso já faz parte do 

que é ser mulher, como se fosse inerente a existência da mulher. 

Para tanto, faz-se necessário discutir alternativas que possam vir 

a mudar tais problemáticas. 

Neste sentido, esta discussão sobre trabalho e as 

diferenças e opressões vivenciadas pelas mulheres, nos remetem 

as reflexões apresentadas por Nancy Fraser, filósofa feminista, 

norteamericana que discute questões relacionadas a redistribuição 

de renda, pensando a partir de grupos minoritários, como as 
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coletividades das mulheres e dos negros. A seguir, apresentamos 

uma breve discussão sobre a justiça bidimensional na qual tais 

coletividades estão envolvidas. 

 

Nancy Fraser e a concepção de justiça bidimensional 

 

Na contemporaneidade, com a globalização, as 

reivindicações voltaram-se para discussões e lutas por 

reconhecimento. Fraser evidencia que as reivindicações de 

redistribuição têm dado espaço para as discussões que abordem o 

reconhecimento das diferenças. Conforme aborda Fraser: 

 
El discurso de la justicia social, centrado en otro 

momento en la distribución, está ahora cada vez más 

dividido entre las reivindicaciones de la redistribución, 

por una parte, y las reivindicaciones del reconocimiento, 

por otra (...) La desaparición del comunismo, la fuerza 

de la ideologia del mercado libre, el ascenso de la 

“política de la identidad”, tanto en su forma 

fundamentalista como en la progressista, han 

conspirado para descentrar, si no para extinguir, las 

reivindicaciones de la redistribución igualitaria”. 

(FRASER, 2003, p.18). 

 

A luta por reduzir as desigualdades sociais pautou-se, 

histórica e majoritariamente, pela partilha de bens e riquezas. 

Atualmente, a mudança nas reivindicações dos grupos minoritários 

amplia o leque de reivindicações: as lutas passaram a reivindicar o 

reconhecimento de suas diferenças. Tais diferenças podem ser de 

cunho étnico, racial, sexual, de gênero, dentre outros. Segundo 

Fraser, não se trata apenas de um problema que abarque única e 

exclusivamente a ordem econômica, como era até alguns anos 

atrás, o que nos remete à luta de classes, mas também se trata de 

um problema de ordem etnocultural. Para Fraser, essa separação 

é, todavia, falsa, fazendo-se necessário refletir sobre o 

reconhecimento cultural e igualdade social, almejando assim, 

pensar um conceito de justiça social que agregue a teorização 
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sobre os aspectos culturais. Nesse sentido Fraser distingue duas 

maneiras distintas de injustiça, a econômica e a cultural: 

 
... a injustiça econômica, que se radica na estrutura 

econômico-política da sociedade. Seus exemplos 

incluem a exploração (ser expropriado do fruto do 

próprio trabalho em benefício de outros); a 

marginalização econômica (ser obrigado a um trabalho 

indesejável e mal pago, como também não ter acesso a 

trabalho remunerado); e a privação (não ter acesso a um 

padrão de vida material adequado) [...] a injustiça é 

cultural ou simbólica. Aqui a injustiça se radica nos 

padrões sociais de representação, interpretação e 

comunicação. Seus exemplos incluem a dominação 

cultural (ser submetido a padrões de interpretação e 

comunicação associados a outra cultura, alheios e/ou 

hostis à sua própria); o ocultamento (tornar-se invisível 

por efeito das práticas comunicativas, interpretativas 

e representacionais autorizadas da própria cultura); e o 

desrespeito (ser difamado ou desqualificado 

rotineiramente nas representações culturais públicas 

estereotipadas e/ou nas interações da vida cotidiana). 

(FRASER, 2006, p. 232).  

 

Para cada uma das injustiças, Fraser sugere um tipo de 

remédio. Para a injustiça econômica o remédio é a reestruturação 

político-econômica, “redistribuição de renda, reorganização da 

divisão do trabalho, controles democráticos dos investimentos ou 

a transformação de outras estruturas econômicas básicas” 

(Ibidem, p. 232). Já para a injustiça cultural ou simbólica o remédio 

envolve mudança cultural, ou seja, “revalorização das identidades 

desrespeitadas e dos produtos culturais dos grupos difamados” 

(Ibidem, p. 232). 

Fraser preocupa-se com a relação entre as lutas por 

reconhecimento e as por redistribuição, pois a primeira volta-se 

para a injustiça cultural e a segunda para a econômica. Esta 

preocupação se torna latente na passagem a seguir:  
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Lutas de reconhecimento assumem com frequência a 

forma de chamar a atenção para a presumida 

especificidade de algum grupo – ou mesmo de criá-la 

performativamente – e, portanto, afirmar seu valor. 

Desse modo, elas tendem a promover a diferenciação do 

grupo. Lutas de redistribuição, em contraste, buscam 

com frequência abolir os arranjos econômicos que 

embasam a especificidade do grupo (um exemplo seriam 

as demandas feministas para abolir a divisão do 

trabalho segundo o gênero). Desse modo, elas tendem a 

promover a desdiferenciação do grupo. O resultado é 

que a política do reconhecimento e a política da 

redistribuição parecem ter com frequência objetivos 

mutuamente contraditórios. (FRASER, 2006, 233). 

 

Uma delas, a luta por reconhecimento, tenta promover a 

distinção do grupo. Já a segunda, a luta por redistribuição, pode 

vir a desestabilizar este grupo. Sendo assim, percebe-se que 

ambos os tipos de luta manifestam uma tensão, o que acaba se 

tornando um grande dilema, pois, “[...] pessoas sujeitas à injustiça 

cultural e à injustiça econômica necessitam de reconhecimento e 

redistribuição. Necessitam de ambos para reivindicar e negar sua 

especificidade”. (FRASER, 2006, p. 233). 

Para exemplificar o dilema que se impõe ao propor a 

redistribuição e o reconhecimento utilizaremos aqui os exemplos 

propostos por Fraser, as lutas de gênero e de raça. Tais lutas 

Fraser as denomina de coletividades bivalentes, pois são 

coletividades que necessitam tanto de políticas de redistribuição 

como de reconhecimento. Porém, para tanto, há a necessidade de 

acabar com a diferenciação do grupo em relação ao todo social, no 

caso da redistribuição, mas também, há a necessidade de reforçar 

o ideal de grupo, no caso do reconhecimento. 

A dissolução da diferenciação do ideal de grupo deve 

ocorrer, pois, no caso das diferenças de gênero, às mulheres foram 

delegados o trabalho subalterno e reprodutivo, este último a 

mulher ficando no ambiente doméstico, logo, excluída do espaço 

público, no qual o trabalho produtivo se desenvolve e é ocupado 

pelos homens. Outro aspecto latente da dimensão econômica diz 
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respeito as ocupações profissionais e aos cargos e funções com 

maior remuneração, os quais são ocupados pelos homens. Logo, 

funções com baixa remuneração ficam disponíveis para as mulheres 

desenvolverem. Desse modo, gênero se constitui como uma 

diferenciação econômica-política, necessitando assim, de uma 

política de redistribuição. Conforme ressalta Fraser: 

 
O gênero, por exemplo, tem dimensões econômico-

políticas porque é um princípio estruturante básico da 

economia política. Por um lado, o gênero estrutura a 

divisão fundamental entre trabalho “produtivo” 

remunerado e trabalho “reprodutivo” e doméstico não-

remunerado, atribuindo às mulheres a responsabilidade 

primordial por este último. Por outro lado, o gênero 

também estrutura a divisão interna ao trabalho 

remunerado entre as ocupações profissionais e 

manufatureiras de remuneração mais alta, em que 

predominam os homens, e ocupações de “colarinho rosa” 

e de serviços domésticos, de baixa remuneração, em 

que predominam as mulheres. O resultado é uma 

estrutura econômico-política que engendra modos de 

exploração, marginalização e privação especificamente 

marcados pelo gênero. Esta estrutura constitui o 

gênero como uma diferenciação econômico-política 

dotada de certas características da classe. (FRASER, 

2006, p. 233). 

 

Nesse sentido, as questões atreladas ao gênero exigem 

que a economia venha a abolir as distinções entre o trabalho 

remunerado e o não-remunerado. Para que assim, não haja mais a 

distinção econômica entre os gêneros. Pois, as mulheres 

encontram-se em desvantagem econômica o que as impede, 

inclusive de participar de forma igualitária na esfera pública, no 

cotidiano social resultando assim em “um círculo vicioso de 

subordinação cultural e econômica”. (FRASER, 2006, p. 233, 234) 

O mesmo ocorre com a questão da raça. Consoante aos 

escritos de Fraser, salienta que: 
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[...] a “raça” estrutura a divisão capitalista do trabalho. 

Ela estrutura a divisão dentro do trabalho remunerado, 

entre as ocupações de baixa remuneração, baixo status, 

enfadonhas, sujas e domésticas, mantidas 

desproporcionalmente pelas pessoas de cor, e as 

ocupações de remuneração mais elevada, de maior 

status, de “colarinho branco”, profissionais, técnicas e 

gerenciais, mantidas desproporcionalmente pelos 

“brancos”. A divisão racial contemporânea do trabalho 

remunerado faz parte do legado histórico do 

colonialismo e da escravidão, que elaborou 

categorizações raciais para justificar formas novas e 

brutais de apropriação e exploração, constituindo 

efetivamente os “negros” como uma casta econômico-

política. (FRASER, 2006, p. 235). 

 

Os negros, pardos e miscigenados historicamente ficaram 

a margem da sociedade, pois a mesma possui um ideal eurocêntrico, 

no qual prevalece a cor de pele branca. Para tal, há necessidade de 

ressaltar a identidade do grupo no sentido de buscar a valorização 

dos aspectos culturais e étnicos das demais raças como forma de 

serem reconhecidos perante a sociedade. Em contrapartida, há 

uma necessidade, do mesmo modo, de acabar com a diferenciação, 

pois, todas as pessoas devem ser valorizadas na sociedade de 

forma igualitária, sem distinção de raça e/ou cor.  

Silva (2008) aborda que, para Fraser, as políticas de 

redistribuição e de reconhecimento envolveriam, cada uma delas, 

possibilidades de combater as injustiças econômicas e culturais. 

Possibilidades estas, que Fraser nomeia como remédios 

“afirmativos” e “transformativos”. Assim, Fraser entende que 

remédios afirmativos são: “voltados para corrigir efeitos desiguais 

de arranjos sociais sem abalar a estrutura subjacente que os 

engendra” (Ibidem, p. 237). Já os remédios transformativos ela 

entende que são: “voltados para corrigir efeitos desiguais 

precisamente por meio da remodelação da estrutura gerativa 

subjacente” (Ibidem, p. 237). 

Portanto, os remédios afirmativos voltam-se para a 

revalorização identitária do grupo, e os transformativos, buscam a 



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

102 

 

desconstrução dos estereótipos sociais que constituem a 

diferenciação entre os grupos. Isso pensando na perspectiva das 

políticas de reconhecimento.  

Ao pensar na perspectiva das políticas de redistribuição, 

os remédios afirmativos possibilitariam a restituição de bens e 

oportunidades que pudessem beneficiar os grupos economicamente 

mais prejudicados. Os transformativos, tentariam combater as 

estruturas de reprodução que acabam gerando a desigualdade 

social. Nesse sentido, Silva (2008) pontua que: 

 
[...] os remédios de reconhecimento transformativo são 

direcionados não à afirmação da diferença de grupos 

oprimidos, mas à diluição das categorias que produzem 

a própria opressão. Trata-se, portanto, não de afirmar 

a especificidade de grupos como “mulheres” ou “negros” 

perante as normas e instituições sociais vigentes, mas 

sim de desconstruir, nesses casos, as generalizações e 

os estereótipos ligados ao gênero e à raça, permitindo 

a formação de identidades pautada na ressignificação 

constante das estruturas simbólicas que compõem a 

autocompreensão cultural de uma sociedade, e não em 

um mero “pertencimento” a ideias massificadoras e 

reificantes de “grupo”. (SILVA, 2008, p. 214).  

 

Tais remédios mostram-se um tanto contraditórios para a 

resolução dos problemas a que se propõe, pois, eles enfatizam, ao 

mesmo tempo, a igualdade e a diferença. A luta por 

reconhecimento está no centro das discussões políticas e 

filosóficas e também as “[...] demandas por “reconhecimento da 

diferença” dão combustível às lutas de grupos mobilizados sob as 

bandeiras da nacionalidade, etnicidade, “raça”, gênero e 

sexualidade”. (FRASER, 2006, p. 231), dando espaço para a 

discussão sobre as desigualdades presentes na sociedade 

contemporânea. 
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Problematizando o Programa Bolsa Família 

 

As reflexões apresentadas por Fraser nos remetem a 

alguns aspectos discutidos na obra “Vozes do Bolsa Família”, o qual 

apresenta uma pesquisa realizada com beneficiárias e 

beneficiários do Programa Bolsa Família25, em algumas das regiões 

mais pobres do Brasil.  

Sendo assim, o argumento da coletividade bivalente 

apresentado por Fraser mais acima, pode ser facilmente percebido 

nas oportunidades ocasionadas pelo Bolsa Família às mulheres, as 

quais, com o auxílio financeiro tem a oportunidade de vivenciar 

maior autonomia. Pois, partindo do aspecto da autonomia da mulher, 

sabemos que, a instituição familiar possui papel importantíssimo na 

perpetuação do viés de dominação. Não se percebendo, inclusive, a 

família como uma instituição política.  

Partindo do aspecto da autonomia da mulher, sabemos que, 

a instituição familiar possui papel importantíssimo na perpetuação 

do viés de dominação. Não se percebendo, inclusive, a família como 

uma instituição política. E já, desde bem pequenas, a família passa 

a instituir papéis para as meninas, iniciando assim, o processo de 

formação da subjetividade feminina dentro da lógica de dominação. 

Para esclarecer um pouco mais como se dá esse processo de 

dominação, segue uma passagem das reflexões de Mill, as quais 

estão presentes na obra “Vozes do Bolsa Família”:  

 

                                                           
25 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que 

beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. 

Programa que integra o Plano Brasil Sem Miséria que busca atender milhões de 

brasileiros com renda per capita inferior a R$ 77 mensais, garantindo renda, inclusão 

produtiva e acesso aos serviços públicos. O Programa Bolsa Família foi instituído pela 

Lei nº 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/2004, sendo um programa 

descentralizado e compartilhado entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Partindo do pressuposto que o Programa Bolsa Família beneficia, primordialmente, as 

mulheres, conforme descrito no Decreto nº7013, seção III, Art. 23 que dispõe: 

“Art.23-A.O titular do benefício do Programa Bolsa Família será preferencialmente a 

mulher, devendo, quando possível, ser ela previamente indicada como responsável pela 

unidade familiar no ato do cadastramento”. 
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O despotismo – assim como descrito em The Subjection 

of Women – é uma forma de total e absoluto poder 

porque opera sobre as emoções, não apenas sobre as 

ações. O déspota, diferentemente do tirano, golpeia 

utilizando simultaneamente o medo e o amor. Os 

subordinados do tirano se rebelam; sob o déspota eles 

se tornam afeiçoados como escravos pessoais. No 

primeiro caso, a liberdade é sempre latente; no outro, a 

condição é de total capitulação e pacificação definidas 

como ‘completa abnegação’. A tirania reprime a ação e 

viola a liberdade negativa. O despotismo viola a própria 

determinação do agir individual, roubando-lhe sua 

autoconfiança. Muito mais perverso do que a tirania, ele 

induz seus subjugados a transferir sua liberdade para 

formular escolhas e tomar decisões para seu senhor, 

que, eventualmente, se constitui muito mais como fonte 

de coerção do que de proteção. Para Mill, essa razão faz 

que as mulheres não sejam meramente forçadas a servir 

seus senhores, mas treinadas para o desejo de fazê-lo. 

Nesse caso a situação das mulheres difere de todas as 

outras classes de sujeição. ‘Todas as mulheres são 

levadas desde os primeiros anos a acreditar que o seu 

caráter ideal não é sua autodeterminação e o domínio 

de si’, como no caso dos homens, mas, ao contrário, 

‘submissão e entrega ao controle dos outros, viver para 

os outros, fazer completa abnegação de si mesmas e não 

possuir outra vida que não nos seus afetos’”. (Mill, 2002, 

p.175; a citação de Mill provém de Robson, J. M. (ed.), 

The Collected Works os John Stuart Mill. Toronto & 

Londres: University of Toronto Press & Routledge, 

1963-1991, v.21, p. 271-272). In: (REGO, PINZANI, 

2013, p.54-55). 

 

Nesse sentido, percebe-se que é social e culturalmente 

instituído o processo de dominação das mulheres. Esta ideia de 

subserviência aos homens está tão fortemente incutida na 

formação das mulheres que elas próprias colaboram com o 

processo de dominação. Isso se torna evidente quando uma mulher 

que busca romper com as amarras desse processo dominador 

decide enfrentar a sociedade e ir contra o modelo instituído, é 
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reprimida, não apenas pela sociedade masculina, mas também pelas 

próprias mulheres que não conseguem compreender a redoma de 

dominação na qual estão inseridas. 

Outro aspecto importante a ser salientado, diz respeito a 

participação da mulher na vida pública. A educação das mulheres é 

pautada, segundo Rego e Pinzani (2013, p.51-52), “culturalmente 

voltada para a valoração suprema das virtudes e dos valores ligados 

à vida privada e destituído de conteúdos vinculados aos princípios 

da autonomia moral e do autogoverno”.  

Desse modo, como o auxílio de renda possibilitado pelo 

Programa Bolsa Família exige uma contrapartida das pessoas que 

são beneficiadas, o pagamento da bolsa está vinculado a frequência 

escolar e a vacinação das crianças. Sobre isso, Rego e Pinzani 

(2013, p.70-71) destacam: “essas contrapartidas possuem caráter 

republicano e contribuem para o processo de formação de cidadãos 

e indivíduos responsáveis perante sua comunidade política”, ou 

seja, através do programa de distribuição de renda, percebe-se 

também uma possibilidade de mudança nas subjetividades dessas 

mulheres, ao possibilitar a elas não apenas o acesso a renda, mas 

chamando-as também para a responsabilidade social. 

Um enfoque bem importante a ser considerado, é o 

condicionamento da transferência de renda e a frequência e 

permanência das crianças na escola, almejando com isso: “quebrar 

o conhecido “círculo vicioso” da pobreza: o abandono escolar, 

provocado pela necessidade de as crianças trabalharem para 

prover uma fonte adicional de renda para a família, acaba 

perpetuando a situação de miséria” (PINZANI, 2014, p. 150). 

O mesmo aborda Silva (2008), ao reportar-se às 

reflexões defendidas por Nancy Fraser a respeito das distinções 

entre as políticas de redistribuição de renda e de reconhecimento 

social. 

 
“[...] a realocação assistencial de bens e recursos tende 

a reforçar ou mesmo criar novar estigmatizações 

sociais, fazendo com que os beneficiários sejam vistos 

como dependentes, privilegiados e incapazes de 

garantir sozinhos o próprio sustento. Assim, certos 
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ganhos do ponto de vista da redistribuição podem 

facilmente se reverter em perdas do ponto de vista do 

reconhecimento. Esses construtos simbólicos 

depreciativos, por seu turno, tendem a reforçar a 

marginalização dos beneficiários de programas 

distributivos no mercado de trabalho, criando um 

círculo vicioso de discriminação e pobreza”. (SILVA, 

2008, p. 214).  

 

A partir das afirmações de Silva (2008), compreende-se 

a importância dos programas de distribuição direta de renda, como 

o Bolsa Família, estabelecerem como prerrogativas para 

manutenção do benefício a frequência de 85% na escola. Como uma 

possibilidade de rompimento com o “círculo vicioso” da pobreza.  

Outro aspecto que possui grande latência na sociedade, se 

refere as diferenças nos julgamentos das atitudes e/ou das 

irracionalidades dos pobres e das classes dominantes, diferenças 

estas que são gritantes. Os pobres são condenados e 

responsabilizados pela sua pobreza, por promiscuidade sexual e 

tendências criminosas. Já a classe dominante é vista como liberta 

sexualmente, seu padrão consumista é percebido como o modo de 

vida a ser seguido e a sonegação fiscal e exploração de mão-de-

obra não são percebidas como práticas criminosas. (REGO, 

PINZANI, 2013). 

 

Considerações finais 

 

Nesse mesmo sentido, Miguel (2014) pontua que “as 

relações de gênero atravessam toda a sociedade, e seus sentidos 

e seus efeitos não estão restritos às mulheres” (MIGUEL, BIROLI, 

2014, p. 08). Ou seja, a luta feminista não envolve apenas questões 

de gênero e sim, buscar transformações da sociedade como um 

todo, de forma que ela seja igualitária também no sentido 

econômico, social, cultural, étnico, racial, sexual, etc.  

Fraser (2006) salienta que a questão de gênero, bem como 

a de “raça” abarca tanto questões econômicas, como culturais. 

Dessa forma,  
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O gênero, por exemplo, tem dimensões econômico-

políticas porque é um princípio estruturante básico da 

economia política. Por um lado, o gênero estrutura a 

divisão fundamental entre trabalho “produtivo” 

remunerado e trabalho “reprodutivo” e doméstico não-

remunerado, atribuindo às mulheres a responsabilidade 

primordial por este último. Por outro lado, o gênero 

também estrutura a divisão interna ao trabalho 

remunerado entre as ocupações profissionais e 

manufatureiras de remuneração mais alta, em que 

predominam os homens, e ocupações de “colarinho rosa” 

e de serviços domésticos, de baixa remuneração, em 

que predominam as mulheres. O resultado é uma 

estrutura econômico-política que engendra modos de 

exploração, marginalização e privação especificamente 

marcados pelo gênero. Esta estrutura constitui o 

gênero como uma diferenciação econômico-política 

dotada de certas características da classe. (FRASER, 

2006, p. 233). 

 

Nesse sentido, as questões atreladas ao gênero exigem 

que a economia venha a abolir as distinções entre o trabalho 

remunerado e o não-remunerado. Para que assim, não haja mais a 

distinção econômica entre os gêneros. Pois, as mulheres 

encontram-se em desvantagem econômica o que as impede, 

inclusive de participar de forma igualitária na esfera pública, no 

cotidiano social resultando assim em “um círculo vicioso de 

subordinação cultural e econômica”. (FRASER, 2006, p. 233 - 234). 

A necessidade de condicionalidades que permitem a 

emancipação dos beneficiários a médio e longo prazo se tornam um 

elemento importante para se pensar em possibilidades de 

emancipação destas beneficiárias. Porém, conforme a obra acima 

citada – o programa Bolsa Família permitiu às mulheres 

beneficiárias, mesmo que com um valor financeiro relativamente 

baixo, possibilidades de viverem com um pouco mais de dignidade. 

Assim, Leão e Pinzani (2013) defendem a ideia de que o Programa 

Bolsa Família busca resgatar a dignidade dos cidadãos. 
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QUANDO MÃES DIZEM NÃO AOS PADRÕES DE GÊNERO 

NA EDUCAÇÃO DE SEUS/SUAS FILHOS/AS:  

um estudo sobre a discussão midiática em torno da  

educação de gênero “neutro” 

 

 

Márcia Maria dos Anjos Gomes 

Angela Dillmann Nunes Bicca 

 

________________________________________________ 

 

 

Introdução 

 

Desde o nascimento, meninos e meninas são preparados 

para responder às expectativas da sociedade em relação aos modos 

como devem viver o seu gênero. No entanto, ninguém nasce homem 

ou mulher, o pertencimento de gênero é construído ao longo do 

tempo.  

Em um momento em que gênero é questão debatida em 

várias áreas do conhecimento assim como é pauta em vários 

âmbitos da sociedade, torna-se importante promover uma reflexão 

sobre tal tema em um trabalho inserido no campo da Educação. 

Questões de gênero e de sexualidade têm sido colocadas como 

centrais à nossa existência em documentos oficiais brasileiros. 

