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RESUMO 

Este trabalho discute questões de gênero no ambiente educacional a partir de 

observações e intervenções ocorridas em sala de aula, recreios, banheiros, 

corredores, sala de professores e biblioteca do Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes), campus Centro Serrano. Afirma práticas educativas de caráter feminista como 

caminhos possíveis para transformar a educação, atuando como ferramenta de 

mudança social, libertação e emancipação, especialmente das mulheres. Constitui-se 

em um esforço de construir conhecimentos sobre a temática junto aos discentes do 

Instituto e de desenvolver intervenções nas atividades educativas sobre o assunto. 

Busca, ainda, compreender práticas de ensino e verificar como elas interferem nas 

relações entre docentes, discentes e outros funcionários do ambiente escolar, bem 

como no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa participativa, do tipo 

intervenção, utiliza como fonte dez círculos de conversas com grupo de estudantes 

do Ensino Médio em momentos extraclasse para discutir gênero, compartilhar 

experiências de violência de gênero e vivências de caráter emancipatório. Propõe 

oficinas a fim de desenvolver uma postura ativa dos participantes na construção do 

conhecimento e nas ações que envolvem o tema. O estudo do experienciado em 

campo parte da perspectiva de uma análise da implicação, além de diálogos com 

referenciais teóricos compostos, principalmente, por mulheres estudiosas do tema, 

como Butler, Beauvouir, Hooks, Louro e Scott. A pesquisa depreende que a forma de 

se fazer educação ainda está distante de ser libertadora, mas que é possível afirmar 

uma pedagogia feminista mesmo nas disciplinas já estabelecidas pelo currículo 

escolar, pois todos os espaços humanos perpassam por questões que envolvem 

subjetividade e relações de poder. O estudo, que também valida um material 

educativo no formato mídias, afirma caminhos possíveis ao propor uma educação 

múltipla, acolhedora e inclusiva.  

Palavras-chave: Ensino. Práticas Educativas. Gênero. Pedagogia Feminista. 

Feminismo. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work discusses gender issues in the educational environment, starting from 

observations and interventions that occurred inside classrooms, breaks, bathrooms, 

hallways, staffroom and library of the Federal Institute of Espírito Santo (Ifes), campus 

Centro Serrano. Claims feminist educational practices as possible ways to transform 

education, by assuming the role of a tool of social change, release and emancipation, 

especially for women. The research arouse as an effort to weave knowledge upon this 

theme along with the students of the Institute and create interventions on the academic 

activities about this subject. This work also intends to comprehend teaching practices 

and verify how they interfere on relations among teachers, students and other 

employees inside the school, as well as on the teaching-learning process. The 

participatory research of the intervention type, takes as data source, ten rounds of talks 

with high school students in after class moments to discuss gender, share experiences 

about violence towards gender and perceptions of emancipatory kind. Therefore, 

proposes workshops aiming to develop an active stance of the participants on the 

knowledge build and actions related to the topic. The field experienced study starts 

from the implication analysis perspective, additionally to the dialogs with theoretical 

references composed, mainly of scholar women dedicated to this theme, such as 

Butler, Beauvoir, Hooks, Louro e Scott. The research leads to the conclusion that the 

ways to build education are still far to being liberating, however it is possible to state a 

feminist pedagogy even applied to the already existent subjects in the school 

curriculum, since all the human spaces are crossed by issues that involve subjectivity 

and power relations. The study also validates an educational media material, states 

possible ways by suggesting an education that is multiple, embracing and inclusive. 

Keywords: Teaching. Educational practices. Gender. Feminist Pedagogy. Feminism. 
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1 PARA COMEÇO DE CONVERSA 

Esta pesquisa é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e derivou de 

algumas indagações que permearam minha vida pessoal, acadêmica e profissional. 

Neste excerto inicial, discorro sobre minha história, com o intuito de evidenciar ao (à) 

leitor(a) a motivação deste estudo. Seria impossível e indesejável a separação da 

pessoa, da estudante e da profissional que sou, uma vez que não sou constituída por 

partes; sou inteira e em contínua construção.  

1.1 MULHER, MÃE, PSICÓLOGA, ATIVISTA E PESQUISADORA 

Caçula de uma família de três filhos, saí do interior do Espírito Santo para estudar na 

capital; fui a primeira a sair de casa. As questões de gênero ainda emergem quando 

uma menina sai de casa para instruir-se; mas, naquela época, meus pais não me 

impuseram muitos empecilhos, ao menos eu não os percebi, apesar de ainda ecoar 

em minha memória a frase: “Universidade Federal é lugar de vadia”. Naquele tempo, 

aquilo não me paralisou, pois não fazia sentido. Por mais que eu vivenciasse o 

machismo e sua opressão, naquela ocasião ainda não saberia nomeá-lo. Porém, ao 

revisitar esse fato, consigo melhor visualizar o contexto em que me encontro hoje.  

A formação em psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) me 

descortinou um leque de interesses. Na busca pela minha construção enquanto 

psicóloga, tiver acesso à chamada tríade da Universidade: ensino, pesquisa e 

extensão. Logo no início do curso, nas aulas de psicologia social, apropriei-me do 

conceito de gênero e discuti sobre a masculinidade hegemônica e a desnaturalização 

do ser homem e ser mulher. Em paralelo a essas visões sociais, estudei teóricos 

deterministas que naturalizavam o lugar da mulher e suas “disfunções” imutáveis.  

Em meio a contradições, dediquei-me à pesquisa acadêmica. Ao longo de dois anos, 

fiz parte da Rede de Estudos e Pesquisas em Psicologia Social (RedePso), círculo 

muito importante para o meu desenvolvimento acadêmico e o meu interesse por 
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pesquisas, pois participei de grupos de estudos em ferramentas de pesquisas, conheci 

softwares de produção e análise de dados, integrei rodas de conversas e explorei 

abordagens teóricas da psicologia social. Nesse universo fui ao encontro de minha 

primeira pesquisa extracurricular, junto à tese de doutorado de Rebeca Valadão 

Bussinger (2013), pelo programa de pós-graduação em psicologia da Ufes. Na 

condição de bolsista de Iniciação Científica da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), analisei durante dois anos, sob a 

ótica das representações sociais, o objeto masculinidade de homens e mulheres, 

cisgêneros1 ou transgêneros2, heterossexuais e homossexuais. 

Meu projeto de iniciação científica, vinculado a essa tese, intitulada “Somos ensinados 

a pensar em sexo? Representações Sociais de Masculinidades e de Amor em 

Travestis, Homens Gays e Homens Heterossexuais” (BUSSINGER, 2013), aflorou um 

incômodo já existente em mim, mas ainda distante da minha realidade de mulher 

branca, classe média, cisgênera e heterossexual. Isso porque, ao ouvir os relatos de 

vida das entrevistas feitas com travestis da Grande Vitória, me chamou atenção 

quando o assunto era dirigido à escolarização e ao mundo do trabalho, uma vez que 

as histórias se equiparavam por entenderem o abandono escolar como única 

alternativa para fugir do preconceito, da violência e do constrangimento. A saber, 

algumas falas, citadas por Bussinger (2013, p.107), exemplificam isso: 

Eu sou uma pessoa medrosa, sabe? Eu sou uma pessoa ansiosa, quer dizer, 
eu não saio à noite, coisa mais difícil. Eu não sou de sair [...] (E21) [...] é difícil 
pra gente que é travesti voltar a estudar. Tem a questão do nome social, a 
questão do uso do banheiro feminino. Porque o gay ele ainda passa batido, 
mas as travestis não. (E4) Eu tinha 13 anos, estava na sétima série, o motivo 
que a escola todinha, juntaram mais de 30 alunos para me bater. E o diretor 

                                            

1 Cisgêneros: “quando o seu gênero está de acordo com o determinado no seu nascimento, que, 
conforme os padrões sociais normativos, é associado ao fator biológico, ou seja, ao sexo” (Dicionário 
de Gênero, 2016). 

2 Transgêneros: “quando o seu gênero não está de acordo com o determinado no seu nascimento, 
quebrando a normatividade e desassociando gênero de sexo. Uma pessoa trans não necessariamente 
irá realizar uma cirurgia e modificar seus órgãos sexuais, pois gênero está ligado à como a pessoa se 
sente, e não ao seu corpo” (Dicionário de Gênero, 2016). 
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falou assim que eu não podia fazer nada, que eu era travesti, eu tava virando 
travesti, que era gay, eu pedi pra fazer isso, eu pedi para que isso 
acontecesse. Então eu peguei e saí da escola porque não estava aguentando 
mais. Eu não tinha força, nem ânimo para poder estudar, aí por isso eu saí 
da escola. (E11) A maioria das travestis ou elas estão dentro de casa 
trabalhando com salão, né... que nem gostam de trabalhar pra fora pra não 
ter que pegar ônibus de manhã. Que praticamente elas aprenderam a ter a 
vida noturna. Ou... sabe, querem ficar no meio da prostituição. Que é mais 
fácil, é mais rápido (E18). 

Sobre isso, algumas indagações emergiam de mim: como o banheiro poderia se 

apresentar como um analisador3 tão importante na realidade do baixo grau de 

escolarização de sujeitos trans? Como esse cenário poderia ser tão invisível e 

marginalizado? E, ainda, como a escola, em vez de servir de instrumento para 

transformação social e emancipação dos sujeitos funcionava, conforme Baptista 

(1999), como amoladora de facas e mantenedora de práticas excludentes e 

opressoras? 

As pesquisas realizadas por mim até aquele momento eram formatadas por um viés 

tradicional. Eu ficava no meu lugar de conforto como pesquisadora que simplesmente 

constatava relações de violência e opressão, e esse fato e várias questões me 

incomodavam. Ao mesmo tempo, ir ao encontro desses contextos me impulsionava a 

estudar e buscar formas de transformar esse cenário. Definitivamente, essa forma 

passiva de pesquisar era algo que me paralisava diante da realidade que eu 

acreditava não conhecer na pele e que, por isso, não seria capaz de atuar nela.   

O trabalho de extensão universitária a serviço da comunidade foi um caminho possível 

para realizar intervenções e encontrar possibilidades de atuar na transformação. Fiz 

parte do projeto de extensão vinculado aos trabalhos na Unidade de Saúde de Jesus 

de Nazaré, em Vitória - ES, junto a um grupo de adolescentes, articulando saúde, 

prevenção, redes de apoio e protagonismo juvenil por meio de um trabalho 

                                            

3 O analisador é um conceito-ferramenta expandido por Guattari, consistindo em aquele ou aquilo que 
provoca análise, quebra, separação, explicitação dos elementos de dada realidade institucional 
(ROSSI, PASSOS, 2014). 
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multiprofissional que envolvia psicólogos, médicos, agentes de saúde e assistente 

social, sob orientação da Professora Doutora Célia Regina Rangel do departamento 

de Psicologia Social da Ufes.  

Essa experiência me pôs em maior contato com a juventude4 e suas demandas, uma 

vez que atuávamos a partir de temas e atividades que partiam da vontade e da 

realidade sociocultural daqueles jovens. São exemplos disso: os jogos de papéis de 

gênero que reproduziam comportamentos determinados pelas condutas sociais 

ditadas pelas ideias hegemônicas sobre o ser homem e o ser mulher; a rivalidade 

entre sexos estimulada pelo sistema escolar; os relatos de experiência da juventude 

participante que sempre emergiam, como histórias sobre gravidez na adolescência, a 

responsabilidade exclusiva das meninas por cuidar dos filhos, os casos de violência 

doméstica e de abuso sexual. Esses e tantos outros analisadores sempre surgiam ao 

longo das conversas com esses adolescentes.  

Ainda na extensão, atuei como oficineira do projeto Oficinas de sexualidade e 

prevenção DST/aids, que teve início em 1995, coordenado pela professora Dra. Maria 

Amélia Lobato Portugal, do departamento de Psicologia. Essa iniciativa foi motivada 

pela proposta interdisciplinar, que visava à (re)construção de conhecimento e 

promoção de saúde a partir da transformação de atitudes, posturas e ações. O 

trabalho era realizado em parceria com o movimento social das pessoas HIV positivas 

(RNP+5 ES e Cidadãs PositHIVas) e amparado na metodologia de educação pelos 

pares, consolidada a partir da equipe que desenvolve as oficinas. Apostávamos no 

desenvolvimento contínuo do projeto por meio do movimento dialético, 

compromissado com as implicações, pelas quais refletíamos e reformulávamos 

nossas diferentes intervenções. Foi nesse contexto que conheci o fazer pesquisa e 

intervenção no viés mais próximo da análise institucional que, segundo Coimbra e 

Nascimento (2008, p. 3), consiste em “colocar em análise o lugar que ocupamos, 

                                            

4 Procuro, ao longo da dissertação, empregar termos genéricos para recuperar a visibilidade das 
mulheres, não utilizando da linguagem sexista na qual se tem os temos no masculino como a forma 
neutra. Ainda que a leitura possa parecer menos fluida, proponho, dessa forma, um exercício de uso 
da gramática de forma não sexista, mas afirmo desde já a dificuldade de uma escrita formal inclusiva 
quando se tem uma trajetória longa de socialização e escolarização imersa no machismo.  

5 Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids.  
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nossas práticas de saber-poder enquanto produtoras de verdade [...], seus efeitos, o 

que elas põem em funcionamento, com o que elas se agenciam”.  

Ainda na graduação, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de um ano na Itália, 

onde cursei as disciplinas História da Educação e Sociologia da família e da diferença 

de gênero, na Universidade de Bologna. Nesse período, me aproximei mais do campo 

da educação, sem me distanciar das discussões de gêneros e das chamadas 

Pedagogias feministas. 

Considero essa experiência muito importante para minhas inquietações, uma vez que 

pude ampliar meu campo de análise ao correlacionar as questões de gênero em 

culturas diferentes. Isso foi possível ao se perceber o quanto o movimento feminista 

italiano mostrava-se forte, e quão machista e opressora mostrava-se a cultura italiana. 

Um exemplo foi quando soube que a lei que extinguiu o casamento reparatório (cuja 

finalidade era de “salvar” a honra da mulher ou da sua família, nos casos de gravidez, 

depois de uma violação ou de uma relação sexual não oficial, incluindo o estupro) era 

da década de 80, ou seja, muito recente. Recordando as mulheres que me 

antecederam, minha irmã ou mãe, por exemplo, essas poderiam ter vivenciado uma 

situação do tipo, dado o pouco tempo de revogação dessa lei. Outro fato foi que, 

apenas em 1996, o estupro passou a ser considerado, perante a lei, violência contra 

a pessoa e não apenas contra a moral (BRAMBILLA, 2000). 

O sucedido é que, entrar em contato com o feminismo italiano, potencializou meu olhar 

à situação das mulheres brasileiras a partir do contraste entre as realidades de 

culturas machistas e da luta por direitos. Pude compreender a importância do 

movimento feminista brasileiro, e como ele estava inserido em um contexto maior e 

mais importante do que eu considerava.  

Além disso, compreender o feminismo me propiciou um sentimento de pertença. 

Lembro-me de investigar, junto às amigas brasileiras residentes na Itália, se elas já 

haviam sofrido preconceito ou exclusão, por serem mulheres, quando moravam no 

Brasil. 

A aproximação com o feminismo italiano foi um disparador de reflexões e indagações 

em minha vida. Ao mesmo tempo em que eu compreendia que eu não fazia parte das 
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ditas minorias, muito pelo contrário, eu tinha privilégios - branca, cisgênero, classe 

média, heterossexual -, eu depreendia também que ser mulher impunha a mim papéis 

naturalizados que eu não reconhecia como meus, e violências de todo tipo que eu 

sofria e ou poderia vir a sofrer pelo único motivo de ser mulher.  

Ao retornar ao Brasil, concluí minha graduação com estágio na formação de 

comissões de Saúde do Trabalhador da Educação (Cosate), no município de Serra - 

ES. Essa experiência me instigou a discutir a implementação de comissões de saúde 

em escolas da educação básica do município, bem como a analisar os conceitos de 

saúde e trabalho, dialogando com a realidade dos trabalhadores da educação. Eu, 

que já desenvolvera e participara de propostas que envolveram estudantes, dessa vez 

estaria lado a lado com os educadores. Nessa nova etapa, foi possível conhecer mais 

de perto as políticas públicas na interface saúde-educação. 

