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        Introdução 

 

Desde o início da sociedade ocidental moderna a escola que nos foi deixada 

começa por separar adultos de crianças, católicos de não católicos. Ela se diferencia para ricos e 

pobres e imediatamente separa meninos de meninas, e esta última separação será o foco desta 

pesquisa.  

Ocorrem múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e hierarquização 

sendo que estes desenvolvidos e reproduzidos sob a ótica de uma dominação masculina, nos 

quais os símbolos, espaços, linguagens, entre outros, serão fundamentais para a compreensão 

desta dominação e serão posteriormente expostos. 

Nesta pesquisa procurei investigar, no Colégio Estadual Professor José Aloísio 

Aragão (Colégio Aplicação), principalmente com uma análise mais específica do material 

didático e em entrevistas com os alunos do segundo ano do ensino médio, como se dá a relação 

entre a instituição escolar e a reprodução das desigualdades de gênero.  

Obviamente temos que considerar as desigualdades de gênero como um 

processo. Os deterministas biológicos argumentam que os fatores biológicos naturalmente tornam 

o sexo masculino o sexo dominante.  Sherry Ortner (1979) coloca isso como uma falha, pois 

acredita que os fatores biológicos não são fundamentos principais, e que certas diferenças 

somente adquirem significado de superioridade ou inferioridade dentro da estrutura de sistemas 

de valores culturalmente definidos.   

 Como afirma Ortner (1979) a causa da subordinação feminina estaria 

relacionada à atribuição simbólica de que esta está associada à natureza, enquanto o homem é 

ligado simbolicamente ao universo público. A mulher seria ligada ao símbolo da natureza por ser 

a provedora da vida e cuidadora do lar e seus corpos colocam-nas em papéis sociais que são 

considerados inferiores ao dos homens no processo cultural e nas relações de poder. Os papéis 

tradicionais femininos, atribuídos culturalmente pelo seu corpo feminino e suas funções, 
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atribuem-lhe uma estrutura frágil. Suas naturezas fisiológicas, além de seus papéis sociais, são 

vistos como mais aproximados da natureza e do espaço da domesticidade, sendo estes 

desvalorizados nos campos de poder.  

Dentro de um âmbito familiar cabe à mulher o papel social construído 

culturalmente de cuidar dos filhos e da casa, um esquema classificatório ligado mais a 

subjetividade.  Quando as mulheres “invadem” o ambiente público, elas podem vir a sofrer 

processos discriminatórios nos quais as mesmas posições dos homens no espaço público podem 

acarretar uma distribuição desigual de recursos, estes entendidos como poder, prestigia e status 

(TURNER, 2000).  

Ressalvo que temos que entender isto como um processo. Ocorreram e ocorrem 

mudanças significativas que alteram essa trajetória, mas temos que compreender que estamos 

lidando com um processo muito lento, devido ao fato desses papéis estarem bem enraizados em 

nossa cultura. Além disso, outras instituições, assim como a instituição escolar, continua 

reproduzindo e produzindo espaços para estas diferenças, sendo  estas  passível  de estudo. 

A escola delimita espaços. Servindo-se principalmente de símbolos, códigos e 

da linguagem. Ela afirma o que cada um pode ou não fazer, ela separa e institui. Aponta os 

lugares das meninas e dos meninos. 

A escola através de suas práticas cotidianas, faz com que os sujeitos 

interiorizem e considerem naturais as diferenças entre meninos e meninas, como se isto estivesse 

na “ordem das coisas”. Todavia, quando ocorre um desvio, este logo é censurado e coagido, para 

que de fato se enquadre novamente às normas e as condutas “adequadas”.  

O aprendizado como postura parece penetrar nos sujeitos, ao mesmo tempo 

estes reagem e são envolvidos por tais dispositivos e práticas, constituindo suas identidades 

“escolarizadas”. De acordo com a definição de Bourdieu (1989), se expressa habitus por: 

 
[...] sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e estrutura as práticas e 
representações que podem ser objetivamente “regulamentadas” e reguladas sem que por 
isso seja o produto de obediência, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha 
necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio das operações para atingi-lo 
, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação 
organizadora de um maestro. 

 
 



 Gestos, movimentos e sentidos são produzidos no espaço escolar e 

incorporados por meninos e meninas, tornando-se parte dos seus costumes. Ali se instrui a olhar, 

ouvir, falar e a calar. Aprende-se a preferir. Aprende-se a como ter a conduta “adequada” e isso 

faz com que se desenvolvam algumas “habilidades” em detrimento de outras. Todas essas lições 

são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam e também produzem estas diferenças. 