Esse é o caso do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil que afirmar que a sexualidade “tem grande importância no 

desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas, pois 

independentemente da potencialidade reprodutora, relaciona-se 

com o prazer, necessidade fundamental dos seres humanos” 

(BRASIL, 1998, p.17, vol2). 

Dessa forma, gênero e sexualidade têm sido alvos de 

constante controle por parte da família, da escola e dos diversos 

aparatos culturais, incluindo-se aqui os livros didáticos e infantis. 

Não é difícil encontrar em livros acadêmicos que distinguem os 
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corpos femininos e masculinos e ditam regras de como ser um ou 

outro ou histórias infantis que através de sua linguagem prazerosa 

apresentam para as crianças comportamentos que são 

considerados específicos de meninos ou de meninas.  

Felipe (1998) diz que podemos observar que a sexualidade, 

mais do que nunca, tem sido vigiada e controlada. Em relação à 

escola, por exemplo, muitas/os educadoras/es têm tomado para si 

a responsabilidade de atuarem como “vigilantes” da sexualidade 

infantil na tentativa de moldarem os comportamentos que 

consideram mais apropriados para meninos e meninas (LUCENA, 

2003).  Louro (1997) corrobora com esse entendimento ao afirmar 

que os currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 

linguagem, materiais didáticos e processos de avaliação 

contribuem para as diferenças de gênero verificadas na escola. 

Por se tratar de um tema fundamental para os 

educadores/as e familiares, uma vez que as noções de gênero e os 

preconceitos que estas envolvem podem começar até mesmo antes 

do nascimento de um bebê, lancei-me no desafio de desenvolver um 

trabalho de pesquisa, inserida nos Estudos Culturais de viés pós-

estruturalista. O objetivo desse trabalho consistiu objetivo 

problematizar duas publicações realizadas em jornais online nas 

quais mães relatam que rejeitam educar seus/suas filhos/as 

recorrendo a padrões pré-estabelecidos e ao reforço de normas 

regulatórias de gênero, optando pelo que consideram uma educação 

de gênero “neutro”. 

 

Os Estudos Culturais e as Pedagogias Culturais 

 

O campo de investigação e teorização denominado Estudos 

Culturais surgiu em 1964 na Inglaterra, com a fundação do Centro 

de Estudos Culturais Contemporâneos, na Universidade de 

Birmingham (SILVA, 1999). Os integrantes do referido centro 

questionavam a noção de cultura que era predominante na 

Inglaterra e que incluía somente as grandes obras artísticas e 

literárias, um privilégio de poucos. Essa noção, defendida por 

Mathew Arnold no século XIX, como indicou Costa (2010, 2003), 
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dizia respeito a um corpo de conhecimento que correspondia ao 

melhor que se pensou e disse no mundo e que estaria em oposição 

a tudo aquilo entendido como os progressos da civilização. Sendo 

assim, acreditava-se que existia uma “verdadeira” cultura em 

oposição aos progressos da “civilização”, o que não considerava que 

a cultura compreende o modo de vida global da sociedade e as 

experiências vividas por qualquer agrupamento humano.  

Portanto, os Estudos Culturais buscaram afastar-se da 

compreensão elitista de cultura acima descrita buscando 

contemplar aspectos da vida cotidiana sem que isso levasse a 

distinção entre as obras de um artista consagrado ou uma produção 

de qualquer outra pessoa. Esse esforço foi realizado incialmente 

baseando-se discussões pautadas por Marx, Althusser, Gramsci 

entre outros, mas ao longo das últimas décadas do séc. XX 

deslocaram-se para as discussões pós-estruturalistas, 

especialmente ligadas a Foucault e Derrida.   

 Segundo Costa (2003, p.108), desse modo a compreensão 

sobre cultura se afasta de um “conceito impregnado de distinção, 

hierarquia e elitismos segregacionistas para outro eixo de 

significados em que se abre um amplo leque de sentidos cambiantes 

e versáteis”. Essa perspectiva argumenta contra a oposição entre 

alta cultura e baixa cultura que descartava todas as manifestações 

culturais não submetidas à expressão escrita e a tradição letrada. 

Os Estudos Culturais mostram-se permeáveis às mudanças 

históricas, as discussões iniciais foram sendo mescladas, 

diversificadas e até mesmo, substituídas por outras temáticas e 

inspirações teóricas. Além disso, Estudos Culturais foram 

assumindo configurações locais ao difundiram-se por vários países. 

Seus praticantes passaram a dedicar-se a variadas perspectivas 

teóricas conforme os pontos de interesses locais, mostrando uma 

vasta heterogeneidade de perspectivas, com foco em gênero, raça 

e sexualidade, entre outros.  

Os Estudos Culturais não possuem uma teoria geral e nem 

uma metodologia de pesquisa específica. Buscam, isso sim, analisar 

os seus temas, contextualizando-os e historicizando-os ao se valem 

de discussões oriundas da antropologia, linguística, teoria da arte, 
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filosofia, sociologia e ciências políticas entre outras áreas. De 

acordo com Hall (1997a), é na cultura que se estabelece tais 

divisões relativas a gênero, classe, etnia, entre outras. É, também, 

nela que se pode contestar essas mesmas divisões, 

particularmente, nas lutas pela significação em que se envolvem os 

mais diferentes indivíduos. A mudança na noção de cultura, que 

ficou conhecida como “virada cultural”, possibilitou que a mesma 

fosse considerada, como indicou Hall (1997a, p. 20) 

 
[...] um dos elementos mais dinâmicos – e mais 

imprevisíveis – da mudança histórica do novo milênio. 

Não devemos nos surpreender, então, que as lutas pelo 

poder deixem de ter uma forma simplesmente física e 

compulsiva para serem cada vez mais simbólicas e 

discursivas, e que o poder em si assuma, 

progressivamente, a forma de uma política cultural.  

 

A noção de cultura acima apontada, bem como os 

deslocamentos teóricos referidos, permitiu aos praticantes de 

Estudos Culturais a possibilidade inserirem nos seus trabalhos 

discussões a respeito de conflitos étnicos, de gênero, raciais, 

religiosos dentre outros que possam surgir. 

Os trabalhos mais recentes, pautados no pós-

estruturalismo, tem se valido da compreensão de que o processo 

de significação é indeterminado e instável. O significado, portanto, 

é cultural e socialmente produzido, permeado por relações de 

poder na sua produção. Tendo surgido na França durante a década 

de 1960, o pós-estruturalismo, segundo Silva (1999), é definido 

como uma continuidade e, ao mesmo tempo, como uma 

transformação relativamente ao estruturalismo ao compreender 

que a linguagem não é fixa ou estável, mas, isto sim, um constante 

movimento. 

As teorizações educacionais pós-críticas, que se pautaram 

no pensamento pós-estruturalista, têm questionado as grandes 

narrativas da modernidade, em especial ideia de que há um sujeito 

autônomo, soberano, racional, livre e centrado que se constitui no 
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tipo de indivíduo privilegiado nas teorizações educacionais 

modernas. 

Essas discussões questionam o foco na tolerância que 

silenciariam as relações de poder, ampliam os debates relacionados 

a questões de gênero, raça, etnia e sexualidade além de não 

assumirem uma separação rígida entre o conhecimento escolar e o 

conhecimento cotidiano. É sob essa perspectiva que o currículo 

escolar passou a ser examinado como campo de luta em torno da 

significação, um campo no qual diferentes grupos tentam 

estabelecer sua hegemonia. Ou seja, o currículo passou a ser 

compreendido como um artefato cultural que, assim como outros, 

é uma invenção social e não uma revelação ou um reflexo da 

natureza ou da realidade.   

Essas discussões possibilitaram, também, que se 

produzisse uma articulação entre a área de Educação e o campo 

dos Estudos Culturais que explora a dimensão pedagógica dos 

espaços midiáticos. Para os Estudos Culturais todo conhecimento é 

cultural, pois se constitui em num sistema de significação. A partir 

daí podemos afirmar que todas as instâncias culturais elaboram 

algo que se assemelha a um currículo. Porém, esse currículo cultural 

não é elaborado do mesmo modo que um currículo escolar, com a 

organização e a intencionalidade que esse possui. Mas não é 

possível deixar de considerar que um currículo cultural, de alguma 

forma, acaba por auxiliar na formação de identidades e de 

subjetividades dos indivíduos. Por isso, como diz Silva (1999), o 

cultural torna-se pedagógico e o pedagógico torna-se cultural. 

Apoiada nos Estudos Culturais é possível analisar o 

currículo cultural criado por organizações que não são instituições 

educacionais e sim empresas com interesses comerciais a partir do 

conceito de Pedagogias Culturais. Uma Pedagogia Cultural produz 

seu próprio currículo através de formas educacionais que são bem 

sucedidas quanto ao objetivo de explorar o desejo de crianças, 

jovens e adultos através dos apelos midiáticos trazidos até elas. 

Um exemplo disso, que interessa aos propósitos deste texto, diz 

respeito ao modo como essas grandes corporações empresariais 
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têm atentado para a infância através do que Steinberg (1997) 

denominou kindercultura.  

Cabe esclarecer que quando a autora (idem) refere o 

termo infância aponta que esta é um construto social e histórico e 

não simplesmente uma fase biológica. Assim é possível 

compreender que a modernidade teria criado a infância tal como a 

conhecemos, moldada pela escola, e que a pós-modernidade estaria 

registrando uma mudança desse conceito, criando-se uma infância 

voltada para o consumo e crianças colonizadas pelas imagens 

eletrônicas multicoloridas. 

Mas não só o que atinge as crianças está funcionando para 

educar os sujeitos contemporâneos. Há pedagogia em muitos 

lugares além das instituições de ensino. As Pedagogias Culturais 

envolvem ações pedagógicas que instigam o desejo, que capturam a 

imaginação e constroem o senso que as pessoas possuem de raça, 

etnia, nação, família, classe social, entre outros. Segundo Giroux 

(1995) essas ações educativas, incluem os videogames, televisão, o 

cinema e até mesmo os locais de lazer como shopping centers e 

parques de diversão. Esses são espaços que possuem uma dimensão 

pedagógica por participarem da produção das identidades culturais 

dos mais diferentes indivíduos.  

Sob o ponto de vista das discussões elaboradas pelos 

Estudos Culturais, esses “ensinamentos” não são estudados para 

serem censurados ou aplaudidos, mas sim, lidos criticamente para 

que se compreendam os seus efeitos. Eles não são transmissores 

neutros e desinteressados de informações.  

Por isso é importante não ignorar a forma como as 

Pedagogias Culturais estão presentes na vida das pessoas. Giroux 

(1995) e Kellner (2001) têm mostrado a importância de fazer uma 

crítica/análise cultural do currículo da mídia. Giroux (1995), em 

suas análises de filmes infantis da Disney, problematiza o caráter 

aparentemente inofensivo dessas obras.   

 
Quando os fabricantes de imaginação da Disney injetam 

seus ensinamentos no mundo de sonhos das crianças, as 

fronteiras entre entretenimento, educação e comércio 
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se tornam cada vez menos distintas (GIROUX, 1996, p. 

113-114). 

 

As mensagens que são oferecidas às crianças nos filmes e 

nos programas de TV elaborados pela referida corporação, na 

maioria das vezes, estão ligadas ao que interessa para o comércio. 

Essas grandes corporações estimulam as crianças a associarem a 

felicidade com a prática intensa do consumo. No que diz respeito 

ao gênero, nas produções da mesma corporação personagens 

femininas, na sua maioria, buscam encontrar seu príncipe 

encantado, o que remete a uma noção patriarcal que toma 

feminilidades hegemônicas. Os meninos, por sua vez, são 

encorajados a assumir posições comando, desejar aventuras e 

desfrutar as recompensas dessa posição de destaque. 

Essas questões mostram a importância dos 

educadores/as, dos pais e das mães levarem a sério os efeitos dos 

diferentes currículos culturais de gênero existentes. Situação que 

inclui atenção aos textos culturais endereçados a quem educa as 

crianças. Sob o ponto de vista dos Estudos Culturais, os textos 

produzidos para aqueles/as que educam as crianças são tão 

pedagógicos quanto os que são criados para as crianças.  

 

A constituição de Identidades de Gênero  

 

A partir dos Estudos Culturais busquei atentar para 

publicações em jornais online que abordam o esforço de pais e mães 

de não pautarem a educação de seus filhos/as em um gênero que 

eles/as estariam pressupondo para a criança. Objetivo que exige, 

também, explicitar conceitos tais como o de sexo e o de gênero.  

 
Enfatizar o caráter relacional do gênero é dizer que os 

estudos sobre sujeitos concretos (homens e 

mulheres/homens ou mulheres) devem considerar as 

percepções sobre masculino e feminino como 

dependentes, ao mesmo tempo que constitutivas das 

relações sociais. (COSTA, 1998, p.186) 
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Neste texto estou me valendo da compreensão de que 

gênero e sexo não são sinônimos. O termo sexo tem sido usado, 

com muita frequência, para indicar os aspectos biológicos dos 

corpos das pessoas, marcando as diferenças anatômicas e 

fisiológicas do corpo humano, ou seja, as características 

específicas dos aparelhos reprodutores femininos e masculinos, o 

seu funcionamento e os caracteres sexuais secundários.  

O conceito de gênero, por sua vez, foi criado para deslocar 

a discussão, passando a focalizar o modo como se produzem 

masculinidades e feminilidades. Louro (2000), afirma que gênero é 

uma construção que se processa à medida em que nos tornamos 

homens ou mulheres.  

O conceito de gênero, como indicaram Louro (2000) e 

Felipe (2000), gestado pelos movimentos feministas nos anos 1970, 

colaborou para se contrapor à ideia de essência atribuída à noção 

de sexo, recusando assim qualquer explicação pautada no 

determinismo biológico que pudesse explicar os comportamentos 

de homens e mulheres empreendendo, desta forma, uma visão 

naturalizada, universal e imutável dos comportamentos. Um 

determinismo que serviu muitas vezes para justificar as 

desigualdades entre ambos, a partir de suas diferenças físicas.  

As formas de feminilidades e masculinidades existentes 

são constituídas culturalmente e mudam conforme a sociedade e o 

tempo. Elas começam a ser construídas desde que a criança está 

na barriga da mãe, quando a família começa a preparar o enxoval 

de acordo ao sexo, usando tradicionalmente cor de rosa para as 

meninas e azul para os meninos. Situação que se intensifica após o 

nascimento, período em que a criança recebe mensagens sobre o 

que a sociedade espera dela. Eles/as serão ensinados/as pelo pai, 

mãe, família, escola, mídia, entre outras instâncias da sociedade, 

os diferentes modos de pensar, de sentir, de atuar. 

Pode-se dizer que quando as crianças chegam à escola elas 

já aprenderam muitas coisas sobre gênero. Elas, mesmo as muito 

pequenas, são capazes de associar comportamentos, valores, 

vestimentas, brinquedos, gostos, por exemplo, aos gêneros 
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feminino e masculino. Tal situação leva a que ocupem, inclusive na 

escola, posições de sujeito que as representações de gênero já 

conhecidas podem lhes oferecer. 

Porém, esse não é um processo acabado, ou seja, as 

compreensões do que seja masculino ou feminino para as crianças 

que ingressam na escola estão em constante mudança. A escola 

fabrica os sujeitos que a frequentam, constituindo-se em um dos 

espaços nos quais se aprende produzem efeitos as representações 

de gênero que neles circulam. Assim, nestas instituições aprende-

se, entre muitas outras coisas, o que cada um/a pode ou não fazer 

e o lugar que meninos e meninas podem ocupar (LOURO, 1997). 

Considerando que tanto a mídia quanto a escola propiciam 

aprendizagens sobre gênero, destaco que é importante discutir os 

processos de construção ou de formação histórica, linguística e 

social que instituem modos de ser mulher, homem, menina e menino. 

As identidades de gênero se elaboram em processos flexíveis e 

plurais. 

Hall (1997a) argumenta que a identidade nunca foi fixa, 

unificada e estável como presumiam muitas discussões modernas 

que afirmavam existir uma identidade inata ou que se estabilizaria 

em determinado momento da vida. Esperava-se, por exemplo, que a 

identidade um dia pudesse ser dita “resolvida”, “acabada”, 

“unitária”. 

Afastando-se dessa compreensão, os Estudos Culturais 

têm indicado que as identidades vão se construindo ao longo da 

existência em um processo que nunca termina e que está 

relacionado a classe social, raça, etnia, religião, gênero, etc.  

 Com relação à identidade de gênero, questão central 

neste texto, é importante mostrar que ela se liga à identificação 

histórica e social dos sujeitos que se reconhecem como femininos 

ou masculinos, como esclareceram autoras tais como Louro (1997) 

e Britzman (2010). Sabemos que é através de processos culturais 

que definimos o que é natural ou não para um determinado povo, 

assim os corpos ganham sentidos historicamente e socialmente. O 

caráter e as inscrições de gêneros são construídos política e 

socialmente através do contexto de uma determinada cultura, 
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portanto as identidades de gênero e sexuais são moldadas pelas 

redes de poder de uma sociedade e por suas relações sociais. 

Portanto, as identidades sexuais e de gênero (como todas as 

identidades sociais) tem caráter fragmentado, instável, histórico 

e plural. 

Dizer isso significa dizer que as identidades dois 

indivíduos nunca é uma decorrência direta de “evidências” obtidas 

a partir de seus corpos. Buscar fixar ou afirmar que o que somos 

hoje é o que sempre fomos durante toda a vida seria entender a 

identidade como fixa e decorrente de alguma suposta essência.  

Além disso, muitas vezes, redes de poder que circulam na 

sociedade atuam estabelecendo ordenação, hierarquia e 

desigualdades entre diferentes identidades culturais, demarcando 

fronteiras entre aquela que representa a “norma social” 

(historicamente homem branco, heterossexual, classe média 

urbana e cristã) e aquelas que ficam de fora dela, à margem. Daí a 

importância de colocar em discussão, em trabalhos acadêmicos, a 

produção de identidades de gênero. 

 
Perceber o gênero como uma categoria de análise já 

traz a condição de que essas questões contribuem para 

o rompimento da tradição binária entre masculino e 

feminino, homem e mulher, possamos dar visibilidade à 

pluralidade no interior de cada um dos pólos. Raça, 

etnia, classe, sexualidade, geração combinam-se 

mutuamente de múltiplas formas, limitando 

compreensões lineares e que simplificavam as práticas, 

as políticas e as teorias em razão de uma concepção de 

homem dominante em contraposição a uma mulher 

dominada (SAYÃO, 2005, p. 58). 

 

Butler (2010) mostrou que nem mesmo o sexo corresponde 

simplesmente a algo “natural” a ser encontrado no corpo. Sexo, 

assim como gênero, é também o resultado de construções culturais 

que constrangem a mulher a se comportar de modo que pode ser 

nomeado como “feminino” e o homem a agir de modo que é associado 

ao “masculino”. Assim, pode-se dizer que o corpo biológico não está 
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desligado de elementos tais como crenças e aspirações, há ligações 

entre o corpo físico e a produção de identidades sexuais e de 

gênero. Isso quer dizer que  

 
[...] o sexo não corresponde a uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual a cultura incide, mas 

sim a um produto de discursos científicos que exprimem 

determinados interesses políticos e sociais 

(CHAMBOULERYON, 2009, p.27).   

 

Compreendendo gênero como construto sócio-cultural e 

considerando que as produções midiáticas são um dos materiais que 

contribuem para tal produção que passo, a seguir, a abordar as 

reportagens selecionadas para esse estudo. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Para a obtenção do material de pesquisa utilizei a 

ferramenta de busca Google para a localização de publicações em 

jornais online. O meu foco consistiu em encontrar matérias 

jornalísticas nas quais pais e mães aparecessem relatando alguma 

questão relacionada à identidade de gênero de seus/suas filhos/as. 

O que poderia incluir temas tais como brincadeiras, vestimentas e 

mídia.  

Inicialmente utilizei as palavras reportagens, educação, 

gênero e brincadeiras para realizar a busca do material de 

pesquisa. No entanto, onde obtive uma grande quantidade de 

material entre os quais apareciam artigos acadêmicos e 

reportagens onde não havia a presença de pais e/ou mães 

abordando a temática deste estudo. Isso exigiu que uma nova 

busca fosse realizada, desta vez utilizei as frases reportagens 

sobre gênero e infância e reportagens sobre gênero e 

sexualidade. Essa nova busca ainda não eliminou a presença de 

artigos acadêmicos nem permitiu o acesso a algum texto em que 

pais e/ou mães fossem chamados a participar.  

Por esse motivo realizei nova busca com as palavras pais, 

filhos e gênero, busca que possibilitou encontrar duas reportagens 
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que cumpriam o critério acima referido. A seguir apresento os 

dados de publicação de dois textos veiculados em jornais 

eletrônicos: 

 

a) Menino ou Menina? Meus Filhos Dirão26  

Matéria publicada na revista Superinteressante on-line da 

Editora  

Abril em agosto de 2012. Nesse texto, a blogueira Arwyn Daemyir 

expressa que escolheu criar seus filhos/as deixando para eles/as 

a escolha sobre como irão vestir-se, portar-se e com quais 

brinquedos vão brincar. 

 

b) Filosofia pôlemica propõe educar crianças fora de 

padrões de gênero27  

Matéria publicada no site IG on-line, em setembro de 

2012. Nesse texto a repórter Flávia Pegorin expressa como 

funciona uma nova tendência de criação chamada “gender neutral 

parenting” ou a “criação de gênero neutro” e como os pais e mães, 

baseados nessa criação, educam seus filhos. Ela entrevista 

especialistas da área da saúde e uma mãe que empreende esforços 

para educar seu filho sem padrões de gênero pré-estabelecidos. 

Para desenvolver a análise das reportagens selecionadas, 

busquei compreender como esses artefatos culturais representam 

(HALL, 1997b) as identidades de gênero a partir da fala das mães 

entrevistadas. Esse conceito aponta para o modo como os 

significados são produzidos e partilhados através da linguagem. A 

compreensão clássica da representação diz ser ela um reflexo ou 

uma reprodução da realidade do mundo, ela seria uma simples 

correspondência entre o que há no mundo e o que a linguagem 

expressa. Porém, se a noção de linguagem assumida neste trabalho 

tem cunho pós-estruturalista, a linguagem é entendida como 

                                                           
26 Disponível em < http://super.abril.com.br/cotidiano/menino-ou-menina-meus-

filhos-dirao-701053.shtml > Acesso em 17 mar. 2014. 
27 Disponível em < http://delas.ig.com.br/filhos/2012-09-15/criacao-de-genero-

neutro.html > Acesso em 8 mai. 2015. 
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constitutiva das coisas e dos seres do mundo e o conceito de 

representação se desloca para a busca do modo como os 

significados são produzidos sem nunca chegar a uma definição 

estável. Os significados, portanto, não estão nas coisas em si, eles 

são efeitos da forma como a linguagem funciona como uma prática 

cultural. Os significados nunca são definitivamente estabelecidos, 

estáveis ou essenciais e dependem dos modos como à linguagem é 

partilhada por diferentes indivíduos.  

A representação, na acepção pós-estruturalista, segundo 

Hall (1997b), diz respeito a produção de significados através das 

relações de poder que o funcionamento da linguagem coloca em 

ação. Os significados, como já referi, não são coisas pré-

existentes no mundo, são criados através de discursos. Por esse 

motivo a noção de representação cultural está intimamente ligada 

à noção foucaultiana de discurso, compreendido como “práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 

1997, p, 56). Desde esta perspectiva, a representação não indica 

que imagens ou palavras possam refletir o mundo, mas aponta a 

forma como entes do mundo são construídos discursivamente.  

Esse conceito possibilitou que fosse realizada uma análise 

textual de alguns trechos das reportagens selecionadas para o 

estudo, trechos esses que abordam a busca de pais e mães por 

evitarem quaisquer “influências” no gênero de seus/suas filhos/as. 

Ponto que passo a abordar a seguir. 

 

O que a mídia online ensina sobre educar crianças sem os 

padrões pré-estabelecidos de gênero? 