Além de minha formação como psicóloga estar vinculada às indagações e incômodos 

que me levaram ao mestrado, também contribuiu para a minha construção enquanto 

doula, profissional a serviço da humanização do nascimento. Ainda que o fazer dessa 

profissão não passe diretamente pelo meio acadêmico, ele se relaciona intimamente 

com empoderamento6, protagonismo e autonomia das mulheres.  

Foi impactante conhecer a realidade do atendimento obstétrico do Brasil e me 

aproximar das experiências de violência física e emocional de diversas mulheres por 

parte do saber médico hegemônico machista, que funciona sob a ótica do lucro 

máximo. Quando falamos de violência obstétrica, manifestamos também sobre 

machismo, violação e objetificação do corpo da mulher que gesta e pari, ou tem seu 

                                            

6 Existem vários usos da palavra empoderamento no Brasil; apostamos na vertente que se refere ao 
processo de mobilização e práticas com o objetivo de impulsionar e fortificar grupos na melhoria das 
suas condições de vida, aumento da sua autonomia. Sendo que esse processo não é algo que pode 
ser fornecido nem realizado para outro e sim que esses se empoderam a si mesmos, mediados por 
outros elementos/pessoas (KLEBA, WENDHAUSEN, 2009). O educador Paulo Freire modernizou o 
termo e se apropriou do conceito como sendo fundamental para entender as aspirações dos 
movimentos sociais. Para o educador, “a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza, 
por si mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer” (VALOURA, 2005, 2006, p. 
02). 
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parto roubado. A prática como doula e ativista da humanização me aproximou ainda 

mais do meu tema, e da aposta de pesquisa e intervenção.   

Imersa nesse contexto de vivências e pesquisas em ensino e gênero, assumi uma 

nova forma e vivência: a da maternidade. Eis que minhas experiências de vida mais 

uma vez se cruzaram com o objeto deste estudo. Já não me bastassem as indagações 

e lutas do que é ser uma mulher na academia, também assumi outras questões, como 

“o que é ser uma mulher gestante na academia?” Paralelo aos prazos e obrigações 

dos protocolos acadêmicos, um novo ser crescia em meu ventre. Deparei-me com os 

olhares surpresos de docentes e colegas, como quem dissessem: “maternidade e 

mestrado ao mesmo tempo? Será que ela vai abandonar o mestrado?”  

Considerava importante saber que eu não seria a primeira, nem a última da minha 

turma a engravidar em meio ao mestrado, mas o irônico é que eu era sim, naquele 

momento, a única mulher do grupo a engravidar; os demais, homens com 

companheiras em gestação, não sofreram com indagações, tampouco atrasaram seus 

prazos. Assim, gestação e maternidade consiste também em uma questão de gênero.  

O programa não me colocou impedimentos, mas ao mesmo tempo não sabia muito 

bem como lidar com o meu caso, visto que eu fazia parte da primeira turma. Batalhei 

em campanha solo pelo direito à licença maternidade. Entre idas e vindas, considerei 

aceito meu pedido de licença de seis meses mesmo sem uma resposta formal do 

programa, o que me gerou muita instabilidade e insegurança. E ainda assim, não pude 

me afastar para me dedicar exclusivamente às minhas necessidades e às do meu 

filho. Seria ingenuidade acreditar que poderia parar, e que depois de seis meses 

retomaria tudo como era antes. Nada mais seria como antes.  

E neste instante, além de psicóloga, doula e mestranda, eu sou mãe feminista. Mãe 

de um menino, e que batalha para que ele perca todos seus privilégios enquanto o 

homem branco de classe média que ele virá a ser, se ele for cisgênero. Com a 

maternidade, ganhei novas razões para lutar, por mim e por todas mulheres e mães 

que precisam labutar para ocupar espaços excludentes, como é o caso da academia.  

Convém destacar que esta pesquisa é instigada por compreender os alicerces de 

manutenção das práticas educativas que excluem e violentam homens e mulheres, e 
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na busca por fortificar práticas educativas transformadoras de caráter feministas, que 

mergulho no universo da educação, mais exatamente no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo. 

Na parceria com o meu orientador, adentrei a realidade não só de sala de aula, mas 

dos recreios, banheiros, corredores, cantinas, e observei a realidade dentro e fora das 

salas de aula nas práticas educativas. A partir dessa análise, nesta dissertação, afirmo 

práticas educativas de caráter feminista enquanto caminhos possíveis para 

transformar a escola e a sociedade, por meio da libertação e emancipação, 

especialmente das mulheres. 

1.2 INCÔMODOS E JUSTIFICATIVAS: O CENÁRIO BRASILEIRO NAS QUESTÕES 

DE GÊNERO   

Os anos em que essa pesquisa foi construída - 2016 a 2018 - foram marcados por 

ebulição política, econômica e social, que influenciaram diretamente a vida de 

minorias sociais como as mulheres e as pessoas LGBTQ+7. A caráter de informação 

e localização, podemos listar acontecimentos que interferiram e ainda ecoam na vida 

de grupos sociais específicos. Por exemplo, no ano de 2016, ocorreu o impeachment 

da então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff; na ocasião, a primeira mulher a ser 

eleita no nosso país foi retirada do poder e substituída pelo seu vice Michel Temer.  

O novo governante colocou em pauta uma série de medidas que corroboraram para 

o aumento da desigualdade entre os gêneros. A princípio, foi possível notar o descaso 

com as causas femininas, uma vez que foi constituído um ministério sem a presença 

de uma única mulher. Com a pressão popular, até o final do mandato tentou-se 

convocar algumas mulheres, sem grande expressividade.  

                                            

7 LGBTQ+ sigla designada para o movimento da diversidade sexual e de gênero na qual as legras da 
sigla significam L: Lésbicas; G: Gays; B: Bissexuais; T: Transgênero, Travesti e Transexual; Q: Queer; 
E o símbolo + que evidencia tudo no espectro do gênero e sexualidade que as letras não descrevem. 
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Soma-se a isso a reforma da previdência (PEC 287), que foi retomada por Temer 

assim que assumiu a presidência. Dentre vários pontos dessa PEC, um deles diz 

respeito à equiparação entre os sexos da idade para a aposentadoria. Cabe destacar 

que a idade diferenciada reconhecia os preconceitos do mercado de trabalho e as 

desigualdades referentes às atribuições aos gêneros, dentre elas a remuneração 

desigual entre mulheres e homens, e a sobrecarga diante das jornadas de mulheres 

com serviços domésticos e cuidado dos filhos. Isso pode ser notado no Gráfico 1 a 

seguir, com os dados de 2016 do IBGE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Exame, dados do IBGE (2018) 

 

Gráfico 1 - Desigualdades entre gêneros em 2016 
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Outro ponto da reforma da previdência que atinge as mulheres é alteração das 

pensões por morte; além de modificar as porcentagens do valor do benefício pago, 

também impede que o beneficiário receba ao mesmo tempo pensão e aposentadoria. 

E a resposta porque isso é um fator que atinge diretamente a vida das mulheres 

encontramos ao consultar os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social 

(2016), onde verificamos que as principais beneficiárias de pensão por morte são 

mulheres. Sendo assim, poderemos vivenciar um cenário de viúvas mais miseráveis.  

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social (2016) 

Também é possível citar a reforma trabalhista (lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), 

aprovada durante o mesmo mandato. Esta propôs alteração do decreto-lei referente 

à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O novo texto do projeto de lei confere a 

possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em locais insalubres, 

independentemente do grau de insalubridade (BRASIL, 2017). Além disso, houve 

mudanças quanto à jornada de trabalho que impactam principalmente as mulheres; 

com o fim do tempo de descanso e alimentação dentro da carga horária de trabalho. 

Sabemos que as mais prejudicadas serão as mulheres e, principalmente, as mães, 

que serão ainda mais sobrecarregadas.   

Dentre os movimentos conservadores em evidência nos últimos anos, temos o projeto 

de lei Escola sem Partido, ESP - PL 7180/14 (BRASIL, 2014), chamado por 

educadores e discentes de “lei da mordaça”. Apesar ter surgido em 2014, ano após 

ano o movimento da ESP se aproveita das ondas conservadoras para ganhar força e 

Gráfico 2 - Distribuição etária de beneficiários de pensões por morte na concessão, 

por sexo - 2016 
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tentar ser aprovado. Desde então, o texto da PL 7180/14 já passou por modificações, 

negações e até aprovações em algumas regiões (como lei estadual em Alagoas – lei 

7.800/16 e lei municipal em Campo Grande – lei 8.242/16). Segundo o texto da PL:  

Dispõe sobre o direito dos alunos de aprender, a conduta dos professores na 
transmissão dos conteúdos e acrescenta inciso XIV e parágrafo único ao art. 
3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para dispor sobre o respeito às convicções do aluno, de 
seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar 
sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, 
sexual e religiosa, bem como tornar defesa a inserção de questões relativas 
à ideologia de gênero no âmbito escolar (BRASIL, 2014). 

E ainda propaga que é vedada, em sala de aula, no âmbito do ensino regular, a prática 

de doutrinação política e ideológica, bem como quaisquer outras condutas por parte 

do corpo docente ou da administração escolar que imponham ou induzam aos 

estudantes opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas.   

A proposta também chegou ao Espírito Santo por meio do projeto de Lei 121/2016, do 

deputado estadual Hudson Leal (PTN-ES), sob o pseudônimo de “Escola Livre” 

(ESPÍRITO SANTO, 2016). Todavia, foi arquivada pela Assembleia Legislativa.  

O Movimento Professores Contra o Escola sem Partido (PCESP) reúne educadores e 

educadoras contra as censuras na educação previstas pelo projeto de lei. Segundo 

Caldas (2017, p. 3),  

[...]é um grupo que se apresenta como defensor da liberdade de expressão e 
da liberdade de educar dos professores, afirmando a importância da relação 
dialógica de ensino-aprendizagem entre o docente e os seus alunos. Ao 
contrário dos discursos do ESP, essa liberdade, segundo o PCESP, é 
fundamental para construção de um senso crítico por parte dos alunos e, 
principalmente, para estimular uma consciência cidadã, o respeito à 
pluralidade de valores, de ideias e de comportamentos, e a valorização da 
democracia.  

Essa organização de resistência planificou um mapa colaborativo (Figura 1) para 

acompanhar e marcar os municípios e Estados que tentaram ou conseguiram aprovar 

o ESP.  
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Fonte: Movimento Professores Contra o Escola sem Partido (2017) 

Segundo o mapa do movimento dos professores contra o ESP, 15 estados do território 

brasileiro têm projetos referentes ao ESP tramitando em Assembleias Legislativas, 

seja diretamente o ESP, ou o chamado “escola livre”, ou ainda alguma proibição 

relacionada a conteúdo da “ideologia de gênero”. Em nível municipal, 66 cidades já 

apresentaram esse projeto; desses, nove foram aprovados. 

As diversas versões do mesmo texto8 têm vários pontos em comum, e todos eles 

ferem o direito constitucional garantido pela Magna Carta de 1988 em seu artigo 

primeiro, dos princípios fundamentais enquanto Estado Democrático de Direito: a 

soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e o pluralismo político. O texto do projeto de lei ESP proíbe, entre 

outras ações, o Poder Público de promover, nas escolas, atividades de orientação 

sexual das pessoas estudantes, principalmente conteúdos relacionados ao que se 

denomina ideologia de gêneros – “categoria construída para desqualificar os debates 

                                            

8 PL 121/2016 no ES; lei n. 7.800/16 no Alagoas; lei n. 8.242/16 em Campo Grande; e PL 7180/2014 
em nível nacional, além de vários outros lugares em que ela foi levantada, recusada ou aprovada.   

 Figura 1- Mapa do Projeto Escola sem Partido no Brasil 
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e estudos acerca dos papéis de gênero na sociedade” (CALDAS, 2017, p. 2). Dessa 

forma, impedem que o espaço da escola possa debater e formar cidadãos por meio 

do olhar dialógico e crítico da realidade dos sujeitos.  

Em outubro de 2018, o relator da proposta da Escola sem Partido, deputado Flavinho 

(PSC-SP), apresentou novo texto no qual incluiu o artigo: “O Poder Público não se 

imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer 

forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero” 

(BRASIL, 2018). O texto substituto da PL7180/14 também ampliou o alcance da lei. 

Anteriormente, esta se aplicaria aos livros didáticos e paradidáticos, aos processos 

seletivos para o ensino superior e provas para a carreira de docente. Na nova 

proposta, as regras também valeriam para os demais materiais além dos livros, para 

as políticas e planos educacionais, aos conteúdos e projetos internos das escolas.  

É curioso perceber que Escola Livre, Escola sem partido ou Lei da Mordaça, também 

contraria as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

além de diversos tratados e acordos internacionais como a Carta das Nações Unidas 

e a Declaração dos Direitos Humanos. Isso porque se propõe a criminalizar a atividade 

docente, a fim de limitar os direitos de professores a elegerem conteúdos e se 

posicionarem diante dos temas.   

Além disso, o ESP também vai contra diversos tratados de direitos humanos que 

garantem a liberdade de ensinar e aprender questões sobre gênero como: a 

convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher 

– “Convenção de Belém do Pará” (1994), a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979), a Declaração de Incheon (2015) 

– Educação 2030. Além disso, fere também vários acordos no que diz respeito à 

liberdade de discutir e fomentar questões étnico-raciais.  

Não por acaso que o projeto de lei ESP foi julgado no início de 2017 pelo Supremo 

Tribunal Federal como inconstitucional, por intermédio do ministro Luís Roberto 

Barroso. O ministro afirmou, ao argumentar pela inconstitucionalidade, que este tinha 

conteúdo vago e genérico, o que poderia servir à finalidade inversa ao que dizia 

propor, e então impor ideologias e perseguições. Barroso também afirmou que a lei 

limita os direitos e valores protegidos pela Constituição. Ressalta ainda que, 
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desconfiar dos professores, não faz sentido quando seu papel na sociedade é o de 

avanço da educação, sendo impossível um progresso em ambiente de hostilidade, 

ameaça e risco a todo instante enquanto o docente exerce a profissão. Dessa forma, 

com essa decisão, a aplicação da lei em Alagoas também foi integralmente vedada e 

nas demais câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o país.  

Ainda assim, é importante destacar o contexto em questão, uma vez que ano após 

ano mobilizações com esse caráter têm retornado com a tentativa de censura e 

paralisação de todo o esforço em se combater as violências de gênero e proteção aos 

direitos das minorias sociais. Até mesmo porque, nos dias que antecederam a redação 

final desta dissertação, nosso país elegeu um presidente cuja principal bandeira é 

justamente o proposto pelo ESP. A tendência é termos em breve um cenário 

catastrófico na educação, além de toda representatividade que Jair Bolsonaro possui 

no cenário da homofobia, misoginia e racismo.   

Mesmo que o ESP percorra um caminho de resistência para sua efetivação, nossa 

realidade já é de extrema violência de gênero e preconceito. Misoginia, machismo, 

homofobia, lesbofobia e transfobia são fontes de assassinatos, discriminação e 

desigualdades sociais com números gritantes. Segundo o Mapa da Violência 2015 

(WEISELFISZ, 2015), o Brasil está entre os países com maiores taxas de feminicídio9:  

com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, ele ocupa a quinta posição 

entre 83 países (BRASIL, 2011a, 2011b; ONU, 2010; WAISELFISZ, 2015).  

Além disso, esse Mapa nos mostra que o Espírito Santo ocupa o segundo lugar no 

ranking nacional como o Estado que mais mata mulheres no Brasil, tendo uma taxa 

de 9,3 por 100 mil, sendo Vitória a que ocupa a primeira posição entre as capitais. 