Evidentemente, como se afirma acima, os sujeitos não são passivos receptores 

de imposições externas. Ativamente eles se envolvem, interiorizam e exteriorizam essas 

aprendizagens. São as estruturas estruturadas e estruturantes as quais Bourdieu se refere. 

Podemos também citar Foucault (1987) a respeito da fabricação dos sujeitos, 

                        

A disciplina “fabrica” indivíduos: ela é a técnica específica de um poder que toma os 
indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos do seu exercício. Não é 
um poder triunfante (...); é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma 
economia calculada, mas permanente. 
 

 
O processo de “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente sutil através 

da instituição escolar. As palavras e os gestos se tornam banais, são naturalizados, e assim, se 

tornam imposições culturais adentradas na “ordem das coisas”. 

Nos capítulos seguintes procuro trazer reflexões acerca da instituição escolar, e 

como esta produz e reproduz a desigualdade de gênero. Através do exercício sociológico, procuro 

elucidar algumas questões que apriori devem ser questionadas como “normal” e “natural” em 

nossa realidade. 

 

  Metodologia 

 Para a realização desta pesquisa contei com o uso do caderno de campo e a 

observação participante, além de conversas informais, e de algumas entrevistas semi-estruturadas, 

pretendendo apreender o que os alunos pensam sobre a desigualdade de gênero e como a 

observam dentro da escola. Sobre o caderno de campo gostaria de ressaltar que utilizei o esquema 

cenário, atores e regras proposto por Magnani (2000). 

O antropólogo que chega a campo logo irá perceber que sem o uso de uma 

metodologia dificilmente poderá executar o seu trabalho. Para Silva (2000 apud MONTEIRO, p. 

1998). 

 



O pesquisador deve sempre durante seus diálogos em campo estabelecer a comunicação 
pelo discurso antropológico durante o trabalho de campo. Ou seja, deve estar em cheque 
não as visões de mundo do grupo e sim o problema teórico do pesquisador. 
 
 

                         O diário de campo neste sentido torna-se imprescindível e ainda continua sendo a 

técnica mais emblemática do pesquisador. Sobre caderno de campo Vagner Gonçalves da Silva 

(2000) afirma o seguinte: 

 
 
No diário de campo,o antropólogo procura registrar para si e construir,aos poucos e 
precariamente,suas observações,sua primeira leitura dos sistemas culturais que 
investiga(parentesco,rituais economia,organização social),alem de registrar insights 
(rápidos clarões de sentido que repentinamente parecem fornecer as chaves com as guias 
as portas fechadas da cultura do outro se abrem) anotar duvidas e expor perplexidades 
inconfessáveis. A utilidade do diário de campo reside, entretanto, menos na objetividade 
dos fatos observados e mais no que ele permite enxergar através dele: os fatos sob a 
forma como os” ïnscrevemos “ e os transformamos em “dados etnográficos” .Ao redigir 
o diário de campo e lê-lo depois,o antropólogo,alem de “esboçar”o outro, “esboça-se” 
também como personagem de seu empreendimento etnográfico ,pois a forma pela qual a 
sua sensibilidade foi afetada pelo processo de imersão no conjunto do significado que 
investiga,possui,ela mesmo,múltiplos sentidos,dos guias o antropólogo escolhe alguns e 
os privilegia na escrita.A presença do antropólogo em campo já é um “dado ‘’ em si 
mesmo que aparece“misturado” aos “ fatos observados”,ou seja: instituições, 
lembranças, comparações fazem do diário uma primeira confissão escrita  sobre a 
natureza experimentada da alteridade vivida pelo antropólogo.  
 
 

Utilizei também como estratégia a avaliação do material didático utilizado na 

escola, os procedimentos de ensino, as teorias e a linguagem, a fim de identificar as diferenças de 

gênero na escola. Acredito que é indispensável questionar não apenas o que é ensinado, mas 

como é ensinado e que sentido os alunos dão ao que aprendem.  

É necessário investigar os materiais didáticos examinando as representações de 

gênero averiguando se estes apontam para a concepção de dois mundos distintos (um mundo 

público masculino e um mundo doméstico feminino) e para a indicação de uma desigualdade de 

gênero. 