 

Ao examinar os artigos selecionados para a pesquisa foi 

possível elencar três pontos principais que os perpassam no que diz 

respeito ao modo como a mídia produz sentidos sobre uma 

educação de gênero “neutro” valendo-se do relato de mães que se 

afinam com essa proposta. O primeiro deles é indicação de que há 

pessoas que desejam criar seus/suas filhos/as sem recorrerem a 

distinções de gênero, o segundo ponto é a ênfase em diferenciar a 

educação fora de padrões de gênero e a educação referida como 
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tradicional e o terceiro ponto compreende indicações de como 

colocar uma educação sem padrões de gênero em prática. 

Destaco que os textos elencam outros pontos que 

certamente poderiam desencadear importantes debates, como as 

discussões promovidas por especialistas e o posicionamento de 

celebridades a respeito de questões de gênero. Esses pontos 

poderão ser retomados em outros trabalhos de pesquisa. 

As duas publicações colocam a voz de uma mãe indicando 

que optaram por não educar seus/suas filhos/as com marcações de 

gênero. Os excertos apresentados abaixo pontuam essa questão: 

 

"Azul para meninos, rosa para meninas. Carrinhos pra eles, bonecas pra 

elas." É assim que a maioria educa seus filhos. Lá em casa é diferente. A 

ideia da criação sem diferenciação de gênero é oferecer às crianças um 

arco-íris de opções e permitir que usem, vistam e brinquem com o que 

quiserem - não com o que "deveriam" querer. 

O problema de educar dando ênfase nas divisões de gêneros é que não 

sabemos realmente qual o gênero de nossos filhos até que eles mesmos nos 

digam. Cerca de 1% das crianças são transgêneros ou não se encaixam nas 

classificações tradicionais de menino ou menina. Ser criado "como menina" 

é prejudicial e doloroso para meninas que se veem como meninos, e vice-

versa. 

 

Fonte: Menino ou menina? Meus filhos dirão. Disponível em 

<http://super.abril.com.br/cotidiano/menino-ou-menina-meus-filhos-

dirao-701053.shtml> Acesso em 17 mar. 2014. 

 

“Teo sempre achou injusto que as meninas pudessem fazer judô sem sofrer 

pressões, mas o achavam estranho por ir ao balé”, lembra a mãe. “Hoje, aos 

8, ele é muito ligado aos ‘gostos de menino’, mas ainda tem uma ternura 

natural e continua contra essa ideia de ‘coisa de menino ou coisa de menina”, 

diz. 

 

Fonte: Filosofia polêmica propõe educar crianças fora de padrões de 

gênero. Disponível em <http://delas.ig.com.br/filhos/2012-09-15/criacao-

de-genero-neutro.html> Acesso em 8 mai. 2015. 
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Nos dois casos a mãe indica não oferecer aos/às seus/suas 

filhos/as apenas roupas, brinquedos e atividades que sejam 

diretamente relacionados a um gênero. Elas fazem isso para 

produzir uma educação sem diferenciação de gênero, buscando 

deixar que seus/suas filhos/as tenham acesso a uma ampla 

variedade de opções para que possam fazer as suas próprias 

escolhas.  

Esses textos, ao apresentarem o esforço de mães em 

educar seus/suas filhos sem recorrer a padrões de gênero, o que 

é neles representado como uma forma “neutra” de educar posiciona 

aquilo que rejeitam como sendo uma forma tradicional de educar 

as crianças. 

 

A educação tradicional também limita o que as crianças podem fazer e se 

tornar. Isso vem das expectativas da sociedade sobre o que significa ser 

“menino” ou “menina”. Nos EUA, por exemplo, espera-se que as meninas 

sejam atraentes, mas também estudiosas (embora ruins em ciências). Elas 

devem gostar de bonecas, de se vestir e de decorar a casa. Já os garotos 

escutam desde cedo que são barulhentos e violentos, e que têm de ser 

poderosos e bem-sucedidos no futuro.  

Nenhum desses estereótipos é completamente ruim nem falso: muitas 

garotas de fato gostam se arrumar, assim como muitos garotos adoram 

praticar esportes - e não há nada de errado com eles. No entanto, também 

existem meninas que gostam de esportes e meninos que gostam e se vestir 

- e não há nada de errado com eles. 

 

Fonte: Menino ou menina? Meus filhos dirão. Disponível em 

<http://super.abril.com.br/cotidiano/menino-ou-menina-meus-filhos-

dirao-701053.shtml> Acesso em 17 mar. 2014. 

 

Antes mesmo de nascer, muitos bebês já ganham um enxoval todo azul ou 

todo rosa. Antes mesmo de entrar no quarto da maternidade, você já sabe 

se a nova mãe teve um menino ou uma menina só pelas cores e pelo tema do 

enfeite pendurado à porta. 

 

Fonte: Filosofia pôlemica propõe educar crianças fora de padrões de 

gênero. Disponível em <http://delas.ig.com.br/filhos/2012-09-15/criacao-

de-genero-neutro.html> Acesso em 8 mai. 2015 
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Esses dois últimos excertos buscam mostrar do que essas 

mães querem se afastar ao produzirem esforços para educar 

crianças sem padrões de gênero, o que inclui limitações às opções 

de que cada criança dispõe e os padrões estabelecidos pela 

sociedade sobre o que é ser menino ou menina.  

É possível dizer que a forma de educar da qual essas mães 

buscam se afastar diz respeito a uma educação que está pautada 

na compreensão de que certos elementos do corpo podem ser 

tomados como indicadores inequívocos para classificar, ordenar e 

nomear os indivíduos. Uma compreensão que, segundo Louro 

(2003), toma a “aparência” dos corpos para criar uma divisão 

binária dos seres humanos em homens ou mulheres sem levar em 

consideração que a pele, os pelos, a vagina, o pênis, os seios, etc, 

são significados culturalmente. 

Cabe destacar que a maioria das sociedades possui alguma 

forma de distinção entre masculino e feminino, geralmente 

relacionada ao corpo. Mas, como pontuou Louro (1997), as 

compreensões sobre os gêneros diferem não apenas entre as 

sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de uma dada 

sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, 

raciais, de classe) que a constituem. Ou seja, o que está nomeado 

nas reportagens como educação tradicional ignora que os gêneros 

– feminino ou masculino – são impressos nos corpos através de um 

contexto e de uma determinada cultura. 

Além disso, essa educação tradicional, ao assumir a divisão 

binária já referida inscreve-se na produção de uma norma 

heterossexual. Essa forma de educação, como mostraram 

Carvalhar (2010) e Felipe (2000), tem levado a que se exerça uma 

importante vigilância sobre meninos e meninas, uma vigilância que 

tem sido ainda mais incisiva quando o objetivo é garantir a 

heterossexualidade masculina. Tal vigilância é acionada porque 

sempre ocorrem escapes, conflitos e disputas em torno da 

padronização de condutas de gênero. Em função de que a 

sexualidade não é definitiva produzem-se investimentos a fim de 

garantir a “normalidade”.  
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Portanto, o que as duas publicações enfatizam diz respeito 

à recusa em investir na garantia de uma norma heterossexual que 

estaria intimamente associada ao que se oferece em termos de 

cores de roupas, brinquedos e atividades para as crianças. 

A fim de buscar escapar da normalização de gênero as 

publicações apresentam a compreensão que seria possível uma 

forma de educação “neutra” em relação ao gênero. Para colocar em 

prática essa proposta, as duas publicações fazem indicações sobre 

os modos como viabilizar essa proposta de educação, como se pode 

ler nos excertos abaixo: 

 

Como esse tipo de criação funciona na prática? Oferecendo escolhas. 

Tenho dois filhos, que no meu blog são chamados de Boychick 

["Garotogarota"], de 5 anos, e Vulva Baby ["Bebê-Vagina"], que tem quase 

1 ano. Boychick cresceu com uma variedade de roupas e brinquedos. Nunca 

cortamos seu cabelo, embora lhe déssemos essa opção. Por volta dos 3 anos 

e meio, começou a dizer que era um garoto. Suas cores favoritas são o rosa 

e o vermelho brilhante. Com seu cabelo longo e seus sapatos roxos, ele é 

muitas vezes chamado de menina na rua. Mas ele não está nada confuso 

sobre seu gênero: sabe que é um garoto, não importa a cor que vista nem 

seus brinquedos preferidos. 

 

Fonte: Menino ou menina? Meus filhos dirão. Disponível em 

<http://super.abril.com.br/cotidiano/menino-ou-menina-meus-filhos-

dirao-701053.shtml> Acesso em 17 mar. 2014. 

 

Na prática, esta filosofia vai desde permitir às crianças vivências ligadas 

ao gênero oposto – como meninos dançarem balé e meninas brincarem de 

luta – a sequer fazer referências sobre o sexo da criança mesmo para 

parentes e amigos próximos, a fim de impedir que ela seja tratada dentro 

dos padrões convencionais. 

 

Fonte: Filosofia polêmica propõe educar crianças fora de padrões de 

gênero. Disponível em <http://delas.ig.com.br/filhos/2012-09-15/criacao-

de-genero-neutro.html> Acesso em 8 mai. 2015 

 

Se a ideia é criar uma criança que não defina mulheres e homens em rígidos 

estereótipos, a criação de gênero neutro pode também ser usada em níveis 
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mais moderados, como no caso de Denise. Pais que participam de fóruns 

sobre o assunto na internet recomendam medidas práticas simples, como 

vestir a criança com roupas intermediárias (nem tão cheias de babados para 

meninas, nem de estampas violentas para meninos) e decorar o quarto de 

modo neutro (com referências à natureza, por exemplo). 

Muitos pais dizem combinar entre si um revezamento não só ao volante, 

para abandonar o mito de que os homens são os líderes, mas também na 

troca de fraldas, na hora do banho, na preparação do jantar. Na TV, há 

casais que contam revezar até os canais na hora das transmissões de 

esportes, prestigiando jogos de basquete ou futebol feminino na mesma 

proporção que o masculino. Frases como “isso é só para meninos” ou “isso 

não é jeito de uma menina se comportar” são obviamente vetadas. 

 

Fonte: Filosofia pôlemica propõe educar crianças fora de padrões de 

gênero. Disponível em <http://delas.ig.com.br/filhos/2012-09-15/criacao-

de-genero-neutro.html> Acesso em 8 mai. 2015 

 

 

De acordo com as duas publicações analisadas, uma 

educação “neutra” em termos de gênero funcionaria, na prática, 

oferecendo às crianças o máximo de escolhas relacionadas às 

roupas, ao uso de cores, aos cortes de cabelo, aos brinquedos e 

atividades; exigindo que pessoas próximas às crianças não 

façam menção ao que a criança é tomando como base o que a 

sociedade costumeiramente considera que ela deveria ser e, 

também, que essas pessoas realizem diante das crianças 

quaisquer tarefas. 

Com o recurso das sugestões práticas, as publicações 

produzem uma pedagogia cultural e visa “ensinar” pais e mães 

como educar seus filhos/as. Como em qualquer outra pedagogia 

cultural os indivíduos para os quais ela se direciona são 

seduzidos pela compreensão de que irão fazer o que é bom e 

correto. Dessa forma, os textos propõem uma pedagogia 

cultural do gênero neutro que responsabiliza pais e mães e 

regula as suas condutas. No entanto, por mais que o escape dos 

padrões de gênero e a desconstrução de normas regulatórias 

possam representar avanços na educação de crianças, cabe 

questionar a tentativa de tomar gênero como algo neutro que 
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não decorreria de aprendizagens que as crianças vivenciam 

desde muito pequenas em sua família, na escola, no convívio 

social e no contato com uma gama imensa de produções da mídia. 

 

Considerações Finais 

 

Por fim, considerando que as identidades de gênero são 

construídas ao longo de toda a vida dos indivíduos, que essas 

identidades não são rígidas ou estáticas, elas sofrem constantes e 

sucessivas mudanças relacionadas ao que se aprende sobre gênero 

na família, na mídia, na escola e em diferentes grupos sociais, cabe 

perguntar: Se o gênero está sempre em construção, como alegar 

que algo emergiria da própria criança? Essa não seria uma forma 

de recorrer, por outra via, a existência de gênero que está 

relacionado a alguma forma de “essência”? A forma de educar 

sugerida nas publicações não seria, também, uma construção 

cultural? A suposta neutralidade dessa proposta não seria uma 

forma de deixar de atentar para os modos como os gêneros são 

culturalmente construídos a partir de múltiplos discursos e não um 

processo “natural” e tranquilo? 

O que as mães entrevistadas abordam nas reportagens é 

a busca por uma educação fora dos “padrões” de gênero 

estabelecidos pela sociedade, algo que é nomeado nesses textos 

midiáticos como uma educação neutra em termos de gênero. Mas 

será que poderíamos obter neutralidade relativamente ao gênero? 

Será que buscar evitar os padrões hegemônicos de gênero na 

educação das crianças não estaríamos igualmente produzindo os 

gêneros por outra via?  
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REPROVAÇÃO ESCOLAR DE MENINOS E MENINAS NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS28 

 

Maria Antonieta Machado Pereira da Silva 

________________________________________________ 

 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho teve por objetivo identificar o índice de 

reprovação escolar de meninos e meninas na disciplina de ciências 

na 5ª série do ensino fundamental ocorrido numa escola estadual 

na cidade de Pelotas no ano de 2011 e tentar compreender os 

fatores que produziram essa situação. 

O tema reprovação que, durante muito tempo foi chamado 

de fracasso escolar, é amplamente abordado e sem dúvida é um 

assunto que merece bastante atenção, pois os índices apontam que 

o problema ainda requer muitos estudos e um envolvimento de 

todos os seguimentos que produzem o fenômeno fracasso. O nome 

fracassado deixa marcas no aluno que acompanharão de maneira 

significativa a sua trajetória de vida.  

As estatísticas são dados quantitativos que sem dúvida 

dão visibilidade aos órgãos responsáveis e a sociedade em geral, 

porém a compreensão desses índices negativos necessita ser 

aprofundada através de pesquisas e análises qualitativas que 

podem produzir modificação nesse panorama negativo. Esse tipo de 

trabalho mesmo que inconscientemente produz reflexões em todos 

os envolvidos. O propósito não deve ser e nem é apontar culpados 

pela produção da reprovação e sim caminhar para o entendimento 

do que ocorre no ambiente dentro da escola, não deixando de 

considerar que dirigentes, alunos e professores são seres humanos 

                                                           
28  Artigo científico apresentado ao Curso de Especialização em Educação Infantil, 

da Faculdade de Educação da UFPel, como requisito parcial para a obtenção do título 

de Especialista em Educação Infantil, em fevereiro de 2013. 
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que carregam consigo marcas de seu convívio fora do ambiente 

escolar. Segundo Carvalho: 

 
Não se trata, nesse caso, de discutir se meninos ou 

meninas são mais aptos à aprendizagem, mais rápidos, 

mais inteligentes ou mais afeitos a alguma 

aprendizagem especifica – questões sem dúvida também 

relevantes. Aqui o foco estará sobre os processos que 

tem conduzido um maior número de meninos do que 

meninas a obter notas baixas ou conceitos negativos, e 

a ser indicados para atividades de recuperação; o que 

pode – ou não- estar relacionado à sua efetiva 

aprendizagem e a eventuais dificuldades diante do 

conhecimento. (2001, p555) 

 

Os dados aqui demonstrados foram coletados numa 

pesquisa de caráter qualitativo, pois se propôs a analisar 

qualitativamente a produção do fracasso escolar de meninos e 

meninas na disciplina de ciências na 5ª série do ensino fundamental 

numa escola estadual na cidade de Pelotas RS no ano de 2011. O 

desenvolvimento da investigação ocorreu no primeiro semestre de 

2012. 

Na sequência apresento aspectos referentes ao fracasso 

escolar, caracterizando-o e apresentando índices sobre o tema, 

tanto a nível local, como estadual e nacional. Após abordo o 

conceito de gênero, a fim da sua utilização nessa pesquisa. Também 

faço uma breve retrospectiva do ensino de Ciências no Brasil, pois 

o foco dessa pesquisa é a reprovação no ensino de Ciências. Dando 

prosseguimento segue a metodologia utilizada e o desenvolvimento 

da investigação, finalizando com as considerações finais e 

referências. 

A motivação para efetuar e pesquisa na referida escola 

nasceu devido eu ter feito estágio curricular obrigatório neste 

local, dessa maneira consegui conhecer um pouco o ambiente 

escolar.  

Quando decidi pesquisar sobre o fracasso escolar de 

meninos e meninas no ensino de ciências, procurei a direção da 
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escola e expliquei o propósito do trabalho que iria desenvolver. A 

direção foi bastante receptiva e considerou o mesmo de relevância 

para a escola, dessa forma estabeleceu-se uma parceria . 

 

2. Fracasso escolar 

 

Os índices sobre reprovação no Brasil apontam dados 

alarmantes que merecem grande atenção. Segundo Ribeiro: 

                                           
Da amostra de 100 alunos matriculados na 1ª série, 

apenas 3, isto é, 3% vão se graduar sem nenhuma 

repetência em sua trajetória escolar, ou seja, em oito 

anos. (...). A persistirem essas taxas e tentando 

projetá-las para o futuro, somente no ano 2100 é que 

teremos 95% de uma geração com 2º grau completo 

(Ribeiro, 1993. p. 67 e70). 

                     

No início de 1993, em pesquisa realizada na cidade de 

Pelotas, com crianças com idade média de 11 anos, os dados 

demonstraram que 36% foram reprovadas pelo menos uma vez.  A 

reprovação foi mais frequente entre os meninos (41%) do que entre 

as meninas (30%). Enquanto que, no ano de 1996 em Pelotas (RS), 

a reprovação atingiu 24% no primeiro grau, na rede pública. Esses 

dados foram obtidos no setor de informática da Secretária de 

Educação do Rio grande do Sul, em 1997. (SILVA, HALPERN, 

SILVA). 

Na pesquisa realizada por Del Pino e Porto (2005), foram 

computados dados da 1ª série do ensino fundamental da rede de 

ensino municipal de Pelotas-RS, demonstrando os seguintes 

percentuais de reprovação: no ano de 2000 (35,79%), 2001 

(33,27%), 2002 (28,48%), 2003 (27,77%), 2004(27,80%) e 2005 

(31,98%). Esses índices são dados quantitativos que nos indicam 

que o problema de reprovação na rede municipal na cidade de 

Pelotas é de grande proporção.  

Segundo dados do IDEB (Instituto de Desenvolvimento da 

Educação Básica) de 2012, órgão responsável por medir a qualidade 

de cada escola e de cada rede de ensino, o estado RS ocupa o 
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décimo lugar no país, essa realidade traduz a deficiência da 

qualidade do ensino gaúcho; triste realidade para um estado que 

nos anos 70 ocupou o primeiro lugar em educação.  É necessário que 

o aluno aprenda, não repita o ano e frequente à sala de aula para 

que o IDEB de uma escola ou rede obtenha crescimento. O índice 

IDEB nas cidades do Rio Grande do Sul com mais de 200 mil 

habitantes onde computou as séries finais na rede municipal o 

resultado foi o seguinte: Caxias do Sul (4,7); Novo Hamburgo (4,6); 

Santa Maria (4.3); São Leopoldo (4,0); Canoas (3,9); Gravataí (3,7); 

Porto Alegre (3,6); Pelotas (3.4); Viamão (3,2). (EDUCAÇÃO, 2012) 

No jornal Zero Hora do dia 16 de agosto de 2012, o 

Secretário Estadual da Educação José de Azevedo faz um 

comentário sobre os dados de pesquisa que coloca mais uma vez o 

Rio Grande do Sul como recordista em reprovação no Ensino Médio. 

Classifica a situação como uma tragédia social, assumindo a 

responsabilidade pela estatística. As taxas de repetência no ensino 

médio no Rio Grande do Sul são: em 2007 (19,6%); 2008 (19,6%); 

2009 (20%); 2010 (19,95%); 2011(20,7%), enquanto que no Brasil 

2007 (12,7%); 2008 (12,3%); 2009 (12,6%); 2010 (12,5%); 2011 

(13,1%). No ensino fundamental não são muito diferentes; no Rio 

Grande do Sul nos anos de 2007 (14%); 2008 (14,4%); 2009 

(14,6%); 2010 (14,2%), 2011 (13,1%) e no Brasil em 2007 (12,1%) 

2008 (11,8%) 2009 (11,1%); 2010 (10,3%) e 2011 (9,6%). 

Infelizmente os números são desanimadores e por trás 

deles existem vários fatores que são responsáveis por essa 

situação negativa na educação do estado do RS. Precisamos nos 

unir para mudar este contexto, e uma das formas de contribuição 

é o desenvolvimento de pesquisas que procurem evidenciar e na 

medida do possível apontar rumos a serem tomados nos espaços 

avaliados. 

            São poucas as informações que revelam índices de 

reprovação levando em conta a categoria gênero. Portanto, ficam 

as perguntas: por que a questão gênero passa despercebida?  Há 

uma relação entre gênero e reprovação? Os índices de 

criminalidade indicam o sexo masculino como os mais atingidos; 

esses muitas vezes se envolvem com drogas achando o caminho da 
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morte. Não seria o caso de órgãos responsáveis pela avaliação da 

educação no País começar a separar estes dados por gênero 

relacionando idade, raça, condição social, pois com certeza são 

fatores que influenciam o desempenho dos estudantes. Segundo 

Rosemberg: 

 
 A tentativa de atualizar dados que venho analisando 

assistematicamente desde 1975, por exemplo, sobre 

reprovação escolar por sexo, mostrou-se inoperante 

neste momento são muito parcas as tabelas 

desagregadas por sexo contidas nas sinopses 

estatísticas elaboradas pelo INEP/MEC (em papel ou 

internet), instituição que não dispõe de outro acervo de 

tabelas prontas além do divulgado (informação coletada 

por e-mail junto ao serviço de informação do INEP). 

Além disso, inovações educacionais, como as classes de 

aceleração, alternativa proposta para melhorar o fluxo 

escolar de alunos/as, não integram as estatísticas do 

MEC, ou seja, estatística sobre ramificações do sistema 

regular, que podem indicar novos processos de 

discriminação e orientar recomendações, são pouco 

difundidas e quando apresentadas não são 

desagregadas por sexo e cor. (2006, p.125). 

 

 2.1 Concepções sobre fracasso escolar 

 

O conceito de fracasso se propõe a analisar fenômenos 

que “costumam ser denominados de analfabetismo, não acesso à 

escola, reprovação, repetência, defasagem nos estudos, evasão, 

etc.”. (FERRARO, 2004, p.48). Portanto, trata-se de um conceito 

bem amplo e que, por isso mesmo, precisa ser melhor definido. Para 

isso, fazemos uso de Angelucci et al (2004), que procura sintetizar 

as diversas compreensões sobre fracasso escolar em diferentes 

perspectivas:  

 
Uma das vertentes da pesquisa recente parte do 

princípio de que o fracasso escolar se deve a prejuízos 

da capacidade intelectual dos alunos, decorrentes de 
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“problemas emocionais”. Entende-se que a criança é 

portadora de uma organização psíquica imatura, que 

resulta em ansiedade, dificuldade de atenção, 

dependência, agressividade, etc., que causam, por sua 

vez problemas psicomotores e inibição intelectual que 

prejudicam a aprendizagem escolar. Outra perspectiva 

encontrada é a que concebe o fracasso escolar como 

efeito de técnicas de ensino inadequadas ou de falta de 

domínio da técnica correta pelo professor. Mesmo 

quando faz referência ao “descaso das autoridades¨ 

para com a escola pública, as teses dessa vertente 

continuam dentro da lógica tecnicista, pois o descaso é 

reduzido ao fato de as autoridades não proporcionarem 

formação técnica adequada aos professores. 

(ANGELUCCI, 2004, p.60 e 61) 

 

Na sequência, os autores identificam mais duas vertentes: 

 

 
Há pesquisas que entendem a escola como instituição 

social que contraditoriamente reproduz e transforma a 

estrutura social. Partem do princípio de que o fracasso 

escolar é um fenômeno presente desde o início da 

instituição da rede de ensino público no Brasil. A análise 

dos processos institucionais que levam à produção do 

fracasso escolar deve considerar a escola como 

instituição inserida em uma sociedade de classes regida 

pelos interesses do capital, sendo que a própria política 

pública encontra-se entre os determinantes do 

fracasso escolar. 