                                            

9 Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher (BRASIL, 2015). A lei 
13.104/2015 alterou o código penal, e qualificou o Feminicídio como crime hediondo no Brasil. As 
motivações frequentes são o ódio, desprezo ou sentimento de perda do controle e direito sobre as 
mulheres. Segundo a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a mulher, no 
Relatório Final, “Feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o controle da vida 
e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando 
cometido por parceiros ou ex-parceiros; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, 
por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da identidade da mulher, pela 
mutilação ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a 
tortura ou a tratamento cruel ou degradante” (CPMI – VCM, 2013, p. 1003). 
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Ainda de acordo com o Mapa, o perfil das mulheres vítimas de homicídio no país é de 

meninas entre 18 e 30 anos e negras. 

O texto do projeto de lei Escola Livre (ou ESP) fala em educação em concordância 

com as convicções dos responsáveis. Então, se os pais são misóginos, machistas e 

homofóbicos e a escola se exclui da educação sexual, essa perversa realidade se 

perpetua. Continuaremos então com escolas amoladoras de facas legitimando a 

morte de milhares de pessoas ano após ano em nosso país, pelo simples fato de 

serem mulheres, se relacionarem com pessoas do mesmo gênero, ou tantos outros 

motivos banais. É a biopolítica10 do “fazer viver” e do “deixar morrer”.  

Convém destacar que esta pesquisa sustenta que a educação deve, sim, discutir 

gênero e sexualidade, uma vez que acredita na escola enquanto lugar de socialização, 

de confronto de ideias, de construção do pensamento crítico, e não como mera 

reprodutora de pensamento dominante. Em 2015, a rede de professoras e 

pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP) publicou um Manifesto pela 

igualdade de gênero na educação, assinado por 113 pesquisadores e grupos de 

estudos, afirmando a importância disso:  

Ao contrário de “ideologias” ou “doutrinas” sustentadas pela fundamentação 
de crenças ou fé, o conceito de gênero está baseado em parâmetros 
científicos de produção de saberes sobre o mundo. Gênero, enquanto um 
conceito, identifica processos históricos e culturais que classificam e 
posicionam as pessoas a partir de uma relação sobre o que é entendido como 
feminino e masculino. É um operador que cria sentido para as diferenças 
percebidas em nossos corpos e articula pessoas, emoções, práticas e coisas 
dentro de uma estrutura de poder. E é, nesse sentido, que o conceito de 
gênero tem sido historicamente útil para que muitas pesquisas consigam 
identificar mecanismos de reprodução de desigualdades no contexto escolar 
(AGÊNCIA PATRICIA GALVÃO, 2015). 

                                            

10 Biopoder é um termo criado originalmente pelo filósofo francês Michel Foucault para referir-se à 
prática dos estados modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos por meio de "uma explosão 
de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações" 
(FOUCAULT, 1999, p. 34).  
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Equidade de gênero não implica abolir as diferenças entre as pessoas, mas garantir 

um ambiente democrático onde a diversidade não se desdobre em desigualdades. 

Precisamos garantir o direito à educação a qualquer cidadã ou cidadão brasileira/o e, 

para que isso ocorra, precisamos construir e fortalecer políticas afirmativas de forma 

a reduzir as desigualdades de gênero. A escola não pode ficar de fora. Nesse sentido, 

como um espaço gerador de preconceito e violência pode manter pessoas na escola?  

Com relação às pessoas LGBTQ+, a LGBTQ-fobia11, tem contribuído para a evasão 

ou expulsão desses alunos do espaço escolar (BENTO, 2008; CARVALHO, 2003), 

privando-lhes do acesso a um direito básico: educação. Especificamente no caso de 

transexuais e/ou travestis, as consequências da expulsão escolar são severas 

(TORRES E PARDO, 2014; BENTO, 2008).  Segundo o Relatório da violência 

homofóbica no Brasil, publicado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (SDH), a transfobia faz com que transexuais e travestis “acabem tendo 

como única opção de sobrevivência a prostituição de rua” (BRASIL, 2016, p. 28).  

No que se refere às pessoas trans, ocorre um efeito “bola de neve”, uma vez que, 

devido às violências sofridas no ambiente escolar, o afastamento dos estudos se torna 

uma saída, e juntamente com o preconceito social, acaba por diminuir as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho (SOUZA, 2016).  As políticas 

públicas desempenham função importante na vida escolar desses alunos, uma vez 

que elas podem determinar tanto sua exclusão, quanto sua permanência no ambiente 

escolar.   

Segundo a Pesquisa Nacional Sobre o Ambiente Educacional no Brasil 2016 (ABGLT,  

2016), 73% dos estudantes LGBTQ já foram agredidos verbalmente por sua 

orientação sexual, 68% por sua identidade de gênero. O levantamento mostra ainda 

                                            

11 Optei por usar o termo LGBTQfobia para abranger maior número de identidades. Segundo DIAS,  O 
termo homofobia compreende qualquer ato, manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Apesar de a palavra homofobia ser usada objetivando 
incluir todos esses segmentos, novas expressões, como lesbofobia, bifobia e transfobia surgem para 
dar ainda mais visibilidade a essas formas de violência específica (DIAS, 2012, p.1). 
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que 60% dos alunos se sentiam inseguros na escola por conta de sua orientação 

sexual e 43% por sua identidade de gênero. 

 

 

Percebe-se que a generalização da violência contra a mulher em nossa sociedade é 

grotesca. Casos de estupros já fazem parte do nosso cotidiano. Uma mulher afirmar 

que sente medo de andar na rua sozinha transformou-se em fato comum, pois está 

sendo naturalizada a violência e o medo. Não é diferente em casos de preconceito 

sexual. Segundo Mott, Michels e Paulino (2017), do Grupo Gay da Bahia (GGB)12, o 

Brasil se mantém no primeiro lugar do ranking mundial de assassinatos homofóbicos, 

reunindo 44% do total de execuções de todo o planeta. O relatório de 2017 de Mortes 

LGBT no Brasil afirma que “[...] a cada 19 horas, um LGBT morre de forma violenta 

                                            

12 Disponível em: <http://www.ggb.org.br/>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

Fonte: Pesquisa Nacional Sobre Ambiente Educacional no Brasil (2016) 

Gráfico 3 - Frequência e motivações das agressões em ambiente escolar 

http://www.ggb.org.br/
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vítima da LGBTfobia, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as 

minorias sexuais” (MOTT, MICHELS, PAULINO, 2017, p. 1). 

Por isso, reforço a educação como via potente de transformação social. Atualmente, 

o cenário de nossas escolas é o de uma educação muitas vezes machista, sexista e 

LGBTQ-fóbica. Como afirmar uma educação libertadora das amarras de uma 

sociedade patriarcal? Existem movimentos de resistência a essas opressões? Como 

os movimentos de resistência de estudantes estão inseridos dentro da escola? São 

algumas das questões que me impulsionaram durante este estudo. 

Além do nada elogiável ranking de homicídio de mulheres, o Brasil é o líder mundial 

de crime contra as minorias sexuais. Em 2016, foram barbaramente assassinadas ou 

se suicidaram um total de 343 pessoas LGBTQ+ no País, ou seja, uma média de uma 

pessoa a cada 25 horas. Em 2017 esse número cresceu, chegando a 445 mortes, 

média de uma pessoa a cada 19 horas vítima de LGBTQ-fobia. Inclusive se mata mais 

homossexuais no Brasil do que nos 13 países onde se criminaliza a 

homossexualidade e onde há pena de morte para essas pessoas (GGB,  2016, 2017; 

ILGA, 2011; ONU, 2010, 2013).  

A seguir (Figura 2), é possível ver a distribuição dos homicídios de LGBTQ+ por estado 

no ano de 2016 e 2017, respectivamente:  

Figura 2 - Mapa dos Assassinatos de LGBTQ+ no Brasil em 2016 e 2017 

 

Fonte: Relatórios de Assassinato de LGBT no Brasil (2016; 2017) 
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Ao contrário da recente, porém importante, conquista das mulheres, na qual o 

feminicídio foi criminalizado (BRASIL, 2015), a homofobia ainda não foi reconhecida 

enquanto crime em nosso país, apesar de já existir desde 2014 o projeto de lei nº 

7582, da deputada Maria do Rosário, que define mecanismos para coibir crimes de 

ódio motivados por descriminação em razão de orientação sexual, identidade e 

expressão de gênero, entre outras formas de intolerância (BRASIL, 2014, 2015). 

Assim como no caso do feminicídio, compreendemos que as violências direcionadas 

às pessoas LGBTQ+ não são crimes comuns, já previstos na legislação brasileira. 

Trata-se de tipos específicos de violação de direitos. Por isso, as transgressões contra 

esse grupo têm a característica do que as norteia; estão enraizadas na negação do 

direito a ser pessoa, e por isso esses atos são chamados de crimes de ódio (REIS, 

2018; ONU, 2013). 

1.3 APOSTAS E OBJETIVOS 

Nesta pesquisa, proponho a educação enquanto via potente para mudar esse cenário 

truculento das violências de gênero. A intervenção não se enquadra no perfil de 

atuação restrita em sala de aula, uma vez que tenho como alicerce a ideia da 

construção de espaços educativos também nos corredores, banheiros, quadras, 

secretarias, e inclusive em espaços não institucionais. Dessa forma, a pesquisa 

intervenção, embora ocorrida sob o teto de uma instituição de ensino socialmente 

estabelecida, não se limita às práticas educativas docentes, mas abrange aquelas 

exercidas inclusive por estudantes e demais servidores do espaço escolar. 

A intenção foi a de construir conhecimentos sobre a temática de gênero junto aos 

discentes do Ifes no campus Centro Serrano, com vista a desenvolver intervenções. 

O que a juventude estudantil já produzia e poderia construir sobre práticas educativas 

de caráter feminista? Busquei compreender como se caracterizavam as práticas 

educativas presentes no Instituto, e ainda como elas interferiam nas relações entre 

docentes, discentes e outros, bem como no processo de ensino-aprendizagem. Sendo 

assim, o objetivo geral da pesquisa foi a de propor espaços de diálogo e construção 

de conhecimentos sobre a temática de gênero e sexualidade, inclusivas e acolhedoras 
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no âmbito do Ensino Médio. O estudo ocorreu com o propósito de responder essas 

indagações e demandas. Nesse cenário, tracei os seguintes objetivos específicos 

como norte a seguir ao longo de todo o processo:  

• Investigar como as possíveis práticas educativas sexistas se apresentavam no 

Ensino Médio do Ifes no campus Centro Serrano; 

• Identificar e discutir sobre as relações de gênero e práticas educativas de 

caráter feminista aos discentes do Ensino Médio do Ifes no campus Centro Serrano; 

• Construir e apresentar um material educativo que respondesse às demandas 

levantadas junto aos participantes, a fim de propor práticas transformadoras do Ensino 

Médio;  

• Validar o material educativo em instituições educacionais de nível médio.   

1.4 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo foi organizado em cinco capítulos, além das referências e apêndices. No 

primeiro, intitulado “Para começo de conversa”, abordei a minha trajetória pessoal e 

profissional que me aduziram ao tema de pesquisa, apresentei dados que embasam 

a importância deste estudo e justifiquei o porquê de defender a discussão de gênero 

nas escolas. Trata-se de informações sobre pesquisas feitas por órgãos 

governamentais (como Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do 

Trabalho Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos para as 

Mulheres e Secretaria de Educação), além de trabalhos e dados levantados por 

grupos auto-organizados como Movimentos Sociais e Associações, principalmente 

vinculados ao movimento feminista, LGBTQ+, de educadores/as e alunos/as. Foram 

esses dados que nortearam minhas indagações, justificativas e objetivos de pesquisa.  

O capitulo dois, “Conversas Teóricas”, se destina à revisão bibliográfica sobre o 

conceito de gênero em diálogo com o movimento feminista. Em destaque, dialoguei 

com as autoras Butler (2014), Beauvouir (1980), Hooks (2013), Louro (2003; 2014) e 

Scott (1995; 2005), bem como outros estudiosos e estudiosas da temática de gênero. 
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Em seguida, apresento o capítulo “Fazer Pesquisa: uma afirmação ético-política”, que 

discorre sobre os procedimentos metodológicos adotados ao longo do estudo. É neste 

que também relato as experiências vivenciadas em campo de intervenção. Nele, 

discorro sobre os afetamentos como pesquisadora, e sobre as análises e 

conhecimentos produzidos juntos aos discentes ao longo dos círculos de conversa 

sobre gênero, no Ifes campus Centro Serrano. 

O capítulo quatro é destinado ao processo de construção e validação do produto 

educacional. Nele, apresento o produto no formato mídias educacionais, descrevo sua 

elaboração, justificativa e vinculação com a pesquisa. Também evidencio os dados 

referentes aos processos de validação com o público alvo a quem o produto se 

destina.  

No capítulo cinco encaminho para o encerramento deste estudo. Neste, teço minhas 

considerações finais de uma conversa que está distante do fim. Reforço a relevância 

afirmarmos mais espaços educacionais acolhedores e transformadores das questões 

de gênero. Aponto ainda as dificuldades encontradas ao longo da pesquisa e 

encaminho novos direcionamentos para a continuidade do trabalho em gênero e 

educação.  
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2 CONVERSAS TEÓRICAS: A VOZ DAS MULHERES 

Neste capítulo, início uma conversa teórica dos principais conceitos que nortearam a 

prática educativa na qual se sustenta esta pesquisa. Inicialmente, argumento sobre o 

conceito de gênero e sua relação com o movimento feminista.  

2.1 FEMINISMOS E AS CONCEPÇÕES DE GÊNERO 

Desde sua emergência, os estudos de gênero já passaram por diversas modificações. 

Mudanças que não se enquadram no ideário histórico evolucionista, mas configuram 

um leque de diferentes perspectivas de apostas políticas e posicionamentos 

filosóficos. Nesta seção, me proponho a problematizar o conceito de gênero, e para 

isso, teço as análises sob o prisma das lutas políticas e sociais de movimentos 

interessados na construção de práticas e conhecimentos nesse campo. Isso posto, 

dialogo com estudiosas e militantes para  subsidiar as apostas dessa pesquisa. 

Segundo Louro (2014), estudiosa do campo dos chamados estudos feministas, “as 

palavras fazem história” (p. 18). Nesse sentido, o conceito de gênero está francamente 

ligado à história do movimento feminista. Ou seja, trata-se de um conceito implicado 

“linguística e politicamente” (LOURO, 2014, p. 14) nas lutas feministas. 

Para compreender sobre o lugar do qual falo, bem como do quê falo, se faz necessário 

que retomar, ainda que resumidamente, a trajetória do movimento feminista. Este 

exercício nos auxiliar a analisar o lugar que ocupamos.  

É comum encontrarmos registros sobre o movimento feminista ocidental que o 

dividem didaticamente em ondas, sendo a primeira delas relativa às mulheres, em sua 

maioria branca e de classe média, que lutaram por ampliação e reconhecimento dos 

seus direitos civis e econômicos (BEDIN, CITTADINO, ARAÚJO, 2015; NARVAZ, 

KOLLER, 2006).  

Esse primeiro período reúne grande atividade feminista desenvolvida principalmente 

no Reino Unido e nos Estados Unidos, conhecida posteriormente como o movimento 
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das Sufragistas13. Apesar de sabermos que as lutas das mulheres existem antes 

mesmo de sua constituição enquanto movimento organizado, muitas estudiosas 

consideram as atividades das sufragistas como o marco inicial do feminismo.  

A princípio, as feministas se organizaram e protestaram principalmente contra as 

diferenças contratuais, o direito à propriedade e os casamentos arranjados sem o 

consentimento das mulheres. A primeira onda se destacou por contestar de forma 

mais intensa o direito ao poder político e à cidadania, isto é, direito à educação, posses 

de bens e divórcio.  

Essa conjuntura pode ser considerada longa e extensa por tratar de questões que 

romperam padrões muito fortes e resistentes das sociedades da época, o que significa 

dizer que as conquistas se sucederam de forma lenta. A respeito disso, cito o direito 

ao voto, que só foi permitido às mulheres com mais de trinta anos no Reino Unido a 

partir de 1918; nos Estados Unidos, em 1919; no Brasil, apenas em 1932. Outra 

importante pauta do movimento sufragista brasileiro foram as lutas pelo fim da 

escravidão (PINTO, 2010). 