 

 

Resultados: Entrevistas e algumas análises do livro didático 

 

Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, processos de avaliação de 

linguagem e materiais didáticos seguramente são lugares das diferenças de gênero. Se 



averiguarmos, por exemplo, a linguagem do material didático usado no ensino público, apriori 

supomos que o mesmo seja um grande veículo de comunicação. Contudo, não apenas expressa 

relações, lugares e poderes, ele institui e traz novamente essas relações como legítimas sob o 

aspecto da dominação masculina. 

O livro didático em muitas análises aponta para a concepção de dois mundos 

distintos: um mundo público masculino e um mundo privado feminino e a indicação dos papéis 

supostos dos homens e das mulheres. Por exemplo, acerca da parte militarista presente em muitas 

das histórias do Brasil, a figura forte e enérgica, além de corajosa, é a figura masculina. Todos os 

adjetivos que lhe são agregados estão carregados de representações ligadas à virilidade. Na lógica 

implícita na história, cabe às mulheres seguirem este líder. A partir de exemplos, em relação ao 

comportamento masculino, observa-se que o mesmo atrela-se à virilidade, à honra, à guerra. 

Constata-se que este é um exemplo de um habitus sexuante, que segue o método Bourdiuesiano, 

ligando o homem as condutas citadas acima. Para Bourdieu (1995), 

 

O corpo masculino e o corpo feminino, e muito especialmente os órgãos sexuais que, por 
condensarem, a diferença entre os sexos, estão predispostos a simboliza-los, são 
percebidos e construídos segundo os esquemas práticos do habitus, constituindo-se 
assim em suportes simbólicos privilegiados daquelas significações e valores que estão de 
acordo com os princípios da visão falocêntrica do mundo. 
 
 

Outro ponto capturado no material didático nos mostra, em relação à família no 

Brasil, que a mesma tem se caracterizado por uma perspectiva substancialista que não se 

preocupa com a investigação da família enquanto instituição, contida em um sistema de relações 

e novas configurações. Os livros didáticos apontam a família patriarcal como referencia 

obrigatória, como sendo a única realidade dada. Ele desconsidera todas as outras formas de 

relação familiar existentes. (ABREU FILHO, 1998). .Articula-se nos livros didáticos um sistema 

simbólico ligado necessariamente ao parentesco biológico, no qual os papéis são bem definidos e 

pertencentes a valores de uma classe burguesa, a família típica, a família “padrão”. 

O homem ligado ao ambiente público deve ser o homem do trabalho, do 

negócio, o homem viril, hegemônico, de honra e de caráter. A mulher é aquela ligada a casa, a 

boa esposa, a cuidadora dos filhos e do lar, possuidora de um comportamento exemplar ligado a 

moral e aos “bons costumes”. 



Isto me remete as entrevistas realizadas, nas quais a maioria dos entrevistados 

deu depoimentos que generalizadamente apontam que na escola o menino que conquista várias 

garotas é considerado por seus amigos como o “garanhão”, o hegemônico, enfim, o bem visto 

dentro do seu espaço de sociabilidade. Contudo, a menina que se relacionava com vários meninos 

é mal falada, é a “galinha” (seguindo às palavras dos entrevistados) por fim, é amoral. 

Há claramente uma diferenciação do tratamento para uma mesma situação, na 

qual o fator “ficar com muitas pessoas” indica superioridade para os meninos e inferioridade para 

as meninas.  

Procurei como investigador usar uma metodologia rigidamente equivalente para 

todos os entrevistados, deixando as respostas e as indagações dos alunos surgirem naturalmente. 

Busquei entrevistar pessoas de diferentes protótipos para evitar qualquer 

resultado tendencioso, e por haver um contato prolongado com os alunos, principalmente os do 

segundo ano do ensino médio, houve uma elucidação em identificar esses diferentes protótipos e 

efetivar a pesquisa. 

Percebi realmente que a escola delimita espaços, usufrui de símbolos e 

linguagens que são naturalizados pelos alunos sob a perspectiva de uma dominação masculina 

hegemônica.  

Por exemplo, perguntado aos alunos como era o espaço distribuído para a 

educação física, em todas as respostas houve um mesmo sentido, que aponta que meninos e 

meninas não se misturavam, e que quando ocorresse de ter que dividir o espaço com outra turma, 

as meninas não poderiam jogar junto com os meninos, pois estes dominam os espaços, para 

jogarem principalmente futebol, e excluem as meninas da atividade. 

Uma das meninas me respondeu que uma vez foi tentar jogar futebol com os 

meninos, estes resistiram, mas acabaram a deixando jogar, devido sua insistência. De repente, se 

surpreenderam com o quanto ela tinha habilidades para o futebol, e expressões como “nossa, 

como é habilidosa, parece até um homem jogando” segundo ela foi extremamente freqüente. 