Por fim, há uma vertente que enfatiza a dimensão 

política da escola. Aqui se compreende a escola como 

uma instituição social regida pela mesma lógica 

constitutiva da sociedade de classes. O foco, 

entretanto, incide nas relações de poder estabelecidas 

no interior da instituição escolar, mas especificamente 

na violência praticada pela escola ao estruturar-se com 

base na cultura dominante e não reconhecer – e 

portanto desvalorizar – a cultura popular. (ANGELUCCI 

et al, 2004, p.62 e 63). 
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O conceito do fracasso escolar de acordo com Ferraro 

(2004, p.48), é amplo contempla desde o analfabetismo até evasão 

escolar. Pensando que o termo fracasso é o oposto de sucesso, o 

que influencia uns obterem êxito, ou seja, sucesso e outros não 

alcançarem êxito e sim o fracasso?  

Quando o aluno(a) não consegue êxito no aprendizado 

existem vários fatores que contribuem para  esse fato em  certas 

situações são alunos, outras vezes são a estrutura escolar , os 

professores, a condição social, a estrutura familiar e as 

autoridades responsáveis pela educação, aqui  listamos alguns 

fatores. Através disso podemos perceber que não existe 

individualidade de causas para acontecer o fracasso, mas o que se 

torna necessário é um olhar mais atento para cada situação, 

levando em conta cada lugar avaliado, pois, cada local possui sua 

especificidade. 

          

3. Gênero 

          

O próprio conceito de gênero tem uma história 

relativamente recente. Aparentemente a palavra “gênero foi 

utilizada pela primeira vez num sentido próximo do atual pelo 

biólogo estadunidense John Money, 1955, precisamente para dar 

conta dos aspectos sociais do sexo” (SILVA, 2004, p.91). Antes 

disso, a palavra gênero, em inglês, tal como em português, estava 

restrita à gramática, para designar o “sexo dos substantivos”. 

Posteriormente, sua definição foi se tornando crescentemente 

sofisticada. “Gênero opõe-se, pois, a sexo: enquanto este último 

termo fica reservado aos aspectos estritamente biológicos da 

identidade sexual, o termo gênero refere-se aos aspectos 

socialmente construídos do processo de identificação sexual” 

(SILVA, 2004, p.91). Como a pesquisa foi desenvolvida dentro do 

ambiente escolar, busquei bibliografias que me ajudariam a 

entender as situações produzidas na escola ligadas a categoria 

gênero.  
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Conforme Louro, a escola produz diferenças, distinções, 

desigualdades. Afirma que, 

 
A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental 

moderna começou por      separar adultos de crianças, 

católicos de protestantes. Ela também se fez diferente 

para os ricos e para os pobres e ela imediatamente 

separou os meninos das meninas. (LOURO, 1998, p.57). 

 

Os seguimentos envolvidos com o ato de educar devem 

estar atentos às rotinas da escola e desconfiar do censo comum, 

que mesmo não explicando dá por explicado uma situação.  Como o 

nosso foco de estudo é a maior reprovação de meninos em relação 

às meninas, muitas vezes nem avaliado quantitativamente passa 

despercebido e quando avaliam é tomado como natural sem 

procurar explicação para esse fato. Segundo Louro 

 
São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e 

as palavras banalizadas que precisam se tornar alvos de 

atenção renovada, de questionamento e, em especial, de 

desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja 

exatamente essa: desconfiar do que é tomado como 

natural. (LOURO, 1998, p. 62). 

 

4. Ensino de ciências no Brasil – breve retrospectiva29    

               

No ano de 1932, houve a substituição dos métodos 

tradicionais por uma metodologia mais ativa, onde era oferecida ao 

aluno aulas prática. 

De 1950 a 1960, período que compreendeu a 2ª Guerra 

Mundial, ocorreu a mudança nos currículos, pois estes sofreram a 

influência da industrialização e o desenvolvimento científico, então 

o método utilizado foi à introdução de aulas teóricas com o uso de 

                                                           
29  Adaptado a partir da leitura de PEREIRA, Maria Alice. A importância do ensino 

de Ciências: aprendizagem significativa na superação do fracasso escolar. In: 

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2233-8.pdf.  
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livros didáticos europeus com relato de experiências. Já na época 

dos anos 60e 70, aconteceu a explosão desenvolvimentista, onde 

se criou a metodologia de projetos com ênfase ao método 

cientifico, o aluno era incentivado a elaborar hipóteses, 

desenvolver experimentos. 

Os anos 70 e 80 compreendem o período da crise 

energética, surgiu a Lei 5692/72. Nesse cenário a metodologia 

adotada no ensino de ciências se propôs a despertar o interesse 

pela educação ambiental e formação do trabalhador, assim o aluno 

era levado a desenvolver a capacidade de pensar lógica e 

criticamente sobre as implicações sociais. Na década de 80 a 90, 

o interesse do ensino era para atender as necessidades do mercado 

tecnicista, o foco era que o aluno apropriar-se de conhecimentos 

práticos.  

De 1990 a 2003, o método visava era valorizar o sujeito 

interpretativo, a pedagogia histórico-crítica e conteúdos flexíveis, 

onde a aprendizagem do aluno acontecia por mudança conceitual. 

Depois de 2003, com o surgimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, aconteceu o direcionamento ao enfoque 

cientifico, a abordagem Construtivista e a Aprendizagem 

significativa, enfatizando o conhecimento cognitivo do aluno. 

 

5. Dados da investigação 

 

Inicialmente procedeu-se uma análise documental onde se 

obteve dados quantitativos como o nº de alunos separados por 

meninos e meninas com reprovação escolar na disciplina de ciências 

no ano de 2011. 

Os dados quantitativos estão demonstrados em tabela e 

gráfico apresentados e analisados a seguir. 
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Tabela 1: Reprovações na disciplina de ciências da  

5ª série do ensino fundamental- 2011 

 

Turmas   

Alunos 

Matriculados 

Reprovados 

Ciências % 

51 Meninas 18 2 11 

 Meninos 15 3 20 

  Total 33 5 15 

52 Meninas 3 0 0 

 Meninos 19 8 42 

  Total 22 8 36 

53 Meninas 5 1 20 

 Meninos 18 5 28 

  Total 23 6 26 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora (2012) 

 

 

Gráfico 1:  Reprovações em turmas de 5ª série do ensino 

fundamental na disciplina de Ciências Pelotas – RS. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora (2012) 
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Segundo dados do INEP (1997), a disciplina de 

Matemática ocupa o primeiro lugar com 37% de reprovação, 

seguida de Língua Portuguesa (31%) ocupando o segundo lugar e em 

terceiro aparece Ciências com (10%), esses índices referem-se a 

5ª série do ensino fundamental.  

 

Tabela 2: Reprovações nas três turmas 5º série ensino 

fundamental 2011- Pelotas RS. 

 

Turmas   

Matricu- 

lados 

Repr. 

Matem. % 

Repr. 

Português % 

Repr. 

Ciências % 

51 Meninas 18 9 50 6 33 2 11 

 Meninos 15 6 40 6 40 3 20 

  Total 33 15 45 12 36 5 15 

52 Meninas 3 0 0 0 0 0 0 

 Meninos 19 9 47 8 42 8 42 

  Total 22 9 41 8 36 8 36 

53 Meninas 5 1 20 1 20 1 20 

 Meninos 18 10 55 9 50 5 28 

  Total 23 11 48 10 43 6 26 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora (2012) 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a reprovação na 

disciplina de ciências, mas geralmente quando existe reprovação o 

aluno não reprova somente em uma disciplina, então se fez uma 

avaliação quantitativa das reprovações nas disciplinas de 

matemática e língua portuguesa (demonstrados na tabela acima) e 

constatamos que essas duas disciplinas ocupam os primeiros 

lugares seguidos pela disciplina de ciências. A escola analisada se 

identifica com os dados do INEP de 1997. Com o pouco tempo que 

dispunha para desenvolver uma pesquisa qualitativa onde fosse 

contemplada as disciplinas de matemática e português, optei por 

analisar a disciplina de ciências, pois a minha formação é em 

Licenciatura em Biologia.  

Num segundo momento, foram realizadas entrevistas com 

a professora responsável por ministrar a disciplina de ciências para 
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as três turmas, com a diretora geral da escola e com alunos 

(meninos e meninas que haviam reprovado e se encontravam 

repetindo o ano na escola) agora com a modificação do ensino 

fundamental em nove anos, estão cursando o 6º ano que 

corresponde à antiga 5ª série. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas e analisadas. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual de 

Pelotas RS. Contamos com autorização da direção e de cada pessoa 

entrevistada, o grupo pesquisado foi composto pela professora da 

disciplina de ciências, pela diretora da escola e por 5 alunos 

repetentes. As entrevistas foram realizadas em dias diferentes e 

em separado, somente os discentes foram entrevistados em grupos 

em dias alternados e em grupos separados, primeiro foram as 

meninas, depois os meninos. 

              A entrevista foi o principal instrumento utilizado nesta 

pesquisa. De acordo com Minayo, 

  
O que torna a entrevista instrumento privilegiado de 

coleta de informações para as ciências sociais é a 

possibilidade de a fala ser reveladora de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos 

(sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a 

magia de transmitir, através de um porta-voz, as 

representações de grupos determinados, em condições 

históricas, sócio-econômicas e culturais específicas. 

(MINAYO, 1992, p.110). 

 

A escola existe há 34 anos, é constituída por 1220 alunos 

distribuídos em três turnos de funcionamento, no turno da manhã 

concentra o ensino médio, 4º e 9º ano do ensino fundamental, a tarde 

atende o restante do ensino fundamental e durante o turno da noite 

atende alunos de ensino médio através da educação de Jovens e 

Adultos – EJA. O quadro de profissionais da escola é composto por 

67 professores, 18 funcionários, 1 diretora geral e 3 vice diretoras 

e 2 orientadoras educacionais.  

 

5.1 Entrevista com a diretora 
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Através da análise da transcrição da entrevista criou-se 

a possibilidade de identificar fatores que podem contribuir no 

processo de produção do fracasso escolar. 

A diretora é licenciada em matemática e exerce o 

mandato desde 2010. Quando apresentada a tabela com os índices 

de reprovações das turmas de 5ª série no ano de 2011 ela 

(diretora) disse: “Através da tabela dá para se evidenciar que o 

percentual de reprovação é maior dos meninos, nunca separamos 

por sexo.” (Diretora, junho, 2012). 

Com a constatação das reprovações a diretora começou a 

refletir e procurar entender os motivos que produziram esses 

dados quantitativos. Ela começou a relatar os motivos que, segundo 

a mesma, influenciam esse panorama encontrado na escola. 

Com relação às turmas 52 e 53, as turmas que apresentam 

maior índice de reprovações, segundo a diretora são turmas que 

possuem problemas, tais como alunos com evasão, hiperatividade e 

laudos médicos. Segundo ela, essas turmas, embora possuam um 

número de alunos matriculados menor que a turma 51, reproduzem 

questões que fogem ao controle. 

A turma 51 possui um número maior de alunos, mas esses 

são mais homogêneos, vêem sempre juntos e geralmente não se 

separam e a família acompanha de perto, situação diferente da 

maioria dos alunos das turmas 52 e 53.  

Outro ponto a considerar é que alunos oriundos de outras 

escolas e repetentes são encaminhados para essas duas turmas (no 

ano de 2011 as turmas 52 e 53 e no ano de 2012 as turmas 62.9 e 

63.9, já do sistema de ensino fundamental de nove anos). 

Na fala a diretora deixa transparecer a preocupação em 

tentar modificar a situação que se apresenta. De acordo com a 

entrevistada, para modificar a situação serão necessários à 

participação da família, alunos, professores e demais seguimentos 

da escola. Não dá para negar o método de ensino antigo, mas 

precisa haver abertura para o novo ganhando o interesse dos 

educando, pois os tempos são outros.  Segundo Arroyo “enfrentar 

os mecanismos pertinentes ao tema fracasso passa por superar 



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

146 

 

concepções que o explicam como externo ao processo de ensino e 

a organização escolar” (Arroyo, 2000). 

Durante a entrevista a diretora aponta a necessidade de 

melhoria na infra-estrutura da escola, pois segundo a sua 

percepção, os alunos deveriam ter lugar apropriado para realização 

de esportes, onde poderiam gastar sua energia de maneira 

saudável e a escola se tornaria um lugar mais agradável para 

permanecer. Os alunos antes de serem estudantes são crianças que 

não possuem espaços de liberdade para correrem e se exercitarem 

com seus pares, então ao chegarem à escola o mais interessante é 

fugir as regras nas salas de aulas e são os meninos os mais agitados. 

A entrevistada afirmou que todos os seguimentos da escola 

necessitam estar atentos às mudanças e ao contexto em que estão 

atuando. Observe as palavras da diretora:  

 
“Você tem que ter noção onde está trabalhando. Às 

vezes eles (discentes) agem grosseiramente porque 

querem pedir ajuda e não sabem como; respondem de 

maneira errônea para que notemos a sua presença já que 

muitas vezes em casa não possuem apoio”. (Diretora, 

junho, 2012)         

       

Sobre isso, Abramowicz afirma que “o erro, o fracasso e 

a repetência, que são vias de ruínas, só podem ser definidos no 

interior de uma prática específica e definida, ou seja, cada escola 

produz um tipo de repetente. (2000, p. 165). 

 

5.2 Entrevista com a professora da disciplina de ciências 

 

A professora é Licenciada e Bacharel em Ciências 

Biológicas e atua como professora na rede estadual desde 2006 e 

na escola onde foi realizada a pesquisa iniciou suas atividades em 

2009. 

Quando foi apresentada para a professora a tabela de 

reprovação, onde esta evidenciado que o maior índice de 

reprovados são meninos, ela disse:  
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“Eu, nunca tinha parado para pensar meninos, meninas, 

gênero, nesta questão de reprovação. Porque, não sei, 

acho que não qualifico isso, sim, eu não pensava nisso. 

Porque para mim eles estão ali então tanto faz ser 

meninos ou meninas, eles são um grupo de alunos o que 

interessa é tentar fazer com que eles passem ou que 

aprendam, ou que levem algum tipo de conhecimento (...) 

(Professora, maio, 2012). 

                      

Através da sua verbalização aparece a manifestação de 

surpresa quando se depara com os dados à primeira vista, para ela 

os alunos são somente alunos e a questão de gênero não importa. 

Reforçando a idéia que o professor(a) não deva ser influenciado na 

arte de educar precisa ser imparcial, como se atitude diferente 

pudesse qualificar ou desvalorizar o aluno. Carvalho em sua 

pesquisa afirma: 

    
Alguns pesquisadores têm relatado que num primeiro 

contato, professores e professoras afirmam 

desconhecer qualquer diferença de desempenho escolar 

entre meninos e meninas, como se essa simples 

constatação fosse expressão de preconceito e 

tratamento desigual. (CARVALHO, 2001, p.125 ). 

 

Carmen Silva e colaboradores também descrevem a 

reação dos professores e professoras que entrevistaram em 

Pelotas como sendo de “bastante surpresa, e logo após, de dúvida”. 

(SILVA et al, 1999, p.214). 

Após a negação, começou a procurar justificativas, para o 

índice apresentado na tabela, pois os dados quantitativos e 

apresentados na escola sobre reprovação separada por sexo, antes 

nunca considerados, causam impactos e provocam reflexão, sendo 

natural da conduta do ser humano tentar justificar. Perceba nas 

palavras proferidas pela educadora:  

 
“Esta questão gênero nunca passou, pela minha cabeça, 

mas eu acredito vendo essa tabela dá para observar que 

são mais os meninos, eles costumam dependendo da 
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turma, por exemplo, 52 e 53, são os alunos mais 

repetentes, vindo de outras escolas, os 51, são alunos 

que vem da quarta-série eram menores, mais 

homogêneos, olhando para mim  de ciências quem 

reprovaram foram 2 meninas e 3 meninos reprovaram 

realmente por falta de interesse (...)”. (Professora, 

maio, 2012). 

 

A professora considera o índice de reprovação mais 

elevado nas turmas 52 e 53, devido ao fato de serem caracterizados 

como repetentes, uma questão a ser considerada.  O rótulo de 

repetentes, destituídos de condições de um aprendizado eficaz, 

mesmo que inconscientemente pode reproduzir formas de agir com 

as turmas e dessas com o educador e todo o ambiente escolar. 

Referente à turma 51, comenta que os que reprovaram 

foram por falta de interesse, do aluno e da família, o que nos leva 

a pensar que na concepção da educadora, esses alunos não deveriam 

reprovar, pois s a turma é vista como ideal. Característica bem 

diferente das turmas 52 e 53 com maior índice de reprovação. A 

professora diz: “O que a gente sente é a falta de interesse, eu 

falei para as mães numa reunião, infelizmente quem vem são as 

mães que não precisam ouvir”. (Professora maio, 2012). 

Na tentativa de entender as reprovações e achar o 

responsável pelo fracasso, aparece a culpabilização do aluno e da 

família pelo insucesso das crianças. Alguns estudos apontam para 

essa vertente.  

Na literatura pedagógica, a discussão sobre as razões do 

fracasso escolar é antiga e profícua e tem frequentemente 

oscilado entre dois pólos expressos nas falas de Laís e Célia, a 

culpabilização das famílias e a busca de causas intraescolares. 

(CARVALHO, 2001, p558).  Percebe-se que o mesmo aconteceu 

com a educadora entrevistada. 

Com o decorrer da entrevista passou a considerar como 

responsáveis pelo fracasso os demais seguimentos envolvidos no 

processo, observe a seguinte fala:  
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“O problema está na escola? Sim, está nos professores? 

Está, não me eximo disto, é que nós eu gostaria de ter 

mais tempo, mais condições falta estrutura, material, 

eu não posso levar uma turma de 30 alunos para sala de 

informática, mas sozinha fica difícil, mesmo assim levo 

para rua, laboratório é muito complicado”. (Professora, 

maio, 2012) 

                

A questão nesse tipo de trabalho não é procurar culpados 

e justificativas, mas sim provocar uma reflexão  em todos os 

seguimentos da escola, numa perspectiva de otimismo que possa 

modificar o cenário em que estamos atuando, para atingir um 

espaço mais abrangente. A professora se sente incomodada frente 

à constatação. Novamente em sua fala aparece o seguimento 

família na figura da mãe:  

 
“No ensino fundamental agente precisa do olhar da mãe, 

agente precisa de apoio, se tu observar, eles não tem 

apoio. Até nas reuniões quando agente chama os pais, 

eles não vêem, porque pensam que agente quer 

massacrar seus filhos e na realidade não, é minha 

função ajudá-los, eu tenho um carinho por essas 

crianças, eu não tenho filhos, são para mim, não é 

demagogia, eles são como filhos”. (Professora, maio, 

2012). 

 

Parece que a queixa da falta de interesse dos pais frente 

aos estudos dos filhos e generalizada, ao lermos sobre o assunto 

encontramos pesquisas que se identificam com a observação da 

professora.  

No artigo escrito por Sirino, Cunha (2002, p.8), segundo 

os responsáveis pela educação no ambiente estudado os pais não 

tem interesse no estudo dos filhos e acabam desestimulando as 

crianças.¨ A família é a raiz da criança”. A expectativa em relação 

à presença dos pais é sempre negativa, em especial dos país de 

alunos considerados problemáticos, assim direção, coordenação e 

professoras dizem numa só voz os pais dos alunos que precisam 

nunca vêm. 
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Fica a pergunta: o que fazer para aproximar mais a família 

da escola? Será que precisariam ser mudadas as formas de 

conduzirem as reuniões? Fica mais uma questão a ser considerada. 

Quando a professora diz “eu tenho um carinho (...), eles 

são como filhos”, a mesma deixa transparecer que o ambiente 

escolar muitas vezes torna-se a extensão de casa, conforme Silva, 

Halpern, Silva: 

 
A profissão docente é eminentemente feminina, não só 

pela predominância numérica, mas principalmente pela 

condição social da mulher que estende para escola seu 

papel feminino, vivenciando o espaço da escola como se 

fosse um espaço privado (extensão da casa) e não 

público. (SILVA, HALPERN,SILVA,1999, p.212). 

 

Encontramos o apelo pelo apoio psicológico; principalmente 

com a introdução da inclusão escolar. Muitas vezes se não bem 

fundamentado o processo de inclusão transforma-se numa 

exclusão, mesmo que os responsáveis julguem que os ambientes 

escolares estão prontos, os mesmos sentem-se engatinhando para 

assumir essa função. Os dirigentes, professores e demais atores 

da educação ficam perdidos, angustiados e impotentes diante de 

situações que cresceram com o a inclusão, não que ela não deva 

acontecer, mas a estrutura não está pronta para recebê-la. Como 

demonstra a professora em sua fala:  

 
“O que eu digo, a gente tem nas salas de aulas, 

especificidades, agora sobre a inclusão, o discurso é. 

Lindo, o que eles estão fazendo com determinadas 

crianças é uma exclusão. Colocar alunos com certas 

especificidades, é no meu ver como mastigar a comida e 

colocar na boca da criança, você está alimentando, mas 

não ensinando a comer, você não está ajudando a se 

desenvolver”. (Professora, maio, 2012). 

 

Quando questionada sobre as turmas com maior índice de 

reprovação, aparece a figura do aluno com idade superior a série 

cursada, faltante e evadida com dificuldade de recuperação. 
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Existem alunos que só estão na escola por exigência do Conselho 

Tutelar e nas suas falas dizem que vêem para o ambiente escolar 

com receio de que seus pais sejam presos. Podemos perceber que 

vários fatores são evidenciados e sem dúvida influenciam no 

aprendizado e na situação de vida dessas crianças que reproduzem 

o seu fracasso escolar. 

  Na tentativa de entender o porquê de serem os meninos 

que reprovam mais na sua fala a professora atribui ao seguinte 

fator de as meninas serem mais cuidadas e os meninos menos e 

também são mais dispersos como ela mesma diz valorizam os bonés, 

música e deixam os estudos em segundo plano, são mais 

abandonados, mais uma observação a ser analisada. 

             

5.3 Entrevista com as meninas   

 

Na entrevista com as alunas, optei por não fazer 

perguntas diretas conduzindo a entrevista da forma mais 

descontraída possível. As indagações sugeridas para iniciar a 

conversação se basearam em questionamentos como o que sentiram 

quando reprovaram e o que achavam que tinha faltado para 

obterem a aprovação. Pensei que não utilizando indagações diretas 

e deixando falarem mais a vontade poderia obter informações mais 

relevantes que em perguntas diretas ficariam escondidas. O grupo 

se constituiu de 2 meninas com idade entre 12 e 13 anos, das 3 

meninas que reprovaram na disciplina de Ciências no ano de 2011 

,duas meninas estão estudando na escola no ano de 2012, e 

aceitaram participar da pesquisa. 

 

5.3.1 Motivos da reprovação 

 

              A aluna A, 13 anos de idade, estudava na turma 

51 no ano de 2011, ano onde foi reprovada. Atualmente estuda na 

turma 62.9 (ensino fundamental de 9 anos) e em sua fala revelou 

alguns pontos a serem considerados. 

Para ela a sua reprovação aconteceu pela falta de 

interesse de sua parte, as suas palavras estão de acordo com a 
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consideração feita pela professora que diz que os alunos que 

reprovaram na turma 51 foram por falta de interesse, já que a 

aluna A era da turma 51 em 2011. Na sua fala a aluna diz: “Eu não 

tinha interesse de estudar, assim no começo no primeiro trimestre 

eu comecei mal, aí no segundo trimestre, a mesma coisa, no 

terceiro eu tive vontade de aprender e não deu mais tempo 

acumulou muita nota, não deu para aprender”. (Aluna A, julho, 

2012). 

A estudante A revela que a professoras tentavam ajudar 

e ela não prestava atenção, quando estavam explicando o conteúdo, 

pensava em outras coisas ou conversava com os colegas. O seu 

desinteresse era em todas as disciplinas, falava sobre a 

reprovação com naturalidade, não lhe incomodava falar sobre o 

assunto. 