A principal crítica à movimentação da primeira onda incide sobre as bandeiras 

levantadas para beneficiar apenas as chamadas feministas liberais, em sua maioria 

mulheres brancas de classe média alta. Todavia, é notória a influência dessas lutas 

também na classe trabalhadora, uma vez que a busca pelos direitos civis e 

econômicos contemplavam também a luta contra a exploração e opressão vivida pelas 

mulheres trabalhadoras dos centros fabris. Dessa forma, não se pode deixar de 

destacar a militância socialista destas para o fortalecimento da primeira onda do 

feminismo (HOOKS, 2013; LOURO, 2014). 

Na chamada segunda onda, o feminismo se voltou – além das preocupações sociais 

e políticas – para construções propriamente ditas teóricas, provenientes da 

                                            

13 O termo sufragista (suffragette) referia-se às mulheres que lutaram pelo direito ao voto no Reino 
Unido, termo esse usado primeiramente pelo jornal Daily Mail, no final do século XIX. Aos poucos, o 
termo deixou de ser usado de forma pejorativa, e foi assumido pelas ativistas. Em contrapartida, as 
militantes norte-americanas não adotaram a palavra e preferiram ser chamadas de sufragistas 
(NAZÁRIO, 2009). 
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consolidação do movimento. Foi nesse período histórico que obras como Le deuxième 

sexe, de Simone Beauvoir (1963), The feminine mystique, de Betty Friedan (1963) e 

Sexual politics, de Kate Millett (1969), tornaram-se clássicas e marcaram o 

pioneirismo da atuação das militantes no universo acadêmico (LOURO, 2014). 

Esse ápice ficou marcado pelos estudos da mulher, que inicialmente tratavam 

basicamente de descrições das condições de vida destas, demarcando as 

desigualdades sociais, políticas, econômicas e jurídicas em que viviam (e ainda 

vivem). Esses relatos foram importantes meios de delatar as opressões e submissões 

das mulheres em relação aos homens. Nesse viés, os estudos das mulheres 

evidenciaram todo um processo de invisibilização dessas enquanto sujeitos, inclusive 

pela própria ciência.  

Foi através do movimento social feminista que se evidenciou na ciência 
acadêmica a ausência do conhecimento sobre as questões específicas da 
mulher. O feminismo apresentou o desconhecimento da ciência 
androcêntrica sobre o corpo, a saúde e a sexualidade femininas, sobre a 
violência, estupro e incesto ocultos dentro da moradia, entre outras questões 
sociais que requerem um olhar multi/inter/transdisciplinar (FREITAS; 
CARVALHO, 2015, p. 271). 

Essas investigações levantaram documentos, produziram dados estatísticos e deram 

voz àquelas que estavam silenciosas e silenciadas, evidenciando áreas, temas e 

problemas que até então não habitavam o espaço acadêmico. Às mulheres brancas, 

era destinado apenas o espaço privado, por conseguinte os discursos diziam respeito 

ao mundo doméstico, e a partir desse momento foi possível discutir a ocupação das 

mulheres em outros espaços como indústria, academia e escolas. Assim como 

questões antes silenciadas, como a liberdade sexual feminina (HEILBORN, 2004; 

LOURO; NECKEL; GOELLNER, 2003; LOURO, 2014).  

A autora bell hooks14 (2013) nos apresenta uma problematização acerca do 

distanciamento das teorias feministas da prática feminista em si. Ela defende uma 

educação feminista libertadora, apontando a importância da produção teórica 

                                            

14 Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks (em letras minúsculas), é uma 
autora, feminista e ativista social estadunidense.  
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feminista que seja acessível e significativa nas multiplicidades que formam os sujeitos 

como gênero, raça, classe social, sexualidade. Do ponto de vista de hooks (2013), 

Ainda temos que fazer uma revolução feminista no plano coletivo. [...] Nossa 
busca nos leva de volta onde tudo começou, àquele momento em que uma 
mulher ou uma criança, que talvez se imaginasse completamente sozinha, 
começou uma revolta feminista, começou a dar nome à sua prática – 
começou enfim, a formular uma teoria a partir da experiência vivida. [...] 
podemos criar uma teoria feminista, uma prática feminista, um movimento 
feminista revolucionário capaz de se dirigir diretamente à dor que está dentro 
das pessoas e oferecer-lhes palavras de cura, estratégias de cura, uma teoria 
de cura. [...] fazer essa teoria é o nosso desafio. Em sua produção jaz a 
esperança da nossa libertação, em sua produção jaz a possibilidade de 
darmos nome a toda a nossa dor – de fazer toda a nossa dor ir embora. Se 
criarmos teorias feministas e movimentos feministas que falem com essa dor, 
não teremos dificuldade para construir uma luta feminista de resistência com 
base nas massas. Não haverá brecha entre a teoria e a prática feminista 
(HOOKS, 2013, p. 103-104, grifo nosso). 

Nesse sentido, a discussão levantada pela escritora é imprescindível para o 

movimento feminista e para qualquer mobilização de recusa, pois nos direciona a um 

maior engajamento frente às lutas e conquistas - além de abrir o campo de 

visão/análise para vislumbrar as transformações sociais empreendidas em prol da 

ampliação dos direitos das mulheres. 

Para a política e para as ações jurídicas tradicionais, a definição de sujeito é 

fundamental, uma vez que “os sujeitos jurídicos são sempre produzidos pela via da 

exclusão” (BUTLER, 2014, p. 18-19). Dessa forma, ao movimento feminista não basta 

compreender como as mulheres podem se fazer representar de forma mais forte na 

linguagem e na política, mas também se faz necessário investigar como o sujeito do 

feminismo é produzido e reprimido pelas mesmas estruturas das quais se busca 

emancipação, sendo por via das políticas públicas e regulamentação jurídica 

(BUTLER, 2014). 

É na chamada segunda onda que o conceito de gênero passa a ser explorado 
por estudiosas/os do feminismo em oposição à ideia de existência de uma 
essência do ser feminino, o que vai levar ao questionamento dos 
fundamentos do determinismo biológico que pretendeu justificar a 
desigualdade entre homens e mulheres a partir de suas diferenças físicas 
(SANTANA, 2014, p. 87). 

Conforme Santana (2014), nesse período da história as lutas do movimento feminista 

já não projetavam apenas conquistar direitos civis, mas pretendiam denunciar as 

condições de opressão cultural masculina e, também, elaborar estratégias para 
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proporcionar às mulheres autonomia política, econômica e de seus corpos e desejos. 

Anteriormente, na conhecida primeira onda, as lutas das feministas não tinham nitidez 

das questões referentes à relação homem/mulher, ainda que a conquista de direitos 

civis de alguma forma propiciasse um abalo nessa relação de dominação.  

Foi apenas na segunda onda do movimento feminista que os estudos se direcionaram 

para as condições subjetivas de ser mulher, discutindo a relação homem/mulher em 

direção ao campo do masculino/feminino. Com isso, novas nuances de conceito de 

gênero foram incorporadas aos estudos sobre sexualidade, passando a dar ênfase 

aos aspectos culturais e sociais.  

No que concerne aos estudos sobre as relações de homens e mulheres, assinalo a 

importância de se observar não exatamente seus sexos, mas o que socialmente se 

construiu sobre esses. “O debate vai se construir, então, por meio de uma nova 

linguagem, na qual gênero será um conceito fundamental” (LOURO, 2014, p. 25).  

Para Louro (2014), foi por meio das feministas anglo-saxãs que o conceito gênero 

(gender) passou a ser usado como distinto de sexo (sex). De forma a “rejeitar um 

determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual” 

(SCOTT, 1995, p. 72), elas desejavam acentuar, pela via da linguagem, “o caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” (LOURO, 2014, p. 25). 

Não se trata de uma tentativa de negar o desenvolvimento biológico dos corpos, mas 

de demarcar a construção social e histórica produzidas sobre as questões biológicas. 

A partir do conceito de gênero, buscamos compreender como as características 

sexuais (hormônios, órgãos sexuais, entre outras) são representadas no social, uma 

vez que é nesse campo que se (re)produzem as desigualdades entre os sujeitos, 

levando em consideração que essas são justificadas nas diferenças biológicas.  

Por meio da noção de gênero, essas justificativas são evidenciadas não mais na 

biologia, mas em questões de cunho sócio histórico. Dessa forma, conforme assegura 

Louro (2014), o conceito de gênero nos serve como ferramenta analítica e ao mesmo 

tempo como ferramenta política, ou seja, é por meio da análise das relações de gênero 

que se torna possível traçar batalhas pela extinção das desigualdades sociais entre 
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os gêneros, bem como das violências e exclusões justificadas por naturalização das 

diferenças. 

Nos estudos, as concepções de sexo e gênero são entendidas como distintas, embora 

essa separação seja polêmica entre setores conservadores no Brasil e no mundo. Em 

linhas gerais, o sexo envolveria aspectos biológicos e anatômicos, enquanto gênero 

abarcaria aspectos políticos das identidades sexuais (CARLOTO, 2001). 

Demarcar o conceito de gênero faz com que precisemos pensar de modo plural sobre 

as noções de ser mulher e ser homem, uma vez que essas são experiências que 

levam em conta diversos aspectos além do sexo biológico, por exemplo, contexto 

histórico, variáveis étnicas, religiosas, raciais e de classe. Isso posto, ao refutar a 

definição de gênero, coloca-se em xeque as justificativas que levam à manutenção da 

desigualdade, que se baseiam puramente na diferenciação dos sexos biológicos 

(BOURDIEU, 2012).  

Exemplo nítido dessa prática biologizante é a justificativa da inferiorização intelectual 

das mulheres devido à diferença na dimensão craniana, menor que a dos homens. 

Face ao exposto, Simone de Beauvoir em sua obra ‘O segundo sexo’ problematizou 

o processo de construção social da mulher enquanto a inversão do homem, isto é, 

uma versão defeituosa do homem, pela ausência do pênis: “O homem é o Sujeito, o 

Absoluto; ela é o Outro” (BEAUVOUIR, 1980, p. 10).  

Cabe destacar que nem mesmo a ideia de sexo biológico é algo que sempre existiu, 

pois até o período da renascença não havia distinções entre feminino e masculino. A 

historiadora Joan Scott, assim como a filósofa Judith Butler, conceituaram gênero sob 

a visão construtivista social, afirmando que, tanto o conceito de sexo quanto o de 

gênero seriam formas de saber, conhecimentos das diferenças sexuais dos corpos, 

ou seja, conceitos históricos passíveis de genealogia (LOURO, 2014). Dessa forma, 

naturalizar a definição de sexo o colocaria em status ahistórico.  

Afirmar que tanto gênero quanto sexo são cabíveis em um tempo e espaço não 

significa dizer que pênis e vagina só passaram a existir em dado momento histórico, 

quando os termos foram inventados, mas sim, implica dizer que a sua existência e 
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demarcações só fizeram sentido a partir de um olhar cultural e dos discursos 

construídos sobre eles (SENKEVICS, 2012).  

Neste estudo, não corroboro com a relação entre gênero e sexo como sinônimos, 

tampouco como causa e consequência. O conceito de gênero já surgiu com caráter 

político, isto é, ele representa não um sujeito, mas toda uma teia/rede de relações 

sociais. É uma ilustração do sujeito por meio de uma classificação. Além disso, o 

gênero não consiste apenas em uma noção cultural ao que cabe aos sexos, sendo 

esses já previamente definidos. Ele designa todo aparato de produção, que também 

inclui os sexos, e esses não operam em um movimento causal. 

O gênero é produzido por uma maquinaria repleta de dispositivos, e não apenas sobre 

os sexos os corpos estão constituídos (BUTLER, 2014). Por conseguinte, ao pensar 

o emprego do termo, o movimento feminista criou um meio de chamar atenção para 

as práticas hierarquizantes presentes nas relações, e com isso reivindicar a defesa da 

igualdade entre os sexos, e reconhecimento da situação de desigualdade vivenciada 

pelas mulheres. De acordo com Borges (2015, p. 25),  

(...) gênero passa a ser utilizado para indicar o saber em relação às diferenças 
sexuais, que não é “puro” ou separado do contexto discursivo das relações 
sociais e por isso, as representações históricas ajudam a produzir o gênero 
no presente e descortinam a disputa política na qual as relações de 
subordinação e dominação se constituem nas práticas cotidianas e nas ideias 
que ordenam o modo de entender o mundo, que para Scott (1995) são: os 
símbolos culturais com representações múltiplas dos gêneros; as afirmações 
normativas que interpretam o sentido de cada gênero, como uma oposição 
binária e que rejeitam outras posições alternativas; a análise da dimensão 
política de forma histórica, tanto nas organizações sociais como nas 
instituições, que descubra sob a aparente fixidez na representação binária 
dos gêneros; e a identidade subjetiva no aspecto do gênero assim como as 
representações simbólicas do masculino e feminino (BORGES, 2015, p. 25). 

Vale observar que os próprios conceitos de mulher e de feminino têm sido objetos dos 

Estudos Feministas, com a finalidade de desconstruí-los, uma vez que em quaisquer 

tentativas de discutir o que esses termos têm em comum com os sujeitos é incipiente, 

perdendo-se a potência da diferença (FREIRE, 2013).  

Em meio a essa aposta de desconstrução, foi se configurando o que viria a se chamar 

terceira onda do movimento feminista, cujo foco estava em questões da diferença, 

principalmente entre as próprias mulheres. Desconstruiu-se, assim, a categoria 
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mulher composta de sujeitos homogêneos que sofrem as mesmas opressões e 

passam pelos mesmos problemas.  

Na terceira onda, foi delineada a importância das diferenças, apontando para uma 

compreensão de que homens e mulheres não são iguais, e nem mesmo as mulheres 

são iguais entre si. Existem, sob esse prisma de pensamento, diversas categorias que 

devem ser levadas em consideração, como raça, classe, orientação sexual, identidade 

de gênero ou religião. Diversidade e subjetividades.   

Santana (2014) afirma que, para se compreender as ponderações da terceira onda do 

feminismo, é necessário analisar a interpretação pós-estruturalista do gênero e, 

também, das sexualidades. Joan Scott (1995) é uma das autoras feministas que 

reforçam a análise do conceito de gênero para além de uma questão meramente 

descritiva. Ela chamou a atenção para a necessidade de se pensar a linguagem, os 

símbolos, as instituições, abandonando as classificações binárias e simplistas de 

homem versus mulher, masculinos versus feminino.  

Na terceira onda, as feministas debateram os paradigmas da segunda, analisando o 

que seria ou não benéfico a todas as mulheres. Nesse momento, houve cisão entre 

aquelas que enfatizavam a igualdade e as que destacavam a diferença. Momento 

conhecido, inclusive, como feminismo da diferença (SANTANA, 2014).  

Gênero e sexualidade passaram a ser introduzidos nas discussões pós-estruturais, 

pós-fundacionais e pós-coloniais (grupo conhecido como teorias pós-críticas15), pois 

esse é o conjunto de teorias que se propõem a problematizar o cenário pós-moderno. 

Importante destacar que ser ‘pós’ algum movimento - estruturalismo, colonialismo, 

modernismo, fundacionalismo, marxismo - implica problematizar esse mesmo 

movimento ou escola de pensamento. Ser ‘pós’ não possui objetivo de significar que 

                                            

15 Conjunto de teorias chamadas pós-críticas é uma expressão utilizada para se referir àquelas que 
questionam os pressupostos das teorias críticas, marcadas pelas influências do marxismo, da Escola 
de Frankfurt. Os pressupostos do pós-estruturalismo questionam a visão marxista que marca a 
supremacia da economia às demais variáveis. Os pós-coloniais estudam os efeitos políticos do 
colonialismo nos países colonizados (LOPES, 2013).  
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essa abordagem está em um avanço linear, nem se propõe a apagar as questões e 

levantamentos que o tal movimento construiu (SANTANA, 2014).  