Contudo, disse ela na entrevista, que quando uma amiga dela foi jogar e não se mostrou 

habilidosa, as frases mais freqüentes foram “saia daqui, vá jogar outro esporte, isto aqui é esporte 

de homem”. Isso é a regra, ela foi a exceção, segundo a própria entrevistada. 

Segundo o mesmo relato, a abertura que esta menina teve foi um caso isolado, 

pois em outras ocasiões a mesma pediu para jogar e acabou sofrendo o mesmo tipo de resistência, 



sem relevantes motivos e argumentos, situação sustentada apenas por ser uma pessoa do sexo 

feminino. 

Uma outra entrevista possui ainda um dado mais chocante: Uma menina 

reportou-me que um menino homossexual, que não jogava esportes viris com os meninos, sofria 

muito preconceito. Ele muitas vezes foi insultado e maltratado, a ponto de ser espancado pelos 

outros meninos. Em outro caso de homossexualismo, o menino por sofrer muito preconceito 

acabou saindo da escola. Destaca-se aqui a violência simbólica e psicológica, e como estas 

atitudes mostram-se traumáticas para as vítimas. 

Percebe-se aí uma internalização da conduta adequada para as meninas e paras 

os meninos, sendo que o desvio é extremamente censurado. O próprio “desviante” adota esse tipo 

de postura acreditando realmente que está agindo de maneira inadequada como no caso deste 

ultimo exemplo, no qual, este homossexual, segundo relato dessa entrevistada, apresentava 

dificuldades em assumir que não  era heterossexual , além ainda de sair da escola pela violência 

simbólica sofrida. 

A escola, segundo conclusão nas entrevistas, tem muita dificuldade em tratar de 

assuntos polêmicos como o homossexualismo. Os procedimentos pedagógicos para esta questão 

aparentam ser rasos. A escola prefere silenciar, repassando esta responsabilidade para a família, e 

o oposto também ocorre. O ocultamento do assunto pareceu-me como uma garantia da “norma”, 

para que alunos “normais” não reflitam sobre o assunto  e se interessem em aprofundá-lo. Assim, 

a escola mantém os valores, os bons “comportamentos” e os bons “costumes”.  

A negação do assunto em sala de aula acaba por direcionar as humilhações para 

outros lugares de socialização, longe dos olhos dos docentes, funcionários, coordenadores etc. 

criando outros espaços como o recreio, por exemplo, para a humilhação e reconhecimento destes 

homossexuais como desviantes.  

Em outra entrevista, foi relatado por um menino, que uma de suas amigas 

estava “bagunçando” demais na classe. A menina geralmente mostra-se muito interessada, mas 

neste dia, segundo palavras do entrevistado, ela estava com o “diabo no corpo”. A professora 

então chegou até a menina, e disse-lhe: “Menina, o que está acontecendo com você, que não para 

de falar hoje? Você está parecendo até um ”moleque”. 



Podemos através deste exemplo, elucidar como é a postura de alguns docentes, 

que através da linguagem demarcam como são as características dos meninos: bagunceiros, 

atrevidos e abusados, e das meninas como dóceis, passivas e disciplinadas. 

Em outro relato, uma das entrevistadas disse-me que um  menino da classe era 

muito bagunceiro, mas sempre tirava notas altas em física. Esta menina também tirava notas bem 

altas, porém, um dia a professora virou para o menino e disse o seguinte: “Hei, ta vendo? Se você 

fosse tão esforçado quanto a Luana (nome fictício) conseguiria passar no vestibular “de 

primeira”.Este exemplo pode servir para elucidar uma outra questão: Se a menina alcança 

resultados acima da média e não fracassa, ela é considerada pelo seus professores como 

“disciplinada e muito esforçada”. Sobre o menino, o fracasso talvez viesse, não de sua falta de 

inteligência, e sim porque não consegue concentrar-se e sentar-se quieto. Dificilmente utiliza-se o 

adjetivo inteligente para as meninas, se tratando principalmente de matérias exatas, como 

também já logram o estereotipo de que talvez ela não tenha “potencial” (usualmente usado mais 

para os meninos).Já as meninas iriam  bem pois se comportavam adequadamente e  seguiam as 

“regras”. 

Esse capítulo procurou trazer a tona análises elucidativas acerca da orientação 

do mundo social, particularmente reproduzido pela instituição escolar, sob uma ótica da 

dominação masculina e o capítulo seguinte será relacionado mais intimamente à questões teóricas 

sobre a dominação masculina e a violência simbólica agregada a mesma. 