Diz que este ano (2012), mesmo vendo o conteúdo 

novamente não se sente incomodada com essa situação. Ela diz: 

“agora ficou mais fácil, né¨”.(Aluna A, julho,2012). 

Talvez a explicação possa ser que no ano que reprovou o 

conteúdo ministrado tenha passado despercebido e este ano 

mesmo sendo o mesmo, tem caráter de novo.  Quando questionada 

sobre as avaliações a aluna revela: “Quando começou as matérias 

aí eu não tive interesse de aprender, então preenchia coisas da 

minha cabeça, qualquer coisa eu tirava zero, zero ponto um, eu não 

sabia de nada” (Aluna A, julho, 2012 ). 

O desinteresse com as provas fica visível na fala da aluna 

A, não estudava e também a reprovação parecia improvável de 

acontecer, e pairava a ideia que se ao final se interessasse não 

seria reprovada. 

Para que percebessem a necessidade de estudar desde o 

início do ano letivo talvez fosse necessário um trabalho de 

conscientização mais contundente onde pudessem serem 

mostrados valores, a fim que percebam se chegar ao final do ano 

precisando de muita nota não será possível haver recuperação, pois 

a avaliação é regida por números (matemática).    

Sobre o conteúdo de ciências ministrado neste ano de 

2012 a aluna A demonstra estar bem mais integrada e interessada, 
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situação bem diferente da apresentada no ano anterior onde foi 

reprovada. 

A aluna B, 12 anos e 3 meses de idade, estudava na turma 

53 , uma das turmas com maior índice de repetentes; atualmente 

estuda na turma 63.9 (ensino fundamental de 9 anos). Um traço 

marcante dessa aluna é a timidez, porém na entrevista esteve bem 

à vontade. Começou a sua fala explicando sobre o motivo de ter 

reprovado de acordo com suas palavras: “Aí eu rodei porque no 

primeiro trimestre eu não copiava, e chegava na hora da prova eu 

só botava o nome, data e a professora e entregava e fazia duas e 

três perguntas e tirava sempre dois em ciências, e no segundo 

trimestre quando eu quis recuperar aí não deu.” (Aluna B, julho, 

2012). 

Uma questão que merece atenção nos dois casos é a 

reprovação em provas iniciais, pois alunos com notas baixas 

necessitam ser mais observadas. Através da fala da aluna fica 

evidenciada o apelo por ajuda e a impotência diante da situação. Na 

sua fala ainda diz “E aí no terceiro eu fui até metade e desisti, 

porque não dava mais tempo eu estava rodada mesmo”. “E também 

não era só em ciências, era em português e matemática”. (Aluna B, 

julho,2012). 

A aluna A fez uma revelação parecida, pois disse ter 

rodado em outras disciplinas como inglês, matemática e que tinha 

conseguido passar em geografia, pois havia se esforçado.  

A aluna B revela este ano estar conseguindo progredir na 

disciplina de ciências, porem em matemática e português precisa 

de apoio, pois está com dificuldades. 

A aluna B deixa transparecer através de suas falas que a 

reprovação a incomodou e nota-se a necessidade de ter mais apoio 

para se sentir valorizada.  

Quando se indagou sobre a atitude que tomavam quando 

recebiam as provas as alunas disseram: “Eu entregava algumas (...) 

a mãe não sabia, eu dava algumas que eu tinha me dado bem, aí 

quando chegou o boletim, ela perguntou, ué?”. (Aluna A, 

julho,2012). 
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Percebesse que a aluna A usava uma estratégia que traduz 

a sua imaturidade, pois antes de enganar a mãe se enganava a si 

mesma, e foi a pior prejudicada com essa atitude. Outra 

constatação é que a mãe não estava realmente integrada nos 

estudos da filha, pois foi surpreendida com as notas do boletim. A 

menina ainda diz que seu pai falava estuda, estuda para conseguir 

ser alguém na vida, mas ela não prestava atenção. 

 Já a aluna B diz que mostrava as notas para mãe e 

conforme a menina ela não falava nada, fica visível a indiferença 

por parte da mãe, pois está aluna deixa transparecer mais uma vez 

a necessidade de apoio. 

 

5.3.2 Reação das famílias 

 

A reação da família frente à reprovação da aluna A revela 

o desinteresse da mãe e a tristeza do pai. A menina diz: “Meu pai, 

me xingou no começo, pois já tinha rodado na quarta-série e passei 

e agora reprovei na quinta série então ele ficou triste. A minha mãe 

não dá mais bola.” (Aluna A, julho, 2012). 

Na família da aluna B a reprovação causou surpresa, pois 

era a primeira vez que reprovava na escola, diferente da aluna A. 

Sobre esse fato a aluna B disse: “A minha mãe ficou brava, mas o 

meu pai não falou nada porque é o primeiro ano que eu rodo né”. 

(Aluna B, julho, 2012). 

 

5.3.3 Ambiente escolar 

 

Sobre o ambiente escolar, a aluna A não revelou muito 

sobre o cotidiano na turma e sua relação com seus pares. 

O ambiente na sala de aula, segundo a aluna B, não é 

apropriado para trabalhos em grupo, pois existe muita indisciplina 

por parte da turma. Conseguimos perceber que os alunos testam o 

poder de controle dos professores, verifique na fala da aluna B: 

“Ela [a professora] faz [avaliações e trabalhos] em grupo, mas tem 

uns que não fazem, porque eles fazem de dois, mas a gente se junta 
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de quatro, cinco como não dá certo, bagunçam aí eles desmancham 

e fazem fazer sozinho”. (Aluna B, julho, 2012) 

As meninas nos revelam fatores que provocaram suas 

reprovações, mas uma coisa fica evidente: elas se colocam como as 

principais responsáveis pela reprovação, uma situação que pode ser 

cômoda para os responsáveis pela educação, que podem se eximir 

de qualquer responsabilidade, já que as próprias alunas 

individualizaram as questões sobre si próprias. 

 

5.4 Entrevista com os meninos 

 

A entrevista foi realizada com um grupo formado por três 

meninos com idade entre 12 e 13 anos. De um total de 16 meninos 

que reprovaram na 5ª série na disciplina de Ciências no ano de 2011, 

apenas 8 haviam efetuado a matricula no ano de 2012 , porém 4 

foram transferidos para outras escolas e 4 continuavam na escola 

analisada desses 4 alunos apenas 3   se dispuseram a participar da 

pesquisa. 

A metodologia adotada na entrevista com os meninos foi à 

mesma proposta com as meninas, isto é, a mais aberta possível, a 

fim que as revelações feitas contribuam de maneira eficaz para o 

objetivo do trabalho que é tentar entender os fatores 

responsáveis pela reprovação. 

 

5.4.1 Motivos da reprovação 

 

O aluno C, com 12 anos e 5 meses de idade, no ano de 2011 

quando reprovou estudava na turma 51 e atualmente estuda na 

turma 62.9 (ensino fundamental de 9 anos) Revelou que reprovou 

porque ficou doente, diz que antes de ficar doente não reprovava. 

Observe a sua fala: “No primeiro trimestre eu passei em tudo, até 

tirei nota boa, só matemática e português que não, como eu estava 

doente eu não vim nas provas”. (Aluno C, julho, 2012). Durante a 

entrevista o aluno C demonstrou estar bem à vontade para falar do 

assunto. 
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Já o aluno D, com 13 anos de idade, estudava na 5ª série 

na turma 52 no ano de 2011 quando reprovou e atualmente estuda 

no sexto ano na turma 62.9 (ensino de nove anos) não parecia estar 

tão à vontade com a entrevista como o aluno C. Iniciou explicando 

como ocorreu a sua reprovação. Sua a fala é a seguinte: “Eu não 

vinha à aula, saia de casa e não vinha para a aula. Eu não gostava de 

todas as matérias“. (Aluno D, julho, 2012). 

Na tentativa de tentar entender a rejeição ao ambiente 

escolar, foram propostos vários motivos como não gostar das aulas, 

não gostar dos colegas, não gostar do ambiente escolar, não gostar 

dos professores, observe a fala: “Eu não gostava de vir. Eu não 

gostava de tudo.” (Aluno D, julho, 2012). 

Este ano diz ter passado em todas as matérias no primeiro 

trimestre, e o motivo que o levou a estudar é o receio de ficar sem 

emprego. Portanto, percebe-se que ele vislumbra no estudo uma 

forma de ascensão social. (Aluno D, julho, 2012) 

O aluno E, com 12 anos e 3 meses de idade, estudava na 

turma 52 no ano 2011, quando reprovou, atualmente estuda na 

turma 63.9 (ensino fundamental de 9 anos). 

O aluno D e E cursaram a 5ª série na turma 52. O aluno E 

refere-se à turma do ano passado como turma de repetentes, e 

começa a explicação sobre a sua reprovação através da seguinte 

vertente: “É que a minha turma do ano passado era de repetente, 

ninguém fazia nada, ninguém queria estudar, aí eu (...)” (Aluno E, 

julho, 2012). 

A caracterização da turma como repetente é considerada 

pelo aluno E e também pelos professores, outro ponto a considerar, 

pois uma turma rotulada como repetente, interioriza a 

característica delegada a ela, influenciando os alunos e os demais 

seguimentos da escola. O aluno D comenta que na turma existem 

alunos com idade superior a serie cursada e que esses quase nunca 

aparecem e quando vem o desinteresse é grande. 

O aluno E refere-se ao fato de que eles não estudavam e 

ele também, este ano afirma estar estudando: “Agora eu estou com 

umas pessoas que querem estudar, aí eu estudo”. (Aluno E, julho, 
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2012). O aluno atribui a sua reprovação a influência negativa por 

parte dos colegas. 

O aluno E revelou que um ambiente tranquilo facilita os 

estudos; ele diz: “O ano passado ninguém copiava nada e eu também 

não, eu copiava um pouco, aí eles começavam a brincar e eu me 

desviava” (Aluno E, julho, 2012). 

É certo que o motivo da reprovação do aluno E não pode 

ser atribuído somente ao ambiente desfavorável da turma, mas que 

pode ter influenciado não dá para negar. Nas falas do aluno dá para 

perceber que não está nos seus planos reprovar novamente: “Este 

ano passo em tudo”. (Aluno E, julho, 2012). 

 

5.4.2 Reação das famílias 

 

A reação dos pais frente à reprovação foi de 

compreensão, pois como o aluno C, atribuíram a reprovação do 

menino à doença30. “Falaram que estavam tristes, mas entendiam 

sabiam por que eu tinha rodado”. (Aluno C, julho, 2012) 

Este ano o aluno C diz estar normalizando os estudos na 

disciplina de ciências, quer dizer normalizando, pois ainda aparece 

a doença como justificativa. 

  Pelos gestos do aluno no momento do encontro, pareceu 

que a doença não é uma justificativa tão fundamental para a 

reprovação. Pareceu mais uma desculpa usada pelo aluno perante os 

pais, já que ele não demonstrou muita preocupação com a 

reprovação.   

O apoio que o aluno C tem para estudar em casa vem por 

parte do pai e da irmã, ficando a ausência da figura da mãe; veja o 

que ele diz: “A minha irmã e às vezes o meu pai”. (Aluno C, julho, 

2012). 

A família do Aluno D, quando soube da reprovação, disse 

para não fazer mais isso, pois o mais prejudicado seria ele mesmo, 

segundo o menino eles o ajudam nas tarefas escolares. Esse 

                                                           
30 Este aluno esteve doente e chegou a ser hospitalizado. Na entrevista não soube 

dizer quando adoeceu. 
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estudante possui aspirações para o futuro cursar Faculdade de 

Direito. A reprovação parece ter sido encarada pelo aluno como 

uma lição positiva, pois este ano diz estar se dedicando. 

A família do aluno E, sentiram a reprovação, mas deram 

um voto de confiança sob a condição de não vir a reprovar 

novamente. 

 

5.4.3 Ambiente escolar 

  

O aluno C revela que os professores propõe os trabalhos 

em grupos geralmente em duplas, mas a indisciplina da turma não 

favorece ao andamento dos trabalhos. Ao demonstrar faz gestos 

de socos ao ar, revelando que o ambiente em sala de aula é bastante 

agitado. 

Quanto ao sistema de recuperação diz que ela  é feita 

sobre todo o conteúdo dado, o aluno deverá estudar e fazer uma 

prova valendo 30, na escola não é oferecido aulas de reforço em 

turno inverso; o estudante deverá estudar sozinho o que não 

estudou para as provas anteriores.(Aluno C, julho, 2012) 

Os alunos C e D, pertencentes à mesma turma atualmente 

revelam que a turma é problemática. Segue as suas falas: 

- “É a pior” (Aluno D, julho, 2012). 

- “Não é a pior da sexta é a pior do colégio” (Aluno C, julho, 

2012) 

- “Quando a professora sai agente começa a se dar pau, ou 

gritar”. (Aluno C, julho, 2012) 

- “Jogando bolinha. (Aluno D, julho, 2012) 

- “Falando junto”. (Aluno C, julho, 2012) 

Observando as falas dos alunos dá para perceber que o 

ambiente em sala de aula é muito difícil e agitado. De acordo com 

Willis (1991), o fracasso escolar pode ser entendido como uma 

forma de resistência, como uma maneira dos estudantes 

pertencentes aos grupos marginalizados tanto sociais como 

cultural ou etnicamente afirmarem sua diferença e sua identidade. 

O aluno C diz que o ambiente na sala de aula melhorou com 

a saída de alguns alunos que segundo o parecer dele eram mais 
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problemáticos, refere-se com maior ênfase a uma aluna de difícil 

convívio, segundo os meninos ela perturba os professores, os 

colegas e todo o processo de aprendizagem na sala de aula. 

Observe as falas dos alunos; 

- “É que ela é muito doente (Aluno C, julho, 2012) 

- “Ela fala algumas bobagens do nada, que o pai dela vai 

pegar um saco [...]Ela diz vou falar com o meu pai e ele vai pegar a 

espingarda e vai te mata”. (Aluno D, julho, 2012) 

- “É que ela provoca todo mundo, é ai que surgem as brigas, 

esses dias ela brigou com a própria amiga dela, ela a (apelido dado 

à colega). (Aluno C, julho, 2012) 

Na fala do aluno C, da para presumir que para essa menina 

o ambiente se torna bem difícil conviver, pois poderíamos dizer que 

sofre a discriminação. Nota-se isso no apelido. 

 As falas dos alunos revelam, que esta aluna possui certas 

especificidades e deve estar nessa turma devido ao programa de 

inclusão. Nota-se que o ambiente que já é conturbado, torna-se 

mais hostil, pois os colegas não estão preparados para trabalharem 

as diferenças, e esta aluna sofre com a rejeição dos companheiros 

de aula. Mais uma faceta importante a considerar. 

O aluno C não se sentiu envergonhado ao dizer que sua 

turma não era a pior das sextas séries e sim da escola toda; muitos 

vêem como uma forma de serem conhecidos, sendo melhor serem 

considerados como os piores do colégio do que passarem 

despercebidos, para os meninos é motivo de orgulho, são 

reconhecidos união na bagunça, motivo de temor para os 

professores e superioridade pela força perante os colegas de 

turmas diferentes, sendo assim serei respeitado (temido) pelo 

poder da indisciplina.  

Segundo o aluno C parecem que os atos de vandalismo são 

quase sempre atribuídos às turmas mais problemáticas, mas 

existem vezes que turmas tidas como ideais também cometem 

atitudes erradas. Observe a sua fala: “A da frente é a 61.9, aquele 

dia a professora de história, teve que chamar a diretora, 

quebraram o vidro da janela. Estavam dizendo que é a nossa turma, 

mas não é.” (Aluno C, julho, 2012). Outro ponto a ser considerado, 
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pois parece que a turma foi “rotulada” perante a escola como um 

todo. 

Os meninos, ao contrário das meninas, revelaram mais 

sobre o ambiente em sala de aula e a relação com seus pares. 

 

6. Considerações finais 

 

 No contexto atual, dados estatísticos e pesquisas 

disponíveis consultados nos revelam que o desempenho dos meninos 

é inferior quando comparados com as meninas, apesar de pesquisas 

que tratam do tema considerarem a relação de gênero como sendo 

em número insuficiente. 

O primeiro questionamento que a investigação elucidou foi 

que, na escola avaliada, também os meninos ‘tropeçam’ mais que as 

meninas no aprendizado.  Pesquisadores inconformados com a 

pouca visibilidade que a questão de gênero possui em relação ao 

fracasso escolar, apontam em suas pesquisas que os meninos 

possuem uma trajetória de fracasso superior às discentes do sexo 

feminino.  

Sendo o nosso propósito averiguar quais fatores estariam 

envolvidos na produção desse fenômeno, nos valemos do 

instrumento de pesquisa entrevista, efetuando-as  com  a diretora, 

professora e discentes.  

Percebeu-se que no cotidiano escolar da escola avaliada 

existe um embate de representações sobre o tema reprovação 

escolar de meninos e meninas no ensino de ciências; pois os 

envolvidos no processo nos apontam pontos que podem ter 

contribuído para os índices que a escola apresenta.  

Turmas com maior índice de reprovação são turmas 

formadas por um número maior de meninos; sendo repetentes e 

oriundos de outras escolas (turmas caracterizadas como 

repetentes) e a turma onde o índice de reprovação é menor o 

número de meninos é inferior aos dos meninos e os alunos (as) são 

tidos como homogêneos e desde o inicio da alfabetização estão 

juntos, é caracterizada como ideal e existe um acompanhamento 

mais efetivo da família.  
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Alunos que repetem e fazem parte da turma considerada 

como ideal não permanecem na turma e sim são encaminhadas para 

outra, esse ponto merece maior atenção. 

Desinteresse, imaturidade e indisciplina dos discentes e 

ambientes agitados também são apontados.  A omissão da família 

é outro ponto que precisa ser trabalhado, sendo necessária, talvez 

uma ação mais conjunta de todos os envolvidos  para se começar a 

alterar esse panorama. A aproximação da família na escola é um 

processo que precisa ser construído por todos. Muitas falas 

apontam a culpabilização da família. 

Reprovações nas provas iniciais necessitam serem mais 

bem avaliadas e a escola não oferece aulas de reforço em turno 

inverso, o que poderia ajudar no desempenho dos discentes. 

O acúmulo de trabalho docente, o apelo por melhores 

condições de trabalho, a inclusão de crianças especiais na escola 

normal e alunos com idade superior a série cursada, são outras 

facetas que são reveladas e merecem atenção.  Os profissionais 

não se sentem preparados para receberem alunos (as) com certas 

especificidades. 

Todos esses fatores sem dúvida nenhuma contribuem para 

o tropeço na aprendizagem. Mas ainda fica a pergunta: por que 

meninos reprovam mais que meninas? 

Os envolvidos atribuem o maior índice de reprovação dos 

meninos ao fato de serem menos cuidadosos mais dispersos e 

agitados, deixando os estudos para segundo plano, enquanto as 

meninas são mais cuidadosas e dedicadas. Essa indicação também 

aparece em Silva:  

 
Os meninos são mais indisciplinados, mais 

desorganizados e as meninas têm todo um 

comportamento que facilita o “ser aluno, o que os 

franceses definem como “ofício de aluno¨. As meninas 

já viriam da própria organização familiar e da 

socialização primária mais preparadas para exercer 

esse ofício, porque seriam mais passivas, obedientes, 

calmas, silenciosas, ordeiras, caprichosas, minuciosas.  

(SILVA, et al., 1999). 
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Os envolvidos na pesquisa nunca haviam considerado a 

relação de gênero no caso de reprovações, nem mesmo dados 

quantitativos haviam sido apresentados na escola estudada, por 

isso houve reação de surpresa e dúvida. Não é de se surpreender, 

pois a nível nacional também é quase nulo a existência de dados 

quantitativos separado por sexo no que se refere ao assunto. 

A abordagem qualitativa se torna rica por provocar 

inquietude e reflexão sobre os fatores que contribuem para a 

reprovação. É lógico que a pesquisa não responde de maneira clara 

porque os meninos reprovam mais, espera-se que a relação de 

gênero comece a ser considerada no debate sobre o fracasso 

escolar na escola avaliada e, além disso, vários pontos identificados 

poderão ser modificados, através do envolvimento de todos; assim 

revertendo o quadro negativo apresentado no ambiente avaliado. 

É compreensível que a pesquisa não tenha conseguido 

evidenciar de maneira clara os motivos que contribuíram para o 

desempenho inferior dos meninos em comparação as meninas, pois 

o tema é complexo e deve constituir uma discussão para o âmbito 

educacional. No entanto, precisamos ter claro que as diferenças 

de gênero apontadas no comportamento diverso de alunos e alunas 

da escola são construções sociais que vão muito além do biológico. 

Os estudos de gênero contribuem para elucidar melhor essa 

trajetória, que começa na infância, muito antes do ingresso no 

ambiente escolar. Mas nem por isso devem ser invisibilizados pela 

instituição. 

 Espera-se que com a pesquisa o ambiente avaliado tenha 

sido desacomodado e se sinta provocado a refletir sobre pontos 

evidenciados na pesquisa, buscando soluções para a problemática 

posta. Pode a pesquisa ter sido um pequeno passo para isso. 
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ERA UMA VEZ... uma história para as gurias 

 e outra para os guris. Será? 

 

Ani Camila Barcellos Pereira 

Jenice Tasqueto de Mello 

________________________________________________ 

 

 

 

Introdução 

 

Histórias infantis são criadas há séculos para entreter 

crianças (e, inclusive adultos) de todo o mundo. Com o passar dos 

anos, as histórias começaram a ganhar cada vez mais espaço e 

diversidade, sendo que um dos ambientes que continuam 

proporcionando a propagação desse material são as escolas, 

principalmente na chamada “Hora do conto”, prática habitual em 

várias instituições de ensino. 

Ademais, há algo que está implícito (ou até mesmo bem 

explícito) nos livros infantis de histórias: o direcionamento para os 

guris e para as gurias31. Isso quase sempre acontece através de 

elementos que, geralmente, são considerados como pertencentes a 

cada universo: princesas para elas e dinossauros/carros para eles. 

Em função dessa demanda, as editoras se esforçam para produzir 

livros com vários recursos, tanto gráficos como de materiais 

extras, para chamar a atenção dos pequenos. Nesse momento, 

podemos destacar a importância das capas, as quais se fixam “no 

diálogo texto/ilustração, pois é a convergência do discurso, 

ilustração, formato, diagramação que estabelece as relações 

semânticas e atua com poder persuasivo sobre o receptor no seu 

périplo de leitor” (SILVA, 2008, p. 2). 

                                                           
31 Os termos “guris” e “gurias” foram utilizados porque é a forma como muitos falantes 

da região sul do país usam quando querem se referir às crianças. 
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Consequentemente, as representações de gênero feminino 

e masculino são reforçadas, chegando a induzir que um livro é de 

leitura exclusiva de meninos e outro, somente de meninas, 

desconsiderando o prazer de apenas ouvir uma boa história. É 

sempre relevante lembrar que a “leitura de um livro de literatura 

infantil há de ser conduzida pelo prazer levando a novas 

percepções e à ampliação do imaginário” (Silva, 2008, p. 1).  

Mas será que esses elementos gráficos e estereotipados 

realmente prevalecem no momento em que a criança escolhe de qual 

dos livros quer ouvir a história? A partir desse contexto, o 

problema de pesquisa surge com a seguinte indagação: na hora do 

conto o que conta na escolha do livro de história?  

Para analisar tal problemática, aproveito o espaço da 

escola onde trabalhei (escola pública de educação infantil do 

município de Pelotas) como meu campo de pesquisa, principalmente 

pela proximidade que tenho com a comunidade escolar.  

O público alvo da minha pesquisa são dez crianças da 

turma do Pré-B, com idade de cinco anos (metade gurias e metade 

guris). Justamente, por ser o último ano na Educação Infantil, elas 

estão ansiosas para aprenderem de fato o código escrito, com isso, 

sentem-se bastante entusiasmadas para interagirem com todas as 

práticas de leitura e escrita propostas pelas educadoras. 