Tal como Louro (2014), acredito que uma das mais significativas marcas dos estudos 

feministas é seu caráter político. Se na ciência dita tradicional ou cartesiana 

prescreve-se a objetividade, a neutralidade, o distanciamento e a isenção, os estudos 

feministas assumem, com ousadia, que as questões discutidas são históricas, até 

mesmo pessoais, e que o estudo destas tem pretensão de mudança. Assim, as 

características da ciência cartesiana/positivista são problematizadas, subvertidas e 

transgredidas. 

Ao se considerar o gênero uma categoria de análise, se propõe um pensamento 

múltiplo e plural, analisando as representações sociais e o que foge às justificativas 

biológicas e culturais da desigualdade, rompendo também com o pensamento 

dicotômico de gênero. Isso porque os sujeitos que constituem a dicotomia não são 

apenas homens e mulheres, mas pessoas de diferentes classes sociais, raças, 

religiões e idades. Ao se fazer historiografia do sexo, busca-se dissolver a dicotomia 

sexo versus gênero, pois essa bipartição limita as possibilidades dos gêneros, além 

de exigir uma coerência total entre sexo, gênero e desejo, o que Butler (2014) chama 

de ordem compulsória, ou seja, ter uma forma esperada de ser, sentir e se comportar. 

Romper com um pensamento binário significa reconhecer que as relações sociais 

(sejam elas quais forem) não emergem por uma via única; ou então, existem inúmeros 

vetores que atuam no plano existente entre as imagens causa e efeito. Imaginemos 

uma bailarina: enquanto esta realiza movimentos, é provável que a plateia leiga se 

foque nas posições que ela executa enquanto dança. Num pensamento dicotômico, 

só enxergaríamos a bailarina e a dança. A segunda, como efeito da primeira. A 

bailarina, como causa da dança. Todavia, para que os movimentos do corpo ganhem 

contorno, isto é, se tornem posições/passos, é preciso considerar as forças 

heterogêneas que atuam sobre o corpo que, naquele momento, se relaciona com a 

dança. Gravidade, concentração, treino, estrutura corporal e condições emocionais 

são fatores que, atrelados, permitem-nos visualizar o movimento do corpo que baila. 

Em uma analogia um tanto simples, as micropolíticas são parte do conjunto de forças 

que atravessam as relações constituídas em torno de uma imagem. No que tange ao 
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gênero (a imagem), romper com o pensamento dicotômico implica considerar as 

forças/práticas que atravessam sua constituição sócio histórica (atuação dos 

movimentos feministas, por exemplo). Trata-se de analisar os efeitos que vêm 

emergindo do modo como nos relacionamos com a ideia de gênero ao longo da 

história, e não apenas visualizá-la - a ideia, a noção, o conceito - como uma forma que 

representa (COIMBRA, NASCIMENTO, 2008).  

Para Louro (2014), a aposta está na perspectiva da diferença, para além da noção de 

homem dominante e mulher dominada. Ela afirma ainda que, existindo uma rede de 

poder, os gêneros se produzem na e pelas relações de poder. As mulheres, para a 

autora, não são desprovidas de poder, e o exercício deste se dá entre os sujeitos que 

resistem e que são também inerentes à liberdade.  

Ainda nesta perspectiva, temos a chamada ‘analítica queer que, fundamentada em 

Foucault, defende “a visão pós-identitária e fragmentada em relação ao pensamento 

identitário/binário hegemônico sobre a sexualidade e os estudos de gênero” (SOUZA; 

CARRIERI, 2010, p. 47). Os autores entendem que essa abordagem não pretende 

negar a existência das hierarquizações de poder nas relações de gênero em diversos 

espaços da sociedade, nem mesmo ignorar a presença dos discursos que buscam 

inferiorizar as mulheres nessas relações. 

Isto porque a guerra contra a mulher não estaria apenas em um plano 
puramente ideológico, que supostamente separaria discursos de práticas, 
mas nos ‘discursospráticas’, ou seja, também na materialidade física 
(FREIRE, 2013, p. 27).  

É marco de referência, ademais, a teoria foucaultiana, que traçou uma história da 

sexualidade, compreendendo-a como uma invenção social que se constitui a partir de 

múltiplos discursos sobre o sexo. Para Foucault (1997), esses discursos regulam, 

normalizam, instauram saberes e produzem verdades sobre a sexualidade. Todavia, 

por um processo de desconstrução, é possível perturbar essa ideia de relação de via 

única (dominado/dominador), e observar que o poder se exerce em várias direções. 

Ou seja, os grupos ditos dominados são, muitas vezes, capazes de construir lugares 

de resistência e de exercício de poder (LOURO, 2014).  

Conforme Foucault (1997), o poder é produtor de subjetividades e saberes, estando 

presente em discursos do cotidiano. Ao traçar uma história da sexualidade, o filósofo 
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argumenta que a sexualidade é produção de um conjunto de saberes e discursos 

envolvendo o sexo que passou a ter status de verdade. Em sua obra, ele identifica 

quatro conjuntos sobre os quais se desenvolvem os mecanismos de saber e poder 

sobre o sexo, sendo eles: a histerização da mulher, a pedagogização do sexo da 

criança, a socialização das condutas de procriação e a psiquiatrização do prazer 

perverso (FOUCAULT, 1997).  

O autor considera, ainda, que o sexo é “acesso à vida do corpo e à vida da espécie” 

(FOUCAULT, 1997, p. 137), e que por isso, consiste em um importante foco de disputa 

política e econômica, configurando-se no que o autor chama de dispositivo da 

sexualidade. Em artigo intitulado ‘Sobre a história da sexualidade’, Foucault (2000) 

define o termo dispositivo como   

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 
O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos. 
(FOUCAULT, 2000, p. 244. Grifo nosso).  

Convém destacar que analisar a sexualidade como construção sócio histórica produz 

um tensionamento, que nos direciona para desconstrução dos mecanismos binários. 

Fato este que nos abre possibilidade para a inclusão e compreensão de diferentes 

formas de masculinidades e feminilidades construídas socialmente.  

Conceber os gêneros por um viés dicotômico (ou seja, antagonizando masculino e 

feminino), pode produzir uma polarização tal, que todos os sujeitos que não se 

enquadram em uma dessas duas formas são imediatamente desprezados na 

categorização de papéis de gênero (LOURO, 2014). Assim sendo, mulheres e homens 

que vivem feminilidades e masculinidades de forma distinta do prescrito aos papéis 

de gênero tradicionais não são reconhecidas como verdadeiros/verdadeiras homens 

e mulheres.  

Os papéis de gênero seriam basicamente padrões ou regras arbitrárias que 
uma sociedade estabelece para seus membros e que definem seus 
comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de se portar... 
através do aprendizado de papeis cada um/uma deveria conhecer o que é 
considerado adequado e inadequado para um homem ou uma mulher numa 
determinada sociedade, e responder a essas expectativas. Ainda que 
utilizadas por muitos/as, essa concepção pode se mostrar redutora ou 
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simplista (...). Ficariam sem exame não apenas as múltiplas formas que 
podem assumir as masculinidades e as feminilidades, como também as 
complexas redes de poder que constituem hierarquias entre os gêneros 
(LOURO, 2014, p. 28).  

Em geral, para as chamadas teorias pós-estruturalistas do gênero, as identidades 

estão sempre se constituindo por meio das formas que vivenciam suas sexualidades, 

bem como se identificam, naquele momento, enquanto masculino ou feminino. Os 

sujeitos masculinos ou femininos não possuem uma identidade fixa e acabada, além 

das questões de gênero, também possuem outras variáveis que os constituem.  

É inegável que, nas diversas relações sociais que vivemos, somos atravessados por 

diferentes discursos, símbolos, representações e prática, e assim, vamos nos 

constituindo enquanto masculinos ou/e femininos, nos orientando em formas de ser e 

estar no mundo. Além disso, acredita-se que essas construções são sempre 

transitórias, sem que exista uma fase da vida onde essa ‘identidade’ estaria pronta e 

acabada (LOURO, 2014). 

Butler (2014), em seus estudos, afirma que a conexão entre gênero e sexualidade não 

deve ser de causa e efeito, e que as consequências de uma relação causal são 

múltiplas - incluindo a homofobia, prática que atribui à violência por considerar tal 

gênero como defeituoso ao não corresponder ao esperado. Ao desconstruir essas 

polaridades antagônicas, é possível afirmar que o polo masculino contém o feminino 

e vice-versa. Portanto,  

[...] é fácil concluir que essa lógica binária é problemática para a perspectiva 
feminista, já que ela nos “amarra” numa posição que é, aparentemente, 
consequente e inexorável. Uma lógica que parece apontar para um lugar 
“natural” e fixo de cada gênero (LOURO, 2014, p. 36). 

Embora a unidade da ideia de mulheres seja muitas vezes chamada para construir o 

que Butler chamou de “solidariedade da identidade” (BUTLER, 2014, p. 24), essa ação 

acarreta em uma divisão por meio da distinção entre sexo e gênero, retornando à 

dicotomia entre sexo e gênero, como se alguma variável pudesse separar o grupo de 

mulheres das não mulheres. Se considerarmos a visão binária na qual os gêneros são 

os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não podemos dizer que ele 

derive de um sexo. Ao se teorizar gênero como radicalmente independente do sexo, 

o próprio torna-se flutuante e, dessa forma, os status homem e masculino podem 
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facilmente ocupar a um corpo feminino ou masculino, e da mesma forma os status 

mulher e feminino podem significar um corpo masculino ou feminino (BUTLER, 2014).   

Algumas perspectivas teóricas feministas afirmam que o gênero é uma relação e não 

um atributo individual do sujeito. Ou seja, não se trataria de um viés de identidade ou 

subjetividade. Neste contexto, o gênero independeria de uma relação social, advindo 

de uma categorização que ocorreria a partir de comparativos em relação a uma 

marcação social, cultural e temporal. Beauvoir e outras estudiosas nessa linha 

afirmam que somente o gênero feminino seria marcado, sendo que a pessoa 

‘universal’ seriado gênero masculino, o gênero feminino seria então o não masculino, 

o outro gênero (BUTLER, 2014).  

Butler (2014) salienta que Irigaray propõe um pensamento acerca da constituição dos 

gêneros, afirmando que tanto o sujeito masculino como o ‘outro’ são “os esteios de 

uma economia significante falocêntrica e fechada, que atinge seu objetivo totalizante 

por via da completa exclusão do feminino” (BUTLER, 2014, p. 29).   

Essas investigações feministas sobre gênero circulam entre posições que o 

argumentam como uma característica secundária das pessoas, e outras segundo as 

quais a própria noção de ‘pessoa’ já seria uma construção machista que exclui a 

possibilidade de pensar a pessoa feminina (BUTLER, 2014).  

Para Wittig, citada por Butler (2014), existem estruturas historicamente 
transitórias, que são distributivas dos direitos de fala e caracterizadas pela 
primazia da heterossexualidade compulsória, permitida aos homens – 
heterossexuais, cisgêneros, brancos, europeus – e negada às mulheres, pois 
a própria concepção de humanidade é masculina. Ao mesmo tempo há a 
construção ontológica da categoria de “humano”, que inclui todos como 
pessoas unificadas e iguais, disfarçando esse antagonismo. A “nomeação” 
do sexo, a prática compulsória e forçosa da identificação sexual, prefigura 
como aparato de dominação sobre os corpos e impõe a ideia nociva de 
“naturalidade” desta divisão. Ainda nas palavras de Wittig: [...] somos 
obrigados, em nossos corpos e em nossas mentes, a corresponder, traço por 
traço, à ideia de natureza que foi estabelecida para nós [...] “homens” e 
“mulheres” são categorias políticas, e não fatores naturais (MAÇÃO, 2016, p. 
24).  

A localização e interpretação de gênero, também objeto de estudo da presente 

pesquisa, se faz de modo a pensar gêneros e sexismo não centrados em um único 

espaço – como as escolas –, e sim permeando os lugares sociais. Esta pesquisa, por 

sua vez, se propõe a estudar as práticas do sexismo no contexto escolar.  
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O sexismo é a expressão das diferentes possibilidades de ação do preconceito e 

dominação dirigidos às mulheres em função da sua condição de gênero. Essas ações 

podem ocorrer de forma pessoal e institucional, sendo um exemplo dessa última as 

políticas salariais que remuneram inferiormente as mulheres em relação aos homens 

na mesma função ou cargo (MESQUITA; EUFRASIO; BATISTA, 2011). Uma das 

possíveis origens do sexismo seria a cultura patriarcal, mecanismo que atua de forma 

a garantir as diferenças de gênero, apoiadas por discursos legais, médicos e sociais 

(FERREIRA, 2004). 

O sexismo está em todas as instituições sociais e, ao perpassá-las, reproduz 

conceitos como o de que sexo é um dado acabado, pronto e fixo. Nesse sentido, não 

possibilita a perspectiva da construção do indivíduo, de forma contínua e inacabada. 

Além disso, o sexismo tem como fundamento ideológico os estereótipos sexuais que 

constroem e reproduzem representações sobre o comportamento de homens e 

mulheres (BEZERRA, 2006). 

Ainda que os estudos sobre gênero continuem priorizando as análises sobre as 

mulheres, uma vez que, como bem vimos, o conceito nasceu dentre as lutas 

feministas, eles estão agora referindo-se também aos homens, buscando-se assim 

evitar as afirmações generalizadas a respeito de ambos (SANTANA, 2014). Embora 

as mulheres sejam o foco de ataque do sexismo, outros desdobramentos também 

limitam e moldam os homens em suas vivências da sexualidade. 

Conforme assinala Ferreira (2004), a relação entre gênero e sexismo se dá uma vez 

que a supremacia e dominação masculina, presentes na ideologia patriarcal, reforçam 

os papéis sociais marcados a cada gênero, sendo esses a base do preconceito. Esses 

preconceitos são direcionados hoje às mulheres que, de alguma forma, conseguem 

fugir do “esperado a elas”, por exemplo, ao desafiar politicamente o poder masculino, 

como é o caso das feministas, e ocupar altos cargos profissionais que estatisticamente 

são uma minoria, mas que vêm crescendo a cada dia. Ferreira (2004) também destaca 

três componentes do sexismo: o paternalismo (a figura do homem provedor de toda a 

sociedade), a diferenciação dos gêneros (sendo o homem do gênero oposto ao da 

mulher, o primeiro desenvolveria uma relação competitiva com ela para manter sua 
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autoestima elevada) e o heterossexualismo (que seria o desejo de dominação do 

homem sob a mulher). 

O conceito de gênero foi então se ampliando e referindo-se também às relações de 

poder historicamente construídas. É nesse novo contexto que ele passa a ser 

considerado como categoria relacional e política (SCOTT, 2005; SANTANA, 2014) 

que se dá em espaços discursivos e históricos, permeados por relações de poder. 

Santana (2014, p. 90), citando Butler (2003), afirma que 

Butler (2003) sugere que o gênero funciona então como um ato performático, 
com efeitos que são produzidos por meio de repetidas afirmações, cujos 
sentidos são conservados ou deslocados numa negociação constante que se 
dá por meio das interações sociais. 

Butler (2014) destaca a necessidade de subverter a ordem compulsória, dissolvendo 

a relação direta de sexo, gênero e desejo. De acordo com a autora, os papéis de 

gênero produzem uma falsa de estabilidade, que é necessariamente heterossexual, 

baseado em duas opções de sexo fixos que se opõem em todas as variáveis que os 

descrevem. São discursos que buscam a manutenção dessa ordem compulsória.  

Em suma, neste capítulo, busquei investigar as construções do conceito de gênero e 

os que a ele se relacionam, em alguns grupos e tendências. Nos próximos, pretendo 

aprofundar nas investigações sobre o conceito de gênero, principalmente quanto a 

sua contextualização nos estudos do campo da educação.  