 

 Gênero e violência simbólica 

 

Para Bourdieu (1995) as diferenças de status presentes nas questões de gênero, 

residem nas trocas simbólicas, reinterpretadas como próprias da divisão de poder numa sociedade 

de classes. “Em função da cultura dominante que domestica as culturas subalternas” 

(BOURDIEU, 1989.) Representações culturais que se estruturam, inclusive, através da escola.  

Todavia, sua análise sobre a violência simbólica advém de estudos etnográficos 

de sociedades pré-modernas em que os hábitos (concretizados no vestir, comer, beber, falar, 

consumir, produzir capitais culturais, praticar esportes, participar do jogo político; segundo 

"gostos") são interiorizados desde a mais tenra infância, no entanto sem a necessidade da 

"inculcação", típica da cultura escolar. Por isso mesmo, são pré-reflexivos ou “esquemas”, não 



pensados de pensamento, dados como naturais, parte da ordem das coisas, ou seja, "dominantes" 

(Bourdieu1995). Ainda para o autor, - segundo esses estudos feitos em sociedades pré-modernas - 

a lógica da dominação masculina hegemônica orienta o mundo social e esta seria a forma 

paradigmática da violência simbólica, visto que, por estar circunscrita por milênios na 

objetividade das estruturas sociais e na subjetividade das estruturas mentais, impõe-se como 

evidente e natural. 

O ponto principal é que esses esquemas de violência simbólica se sustentam 

independentemente da capacidade de controle da consciência e da vontade, sem importar se fora 

coagido ou consentido, impondo conjuntos de disposições designadas à cada papel social: para os 

homens os jogos da honra e da virilidade, ou da política, do negócio e da ciência (nas sociedades 

modernas); para as mulheres - no papel de  cuidadora do lar, dos filhos e da esfera familiar como 

um todo. Enquanto o papel do homem como sujeito das trocas simbólicas (sujeito devido ao fato 

de seu papel ser mais valorizado culturalmente)  teria  garantido a possibilidade de ampliação de 

seu "capital simbólico", em contrapartida, a mulher seria objeto desta troca. (Bourdieu, 1995). 

Nessa linha de argumentação, Bourdieu afirma que a liberação feminina só viria 

com o questionamento dos fundamentos da reprodução do "capital simbólico", ou seja, aquele 

que separa os sujeitos e os objetos, fundamentos estes, presentes demasiadamente nas relações 

sócios culturais contemporâneas.  

Articulando tais determinações acerca dos papéis sociais designados ao homem 

e a mullher, Bourdieu (1982) sugere que a dominação de gênero segue as matrizes da dominação 

de classe, da qual, por sua vez, a escola se apresenta como o mecanismo básico, reprodutora da 

ideologia de uma classe dominante. 

 

Considerações finais 

Acredito que essa pesquisa é de extrema importância sendo que gênero e 

educação articulam  questões centrais das práticas educativas da atualidade.  

Obviamente tenho que considerar as desigualdades de gênero como um 

processo. Desde os movimentos feministas da década de 60, ocorreram muitas mudanças, e na 

atualidade as mulheres “invadiram” o espaço histórico dos homens, o espaço público. Contudo, 



outras instituições, dentre elas a instituição escolar, continuam reproduzindo e produzindo 

espaços para estas desigualdades.  

As discussões sobre o gênero focalizam não as diferenças biológicas entre os 

sexos, mas as diferenças que são culturalmente construídas, considerando essas desigualdades 

como artificiais e arbitrárias, e não apenas determinadas pela herança genética. A perspectiva 

feminista salienta os desnivelamentos culturais, mais do que a diferença existente entre homens e 

mulheres na sociedade patriarcal, fato que marcaria uma relação de poder ou de dominação dos 

primeiros sobre as segundas. Priorizei nesta pesquisa, identificar como as diferenças de gênero 

apareceram na instituição escolar e em que sentido elas podem nos ajudar a entender os 

mecanismos simbólicos e práticos que conduzem os discursos e as ações de uma ideologia 

pautada sob uma dominação masculina. 

Evidencio este assunto como fundamental - em contraposição às perspectivas 

de muitos pesquisadores - pois acredito que a pesquisa efetuada no colégio fôra amplamente 

satisfatória. Conclui-se assim, que as reflexões sobre a categorização a partir do gênero devem 

ser cada vez mais aprofundadas em decorrência destas discussões se mostrarem fundamentais 

para compreensão da nossa sociedade.   
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