Aproveitando esse gancho, incluí estes pequenos como meus 

objetos de pesquisa por acreditar que eles estarão dispostos a 

participarem de um momento de contação de histórias. 

Para subsidiar este estudo, a metodologia utilizada será 

o estudo de caso, o qual possibilita investigar de forma intensiva 

“um indivíduo [...] ou grupo [...] com vistas a obter generalizações a 

partir de uma análise abrangente do tópico de pesquisa como um 

todo” (Motta-Roth e Hendges, 2010, p.114). A ideia é fazer a hora 

do conto com dez crianças, sendo que as histórias serão lidas 

individualmente e gravadas em áudio para obter melhor interação 

com os pequenos. Eles poderão escolher entre as quatro opções de 

livros, previamente selecionados (os quais são dois concebidos 

como do universo “feminino” e outros dois, do “masculino”). Desta 
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forma, desejo, a partir da escolha do livro, lê-lo observando falas 

e reações. 

De posse dos dados, pretendo analisá-los tendo em vista, 

como objetivo geral, perceber que fatores levam as crianças a 

escolherem um livrinho de história, além de observar como os 

pequenos interagem durante a hora do conto para problematizar o 

universo de leitura infantil. Além disso, tracei os seguintes 

objetivos específicos: dar voz às crianças durante a hora do conto; 

contribuir para a discussão teórico-prática sobre os estereótipos 

de gênero na literatura infantil; estimular o gosto pela leitura 

independente de qual for o direcionamento do livro infantil; 

proporcionar a escolha do livro de histórias infantis por parte da 

criança; observar como é a recepção de meninos e meninas a partir 

da leitura de livros “ditos” femininos e masculinos. 

A partir dos objetivos, passo a desenvolver um pouco 

sobre alguns conceitos importantes que irão embasar esta 

pesquisa: a criança, as relações de gênero e sexualidade e a 

literatura infantil.  

 

1. Breves considerações sobre a criança 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil, volume 1 (1998, p.21), salientam que a criança, assim como 

todo o ser humano, é um indivíduo social, histórico e que pertence 

a uma constituição familiar, a qual está imbricada em uma 

sociedade, com uma cultura e um momento histórico bem definidos; 

além disso, esse pequeno indivíduo marca e é marcado 

consideravelmente pelo meio social em que cresce e, por 

conseguinte, a família (biológica ou não) se torna uma referência 

primordial, apesar da  múltiplas relações sociais. 

Acrescenta-se também, conforme Bezerra (2008, p.1), 

que há um grande consenso perante a sociedade ao pensar que a 

instituição escolar, juntamente com a familiar, é um dos ambientes 

em que as crianças passam mais tempo, é neste lugar “que as 

construções, a naturalização e fixação de papéis de gênero e do 
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sexismo aparecem com grande intensidade, sem serem percebidas 

como nocivas” (BEZERRA, 2008, p.1).  

Percebe-se com isso que o universo em que a criança vive 

é permeado por interações, principalmente das pessoas mais 

próximas, sendo assim, os pequenos também se mostram como 

“espelhos” do mundo a sua volta. E o que vem junto com essas ações 

e reações? A influência da bagagem familiar. Além de trazer 

consigo as ações, os pequenos carregam também as falas de seus 

parentes mais próximos. 

Desta forma, em função dos discursos construídos no 

ambiente familiar, observa-se que são vários os momentos em que 

as criancinhas demonstram o que “sabem” sobre como é ser 

“menino ou menina”. Para demonstrar isso, recordo-me de uma 

situação que me fez pensar a respeito da forma como os futuros 

adultos compreendem o mundo a sua volta: uma vez, como de 

costume, levei uma das crianças da turma de Maternal-A, um guri 

de três anos, ao banheiro e ele, com os olhos fixados em mim, disse 

a seguinte frase: “A água do vaso está rosa!”, logo que terminou de 

falar isso se afastou como quem afirma: “Esse vaso sanitário é para 

meninas, então não devo usar!”. Aproveitei esse momento para 

dizer que a cor rosa era do produto de limpeza, o qual deixava o 

nosso banheiro com um cheiro mais agradável. Depois disso, ele 

usou o vaso tranquilamente. Essa simples situação possibilita 

algumas reflexões, como por exemplo, a partir de suas vivências, 

essa criança percebeu que a cor rosa é para meninas e ele, como 

“menino”, não deveria usar tal vaso sanitário, mas sim, outro com a 

cor que lhe permitisse identificar como de “uso dos guris”. 

Novamente, os PCNs vem ao encontro da situação que narrei:  

 
Nas interações que estabelecem desde cedo com as 

pessoas que lhe são próximas e com o meio que as 

circunda, as crianças revelam seu esforço para 

compreender o mundo em que vivem, as relações 

contraditórias que presenciam e, por meio das 

brincadeiras, explicitam as condições de vida a que 

estão submetidas e seus anseios e desejos. (PCN, 1998, 

p. 21) 
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Afinal, durante a elaboração do conhecimento, as crianças 

empregam as mais variadas linguagens e praticam a competência de 

terem ideias e hipóteses originais sobre o que estão descobrindo. 

Com isso, os pequenos elaboram o conhecimento, o qual é “fruto de 

um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação” 

(PCN, 1998, p. 21). 

 

2. Um pouco sobre as relações de gênero social32 

  

Antes de tudo, é importante conceituar gênero, o qual é 

tido como uma construção social que distingue anatomicamente os 

aspectos físicos dos seres humanos, contudo, há de se dar crédito, 

também, às influências da cultura no arranjo desta concepção. Isso 

porque, segundo Louro (2000, p.9), “os corpos ganham sentido 

socialmente. A inscrição dos gêneros – feminino ou masculino – [...] 

é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, 

portanto, com as marcas dessa cultura”.  Já o termo sexualidade 

se apoia da mesma forma a partir das concepções sociais e 

culturais, as quais elaboram “discursos que regulam, que 

normatizam, que instauram saberes, que produzem ‘verdades’” 

(LOURO, 2000, p.9).  

Salienta-se também que, mesmo que os órgãos genitais 

assumam uma interferência significativa, tanto na composição 

como na continuidade das propriedades encaradas como femininas 

e masculinas em nosso meio cultural, não se deve considerar 

somente a anatomia como um meio para estabelecer o padrão 

socialmente aceito de gênero. Isso porque, de acordo com Botton 

e Strey (2013, p. 3) não há o intuito de negar a parte biológica do 

nosso corpo, mas sim, repensar as possibilidades de expressões de 

cada pessoa, as quais ficam amarradas ao que a sociedade impõe 

como forma de se vestir e de se comportar.   

                                                           
32 “Gênero social” foi utilizado para que haja diferenciação em relação ao conceito 

“gênero textual”, isso porque, este último é frequentemente utilizado na minha área 

de formação acadêmica. 
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A situação relatada no tópico anterior (sobre o guri de 

três anos que não queria usar o vaso sanitário) parece simples, 

porém, ao entrar em contato com os estudos sobre gênero e 

sexualidade, nota-se que este breve discurso carrega em si uma 

demarcação dos estereótipos do que é ser um guri ou uma guria, já 

que a cultura o determina. Com isso, conforme Viana e Finco (2009, 

p. 268) “a perspectiva sociocultural permite centrarmos nosso 

olhar nas formas de controle do corpo infantil, um processo social 

e culturalmente determinado, permeado por formas sutis, muitas 

vezes não percebidas”. Esta afirmativa carrega em si um aspecto 

muito relevante, o qual nos mostra que os atributos vistos pela 

tradição como algo natural são, na verdade, um conjunto de 

esforços para caracterizar as possibilidades de ser uma menina ou 

um menino. 

Importante notar que, às vezes, essa demarcação de “ele” 

e “ela” pode ocorrer de forma inconsciente, tanto por parte das 

próprias crianças como dos adultos que estão a sua volta, partindo 

do princípio de que devem “agir” e “comportar-se” conforme a sua 

masculinidade e feminilidade. No entanto, é preciso refletir a 

respeito de muitos conceitos que estão se reformulando, 

permitindo compreender que a questão de masculino e feminino na 

verdade se trata de algo construído socialmente. Desta forma, não 

se deve conceber “[...] as diferenças entre meninas e meninos com 

explicações fundadas na teoria do determinismo biológico e seu uso 

consequente da anatomia e da fisiologia como justificativas para 

as relações e as identidades de gênero na sociedade moderna 

(VIANA e FINCO, 2009, p.269). 

Outrossim, de acordo com Guerra (2005, p 51) “[...] as 

feminilidades e masculinidades não existem naturalmente. [...] 

dependerá de como cada grupo constrói e determina 

características e expectativas em torno do jeito de ser homem e 

de ser mulher.”. O autor ainda comenta sobre a valorização do 

masculino em detrimento do feminino. Tal afirmativa se dá através 

da descrição das falas de vários garotinhos xingando seus colegas 

e usando termos e expressões como “mulherzinha” e “você parece 

uma menina” com o intuito de depreciar o outro.  
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Este antagonismo construído socialmente está arraigado 

em boa parte da sociedade. Desse modo, tentar desconstruir 

barreiras entre meninos e meninas não é uma tarefa fácil, porém, 

ela deve ser percebida, principalmente pelos educadores, os quais 

devem colaborar para a aceitação das várias possibilidades de 

serem meninos e meninas.  

 

3. Algumas considerações sobre a literatura infantil 

  

O ato de contar histórias representa um atributo que faz 

parte de todo os indivíduos e que existe há muito tempo, além 

disso, representa umas das necessidades humanas: a de se 

comunicar para criar laços afetivos, dando assim, a oportunidade 

de experimentar o que o outro experimenta (FARIA e MELLO, 

2005, p.6).   

Por acreditar que o prazer em conviver com os livros é algo 

que deve ser construído e estimulado nas crianças por parte dos 

adultos, faço desse processo a minha rotina enquanto educadora. 

Por ser formada em Letras, me permito cada vez mais entrar em 

contato com o universo da linguagem e da leitura, além de 

possibilitar às crianças com quem trabalhei essa ligação. Uma 

reportagem encontrada na Revista Criança (2005) vem ao encontro 

de minha prática, afirmando que, quanto  

 
[...] mais cedo histórias orais e escritas entrarem na 

vida da criança, maiores as chances de ela gostar de ler. 

Primeiro elas escutam histórias lidas pelos adultos, 

depois conhecem o livro como um objeto tátil “que ela 

toca, vê, e tenta compreender as imagens que enxerga” 

[...]. As crianças colocadas em condições favoráveis de 

leitura adoram ler. Leitura é um desafio para os 

menores, vencer o código escrito é uma tarefa 

gigantesca. (MARICATO, 2005, p. 18) 

   

Do mesmo modo, acredito que a literatura infantil é uma 

maneira da criança estabelecer comunicação com tudo o que se 

passa para ela, posto que, em praticamente todos os casos, os 
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exemplares produzidos para o universo infantil são elaborados por 

adultos que acabam por transmitir, de forma consciente ou não, as 

convenções sociais (MONNERAT, 2006, p.1). Como dito logo no 

início, os livros são pensados e elaborados para atender o que 

grande parte da sociedade compreende sobre “ser menina” e “ser 

menino”. Com isso, podemos inferir que esta transmissão de valores 

e comportamentos também ocorre quando se trata dos conceitos 

de gênero e sexualidade. Botton e Strey (2013, p 2) afirmam que 

a história infantil, ao ser elaborada pelos adultos, acaba por “[...] 

ensinar e conformar as crianças aos padrões existentes e aos 

pensamentos sociais em vigor, sendo o livro infantil um instrumento 

capaz de propiciar a adoção de hábitos e comportamentos 

socialmente aceitos e preferidos”.   

Além do mais, percebendo a influência que os livros podem 

obter no cotidiano infantil, os autores acima citados, reforçam a 

ideia de que devemos estar atentos para analisar e diagnosticar 

tais discursos, isso porque, estes se tornam uma “[...] imposição de 

estereótipos de gênero e papéis sexuais/sociais que, baseados em 

discursos binaristas instituídos e banalizados, resultam na 

incorporação e execução de masculinidades e feminilidades, vistas 

como naturais” (BOTTON e STREY, 2013, p. 2). 

Trabalhar com a Literatura deve ser algo bastante 

estruturado e pensado, afinal, mostrar às crianças os livros e 

incentivá-las a entrar em contato com essa ferramenta é um dos 

papéis do professor. Salienta-se ainda, que é preciso refletir sobre 

como aproveitar as histórias, possibilitando atividades que 

valorizem as diferenças e não as multiplique, pois em muitos livros, 

alguns personagens acabam delimitando e influenciando os “jeitos” 

femininos e masculinos. Como é o caso da citação abaixo: 

 
As personagens femininas são jovens, com uma incrível 

beleza e sensualidade, com corpos perfeitos e 

heterossexuais. Desta forma, tais características 

imputadas a homens e mulheres falam daquilo que 

somos, daquilo que não devemos ser e, também, daquilo 

que podemos nos tornar. (Guerra, 2005, p.50) 
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Importante ressaltar que, atualmente, existem livros que 

começaram a repensar novas formas e possibilidades dos 

personagens. No ano de 2012 houve duas publicações relevantes do 

ponto de vista da desconstrução do que é socialmente aceito: como 

é o caso dos contos em que as personagens apresentam deficiência 

física e com personagens negros. Tais livros apontam que, apesar 

da grande quantidade de livros direcionados para os gêneros 

femininos e masculinos, destacando estereótipos de homens e 

mulheres brancos e fisicamente “perfeitos”, há um novo horizonte 

de possibilidades se apresentando como ferramenta educativa.  

 

4. Aplicação do projeto 

  

4.1 Os livros escolhidos para a “Hora do conto” 

  

A seleção partiu dos seguintes princípios: que os 

estereótipos de meninas e meninos estivessem marcados através 

das cores e dos personagens presentes nas capas e que 

apresentassem algum recurso visual para estimular a proximidade 

com o livro na hora da leitura. Ao total, foram escolhidos quatro 

livros: dois direcionados para os meninos (os quais fazem parte da 

biblioteca da escola onde apliquei a pesquisa) e dois para as meninas 

(que não fazem parte da biblioteca da escola e que foram 

gentilmente cedidos por uma amiga que é mãe de duas meninas). 

Destaco que um dos livros de princesa vem com o seguinte dizer na 

capa: “15 contos mágicos para meninas”, uma mensagem explícita e 

que reforça a possibilidade de leitura apenas para as gurias, 

desconsiderando o prazer de ouvir uma história.  

Destaco que os recursos extras utilizados para chamar a 

atenção dos pequenos leitores, nesse caso, são: o quebra-cabeça, 

no livro “Carros animados”, e imagens em 3D, nos livros “A princesa 

e o unicórneo” e “Os grandes dinossauros”.  

Importante comentar que não houve nenhum tipo de 

preocupação com o conteúdo das histórias, ou seja, se eles traziam 

em si considerações a respeito das concepções de gênero e 

sexualidade, tal demanda fica em aberto para um novo estudo.       
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Mesmo assim, para que haja uma melhor percepção do material 

usado na pesquisa, faço breve relato sobre o enredo de cada título. 

Depois das considerações, no quadro abaixo, os títulos escolhidos: 

 

Quadro 1: Livros selecionados para a aplicação do projeto 

  

“A princesa e o unicórneo”: 

 

Autor: Nicola Baxter / Tradução: Michele de Souza Lima 

Ilustração: Marina Fedotova 

Editora: Ciranda Cultural 

Capa: Flores em tons de lilás e rosa, uma princesa loira com 

vestido rosa ao lado de um unicórneo branco e, ao fundo, 

um castelo branco.  

Enredo: em páginas 3-D, conta a história de Isabela 

enquanto ela viaja de castelos encantados a florestas 

enluaradas, por montanhas mágicas e céus estrelados na 

companhia de um unicórneo. 

 

“Minhas queridas histórias”: 

 

Autor: Igloo Books / Tradução: Júlio César Silva 

Ilustração: Richard Watson 

Editora: Ciranda Cultural 

Capa: Em tons de rosa e detalhes em azul claro (com 

predominância do rosa), uma princesinha loira segura nos 

braços um urso rosa e um castelo, também rosa, aparece ao 

fundo.  

Enredo: o livro é um conjunto de quinze contos sobre 

amizade e aventuras entre belas princesas e fantásticas 

fadas. 
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“Carros animados”: 

 

Autor: Justin Woo / Tradução: Elisângela da Silva 

Ilustração: Phidal Publishing 

Editora: Ciranda Cultural 

Capa: em tons de amarelo, verde, azul, vermelho e roxo 

mostra os três veículos, um ao lado do outro, com uma 

cidade ao fundo.  

Enredo: a história mostra três veículos (uma van, um carro 

de corrida e uma picape) passeando pela cidade. Ao final do 

livro há dois quebra-cabeças. 

 

“Os grandes dinossauros”: 

 

Autor: Superpop-up / Tradução/Ilustração//Editora:Vizu 

Capa: em tons de vermelho, marrom, azul e verde com sete 

dinossauros desenhados no meio de uma floresta.  

Enredo: em páginas 3-D, descreve, de forma breve, como 

cada dinossauro vivia além de algumas características 

físicas. 

 
Fonte: (As autoras) 

 

4.2. A Hora do conto 

  

Primeiramente, conversei com a gestora e com as 

professoras da turma do Pré-B para explicar como seria feita a 

pesquisa. Depois disso, marquei uma tarde para desenvolver a 

atividade. Entrei na turma e conversei com 10 crianças, as quais 

têm cinco anos, que os levaria para outra sala para a “Hora do 

conto”. Os pequenos foram levados, um a um, para a Sala Multimídia 

(espaço da escola reservado para a biblioteca, apresentações 

audiovisuais entre outras atividades). Neste ambiente, há várias 

almofadas no chão, o que possibilita conforto para as crianças na 

hora de ouvir a história.  
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Em seguida, ofereci os quatro livros e fiz as seguintes 

perguntas: “Qual livro você gostaria de ouvir a história?”, “Por que 

você escolheu esse?”. Durante a leitura, foram gravadas as 

intervenções das crianças. 

 

5. Resultados e discussão 

 

5.1 As primeiras intervenções 

  

A pesquisa se deu inicialmente com a leitura para apenas 

duas crianças: um guri e uma guria, individualmente. Ao oferecer 

os livros, a primeira opção de cada um foi o livro direcionado (o da 

princesa para ela e o do carro para ele). Porém, durante a contação, 

a menina não demonstrou muito interesse pela história da princesa, 

já o menino se mostrou bem interessado pelo livro “Os carros 

animados”. Já na escolha do segundo livro, por coincidência, eles 

inverteram a escolha: ele quis ouvir “A princesa e o unicórneo”, e 

ela, a história dos carros. Nessa segunda leitura, os dois se 

mostraram bem interessados pelas histórias, pude perceber isso 

pela forma como prestavam atenção na minha voz e a maneira como 

os olhos estavam fixos para nas imagens das páginas. O menino 

ainda quis ouvir uma história do livrinho “Minhas queridas 

histórias”, comentando ao final que adorou o livro. A menina 

também se mostrou bem interessada em ouvir a história do livro 

dos dinossauros. Ao final das leituras, os dois pediram para brincar 

com o quebra-cabeça que está no final do livro “Carros animados”. 

Nessa primeira impressão, o binarismo feminino x 

masculino ocorreu apenas no na escolha do primeiro livro, porém, 

com a possibilidade de conhecer os outros, tanto a guria quanto o 

guri se mostraram bem receptivos, sem se importarem com o 

direcionamento, apenas se mostraram curiosos em conhecerem os 

livros. Em nenhum momento eles comentaram algo sobre a 

possibilidade de ler ou não um livro, apesar das capas se mostrarem 

bem apelativas em relação ao reforço do conceito de gênero sexual 

expostos no item 2.2.. Pode-se dizer que, nesse primeiro momento, 
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o prazer de ouvir a história prevaleceu frente aos direcionamentos 

feitos pelos escritores e diagramadores dos livros. 

 

5.2 Demais resultados 

  

Depois de feita a amostragem com as duas crianças, a 

pesquisa prosseguiu com os demais, com isso, a seguir serão 

analisados as respostas dos dez entrevistados. Para melhor 

visualização e discussão dos resultados, serão utilizadas tabelas. 

Logo abaixo, observa-se a ordem dos livros escolhidos (informando 

que os quadros que apresentam apenas um traço indicam que o livro 

não foi selecionado por parte dos leitores): 

 

Tabela 1: Ordem dos livros escolhidos pelas crianças 

 

Ordem 

 

Guria 1 

 

Guria 2 

 

Guria 3 

 

Guria 4 

 

Guria 5 

1° 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

 

Carros 

animados 

2° 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

A princesa e 

o unicórneo 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

 

____ 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

3° 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

Carros 

animados 

 

Carros 

animados 

 

____ 

 

____ 

4° 

 

Carros 

animados” 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Ordem: 

 

Guri 6 

 

Guri 7 

 

Guri 8 

 

Guri 9 

 

Guri 10 

1° 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

Os grandes 

dinossauros 

2° 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

 

Carros 

animados 

 

Carros 

animados 

 

Carros 

animados 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 
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3° 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

A princesa e 

o unicórneo 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

 

____ 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

4° 

 

Carros 

animados 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

____ 

 

Carros 

animados 

Fonte: (As autoras) 

 

Antes de comentar os resultados, destaco que durante a 

leitura dos livros, o que realmente me chamou atenção foi a 

disposição de todos para participarem da “Hora do conto”, 

confirmando minha ideia inicial, a qual dizia que o fato delas 

estarem no último ano da Educação Infantil estariam mais 

sedentas por se aproximarem cada vez mais das palavras escritas. 

Sem falar, que não houve nenhum tipo de atitude/comentário em 

relação ao direcionamento dos livros, como por exemplo, deixar de 

ler um livro porque ele é de menina ou de menino. Certamente que 

tais atitudes vêm de encontro com o que as crianças geralmente 

fazem quando se trata de outro objeto que demarque gênero, como 

é o caso dos brinquedos:  

 
Nesse processo dicotômico de construção de papéis 

masculinos e femininos surgem preconceitos que se 

refletem no uso dos brinquedos. [...] Quanto às 

atividades lúdicas, as preferências entre meninos e 

meninas são observáveis por volta de 12 meses de idade, 

tornando-se mais acentuadas ao final do segundo ano e 

muito evidentes dos 4 aos 6 anos. (KISHIMOTO e 

ONO, 2008, p. 210 e 211). 

 

Outro ponto observável foi que os futuros leitores 

interagiram com o material aflorando uma de suas características 

mais fascinantes: a curiosidade, sem a qual “o ser humano não seria 

capaz de aprender” (BRITZMAN, 2000, p.86). 

Assim sendo e respeitando a autonomia das crianças, 

deixei livre a quantidade de livros que cada um gostaria de 

conhecer; como é o caso da Guria 4, que desejou conhecer apenas 



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

179 

 

um livro; quando terminou de ouvir a história “A princesa e o 

unicórneo” perguntei se ela gostaria de ver as outras, ela 

simplesmente disse que queria voltar para a sala de aula. Com isso, 

entre as meninas, apenas uma quis escutar todas as histórias, as 

outras quatro, escolheram entre um e três livros. Já entre os guris, 

só um escolheu dois livros, todos os outros optaram por conhecer 

as quatro historinhas. Mais uma vez, não aparece nenhuma oposição 

por parte dos guris em descobrir o universo dito feminino, isso 

porque, conforme mostram as tabelas, eles se mostraram bem mais 

receptivos no contato com todos os livros do que as gurias. 

Observando quais dos livros foram escolhidos como 

primeira opção de leitura notei que das cinco gurias, quatro 

escolheram os livros das princesas e apenas uma quis iniciar com o 

livro “Carros animados”; esse detalhe já mostra que a aceitação do 

livro não está totalmente voltada para a apelação das capas 

direcionadas, mas sim, no interesse de conhecer o que o livro traz. 