Como a escola se configura enquanto dispositivo que atua sob as questões de 

gênero? Quais são as práticas que estão sendo construídas pelo pessoal docente e 

sujeitos discentes, e o que elas estão produzindo? Essa pesquisa se propõe a 

investigar essas questões bem como construir propostas de atuação em práticas 

educativas feministas. 
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3 FAZER PESQUISA: UMA AFIRMAÇÃO ÉTICO-POLÍTICA  

A escolha de um modo de fazer precisa estar em harmonia com os referencias teóricos 

que embasam o pensamento analítico e político. Nesse sentido, esta pesquisa se 

enquadra na modalidade qualitativa do tipo participante, com aproximação em relação 

à pesquisa intervenção. Streck (2006) argumenta que essa modalidade - participativa 

- possibilita um repertório de experiências destinadas a extrapolar a oposição 

dicotômica entre sujeito/objeto, pesquisador/pesquisado, conhecedor/conhecido 

internamente nos processos de produção coletiva do saber, tendo como proposta 

promover ações transformadoras. 

A pesquisa nas ciências humanas em uma abordagem dialética, conforme aponta 

Freitas (2009), provoca múltiplas transformações em seus integrantes, ou seja, 

pesquisadores e pesquisados. A ocasião de estudo torna-se uma produção de 

linguagem e uma esfera social de movimentação de discursos, portanto, um espaço 

educativo de comunicação e constituição de sujeitos (FREITAS, 2009, p. 6). Sendo 

ainda uma pesquisa no contexto escolar, que inclui discentes e docentes, podemos 

considerar, também, um espaço de formação.  

A pesquisa intervenção provém de “intervenire (intervir), do latim inter (entre) e venire 

(vir); o vir entre é a mediação para a cooperação. A palavra intervenção apresenta o 

sufixo ação, designando a ação de vir mediada” (GOMEZ, 2013, p. 6). Essa 

modalidade, portanto, constitui-se em uma orientação das pesquisas participantes que 

busca analisar a vida de coletividades na sua pluralidade qualitativa e, com isso, 

admitir uma intervenção de particularidade socioanalítica (AGUIAR, 2003, 1997; 

ROCHA, 1996). 

Considerando essa demarcação de território, este capítulo se destina a apresentar 

minhas experiências em campo, onde me propus a estar junto com jovens do Ensino 

Médio em conversas sobre gênero e temática afins. Sinalizo que não objetivei detalhar 

metodologicamente cada encontro, mas pretendi, com este texto, tratar dos 

analisadores que emergiram do campo de pesquisa e de como eles atravessaram o 

processo das rodas de conversas, uma vez que algo que despontou em um 

determinado encontro teve a tendência de reaparecer em outros.  
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Propus pensar o analisador enquanto não pertencente a um tempo e a um espaço 

definido. A ideia é que ele desloque o tempo e o espaço na pesquisa. Nesse sentido, 

pincei os analisadores sem obrigatoriamente localizá-los em uma oficina, em um 

tempo pré-estabelecido, evitando permanecer presa a uma temporalidade linear. 

Assim como propõe Nietzche, citado por Foucault (1979), afirmo a existência de um 

contínuo formar e desformar histórico, sem pensar nos feitos, na perspectiva de um 

início originário, ou uma forma em essência. Acolho então a contínua fluidez do saber 

em construção a que me propus fazer parte nesta pesquisa.  

É preciso despedaçar o que permitia o jogo consolante dos reconhecimentos. 
Saber, mesmo na ordem histórica, não significa "reencontrar" e sobretudo 
não significa "reencontrar−nos". A história será "efetiva" na medida em que 
ela reintroduzir o descontínuo em nosso próprio ser. Ela dividirá nossos 
sentimentos; dramatizará nossos instintos; multiplicará nosso corpo e o oporá 
a si mesmo. Ela não deixará nada abaixo de si que teria a tranquilidade 
asseguradora da vida ou da natureza; ela não se deixará levar por nenhuma 
obstinação muda em direção a um fim milenar. Ela aprofundará aquilo sobre 
o que se gosta de fazê−la repousar e se obstinará contra sua pretensa 
continuidade. E que o saber não é feito para compreender, ele é feito para 
cortar (FOUCAULT, 1979, p. 27). 

Apresento aos leitores um texto sobre o que me afetou no campo, buscando dialogar 

sobre os deslocamentos do olhar do pesquisador. Os analisadores foram escolhidos 

e não colhidos a fim de buscar uma utópica imparcialidade científica. No fazer 

pesquisa, sob a perspectiva escolhida, é justamente a parcialidade que importa, e é 

nesse contexto que procurei estar em uma imersão ao campo, o que me permitiu ser 

afetada com o que lá vivenciei junto aos jovens; não sobre eles, mas com eles 

(ROMAGNOLI, 2014; POZZANA, 2013; ALTOÉ, 2004).   

Assim como afirmam Paulon e Romagnoli (2010), me faço ser a pesquisadora que 

concebe a subjetividade, tendo em vista um paradigma ético-estético. Nesse viés, me 

proponho a observar os efeitos dos processos de subjetivação, considerando as 

experiências humanas singulares e sem generalizar as experiências vividas em 

campo a outros contextos.  

Esforcei-me a estar em campo e a explorar a implicação, relatando das instituições 

que me atravessaram enquanto pesquisadora. Esse processo de direcionar o olhar 

para o pesquisador em campo pode ser chamado de análise da implicação. Trata-se 

de um tipo de estudo que se posiciona no sentido contrário às abordagens nas quais 
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busca-se uma neutralidade, pois acredita-se que a própria presença do pesquisador 

no campo já modifique, de alguma forma, o objeto de estudo, não havendo uma 

separação entre pesquisar e construir conhecimento. Dessa forma, o pesquisador 

também consiste em um elemento do campo de pesquisa (MONCEAU, 2013; 

LOURAU, 2004).  

Vale mencionar que os atravessamentos das instituições em nós ultrapassam a 

consciência, a assimilação, as vivências individuais e opiniões. Fazer a análise da 

implicação anuncia que esses atravessamentos são efeitos de uma produção coletiva. 

É na busca por atuar sobre as instituições que me proponho a analisar o que me 

aproxima delas e suas implicações. É na análise da implicação que é possível produzir 

conhecimento a partir dos contrastes (ROMAGNOLI, 2014; MONCEAU, 2013).  

Discrepâncias construídas no processo de ida e vinda ao campo onde eu e os 

participantes, pudemos nos entrelaçar e nos afetar, tendo em comum o interesse pelo 

tema proposto; e, por meio do nosso encontrar e afetar, o conhecimento se produz: 

nos intervalos, não direcionados ou dirigidos, porém no que nem sempre foi dito mas 

também foi silenciado, ou ora gritado; mas o que salta, foge e transborda.  

Para alcançar esses deslocamentos, a pesquisa-intervenção, [...], se 
sustenta na invenção e na implicação do pesquisador, baseando-se no 
pressuposto de que o conhecimento é processual e inseparável do próprio 
movimento da vida e dos afetos que a acompanham. [...] A invenção ocorre 
quando há a irrupção do plano das forças que se conectam nos encontros 
“entre” o pesquisador e seu objeto de estudo, nos agenciamentos efetuados 
que se firmam na tessitura do cotidiano da pesquisa. A implicação do 
pesquisador, por sua vez, é um dos mais valiosos dispositivos de trabalho no 
campo, pois é a partir de sua subjetividade que fluxos irrompem, 
agenciamentos ganham expressão, sentidos são dados, e algo é produzido. 
De fato, a implicação diz respeito ao próprio movimento da pesquisa que, 
nessa vertente, seria ligar-se com o “fora” das situações, agenciar. 
(ROMAGNOLI, 2014, p. 49). 

Altoé (2004), ao escrever sobre René Lourau e suas perspectivas sobre a análise 

institucional e implicação, aponta algo que nos é caro ao fazer pesquisa. Ela diz que 

o resultado desta não existe sem todo o processo dela, afirmando ainda que, se o 

resultado da pesquisa for apocrítico, o processo dela é problemático. E é nessa 

problemática que me debruçarei ao longo deste capítulo. 
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3.1 ENTRANDO EM CAMPO 

Nossa análise se inicia situando o contexto no qual o campo de pesquisa está imerso, 

uma vez que não se trata apenas de falar sobre a temática de gênero de forma 

genérica, mas de falar de gênero em uma instituição de ensino historicamente de 

tonalidade tecnicista16. E que, além disso, está situada em uma região rural povoada 

principalmente pelo povo pomerano17.  

Segundo a história18 do então Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), sua biografia 

se iniciou com a oficialização, em 23 de setembro de 1909, no governo de Nilo 

Peçanha, inicialmente sob o nome de Escola de Aprendizes Artífices do Espírito 

Santo, cujo propósito era formar profissionais artesãos, direcionados para exercer o 

trabalho manual com ensino para a vida.  

Em 1937, a Instituição foi renomeada como Liceu Industrial de Vitória e passou a 

formar profissionais para trabalhar na produção em série, mas ainda mantendo 

características artesanais. Já em 1942, a instituição foi transformada em Escola 

Técnica de Vitória, contando com internato e externato, oficinas e salas de aula para 

                                            

16 Tecnicismo consiste em uma linha de ensino adotada no Brasil, entre 1960 e 1970, que deu ênfase 
à tecnologia educacional, transformando professores e alunos em executores e receptores de 
conteúdos elaborados de forma autoritária e sem uma contextualização ao tempo e espaço nos quais 
se estavam inseridos. Além dessas características autoritárias, tratava-se de uma pedagogia não-
dialógica, e ao aluno cabia assimilar os conteúdos transmitidos pelo professor (MENEZES; SANTOS, 
2001). Consideramos que os Institutos Federais (IFs) foram originados do tecnicismo uma vez que, 
durante muito tempo (antes da transição enquanto Instituto), estavam voltados para a formação de 
mão-de-obra para a indústria. Sendo assim, grande parte da sua organização pedagógica buscava a 
racionalização, produtividade e eficiência, características que visavam atender aos interesses das 
indústrias, não abrindo espaço para a criticidade. É possível notar alguns desses aspectos até hoje nos 
IFs ao perceber que os cursos técnicos ainda são voltados, em sua maioria, para a área da indústria, 
e menos para outras áreas de ensino. Possuem, ainda, carga horária elevada para as disciplinas 
técnicas, em comparação as demais áreas de ensino. Também é possível notar distribuição 
desproporcional de cursos técnicos pelos IFs, pois a grande maioria está enquadrada no campo dos 
cursos técnicos voltados pra produção tecnológica e industrial.  

17 Pomeranos são um povo alemão originário da Pomerânia, que veio para o Brasil após a segunda 
guerra mundial, após a derrota alemã. 

18 Dados obtidos por meio dos relatórios oficiais do Instituto Federal do Espírito Santo. Disponíveis em: 
<http:// http:www.Ifes.edu.br>. Acesso em: 18 mai. 2017. 
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atender aos cursos de artes de couro, alfaiataria, marcenaria, serralheria, mecânica 

de máquinas, tipografia e encadernação.  

No ano de 1965, passou a ser chamada de Escola Técnica Federal do Estado do 

Espírito Santo, baseada em um modelo empresarial. Mas sabe-se da existência de 

outras escolas técnicas mais antigas, como as agrotécnicas, no interior do Estado.  

Em 1993, iniciou-se o processo de expansão e descentralização, com a primeira 

Unidade de Ensino Descentralizada, localizada ao norte do estado, em Colatina. Logo 

em 1999, a Escola Técnica passou a ser denominada Centro Federal de Educação 

Tecnológica (Cefet), possibilitando novas formas de atuação.  

Em 2008, com a expansão e união de algumas instituições, constituiu-se o Instituto 

Federal do Espírito Santo. Dessa forma, as unidades de Ensino do Cefetes - Vitória, 

Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, Aracruz Linhares e 

Nova Venécia - e as Escolas Agrotécnicas - de Alegre, Santa Teresa e Colatina -  

passaram a ser campi do Instituto.  

Convém recordar que esta pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação do 

Espírito Santo (Ifes), no campus de Centro Serrano (Figura 3). Este faz parte do 

programa de expansão da rede federal de ensino e conta com a colaboração do 

Consórcio Intermunicipal para a implantação do Ifes – Campus Centro-Serrano, 

formado pelos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos 

Martins. Esse campus teve inauguração oficial em março de 2015, com o início do ano 

letivo para as primeiras turmas do curso Técnico em Administração Integrado ao 

Ensino Médio. 

 Figura 3 - Foto panorâmica do IFES Campus Centro Serrano 

Fonte: acervo da autora (2017) 
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Ao conhecermos a trajetória histórica do Ifes, podemos notar que, na própria lei de 

criação dos Institutos Federais de Educação, de nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), há 

prevalência de um discurso que direciona a educação profissional e tecnológica dos 

institutos como emancipatória. Um dos objetivos primordiais dos institutos é o de 

“derrubar as barreiras entre ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência 

e cultura na perspectiva da emancipação humana” (PACHECO, 2010, p. 14).   

Conforme Pacheco (2010), a proposta de educação integral está em implantação, e 

ela não é livre de preferências e inclinações do poder econômico e político. Para que 

não se penda a uma formação tecnicista, é preciso compreender que tanto a formação 

humana como a capacitação técnica são complementares, podendo ambas 

constituírem a educação de modo integrado e emancipatória (FREIRE, 1983; ZATTI, 

2016, PACHECO, 2010).  

Isso posto, é inegável a oportunidade que se tem de levar temáticas que emergem da 

vida para dentro dos institutos. Mas também é notória a dificuldade que é disputar 

constantemente com o que está enraizado como de maior importância, como é o caso 

das disciplinas tecnicistas e mercadológicas. 

 3.1.1 A Encomenda 

O desenvolvimento desta pesquisa nesse espaço ocorreu no final de 2016, a partir do 

convite para conduzir, junto à psicóloga Lara Rocha, companheira de trabalho, uma 

oficina de gênero e sexualidade com um grupo de 120 estudantes dos terceiros anos 

do Ensino Médio Integrado ao curso técnico de Administração. Até esse momento, a 

pesquisa se encaminhava para outra unidade desse mesmo Instituto, mas conhecer 

esse campus me despertou a memória de um retorno ao trabalho que realizei desde 

a graduação em psicologia, com metodologia das oficinas enquanto construção de 

conhecimento e promoção de saúde (projeto de extensão interdisciplinar, com o foco 

em discussões sobre sexualidade e prevenção DST/aids). Na Figura 4, da esquerda 

para a direita, estão: psicóloga Lara Rocha, Professora Mariana Petri e psicóloga 

Isadora Padilha. 
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Figura 4 - Foto da equipe responsável pela oficina sobre sexualidade e gênero 

Fonte: acervo da autora (2016) 

Nesse encontro, trabalhamos de forma lúdica, por meio de uma oficina, que durou 

duas horas, as temáticas demandadas pelas professoras desses secundaristas19, 

sendo elas gênero, sexualidade e prevenção DST/aids. Vale destacar a importância 

da ludicidade em todo o trabalho dessa pesquisa. Apostamos nessa ferramenta uma 

vez que, conforme pontuado por Sá (2004), a alegria é uma das características 

marcantes nas atividades lúdicas. Além disso, as atividades imersas no campo da 

ludicidade pressupõem um pensar por si mesmo, “nos liberta do poder invisível da 

                                            

19 O termo “secundaristas” é utilizado para categorizar estudantes do Ensino Médio, o antigo segundo 
grau (SECUNDARISTAS, 2018). Termo também empregado para nomear o movimento dos estudantes 
do segundo grau, organizados também por meio da UBES (União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas, fundada em 1948), mobilização importante em vários movimentos nacionais de 
resistência, como a ditadura militar, ‘o petróleo é nosso’, ‘diretas já’, ‘fora Collor’, manifestações contra 
o Neoliberalismo e as privatizações na década de 1990 (CINTRA, MARQUES, 2009). 
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domesticação. Isso nos permite viver e entender a história como possibilidade e não 

como determinação” (SÁ, 2004, p. 53).  

Nesse evento, projetamos frases de personalidades conhecidas - como políticos, 

cantores e atores - trechos de músicas e frases ditas culturalmente a respeito de 

gênero, sexualidade e prevenção DST/aids. Para essa atividade, que chamamos de 

‘mitos ou realidade?20, utilizamos um equipamento de multimídia a fim de que todos 

pudessem visualizar as frases, e isso serviu como disparador de conversa.  

Para se expressar, os jovens tinham disponíveis alguns artifícios lúdicos, como 

plaquinhas com emoticons (termo inglês em união das palavras emoção – emotion - 

e ícones - icon) com: amei/ triste/ feliz/ bravo/ dúvida; havia, ainda, plaquinhas para 

responder às indagações, com: mito/realidade/não sei. Conforme é possível visualizar 

na Figura 5. Os docentes também tiveram liberdade para falar pelo microfone.  

Figura 5 - Foto durante a oficina de gênero, sexualidade e prevenção DST/aids 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2016) 

Por intermédio das frases sugeridas, foi possível discutir questões como estereótipos 

de gênero, papeis sociais de gênero, homofobia, misoginia, métodos contraceptivos, 

pessoas HIV positivos, indústria da beleza, pedofilia, erotização da infância, além 

                                            

20 Essa atividade foi inspirada na experiência que as oficineiras em questão já haviam desenvolvido, 
ao participarem do Programa de Extensão Saberes, sexualidade e práticas em saúde. Na ocasião, elas 
conduziram as oficinas de sexualidade e prevenção de DST/aids.   
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diversas temáticas relacionadas aos tabus ligados à sexualidade. Na Figura 6 é 

possível observar os participantes da oficina discutindo em subgrupos as frases 

sugeridas.  

Conforme Cunha (2005), diante de temáticas imersas em tantos preconceitos e 

informações, muitas vezes são necessárias revisões e cortes epistemológicos, 

superando a dita neutralidade sustentada por quem é incumbido de trabalhar o 

conteúdo. Uma vez escolhidas as oficinas como uma aposta metodológica para 

trabalhar temáticas repletas de tabus e desinformação, emerge a importância do jogo: 

O jogo pressupõe pensar por si mesmo. Um agir voluntário que autoriza meu 
reconhecimento como sujeito e a responsabilidade por minhas ações, 
deixando a meu encargo o domínio da situação e é por isto que neste 
momento eu me torno autora e autoridade de minhas circunstâncias (SÁ, 
2004, p. 52-53).  

 Figura 6 - Foto durante a oficina de gênero, sexualidade e prevenção DST/aids  

Fonte: acervo da autora (2016) 

Houve intensa participação e movimentação das pessoas presentes, sendo nítida a 

importância e expectativa por parte dos estudantes. Extrapolamos o tempo combinado 

para a duração do trabalho, e os secundaristas não se importaram com o adiantar do 

horário, pois queriam participar mais. Muitos, inclusive, permaneceram após o 

encerramento conversando conosco. Como estratégia para grupos grandes ou 

quando propomos uma temática que envolve questões íntimas em um grupo aberto, 
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utilizamos uma caixinha com papéis e canetas disponíveis para anotar dúvidas e 

comentários. Ocasionalmente, pausávamos a atividade e respondíamos ao que eles 

haviam depositado anonimamente na caixinha.  

Figura 7 - Fotos da oficina de gênero, sexualidade e prevenção DST/Aids  

Fonte: acervo da autora (2016) 

Obviamente a discussão da oficina também criou um burburinho e incômodo em 

alguns dos estudantes. Houve quem tentasse boicotar o que estava acontecendo, 

com ruídos altos, risadas sarcásticas e uma movimentação de entrada e saída da sala.  

Como essa era uma atividade obrigatória que integrava três disciplinas, reunindo 

todos os alunos dos primeiros anos do Ensino Médio dessa instituição, era esperado 
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que nem todos se sentiriam confortáveis e receptivos por uma discussão com esse 

conteúdo.   

3.2 A PESQUISA INTERVENÇÃO  

No ano seguinte ao trabalho no Campus Centro Serrano, tracei meu retorno à escola, 

dessa vez com encontros regulares, o que chamamos de Círculos de Conversas sobre 

Gêneros. Ao longo de dez semanas, vivenciei não somente esses momentos com 

secundaristas, mas também episódios na biblioteca, na sala dos professores, nos 

banheiros, refeitório e corredores. Minhas idas ao campus transcorreram 

semanalmente e, apesar de os encontros durarem no máximo uma hora, eu ficava 

imersa durante todo o dia acompanhando as atividades e movimentações, fazendo 

anotações em formato de diário de campo no calor dos acontecimentos, e registrando 

minhas análises e observações. Considerei, portanto, que a “pesquisa-intervenção, 

afirma a um só tempo a inseparabilidade entre campo de intervenção e campo de 

análise, teoria e prática, fazer e pensar, quando mostra que sujeito e objeto, 

pesquisador e pesquisado se constituem no mesmo processo” (ROSSI, 2014, p. 12). 

As imersões no campus, além de me possibilitarem os círculos de conversa, se 

tornaram oportunidades de análise a elementos interessantes no que diz respeito a 

outras práticas daquele espaço: uma piadinha machista “discreta” na sala dos 

professores, uma atividade proposta por outra docente, uma pergunta curiosa 

direcionada a mim sobre o que eu estaria fazendo com os jovens e um desabafo de 

uma auxiliar de limpeza. Circunstâncias do dia a dia que possibilitaram uma melhor 

visualização e análise daquele ambiente. Conversas de corredores, burburinhos, 

gritos, cartazes.  Mantive-me atenta ao que me afetava no espaço, ora distraída como 

quem não teria um objetivo certeiro, ora de ouvidos afiados para perceber as 

entrelinhas.  Era impossível ser do tipo que passa despercebida no cenário. Apesar 

de se tratar de um campus de um instituto federal, ele existia há pouco mais de três 

anos, e possuía um corpo docente ainda pequeno, além de pouca movimentação de 

gente externa. Não raro alguém iniciava uma conversa curiosa comigo. 

[...] nós dois não participamos desde o início, só depois que J. falou o que era 
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que nós viemos. Eu te via passando pelos corredores e pensava, o que é que 
ela faz aqui na escola. Falavam que dava palestra, mas eu não sabia que 
palestra era. Quando me falaram eu me interessei pelo assunto (CÍRCULO 
DE CONVERSA 10, junho de 2017). 

Um dia uma aluna que me parou no meio do corredor para falar o quanto meu 
cabelo cacheado era bonito, ela falava aqui com uma energia e até intimidade 
que “gente da capital” torceria o nariz. Só mais tarde pude entender como 
naquele contexto um cabelo cacheado era símbolo de resistência de uma 
cultura imersa no racismo (DIÁRIO DE CAMPO, março de 2017). 

Volta e meia os jovens citavam como incômodos os padrões de beleza branca e 

feminina. Expressões como “alisa esse cabelo”, “cabelo pixaim”, ou “corte Joãozinho” 

ou “cabelo de lésbica” eram direcionadas às meninas que não seguiam o padrão 

“mulher branca, loira e lisa” comum naquela região devido à formação pomerana. Não 

só os discentes notavam a presença de um elemento a mais naquele espaço. Logo 

nos primeiros dias,  

Uma moça típica pomerana, branca rosada, cabelo loiro e liso, estatura 
mediana. Em seus quase 40 anos com uma vassoura na mão, entrava e saía 
da sala onde eu esperava o horário da minha atividade iniciar. Eu ainda 
tímida, conhecendo o espaço, mantinha o olhar no meu notebook a planejar 
o encontro do dia. Ela, curiosa com minha presença, tentava vez ou outra um 
aproximar. Bufava, respirava mais forte, sussurrava qualquer coisa sem que 
eu pudesse entender. Até que ela se aproximou e perguntou se eu era uma 
professora nova. Eu respondi que ‘não’, que ‘era psicóloga’. Ela suspirou e 
disse que estava precisando mesmo de uma psicóloga. Desabafou sobre o 
quanto ela andava triste, que não aguentava mais aquele serviço, mas que 
não podia largar pois teria uma filha pequena pra sustentar. Mas que a 
superior dela a tratava muito mal e ela não aguentava mais isso. Que havia 
dias em que só chorava, havia outros em que não comia. Eu só escutei 
atenta. Ela agradeceu e saiu. Ao longo das outras semanas que voltei àquele 
espaço, a moça pomerana sempre que me encontrava me cumprimentava e 
me oferecia um sorriso confidente (DIÁRIO DE CAMPO, março de 2017). 

A formação do grupo se deu pela divulgação de cartazes para que as pessoas 

pudessem se inscrever, sendo restringido a 25 vagas e mais 5 suplentes, objetivando 

a formação de uma turma pequena para facilitar a construção de vínculo e um espaço 

confiável e íntimo. As vagas foram preenchidas de imediato e o número de inscrições 

extrapolou as ofertas previstas, demonstrando assim a alta demanda existente.  

Nos encontros iniciais, o objetivo foi o de construir elos de confiança para que a 

reunião pudesse acontecer em clima de intimidade e sentimento de segurança. Alguns 

jovens relataram que eles eram rotulados no Instituto e que não gostariam de ser mais 

apontados caso as discussões do grupo fossem passadas para pessoas que não 
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faziam parte dele. Notável perceber como esses rótulos violentavam quem era 

considerado diferente da norma estabelecida. Louro (2000) afirma que, ao 

classificarmos os sujeitos, uma sociedade inteira é dividida, atribuindo rótulos que 

buscam fixar identidades. E isso não só separa, mas violenta, distingue e discrimina.  

As expectativas dos secundaristas com o círculo de conversa giravam em torno 

principalmente de haver um espaço onde eles pudessem se expressar, se sentindo 

confortáveis e seguros - além do próprio desejo de aprender mais sobre temáticas de 

interesse deles. A seguir, algumas falas dos participantes quanto à expectativa que 

tinham com o círculo de conversa: 

Espero que seja proveitoso em todos os sentidos. Quando participamos de 
uma roda de conversa, a nossa expectativa é sermos ouvidos e termos a 
liberdade de falar e expressar o que pensamos sobre o assunto ou caso (A. 
Círculo de Conversa 1, março de 2017). 

Eu espero que seja muito bom, que agregue valores e que possamos 
desconstruir alguns conceitos obsoletos. Quero que possamos encontrar 
conforto e ficar à vontade nas conversas. Também espero que possamos 
ampliar o projeto para a escola toda e nossos meios de convívio. Abrir mais 
a minha mente, ajudar mais pessoas e o desejo de igualdade (E. Círculo de 
Conversa 1, março de 2017). 

Que possamos todos expor nossas opiniões, e que seja muito divertido. 
Curiosidade, entender mais sobre o assunto e interagir (M. Círculo de 
Conversa 1, março de 2017). 

Que cada pessoa conheça mais sobre os gêneros e acabe com o tabu que 
ainda existe; a curiosidade de saber sobre o que as pessoas pensam sobre 
gênero e aprender mais sobre isso (AA. Círculo de Conversa 1, março de 
2017). 

Interessante discutir sobre assuntos que não sabemos ao certo como é (L.C. 
Círculo de Conversa 1, março de 2017). 

Que cada um de nós expresse a opinião em relação aos gêneros (M.E. 
Círculo de Conversa 1, março de 2017). 

Poder conversar, dar a minha opinião sobre o assunto sem medo (D. Círculo 
de Conversa 1, março de 2017). 

Entender um pouco mais sobre gênero, sexo e assuntos que possam os 
envolver, pois é um tema presente na sociedade (B. Círculo de Conversa 1, 
março de 2017). 

Entender as diferenças e respeitá-las, perder o medo de mostrar quem 
realmente sou, espalhar o que aprendi para o próximo incentivando-o aceitar 
e respeitar também (M.V. Círculo de Conversa 1, março de 2017). 
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Um fator que me marcou nas expectativas e no desejo dos jovens por um espaço de 

conversa sobre gênero, foi a nebulosa do medo. Medo de ser, medo de se mostrar, 

medo de ser exposto, medo de se expressar. Mas, ao mesmo tempo, uma vontade e 

entusiasmo de finalmente, mesmo com medo, poder se abrir a essa temática. Como 

se fosse o não dito, mas que seria impossível de calar.  

Muitos dos participantes demostraram buscar nas rodas um espaço para 

autoconhecimento e quebra de preconceitos próprios, além de almejarem a expansão 

da discussão para a comunidade estudantil. Foi recorrente o desejo de produzir 

materiais sobre a temática de gênero para serem levados para a comunidade 

estudantil do campus, de forma que o assunto se expandisse. Isso demonstra o 

interesse deles para que essas conversas ocorressem com mais frequência na 

instituição e que atingissem não somente os participantes diretos.  

Isso é possível notar na fala da jovem H.2, ao relatar sobre sua expectativa em 

participar do círculo de conversa: “[...] Também espero que possamos ampliar o 

projeto para a escola toda e nossos meios de convívio” (Círculo de Conversa 1, março 

de 2017). A secundarista M.2 também expôs esse anseio: “[...] que conscientize as 

pessoas e que se espalhe por toda escola” (Círculo de Conversa 1, março de 2017). 

Sobre isso, E.R. manifestou o desejo de realizar uma “produção de materiais para a 

escola” sobre a temática de gênero (Círculo de Conversa 1, março de 2017). E, nesse 

mesmo sentido, M.E. esperava “[...] que cada um de nós desenvolva algum projeto ou 

se sinta mais à vontade para expressar o seu gênero” (Círculo de Conversa 1, março 

de 2017).  Uma outra participante inclusive citou que já buscava esse tipo de espaço, 

mas que antes não encontrara. 

Nessa ótica, é interessante lembrar que, segundo os Parâmetros curriculares 

nacionais: apresentação dos temas transversais, do Ministério da Educação (1998), o 

tema orientação sexual, assim como o das relações de gênero, faz parte dos 

chamados temas transversais. Esses visam de uma forma geral auxiliar que o pessoal 

discente seja capaz de se posicionar perante questões que fazem parte da vida como 

seres sociais. Com a recorrência dessa demanda, surgiu a indagação se esse tema 

seria contemplado pela educação formal em meio às disciplinas regulares, ou se ainda 

isso seria incipiente, diante da necessidade sentida pelos participantes. 
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Durante o primeiro semestre de 2017, ocorreram dez rodas de conversa, cada uma 

com temática proposta diferenciada. Não houve um roteiro pré-determinado a ser 

seguido, uma vez que a proposta era a de construir coletivamente o espaço educativo. 

Ao final de um encontro, um novo foi desenhado como proposta, de forma a seguir o 

ritmo do grupo e as demandas levantadas pelos participantes.  

Ao longo das reuniões, houve uma variável de destaque na realidade da instituição 

escolar: o tempo. Nossos encontros teriam de acontecer em um período equivalente 

a uma aula de 50 minutos. Esse campus possui a característica de ser uma escola 

instalada distante do centro urbano, além de funcionar em horário integral. Logo, todas 

as atividades do Ensino Médio integrado ocorrem em um período fixo, das 7h30min 

às 16h. Não seria possível, então, propor trabalhos em contraturno, já que não haveria 

meios de transporte público que possibilitassem o deslocamento fora do horário 

costumeiro de aula. Dessa forma, o desafio encontrado foi o de limitar a nossa 

conversa a esse ínterim, além de competir com o pouco horário livre no quadro de 

horários da escola, muitas vezes usado para as demais atividades de extensão, 

pesquisa, reforço escolar, descanso e alimentação.  

A variável tempo, inclusive, é um fator que muitas vezes é utilizado como justificativa 

para que temas considerados tabus possam ser abandonados do currículo escolar. 

Devido à falta de tempo isso não será contemplado. 

Oliveira, Toledo, Andrade et al. (2009) discutem a questão do tempo no espaço 

escolar. Elas afirmam que a rigidez e organização deste não visam atender as 

particularidades dos sujeitos no cotidiano, mas apenas executar a quantidade total de 

tempo, sem levar em consideração o contexto social da instituição. Afirmam ainda que 

os calendários escolares influenciam diretamente nas escolhas e direção didático-

pedagógica da escola, desde o que se pretende realizar, ao que se pretende pensar.  