Já entre os guris, todos preferiram iniciar com o livro “Os grandes 

dinossauros”. Nesse momento, a partir das primeiras escolhas de 

livros é possível notar uma predominância do binarismo 

masculino/feminino, pois nove crianças direcionaram suas 

primeiras escolhas conforme o que culturalmente é definido: elas 

devem escolher as princesas e eles, os dinossauros./carros. No 

entanto, isso não cria uma barreira em relação ao acesso das outras 

opções de histórias.  

Se compararmos a primeira opção de leitura com o 

interesse em conhecer todos os livros, é visto que o binarismo 

salienta-se de forma mais visível entre as gurias, as quais se 

detiveram mais em conhecer os livros relacionados ao universo 

rosa.  

Mesmo sabendo que dois leitores (Guria 4 e o Guri 9) se 

mostraram interessados em conhecer os livros correspondentes 

aos seus gêneros, os outros oito, ou seja, a grande maioria, se 

deixou levar pelo prazer de conhecer os livros independentes de 

serem de meninos ou de meninas.  E é nesse ponto que começo a 

responder o meu problema de pesquisa: na hora do conto o que 

conta na escolha do livro de história? Conforme estes últimos 
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dados apresentados, digo que o prazer da leitura e desejo de ouvir 

uma história se sobrepõem ao direcionamento dos livros quanto ao 

gênero feminino e masculino. 

Dando continuidade aos resultados, esta outra tabela 

expõe a preferência das crianças em relação aos livros:  

 

Tabela 2: Preferência das crianças em relação aos livros 

 
 

Guria 1 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guria 2 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

A princesa e o 

unicórneo 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guria 3 

 

 

Carros 

animados 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guria 4 

 

 

A princesa e 

o unicórneo 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guria 5 

 

 

Carros 

animados 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guri 6 

 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

A princesa e o 

unicórneo 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guri 7 

 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

Carros 

animados 

 

A princesa 

e o 

unicórneo 

 

Minhas 

queridas 

histórias 

 

Guri 8 

 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

Guri 9 

 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

Carros 

animados 

 

_____ 

 

_____ 
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Guri 10 

 

 

Os grandes 

dinossauros 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

Fonte: As autoras. 

 

Saliento que ficou a critério dos pequenos informar(em) 

qual(is) livro(s) mais gostou(aram) e que a ordem apresentada 

indica a feita pelos pequenos.  Um fato interessante é que todos, 

ao final da leitura, pediram para brincar com o quebra-cabeça do 

livro “Carros animados”. 

Ao observar a tabela em relação à preferência das 

leituras, nota-se que houve empate na escolha das gurias, as quais 

preferiram: “A princesa e o unicórneo”, “Minhas queridas histórias” 

e “Carros animados”. Outro fato interessante é que das cinco 

gurias, três escolheram os livros ditos do mundo masculino como os 

seus preferidos (destacando que duas, tiveram como única opção 

de preferência o livros dos carros), mostrando o quanto o interesse 

estava no livro em si, e não no seu direcionamento. 

Já entre os guris, o livro “Os grandes dinossauros” ficou 

como preferido, em seguida, veio “Carros animados” e “A princesa 

e o unicórneo” empatados e, por último, um dos meninos escolheu 

“Minhas queridas histórias”. Num primeiro olhar, chama a atenção 

o fato de todos os meninos terem como preferência o livro “dito” 

do universo masculino, caracterizando de certa forma uma 

influência do que a sociedade afirma como o que o “guri ou a guria” 

devem escolher. No entanto, os futuros leitores, não deixaram de 

interagir com os outros livros em função desta preferência. 

Considerando a interação dos pequenos ao ouvirem as 

histórias, independente de qual livro que estava sendo lido, percebi 

grande interesse de todos os dez integrantes em fazer parte do 

contexto e querer saber como terminava a narrativa. Assim que as 

leituras começavam, o desejo dos pequenos em ouvir a história sem 

se preocupar se o livro é “para elas ou para eles” foi muito 

interessante. Ou seja, o binarismo “ele x ela” foi mais percebido 

no momento da escolha dos livros do que na hora de ouvir a 

historinha. 
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A leitura de um livro de literatura infantil há de ser 

conduzida pelo prazer levando a novas percepções e à 

ampliação do imaginário. Não há obrigatoriedade de ser 

um clássico, porém, imprescindível é a originalidade na 

abordagem, na surpresa a ponto de entusiasmar o leitor 

a colocar-se no lugar do protagonista. O caráter vital 

de um livro destinado à criança reside na força da 

verossimilhança, na capacidade de convencê-la, de fazê-

la acreditar na articulação dos diversos seres que 

moram nas histórias por mais fantástica que seja. 

(SILVA, p. 1, 2008) 

 

Em relação aos livros que as gurias não quiseram ler, o 

menos preferido foi “Os grandes dinossauros”, o qual foi lembrado 

por apenas uma menina. Entre os guris, apenas um não quis ler as 

histórias ditas femininas, os demais tiveram interesse nos dois 

livros do gênero feminino.  

Refletindo sobre o universo apresentado pelas crianças, 

percebo um rompimento do binarismo masculino e feminino. Esse 

aspecto vem interessando a pesquisa histórica no intuito de 

compreender a origem da repressão que mantém as oposições; 

podemos observar isso na explicação Scott (1989, p. 21) ao 

conceituar gênero como “uma forma primeira de significar as 

relações de poder”. Ou seja, não se trata da representação do 

corpo, mas sim, de certa superioridade de um sexo em relação ao 

outro, e essas marcas são advindas de questões e influências 

culturais, sociais e históricas.   

 Provavelmente, o rompimento do binarismo 

apresentado pode ter se dado devido à faixa etária das crianças 

cuja separação entre meninos e meninas ainda não é preocupação 

central e sim a curiosidade quanto às diferenças entre os sexos. 

Como mostra a pesquisa (também realizada em uma Escola de 

Educação Infantil) “Relações de gêneros nas brincadeiras de 

meninos e meninas na educação infantil”: 

 
As relações não-sexistas podem ser observadas entre 

as crianças da escola pesquisada, onde as fronteiras da 
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divisão dos gêneros são frequentemente ultrapassadas 

ou recusadas. As fronteiras entre os gêneros se 

dissolvem e meninos e meninas interagem 

descontraidamente, não mantendo nítidas as divisões de 

gênero, estando, por vezes, separados e, em outros 

momentos, juntos. (FINCO, 2003, p.96) 

 

 

Para finalizar... 

 

O principal resultado que este trabalho traz é que o 

prazer da leitura está acima das classificações binárias de 

feminino e masculino, ou seja, o que importa é interagir com o livro, 

conhecer a história e as imagens contidas nele. O fato de um livro 

contar histórias sobre princesas ou carros e trazer em suas capas 

imagens apelativas induzindo a leitura somente de meninas ou de 

meninos não prevalece nessa pesquisa, é apenas um aspecto que se 

mostra num primeiro momento, quando a crianças escolhem o 

primeiro livro, na sequência, a aceitação do restante do material 

ocorre a partir da curiosidade, e não pelo fato deste ser um livro 

para elas e o outro para eles. Por mais que os pequenos tenham 

escolhido como primeira opção de leitura um livro conforme a 

classificação de gênero mais disseminada na sociedade (livro das 

princesas para elas e de carros para eles) a grande maioria das 

crianças interagiu com todos os livros e se mostrou muito 

interessada em conhecer a história e os personagens. Inclusive, 

fiquei comovida quando um dos guris pediu para ler o livro das 

princesas (importante ressaltar que neste caso, o ato de leitura 

refere-se ao fato de ler as imagens, isso porque, na Educação 

Infantil as crianças ainda não decodificam o código alfabético, mas 

já são capazes de compreender o funcionamento do livro), o olhar 

dele para a história era de pura curiosidade e motivação em saber 

quais situações a princesa iria passar. 

Além disso, dentre os estudos feitos até o momento e que 

tive acesso, sobre o universo infantil e as representações de 

gênero, há inúmeras descrições do quanto o masculino e o feminino 

são marcantes nas ações e reações das crianças. Porém, há indícios 
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de que tais representações fixas sofrem pequenas modificações 

em algumas brincadeiras, como é o caso do trabalho elaborado por 

Kishimoto e Ono (2008), no qual indica que apesar de ainda haver 

uma predominância dos estereótipos de gênero no manuseio dos 

brinquedos, houve pequenas mudanças na interação das crianças 

em ambientes predeterminados femininos e masculinos: 

 
A pesquisa indica a predominância, ainda, de muitos 

estereótipos de gênero no uso de brinquedos. Mudanças 

tímidas no canto da cozinha e do dormitório, no uso de 

fantasias, de bonecas e de skate têm colaborado para o 

aprendizado da liderança nos grupos de brincantes, na 

superação de conflitos para dar lugar às situações 

imaginárias e à constituição de várias identidades de 

gênero. (KISHIMOTO e ONO, 2008, p.220) 

 

O presente estudo também me fez pensar sobre o que 

Finco (2003) comenta a respeito da importância do espaço escolar 

como formador e possibilitador de novas experiências para as 

crianças: 

 
Na medida em que meninas e meninos transgridem o que 

é pré-determinado para cada sexo, mostram que a 

instituição de educação infantil pode apresentar mais 

uma característica positiva quanto às formas dessas 

relações: o ambiente da educação infantil pode ser um 

espaço propício para o não-sexismo. É importante que o 

profissional que trabalha na educação de crianças 

pequenas tenha consciência deste potencial, para, desse 

modo, repensar sua prática educativa. (FINCO, 2003, 

p.96) 

 

Depois deste breve estudo, compreendo que a relação 

entre Literatura infantil, Educação Infantil e gênero sexual 

precisa ser estudada e compreendida cada vez mais, 

principalmente por parte dos educadores das instituições, os quais 

são os principais mediadores dessa tríade. Outro ponto relevante, 

é que esses profissionais necessitam ter, como principais 
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objetivos: permitir que as crianças venham a desfrutar dos livros, 

independente se é de “guri” ou de “guria” e mostrar que contar uma 

história é uma porta de entrada para conhecer novas realidades, 

novos mundos, reviver e sentir as mais diferentes emoções. Digo, 

também, que algo que realmente me chamou a atenção foi a 

generosidade com que os pequenos se dispuseram a participar 

deste projeto, todos que convidei para participar, estenderam, 

literalmente, suas mãozinhas e me acompanharam até o ambiente 

em que iria Além disso, para mim, o ato de trabalhar com os 

pequeninos me permitiu reviver, de certa forma, minha infância, 

isso porque, para mostrar uma história para elas, antes é preciso 

lê-la, e não há como ler sem despertar o encantamento. Por fim, 

agradeço a cada pequeno “futuro leitor” que, gentilmente, cedeu 

seus ouvidinhos para que eu pudesse realizar esse estudo.    
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A PRESENÇA DO EDUCADOR DO SEXO MASCULINO 

 NA EDUCAÇÃO INFANTIL33 

 

Maria de Fátima Alves dos Santos 

________________________________________________ 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho, de caráter qualitativo, apresenta algumas 

questões acerca da presença masculina nas salas de aula das 

escolas de educação infantil (EMEIs) no município de Pelotas/RS. 

Para tanto, em alguns momentos, serão problematizados dados 

quantitativos a fim de se compreender determinados fatos. 

Da presença masculina na educação infantil surgem 

diferentes questões de cunho cultural devido ao fato da escola 

infantil ainda ser vista como um lugar onde as crianças são cuidadas 

e, por conseguinte, um espaço feminino, pois é presente no senso 

comum que quem cuida de crianças são mulheres, as “tias” da 

escolinha, como são chamadas as professoras/educadoras. 

É muito provável que estes conceitos sejam reforçados 

por nós, professoras das EMEIs, pois desenvolvemos uma relação 

de proteção e acolhimento da criança/aluno que vai além da sala de 

aula, quase maternal. É parte do nosso trabalho como educador 

infantil o desenvolvimento total da criança, e para tanto, nos 

preocupamos e nos ocupamos com a higiene, a alimentação, o sono, 

as relações afetivas, familiares e, também e não menos importante, 

com os saberes escolares, ou seja, é de nossa responsabilidade a 

formação integral das crianças. 

Porém, embora sejam funções dos educadores que atuam 

nas EMEIs, essas atividades ainda sofrem preconceitos, pois “tudo 

o que é associado à feminilidade, nesse plano das propostas 

                                                           
33 Artigo científico apresentado ao Curso de Especialização em Educação Infantil, 

da Faculdade de Educação da UFPel, como requisito parcial para a obtenção do título 

de Especialista em Educação Infantil, em abril de 2013. 



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

190 

 

educacionais, é considerado desvio de função da escola, aspecto 

não-pedagógico, assistencialismo” (CARVALHO, 1999, p.11). 

Por esse motivo, ainda hoje, mais de uma década após a 

extinção das creches municipais e a institucionalização da 

Educação Infantil no município de Pelotas, muitas famílias ainda se 

referem às EMEIs como “creches”, vendo essas escolas como 

lugares de assistencialismo e não de educação formal, devido, 

entre outros motivos, pela presença maciça de mulheres ocupando 

a função de professor de educação infantil, sendo a presença 

masculina muito baixa nas EMEIs, o que invisibiliza essa realidade 

que, embora pouca, é presente. 

Neste texto busquei apresentar questões que 

atravessaram e ainda atravessam a minha trajetória profissional 

como professora de escola infantil do município, ao mesmo tempo 

em que contribui para uma reflexão acerca do olhar sobre o papel 

do homem na educação infantil. Essas questões, em alguns 

momentos de minha trajetória docente, me inquietaram com 

relação à temática aqui proposta, dessa forma, mesmo 

reconhecendo a existência de trabalhos semelhantes sobre o 

mesmo tema, considero importante esse estudo para minha 

formação profissional. 

Na seção seguinte problematizo a trajetória histórica do 

processo que institucionalizou a educação de crianças pequenas na 

rede de ensino do município de Pelotas até os dias atuais, a fim de 

compreender a feminização e feminilização dessa atividade. 

Em seguida são realizadas considerações que evidenciam 

as questões relativas ao gênero como categoria central na 

construção da identidade do professor homem na educação 

infantil. Enfatizo a expressão homem por tratar-se 

especificamente do educador do sexo masculino, considerando que 

o significado da palavra professor pode ser usado para ambos os 

sexos. 

Enfim, a partir das narrativas dos educadores 

entrevistados, o artigo busca traçar um perfil deste profissional, 

sua prática docente, as questões de gênero e o modo como 

atravessam o cotidiano escolar nas EMEIs.  Em pesquisa preliminar 
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para saber o número de educadores infantis homens da rede 

municipal de Pelotas e em quais escolas podiam se encontrados os 

possíveis sujeitos da pesquisa, a Secretaria Municipal de Educação 

e Desporto (SMED) revelou dados importantes que contribuiu com 

o estudo. 

 

Origens do estudo: minha experiência com um educador do sexo 

masculino na Educação Infantil 

 

Como professora da rede municipal na área de educação 

infantil, me foi oportunizado trabalhar diretamente com 

educadores homens, experiência que gerou inquietação e 

desacomodação em todos os segmentos da escola, desde a direção 

até aos alunos e seus familiares. 

Estávamos acostumadas a trabalhar num ambiente 

estritamente feminino e, de repente, apresentou-se um educador 

homem na escola para a função de auxiliar de educação infantil. Os 

responsáveis pelas crianças ficaram curiosos e queriam saber em 

que setor ele iria trabalhar, pois partindo do princípio da escola 

infantil ser considerada como espaço de cuidado e se considerando 

essa uma função estritamente feminina, não parecia compatível a 

comunidade escolar um educador homem desempenhando essas 

funções. 

Por outro lado, nós professoras nos questionávamos sobre 

como seria quando uma criança necessitasse, por exemplo, de 

atendimento no banheiro ou trocar fraldas no caso das crianças 

pequenas, o que em seguida se concretizou. Para solucionar a 

questão o educador contava com o apoio das educadoras da escola 

tendo sido, posteriormente, alocado em uma turma de crianças 

maiores que não necessitavam desse auxílio. 

Esse exemplo mostra que não era possível para o educador 

atender a essa demanda em específico, devido ao preconceito dos 

pais que acabou levando a sua mudança de turma, mostrando a 

influência do receio dos pais, mesmo que implícita, nas ações da 

administração da escola. A presença de um educador homem na 

escola gerou diferentes sentimentos nas crianças, pois, enquanto 
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algumas ficaram assustadas, outras gostaram da ideia de ter um 

homem na escola, como o caso dos meninos, os quais pensavam que 

teriam finalmente um atendimento voltado às suas necessidades 

masculinas como, por exemplo, no que se refere à prática 

esportiva, pois faz parte da representação do universo masculino 

que o homem trabalharia questões voltadas ao futebol com mais 

propriedade do que as educadoras com as quais estavam 

habituados.  

Porém, com o passar do tempo, outras questões foram 

surgindo, como os posicionamentos do educador frente às questões 

de “ordem” da classe, no que se refere à alimentação ou mesmo aos 

horários das atividades. O educador mostrou-se mais rígido no 

modo de tratar com a turma, o que causou estranhamento nas 

crianças e, consequentemente, nos pais. Dessa forma, o que acabou 

se verificando com o passar do tempo foi que o educador acabou 

não se adaptando às necessidades e/ou características da escola, 

permanecendo um ano e meio e, após esse período, pedindo 

remanejo para outra EMEI, com a justificativa de que essa outra 

escola ficava perto de sua residência. 

Essa experiência com a presença de um educador do sexo 

masculino na EMEI onde atuo me levou a refletir sobre o papel que 

cabe a esses educadores no contexto da educação infantil. Para 

tanto, fui levada a buscar as origens da institucionalização dessa 

modalidade de ensino na rede municipal de Pelotas, a fim de 

compreender os motivos históricos que tem afastado os homens 

das escolas de educação infantil embora esses sejam presenças 

constantes nas escolas de ensino fundamental e médio do 

município. 

 

(Re)visitando o passado para entender o presente 

 

O modelo institucional de educação e cuidado das crianças 

em creches públicas municipais na cidade de Pelotas inicialmente 

foi uma atribuição do Movimento Assistencial de Pelotas (MAPEL), 

criado pelo decreto de numero 864, de 29 de maio de 1972, 
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responsável pela coordenação dessas instituições assistenciais 

(SANTOS, 2011). 

Estas instituições assistenciais atendiam as crianças 

cujas famílias tinham necessidade de trabalhar, sendo esse um dos 

pré-requisitos para a criança poder estar na escola, o que 

caracterizava o cunho assistencial dessas instituições, pois não se 

tratava de educar as crianças, mas sim de cuidá-las para que os 

pais pudessem trabalhar e, para tanto, as crianças ficavam na 

creche por período integral.  

Esse pré-requisito exigido pelas creches para admissão 

das crianças acabou por criar uma separação de classes sociais, na 

qual as crianças oriundas de classe média ou alta frequentavam as 

pré-escolas ou jardins de infância, oferecidos nas escolas 

regulares, da rede pública ou privada, em um único turno. Essa não 

era uma característica apenas da cidade de Pelotas, conforme 

encontramos em Garcia (2008):  

 
Em Pelotas, como em outros lugares do Brasil, havia um 

tratamento distinto para as crianças de classe média e 

alta que recebiam atendimento em escolas públicas ou 

privadas que possuíam jardim de infância e/ou pré-

escola, enquanto que as crianças pobres eram atendidas 

nas Creches Municipais ou assistenciais. Enquanto os 

jardins de infância das escolas públicas e privadas a 

ênfase era o processo de educação, desenvolvimento de 

habilidades intelectuais e sociais, nas creches 

filantrópicas e assistenciais como também nas 

municipais a prioridade era a assistência, o 

condicionamento de atitudes, a criação de hábitos de 

higiene e alimentação (GARCIA, 2008, p.3-4). 

 

Encontramos no dicionário Aurélio34 (online) um 

significado para a palavra creche, cujo conceito refere-se ao 

estabelecimento que dá assistência diurna a crianças de pouca 

idade, cujas mães são necessitadas ou trabalhadoras, o que 

                                                           
34 http://www.dicionariodoaurelio.com/Creche.html 
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reafirma o papel assistencialista que por um longo período foi 

atribuído a essas instituições. 

Segundo a coordenadora da Educação Infantil na SMED-

Pelotas, em entrevista35, os profissionais que trabalhavam no 

MAPEL eram funcionários e não lhes era exigido escolaridade 

específica para o exercício de suas funções, como curso normal ou 

superior para os professores pois, na verdade, não eram 

considerados como professores pelo fato de atuarem nas creches 

que não se caracterizavam nesse período como escolas.  

Mesmo não sendo consideradas como escolas, entretanto 

havia a presença de alunos dos cursos de magistério do município 

exercendo a função de professores nas creches.  

Também eram atendidas nestas instituições crianças 

oriundas das escolas regulares, na mesma situação familiar das 

crianças citadas anteriormente que, na ausência dos familiares, 

não tinham outro lugar para ficar, no turno contrário ao escolar. 

No caso dessas crianças, além do cuidado, as instituições serviam 

para auxiliar com os temas escolares e esclarecer alguma dúvida, 

sendo uma espécie de aula de reforço e, por isso, chamadas de 

“extra-classe”.  

Segundo Ramos (2011), a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 rompeu com o amparo e assistencialismo 

presentes nas constituições anteriores, e determinou no artigo 

208 ser dever do Estado o atendimento em creches e pré-escolas 

às crianças de zero a seis anos de idade. Mais tarde a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) inseriu a 

Educação Infantil como primeira etapa da educação básica.  

A atual coordenadora da Educação Infantil na SMED-

Pelotas declara que até 1989 não havia concurso para professores 

para as creches, sendo esses contratados ou cedidos como 

afirmado anteriormente. Porém, nesse ano de 1989, aconteceu um 

concurso para professor nível 1 (P1) para a rede municipal de 

Pelotas com o intuito de atender às exigências da Constituição, o 

                                                           
35 Entrevista concedida nas dependências da SMED-Pelotas, em 29 de janeiro de 

2013. 
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que aconteceu pela cedência desses novos profissionais 

concursados para o Mapel, onde exerceriam a função de 

professores. 

Esses professores cedidos atendiam, preferencialmente, 

aos pré-escolares por um período de quatro horas. Como o 

funcionamento das creches era em período integral, funcionando 

dez horas por dia, no restante do tempo as crianças eram 

“cuidadas” pelos “atendentes”, funcionários do MAPEL sem 

formação pedagógica. 

Para atender às determinações da LDB, em 1999 as 

creches do município de Pelotas passaram a ser reconhecidas como 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), sendo 

coordenadas pela SME (atual SMED): 

 
Com o decreto n° 4003, de 8 de setembro de 1999, do 

Prefeito Municipal, foram criadas as Escolas Municipais 

de Educação Infantil(EMEIs). As vinte e quatro 

creches existentes receberam novas designações, e 

tiveram de seguir as normas estabelecidas pelo 

Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, 

através da Resolução n° 246, de 2 de junho de 1999 

(GARCIA, 2008, p.01). 

 

Ainda atendendo ao que a lei exigia, foram contratados 

profissionais através de concurso público com formação específica 

para todos os cargos e a fim de atender ao caráter pedagógico da 

instituição, que se caracteriza pelo cuidar e o educar.  

Neste novo modelo de instituição escolar os pré-

requisitos para que a criança frequente a escola não recai mais nos 

seus responsáveis como no modelo anterior, agora é suficiente a 

existência da vaga. Porém, por força da lei e pela grande demanda, 

as vagas disponíveis na rede pública municipal mostram-se 

insuficientes, considerando a pouca oferta de vagas nas EMEIs. 

Para atender à demanda de forma mais justa, é realizado um 

sorteio entre os inscritos para selecionar as crianças que terão 

direito a vaga, ficando os demais excluídos do processo educativo 

da Educação Infantil. Esse sistema pode não ser o ideal, pois a luta 
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deve ser de incluir todos na educação infantil. Mas, no momento, 

na inexistência de vagas para atender a todos, o sorteio é a forma 

menos injusta. 

O número de crianças nas salas de aula depende do espaço 

físico da sala e o número de professores e auxiliares nas salas 

depende do número de crianças. Assim não é possível precisar com 

exatidão nem o número de vagas nem o número de profissionais 

necessários para atender essas crianças, visto que o espaço físico 

varia de instituição para instituição. Porém, sabemos que existem 

determinações legais que definem esses números, que muitas vezes 

não são consideradas, matriculando nas EMEIs mais crianças do 

que as salas de aula comportam. 

Em cada sala de aula devem trabalhar um professor e um 

auxiliar, porém, dependendo do número de alunos na sala, a 

quantidade destes profissionais pode aumentar. Também existe 

regulamento para esta questão e quanto menor as crianças mais 

espaço e mais profissionais são exigidos. 

A formação das turmas, via de regra, é definida pela idade 

das crianças, conforme consta na tabela 1. 

 

Tabela 1: Etapas da educação infantil relacionadas à idade 

 

Turma Idade 

Berçário 0 a 1 ano e 11 meses 

Maternal 1 2 anos 

Maternal 2 3 anos 

Pré 1 4 anos 

Pré 2 5 anos 
Fonte: SMED Pelotas / RS 

 

Atualmente, a maioria das EMEIs do município de Pelotas 

possui este formato de cinco turmas. Porém cinco delas não 

oferecem berçário, três não tem o maternal 1 e há, ainda, as que 

tem apenas as turmas correspondentes ao pré-escolar, o que 

ocorre em duas instituições. Em contrapartida, há escolas que 
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possuem mais de uma turma da mesma faixa etária, que são as 

maiores EMEIs em espaço físico. 

O horário de funcionamento das EMEIs é de dez horas 

diárias, cinco dias por semana. Atualmente as crianças, 

professores e auxiliares gozam de trinta dias de férias no mês de 

janeiro e trinta dias de recesso divididos nos meses de fevereiro 

e julho, o que não acontecia no modelo de creches, que não 

contavam com férias ou recessos coletivos, mantendo o 

atendimento por todos os meses do ano.  

É neste contexto que os primeiros educadores homens 

surgem para trabalhar nas salas de aula nas EMEIs, contratados 

através de concurso público para ocuparem os cargos de professor 

e auxiliar de educação infantil. Para o cargo de auxiliar, a exigência 

escolar passa a ser o ensino médio, e para o de professor, curso 

normal ou pedagogia. 

 

Percursos metodológicos: definindo os sujeitos da pesquisa 

 

O presente trabalho, de cunho qualitativo, pode ser 

caracterizado segundo Santos (1999) como um estudo de caso, 

tendo como objeto de pesquisa restrito a presença dos educadores 

do sexo masculino nas EMEIs do município de Pelotas.  

Para a realização da pesquisa foram buscados dados sobre 

a presença masculina na educação infantil do município, junto à 

SMED, que são apresentados e problematizados a seguir. 

Os primeiros dados, referentes à presença de educadores 

do sexo masculino nos concursos para educação infantil do 

município de Pelotas constam na tabela 2. 

 

Tabela 2: Presença de homens na educação infantil na 

rede pública municipal de Pelotas / RS  

 

Data de admissão  Cargo  
Situação 

Atual 

16/01/2001 
Professor da Educação 

Infantil 

Ativo 
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Fonte: Autora, adaptado de dados da Secretaria de Administração da Prefeitura 

Municipal de Pelotas / RS 

 

Na tabela acima não consta o número de homens que 

assumiram em outras funções nas EMEIs como merendeiro, 

assistente administrativo, diretor, orientador ou servente, por não 

ser o foco da pesquisa, visto que o sujeito do estudo é o educador 

do sexo masculino que desempenha suas funções diretamente em 

sala de aula junto às crianças, nos cargos de professor ou auxiliar. 

Cabe destacar o baixo número de professores da 

educação infantil do sexo masculino admitidos para esse cargo, 

23/08/2010 
Professor da Educação 

Infantil 

Ativo 

19/10/2010 
Professor da Educação 

Infantil 

Ativo 

29/05/2000 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

13/07/2000 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

19/07/2000 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

27/07/2000 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

21/09/2000 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

21/08/2008 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

25/08/2008 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

25/08/2008 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

10/09/2008 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

10/08/2012 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 

17/09/2012 
Auxiliar da Educação 

Infantil 

Ativo 
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visto que a listagem disponibilizada pela Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal de Pelotas / RS, atualizada 

em 26 de fevereiro de 2013, contemplando o período 2001-2012, 

apresenta um total de 290 professores de educação infantil (entre 

ativos e exonerados), admitidos por meio de concurso específico. 

Também se destaca a lacuna de tempo entre a admissão do 

primeiro sujeito (16/01/2001) para os demais (2010), sendo que a 

tabela disponibilizada apresenta admissões de professoras, 

praticamente em todos os anos do período 2001-2012, com 

exceção dos anos de 2002 e 2008. 

Em relação aos homens nomeados como auxiliares de 

educação infantil, hoje na ativa em seus cargos, percebe-se que as 

admissões aconteceram em três períodos distintos e espaçados: 

2000, 2008 e 2012. Possivelmente o número maior de auxiliares de 

educação infantil do gênero masculino possa ser atribuído a 

exigência do concurso para esse cargo, que é de ensino médio 

completo, sendo essa mais uma opção de ingresso no serviço público 

para os homens. 

Hoje o município de Pelotas conta com vinte e sete escolas 

de educação infantil, duzentos e cinquenta professores, dos quais 

três são do sexo masculino e cento e oitenta e dois auxiliares de 

educação infantil, sendo dez do sexo masculino.  

Através da SMED, que colaborou com a pesquisa, defini os 

sujeitos intencionais deste trabalho, num total de quatorze 

profissionais: três professores e onze auxiliares. Porém, não se 

conseguiu contatar cinco desses profissionais, ficando uma 

amostra dos sujeitos protagonistas composta por três professores 

e seis auxiliares. Os dados a seguir se referem a esses sujeitos 

pesquisados. Desses nove profissionais que participaram da 

pesquisa, dois professores e um auxiliar não estão nesse momento 

atuando em sala de aula, porém fizeram parte da pesquisa, por 

terem exercido essa função anteriormente. 

Para coleta de dados optou-se por uma técnica de trabalho 

utilizada em quase todas as pesquisas da área das ciências sociais: 

a entrevista (LUDKE e ANDRE, 1986). O tipo de entrevista 
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selecionado para o trabalho foi a semi-estruturada, pois, segundo 

as autoras, nesta modalidade de entrevista 

 
[...] não há a imposição de uma ordem rígida de questões, 

o entrevistado discorre sobre o tema proposto com 

base nas informações que ele detém e que no fundo são 

a verdadeira razão da entrevista. Na medida em que 

houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 

informações fluirão de maneira notável e autêntica 

(LUDKE e ANDRE, 1986, p. 33-34). 

 

Dessa forma, conversei e marquei com cada um dos 

sujeitos a serem entrevistados o local e horário que lhes fosse 

mais conveniente, sendo que quatro sujeitos preferiram serem 

entrevistados na própria escola onde trabalham e dois deles 

optaram por responder a entrevista em suas residências. Também 

realizei entrevistas na SMED e em sua biblioteca, por ser o lugar 

onde dois dos entrevistados estão lotados atualmente. 

Finalmente, enviei um questionário por e-mail para o último 

dos nove entrevistados responder, por estar fora da cidade. Para 

o registro das entrevistas foi utilizado um tablet no qual foram 

realizadas também algumas filmagens. 

Não houve dificuldade em contatá-los, nem entrevistá-los, 

pois já conhecia a maioria deles e os que não conhecia se mostraram 

interessados em contar suas experiências. Como foi dito, em alguns 

momentos as entrevistas foram filmadas, o que não causou 

incômodo aos entrevistados, que leram e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido como é de direito.  

Ao final de cada entrevista fazia a transcrição da mesma 

para que não perdesse de vista “os gestos, expressões, entonações, 

sinais não verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda 

uma comunicação não verbal cuja captação é muito importante para 

a compreensão e validação do que foi efetivamente dito” e 

registrado na transcrição com o auxílio de elementos textuais 

como aspas, reticências, itálico, entre outros (LUDKE e ANDRE, 

1986, p. 36). 
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Como etapa seguinte às entrevistas foi realizada a análise 

dos dados coletados, aqui considerados como narrativas dos 

sujeitos da pesquisa, sendo apresentadas na próxima seção. 

 

Ouvindo as narrativas, construindo categorias: gênero e 

docência 

 

Em busca de elementos para construir um perfil dos 

sujeitos da pesquisa e para compreender os elementos 

decorrentes da presença dos educadores do sexo masculino nas 

EMEIs do município de Pelotas, se realizou uma análise das 

narrativas constituídas pelas entrevistas. 

Acerca do perfil dos entrevistados, profissionais da 

educação infantil do município de Pelotas, do sexo masculino, pode-

se afirmar que sua faixa etária encontra-se entre os vinte e nove 

e os cinquenta e um anos de idade, uma média de quarenta anos, o 

que nos mostra que estes profissionais ingressaram maduros na 

carreira de educadores infantis. Com relação ao tempo de trabalho 

na educação infantil, este varia de quatro meses a treze anos, com 

média de nove anos, o que vem a comprovar o quão nova é esta 

modalidade de ensino. Percebi através da entrevista que dentre os 

entrevistados três deles não possuem filhos, um dado relevante 

por ser uma experiência prévia com criança em toda a sua 

complexidade, o que pode apresentar elementos facilitadores no 

processo de trabalho do profissional, embora não seja 

determinante. Além disso, os entrevistados que possuem filhos 

citam o fato de serem pais e gostar de crianças como um pré-

requisito importante para a sua carreira. Os trechos oriundos das 

entrevistas trazidos a seguir demonstram esse aspecto: 

 
“[...] não foi difícil porque eu sabia fazer, já fazia em 

casa.” (Relato do entrevistado C quando conversava 

sobre os afazeres do berçário). 

“[...] mas foi bem tranquilo porque eu adoro criança”. 

(Entrevistado A). 

“Eu sempre gostei de movimento com crianças, sempre 

tive um carinho grande [...]”. (Entrevistado B). 
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“[...] é que eu sou muito carinhoso com as crianças [...]”. 

(Entrevistado C). 

“[...] é mais fácil tu adquirir a confiança da criança, tu 

dando carinho pra ela [...]”. (Entrevistado H). 

 

Sobre a formação dos pesquisados, os educadores homens 

que estão atuando na educação infantil do município de Pelotas 

possuem formações diversas, sendo apresentadas a seguir: dentre 

os três professores todos possuem o curso normal, de nível médio, 

e ainda o curso de pedagogia a nível superior. Um deles é 

especialista em psicopedagogia, orientação e supervisão 

educacional. O outro é especialista em educação de surdos.  

Cabe aqui esclarecer que dois destes professores, 

ingressaram através de concurso publico para o cargo de auxiliar 

de educação infantil, assim sua formação para o cargo de professor 

foi realizada durante o período em que já se encontravam 

trabalhando na educação infantil, provavelmente realizado a partir 

de uma demanda do trabalho ou ainda como forma de ascensão 

profissional na carreira docente, e facilitado pela redução de carga 

horária permitida pela SMED para o investimento em formação 

docente. 

No que se refere aos auxiliares, os seis possuem ensino 

médio, dentre eles dois são técnicos em contabilidade, com 

formação a nível de ensino médio profissionalizante. A nível 

superior, existe um auxiliar formado em Pedagogia, um que está 

cursando Cinema de Animação e outro que interrompeu os estudos 

em Direito. 

Através das narrativas dos educadores percebi que 

quatro deles que não tem na sua formação o curso normal, 

acreditam na importância do curso para a sua prática na educação 

infantil. Tanto que atribuem, esta falta, a diferença entre o 

trabalho da professora e do auxiliar de educação infantil. As 

passagens a seguir apresentam essa opinião: 

 
“Talvez a diferença exista em relação á professora que 

possua magistério, ou seja, na aplicação e 

desenvolvimento dos trabalhos”. (Entrevistado G). 
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“[...] porque já tem toda uma parte pedagógica que eu 

não tenho [...]”. (Entrevistado A). 

 

Quando questionados sobre os motivos que os levaram a 

trabalhar na educação infantil, todos os entrevistados afirmaram 

ser a estabilidade do serviço público um grande atrativo. Somado 

a este fato, trinta e três por cento apontaram o gostar de crianças 

como uma segunda motivação e, ainda, vinte e dois por cento 

estavam desempregados na época da realização do concurso. 

Todos estes motivos compõem o quadro que motivou e deu 

subsídios para a escolha da carreira profissional, bem como a 

manutenção do emprego até o momento. Conforme Louro (1989), 

 
“Dão um “status” mais profissional ao magistério (e mais 

científico também) pela exigência de maior qualificação 

docente [...]. Mas obviamente a dedicação, a doação e o 

amor continuam sendo enfatizados como os elementos 

fundamentais para o exercício da profissão...” (LOURO, 

1989, p. 36). 

 

Ainda falando em profissão docente, os entrevistados, 

cerca de setenta e sete por cento, afirmaram que, na época da 

realização do concurso, não possuíam conhecimento tanto da 

função a exercer quanto do público a ser atendido. Relataram que 

não estava explicitado no edital o que iriam fazer, quais seriam 

suas atribuições e tampouco que iriam trabalhar diretamente em 

sala de aula educando e cuidando de crianças pequenas e, neste 

contexto, é bom lembrar que estão incluídos os bebês.  

 
“Eu achei que era tipo monitor de escola [...]”. 

(Entrevistado C). 

“Eu tinha uma ideia, mas não tão clara... quando cheguei 

na escola tinha que dar banho, deitar, escovar os 

dentes, bem no início cheguei a pensar: vou desistir 

[...]”. (Entrevistado B). 

 

Lembramos que, nas práticas pedagógicas na educação 

infantil, está incluído o cuidado, e esta prática deve ser realizada 



Educação, Feminismos e Sexualidades 

 

204 

 

tanto pelo professor quanto pela professora. Sabemos que as 

questões de gênero, incluindo as questões relativas ao cuidado e a 

afetividade são historicamente designadas à mulher, conforme 

citado a seguir: 

 
[...] se a condição feminina do magistério, como 

acreditamos, justifica o discurso do amor e do carinho 

e não de outro qualquer, e se este é utilizado para 

encobrir as condições concretas nas quais a pratica 

docente acontece; se a ideologia a vocação leva a baixos 

níveis de organização da categoria, porque a 

preocupação com o gênero não é incorporada nos 

estudos sobre o magistério ou a educação de um modo 

geral? E os estudos sobre a mulher, o que dizem a 

respeito? (BRUSCHINI, AMADO, 1988,p.8).  

 

Não é preconceito, mas homem não... 

 

As próximas categorias que vamos dialogar estão 

diretamente ligadas às questões de gênero, feminilização, 

feminização e políticas educacionais. 

Iniciamos por significar o termo “gênero”, que as 

historiadoras e feministas construíram para designar as relações 

sociais entre os sexos. O termo “gênero” é usado como forma de 

indicar ideias sobre os papeis adequados aos homens e as mulheres, 

que podem incluir o sexo, mas não é diretamente determinado por 

ele nem pela sexualidade. Dessa forma, “gênero é a construção 

social do sujeito masculino ou feminino” (LEAL, 2012, p. 394). 

Quando os entrevistados foram questionados sobre como 

perceberam a aceitação pela comunidade escolar sobre um homem 

trabalhar na EMEI, todos responderam que não sofreram 

preconceito. Porém, com o desenvolvimento da entrevista eles 

sempre relatam algum episódio na sua trajetória que demonstra 

indícios de preconceito, como podemos constatar nas seguintes 

passagens: 
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“[...] eu cheguei e foi tudo tranquilo, tudo tranquilo. O 

problema que teve foram as mães começarem a se 

apavorar e começaram a fazer um abaixo assinado [...]”. 

(Entrevistado D). 

“[...] os pais se surpreenderam, perceberam que um 

homem estava na sala... Aí a gente teve que fazer uma 

reunião com os pais, explicamos, abri minha ficha toda 

pros pais [...]”. (Entrevistado I). 

“[...] não, não houve problema com nenhum pai... só com 

uma avó de uma aluna... ela disse que eu não podia 

trabalhar na escola. Mas porque né, eu disse. Aí ela 

disse: ah não, tu é homem, homem não pode trabalhar 

na escola [...]”. (Entrevistado C). 

“[...] os pais se apavoraram como eu ia dar banho e que 

iria ser muito difícil, fiz uma reunião pedagógica, 

conversei com eles [...]”. (Entrevistado B). 

“No início muito..., tinha pais que me ameaçaram. Mas 

hoje eles já conhecem o meu trabalho e só quem não me 

conhece que fica meio assim... mas depois o resto já 

falava como era e estava tudo tranquilo”. (Entrevistado 

F). 

“[...] os pais né... eles ficam com aquela coisa... homem 

aqui né [...]”. (Entrevistado H). 

 

Percebe-se nos relatos dos educadores infantis que as 

EMEIs não são vistas como um lugar para homens na concepção dos 

responsáveis pelas crianças, sendo, consequentemente, um lugar de 

mulheres. Esta significação é conhecida nos estudos de gênero 

como a feminilização do magistério, que é diferente de 

feminização, que significa a maioria de mulheres no magistério, 

voltando o foco para o aspecto quantitativo apenas, o que não foi o 

caso aqui. Segundo as pesquisadoras Bruschini e Amado (1988), o 

magistério é uma atividade profissional predominantemente 

feminina, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, declinando gradativamente nos níveis 

subsequentes.  

Quando questionados sobre berçário e o trabalho nele 

realizado, causou surpresa as respostas obtidas, pois dos nove 

educadores, três nunca trabalharam em berçário e os motivos 
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foram, segundo eles: para um foi a política da escola; para outro 

foi o fato de não desejar; e o último afirmou a intenção de ficar 

“longe de problemas”. 

Os entrevistados afirmam ainda que realizavam atividades 

socialmente destinadas ao público masculino, por serem os únicos 

homens presentes na escola. Isso fica evidenciado nas respostas 

do questionário na questão sobre as solicitações das colegas para 

realizar essas tarefas: 
 

“[...] na escola às vezes fazia tarefas que não eram 

minha função como carregar algum material ou mesmo 

pregar um prego, acho que por ser coisa de homem [...]” 

(Entrevistado A).  

“[...] comigo nunca aconteceu porque eu sempre me 

disponibilizei, então eu sempre dei manutenção pra 

escola, até porque eu sei fazer, tanto é que consegui 

doações. Eu faço a grande parte dessas coisas aqui 

dentro. [...]” (Entrevistado D). 

“[...] é tudo, colocar lâmpada, carregar coisas pesadas... 

mas não dou bola. [...]” (Entrevistado E). 

 

Dos seis educadores que trabalham no berçário, dois 

argumentam que já haviam trabalhado em berçário, mas com 

restrições - de não ficar sozinho com a criança, não dar banho e 

não trocar fraldas. Percebe-se, e alguns deixam explícito, que 

existe um receio de serem acusados pelos pais de abuso sexual, 

como podemos perceber nas narrativas a seguir: 

 
“[...] eu achei que ia ser uma coisa muito arriscada, se 

acontece alguma coisa com alguma criança a primeira coisa 

que vão dizer é foi o [...]”. (Entrevistado C). 

“[...] eu sempre procurei evitar... Sei de colegas que foram 

exonerados... eu não sei quem é o pai da criança em casa, 

nem o tio e nem o avô, e qualquer problema que der eles 

não vão em nenhum parente, eles vão vir em quem? No 

“tio” da escolinha, entendesse? É o professor da escolinha 

[o culpado] não vai ser nenhum outro, o primeiro vai ser 

eu. Então até tu provar, até tu mostrar que não foi tu, já 
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está enredado, já está exonerado, já está até preso”. 

(Entrevistado D) 

“[...] nas escolas a política era que homem não trabalharia 

no berçário, para não gerar problemas.” (Entrevistado E) 

“[...] nesse processo de aceitação dentro do berçário... tu 

tens que ter aquele cuidado né? ... A visão do adulto é que 

é preconceituosa, de ver uma menina sentada no colo do 

homem, me mandavam ter cuidado com isso, mas assim ó, 

aquele olhar preconceituoso tá afastando um afeto, um 

carinho que não é o carinho da maldade... então, a 

princípio, eu mesmo me policiava muito.”( Entrevistado H). 

 

Diante destas situações descritas, algumas indagações me 

inquietaram pois será que só os homens podem ser abusadores de 

crianças? Em nenhum momento cogitou-se que os educadores 

homens que estão passando por situações de constrangimentos em 

seus fazeres docentes poderiam estar necessitando de um suporte 

da mantenedora? E, por fim, é mais fácil ter uma política interna 

nas escolas e não permitir que os educadores trabalhem no 

berçário? Estas questões não serão respondidas nesta pesquisa 

devido este ser um trabalho preliminar onde o foco é traçar o 

perfil do educador homem na educação infantil, mas que poderá ser 

útil para outros que, por ventura, desejarem estudar sobre gênero 

masculino na educação infantil. É uma realidade a ser descoberta. 

 

Considerações finais 

 

Através de suas narrativas os educadores homens que 

atuam nas EMEIs de Pelotas mostraram porque escolheram a 

Educação Infantil como profissão. Iniciaram a sua carreira por 

acaso, buscaram formação, sofreram preconceito e resistiram a 

feminilização no magistério. 

Foi relatado que a permanência destes educadores nas 

EMEis é incerta, visto que dos três professores apenas um está em 

sala de aula, aguardando para assumir um outro cargo, com os 

auxiliares não é muito diferente, pois alguns expressaram desejo 

de seguir  outras carreiras.  
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Mesmo constatando que os educadores homens saem das 

salas de aula da Educação Infantil, outros procuram o concurso e 

ingressam, sendo que este número de pretendentes ao cargo está 

aumentando, com relação aos anteriores. 

Algumas pesquisas já tratam do assunto como 

(des)feminização do magistério, porém penso que este assunto 

deve ser aprofundado em outra pesquisa.  

A partir da pesquisa realizada, é possível se perceber 

certa fragilidade nos procedimentos que envolveram a realização 

do concurso público para provimento do quadro de profissionais na 

área de educação infantil do município, pois, de acordo com os 

pesquisados, não ficou esclarecida as atribuições, ambiente de 

trabalho e outras informações acerca do cargo de professor e 

auxiliar de Educação Infantil. 

Ficou evidenciado que as mulheres que trabalham nas 

EMEIs acabam por solicitar aos educadores homens que realizem 

tarefas que não fazem parte de suas funções, mas que socialmente 

são tarefas de sua identidade masculina reforçando, dessa 

maneira, as identidades de gênero tradicionais. 

Percebe-se que a pesquisa trouxe à tona questões de 

preconceito de gênero. O que surpreende é que as escolas de 

educação infantil, enquanto instituições de ensino que deveriam ser 

precursoras de uma educação emancipatória e não preconceituosa, 

acabam reforçando os papéis tradicionais de gênero. Isso ficou 

evidente no que se refere aos cuidados com os bebês, como trocar 

fraldas. Nesse quesito, continua a mulher como sendo a mais 

adequada a exercer o cuidado com as crianças. Isso provavelmente 

seja baseado no mito do instinto maternal, que a própria ciência já 

há algum tempo nega a existência. 

Portanto, está mais do que na hora de desfazermos esses 

mitos e refazer as relações entre homens, mulheres e crianças, 

ressignificando a real configuração das famílias. A educação 

precisa conviver com os vários tipos de famílias, que estão se 

institucionalizando, e que fogem das concepções da família 

tradicional.  
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Mas na pesquisa, o que vemos, é que a escola não está 

aberta a incluir sequer o profissional homem. Embora aceite seu 

ingresso (via concurso), não inclui esse profissional na rotina 

escolar. Em contrapartida ele (o profissional homem), não parece 

lutar por sua inserção, e sim acaba reproduzindo em suas práticas 

as diferenças de gênero.  

Enfim, podemos concluir que essa investigação abriu um 

leque de novas questões. Para além de conclusões definitivas, que 

este texto sirva de inspiração para que novas investigações dessa 

natureza venham a complementar o trabalho realizado. Nesse tema 

podemos perceber que há um longo caminho a percorrer. 
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