De forma geral, os alunos e alunas se mostraram entusiasmados em desfrutar de um 

espaço para falar sobre o que é constantemente silenciado. Não só as questões de 

gênero são frequentemente silenciadas, mas diversos assuntos batem à porta das 

escolas, em um verdadeiro transbordar. São temas que, quando não silenciados, são 

tratados de forma descontextualizada, sem levar em conta outras variáveis e 

especificidades dos sujeitos, como gênero, raça ou classe. Ou seja, esses assuntos 
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encontram-se em um paradoxo: ora são calados e excluídos do contexto escolar, ora 

são tratados de forma preconceituosa onde se reforça a segregação e violências de 

todo tipo (COSTA; RODRIGUES; VANIN, 2011). 

Conversando sobre escolhas profissionais e estereótipos de gênero.  

Inicia um burburinho.  

Um jovem bufa nervoso.  

Uma jovem cutuca esse jovem bufante.  

Outros dão risada.  

Até que o primeiro jovem resolve relatar como quem tentou segurar, mas não 
suportou não relatar sobre o acontecido.  

Professor de exatas joga piada machista com estudante que deseja fazer 
vestibular para biologia.  

“Boilogia”, dizia ele 

(Diário de Campo, junho de 2017). 

Segundo Barreto, Araújo e Pereira (2009), a instituição escolar possui uma trajetória 

como normalizadora e homogeneizadora. Esse padrão conduz a discursos e práticas 

aos quais o negro, a negra, as pessoas transexuais, as lésbicas, os bissexuais, as 

meninas e todos os que fogem da norma devem se adaptar. E nessa concepção de 

educação é que se justifica a ação de educadores que encontram no silenciamento a 

saída para não colocar em foco as diferenças. Por conseguinte, em vez de discutir 

preconceitos e desigualdades, promovem uma dança do silêncio que mantém as 

violências. Ao conversarmos sobre a existência de espaços sobre gênero no âmbito 

da escola, uma participante se expressou afirmando,   

[...] é aquilo, quando vai dar opinião sobre algo se é a favor ou contra: quem 
é contra prefere ou ficar falando sozinho ou falar que o outro que está errado. 
Não tem objetivo de transformação. Esse espaço que temos aqui é um 
momento único de conversar, de colocar o que a gente acha importante, o 
modo como nossa sociedade está, no modo que a gente vive. Muitas pessoas 
acham que a conversa hoje em dia não é mais como antigamente, em que 
você tirava um tempo pra isso, que você sentava pra ter uma conversa sadia, 
de discutir colocando seus pontos, mas no momento de respeito, tá tudo bem 
se você é contra e eu sou a favor. Hoje em dia é uma violência, você é contra, 
eu sou a favor, e não posso ser seu amigo. Isso individualiza muito a gente. 
Ter um momento assim pra gente discutir o que a gente acha e pensa, 
conversar, é muito importante. Até mesmo porque a gente passa o dia todo 
aqui; eu chego em casa não tenho tempo de conversar. Eu não converso 
quase nada com meus pais.  Com os professores acaba sendo mais aquilo 
de copia o conteúdo e faz atividade. Aqui a gente tem mais liberdade de falar 
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o que a gente acha e o que a gente sente (E. Círculo de conversa 10, maio 
de 2017). 

Nessa direção, Louro (2014) destaca as especificidades dos sujeitos fora do esperado 

socialmente e da produção da heterossexualidade compulsória:  

As coisas se complicam ainda mais para aqueles e aquelas que se percebem 
com interesses ou desejos distintos da norma heterossexual. A esses restam 
poucas alternativas: o silêncio, a dissimulação ou a segregação. A produção 
da heterossexualidade é acompanhada pela rejeição da homossexualidade. 
Uma rejeição que se expressa, muitas vezes, por declarada homofobia 
(LOURO, 2014, p. 27). 

Além de os secundaristas desse Instituto terem um tempo escasso para o 

desenvolvimento de atividades que contemplem essa necessidade de diálogo, 

construção de conhecimento e protagonismo, mesmo em um Instituto Federal de 

Educação, que se propõe a trabalhar de forma em educação integral e não tecnicista, 

foi nítida a presença dos jogos de poder nas decisões do que seria importante e o que 

seria dispensável. Um exemplo disso foi que ocorreu na véspera do terceiro ciclo de 

conversa, quando houve um esvaziamento de participantes, pois um professor do 

curso técnico realizou atividade de caráter obrigatório e avaliativo no mesmo horário 

destinado aos encontros.  Em conversas informais, alguns alunos e alunas justificaram 

com pesar a sua ausência nas conversas sobre gênero.  

Encerrada a terceira roda de conversa, entrei no banheiro e ele estava cheio 
de jovens que estiveram presentes nos primeiros encontros. Elas me 
perguntaram se não havia como trocar de dia a roda de conversa. Me 
disseram que um professor marcara orientação para um projeto no mesmo 
horário. Outras me falaram que fulano também não poderia participar, pois 
estaria de dependência em Física. Eu disse que verificaria o que seria 
possível, mas adiantei que, pelo que eu sabia, aquele horário seria a única 
janela na grade deles (Diário de Campo, abril de 2017).  

É possível traçar possíveis motivadores para essa falta de atenção em ocupar “por 

acaso” o mesmo tempo destinado a uma atividade previamente estabelecida. Tendo 

em vista a trajetória enraizada da nossa educação normalizadora, não deveria de me 

surpreender que essa atividade não fosse considerada indispensável ou tão 

importante. Muito menos achar que se tratava de uma questão de escolha por parte 

dos secundaristas, considerando que a atividade “concorrente” seria avaliativa.   
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Os participantes, por sua vez, destacaram a importância de discutir esse tipo de 

assunto. Eles também deram ênfase ao desejo por um ambiente leve e lúdico. Ou 

seja, não desejavam um espaço com o peso que já carregavam as disciplinas 

obrigatórias formais do currículo escolar.  

Nossos encontros tiveram sempre um clima leve, com risadas e tom de 
intimidade. Era nítida a presença de pequenos subgrupos, aqueles dois ou 
três que estavam sempre juntos, provavelmente pertencentes a uma mesma 
turma. Mas ao mesmo tempo, a intimidade foi se criando de forma que eu não 
sabia exatamente quem seria da mesma turma ou não (Diário de Campo, 
maio de 2017).  

O conceito de lúdico designa “toda e qualquer atividade de lazer descomprometida de 

qualquer obrigatoriedade que não seja pelo prazer incondicional de estar em um 

determinado tempo e espaço fazendo o que desejamos” (SÁ, 2004, p. 29). Sobre isso, 

Neusa Carlan de Sá (2004) afirma que toda atividade que se propõe a ser lúdica é 

uma prática sem pretensão, descontraída e sem obrigadão de uma intencionalidade 

de outra pessoa. Do ponto de vista de Freire (1983), a dimensão educativa está 

relacionada à característica lúdica, o que delega ao professor a responsabilidade 

pelas direções que o caráter lúdico vai seguir em nossas vidas.  

O prazer, a alegria e a descontração são marcas presentes nas atividades imersas na 

ludicidade. Não podemos nos equivocar em considerar o aspecto lúdico como 

correlato à infantilidade, tampouco reputá-lo como pouco importante e sem seriedade. 

A dimensão lúdica não deve ser apenas reprodutora de ideias dominantes, pois assim 

como a educação, ela é também um meio de intervenção no mundo (SÁ, 2004).   

Nessa corrente, estudiosas como Rosário e Portugal (2016) defendem a ludicidade 

como uma ferramenta do aprendizado pelo prazer. Para elas, os espaços 

educacionais formais são marcadamente caracterizados como espaços da disciplina, 

hierarquia e poder centralizado. Sendo assim, quando se escolhe a via do lúdico, da 

brincadeira e da criatividade, possibilita-se um ambiente novo, agradável com maiores 

chances de interação. E se tratando de temáticas como sexualidade e gênero, tão 

tabus dentro das escolas, a ludicidade pode ainda permitir pensar na troca de papéis, 

colocar-se no lugar do outro, trabalhar estimulando o respeito e a empatia (ROSÁRIO; 

PORTUGAL, 2016).  Como proposta baseada na ludicidade, ao longo dos círculos 
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foram empregados recursos como mídia em vídeo, música, atividades de debate, 

construção coletiva de cartazes, entre outros.  

Apesar de os participantes mostrarem interesse pela temática, poucos tinham uma 

noção mais próxima dos usos do conceito de gênero; muitos, inclusive, confundiam 

orientação sexual e gênero. Como é possível notar em frases, como da aluna D.2: 

“Pra mim, gênero significa o que a pessoa se acredita ser, bissexual, transexual, 

hétero” (Círculo de Conversa 2, março de 2017). Citamos ainda a fala da R.2, segundo 

a qual gênero seria “a opção sexual que a pessoa escolhe” (Círculo de Conversa 2, 

março de 2017). Na definição do aluno J.2, gênero seria “a escolha do nosso sexo” 

(Círculo de Conversa 2, março de 2017).   

Essas conversas não objetivaram ser conteudistas mas, ao mesmo tempo, para que 

fosse possível falar a mesma língua e promover diálogos mais proveitosos, dedicamos 

alguns encontros para conversarmos sobre os conceitos que circundam a temática de 

gênero. Em um deles foram produzidos cartazes coletivos como forma de levantar as 

temáticas encadeadas e para que pudéssemos trabalhar a partir do conhecimento e 

das experiências prévias daqueles jovens. Atividade essa possível de observar pelas 

Figuras 8 e 9. 
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Fonte: acervo da autora (2017) 

Essa atividade foi motivadora de conversas ao longo de sua produção. Os jovens 

extrapolaram a demanda inicial de responder o que era gênero e fizeram um 

verdadeiro manifesto contra o machismo, misoginia e o preconceito em relação à 

sexualidade. Foi muito potente ver como um papel serviu como um “despejar” das 

demandas e incômodos daquelas pessoas com a temática.  Teorias como a da 

aprendizagem significativa afirmam a importância do conhecimento prévio dos sujeitos 

como fundamento básico para uma efetiva aprendizagem (ALEGRO, 2008).  

Figura 8 - Foto da oficina de produção de cartaz coletivo  
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Figura 9 - Foto dos jovens produzindo cartaz coletivo. 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

Um conteúdo recorrente nas frases, desenhos e recortes se referia ao aprisionamento 

que os estereótipos causam. Segundo Bardin (1977), os estereótipos estão 

relacionados às classificações vinculadas a estruturas, culturas e aos contextos 

sociais. Bardin (1977, p. 51) define-os como “a ideia que temos de” e/ou “a imagem 

que surge espontaneamente, logo que se trate de”. Consiste em uma estrutura 

cognitiva e não inata; o estereótipo, emerge suas raízes no afetivo e no emocional, 

porque está ligado ao preconceito por ele racionalizado, justificado ou engendrado 

(BARDIN, 1977; ROSENTHAL, REZENDE, 2017). 
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Figura 10 - Foto do cartaz coletivo produzido em oficina 

Fonte: Acervo da autora (2017)   

Trindade e Grantham (2016) defendem que os estereótipos funcionam de forma a 

produzir um saber, um já-lá que aparece nos discursos, se repetindo indefinidamente 

e, ao serem aceitos, tomam efeito de verdade imutável. Segundo Barthes (1999), na 

obra O Prazer do Texto, “é a palavra repetida, [...] é a via atual da ‘verdade’, o traço 

palpável que faz transitar o ornamento inventado para a forma canonical, coercitiva, 

do significado” (BARTHES, 1999, p. 56-57).  

Em outro encontro, foi utilizado como propulsor de conversa o esquema conhecido 

como “boneco sexual/biscoito do gênero”, disponível no site It’s pronounced 

metrossexual. A partir do infográfico (Figura 11), os participantes tiraram dúvidas 

sobre conceitos, exemplificando com as experiências das próprias vidas, inclusive 

analisando o lugar de mulher, branca-hétero-cis, em detrimento de outras 

configurações e formas. Mais do que o interesse conteudista de decorar os conceitos 

e significados, nos importávamos nesse momento em nomearmos coisas para melhor 

nos comunicarmos. Além de desmitificar vários conceitos ainda marginalizados, como 

o da transexualidade, em que o pouco falado está envolvido em muito tabu. 
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‘Você é hétero?’ Perguntou um jovem no primeiro encontro. Todos riram. 
Logo uma jovem o repreendeu: ‘lógico que ela é hétero, não vê que ela tá 
grávida?’ O jovem fez ‘aaaah!’ Como quem não havia percebido minha 
condição. Logo, outra comentou: ‘mas o que uma coisa tem com a outra?’ 
(Diário de campo, março de 2017). 

A temática da transexualidade estava evidente na instituição, uma vez que havia uma 

aluna transexual, e a comunidade escolar estava mobilizada em torno disso. Em 

vários de nossos encontros, os participantes aproveitaram para tirar dúvidas com 

relação ao assunto, mas diziam que não vinham encontrando espaço para dialogar.  

Eu já tinha conhecimento sobre a presença da aluna trans desde antes da 
minha primeira ida nessa escola. Minha expectativa era de que ela se 
inscrevesse na roda de conversa, mas não ocorreu. Fiquei pensando se teve 
interesse, mas não tinha horário disponível. Ou se seria tão bem resolvida 
que não teria interesse nesse espaço. Ou se... infinitas hipóteses. Mas no 
final das contas, ela esteve presente em praticamente toda a pesquisa 
intervenção. Desde as conversas com professoras que chegavam até mim 
para pedir conselhos e esclarecimentos sobre como proceder com relação a 
ela. Alguma servidora me contou como ‘resolveram’ a questão do uso do 
banheiro por ela. E dentro das rodas, eu conhecia a versão dos alunos sobre 
a tal história do banheiro. Ou será que eu que estava tão interessada e 
envolvida com a não presença dela na roda de conversa que ela acabou se 
mantendo totalmente presente? (Diário de Campo, maio de 2017). 

Figura 11 - Infográfico  “O Biscoito do Gênero” 

Fonte: site It’s pronounced metrossexual21 (2017)  

                                            

21 Disponível em: <disponível em <http://itspronouncedmetrosexual.com/>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

http://itspronouncedmetrosexual.com/
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Algumas questões emergiram a partir da conversa pelo esquema do biscoito sexual. 

Segundo relatos dos participantes, a geração dos pais e mães deles dizia coisas 

como: “Minhas filhas não podem assistir novela que tem duas mulheres se beijando, 

senão vão virar lésbicas” ou “antigamente não tinha isso de homossexual, agora virou 

moda” (Círculo de conversa 3, abril de 2017). Uma jovem disse que tinha incerteza 

sobre como lidar com esses argumentos e, depois, com a ideia de “gênero fluído”, 

ficou na dúvida se não seria mesmo verdade que, a partir das mídias, algumas 

pessoas estariam “virando gays” (Círculo de conversa 3, abril de 2017). Um jovem, 

porém, se posicionou argumentando que sempre existiram gays, mas que na 

atualidade já haveria mais liberdade para se assumirem socialmente.  

A partir dessa conversa, levantamos o debate sobre o conceito de representatividade. 

Conversamos sobre como as mídias e as figuras públicas poderiam influenciar no 

aparente crescimento quantitativo de pessoas que se assumem enquanto LGBTQ+, 

não por uma questão de influência ou manipulação, como se costuma afirmar, mas 

por uma questão de “real possível”, de formas, comportamentos, relações como 

possibilidades de ser. Os jovens afirmaram que, ao verem na mídia personagens em 

filmes e novelas, ou  personalidades famosas que levam uma vida diferente do padrão 

cisgênero e/ou heterossexual, abre-se um campo de possibilidades, e que isso 

poderia sim impulsionar pessoas que já se sentiam desconfortáveis com os padrões 

de gênero e sexualidade pré-estabelecidos, a se afirmar em outros modos operantes.   

Foi discutido também sobre como a representatividade é importante não apenas nas 

questões de sexualidade e gênero, mas também nas expressões e afirmações raciais, 

fator significativo na região em que o campus se firma, uma vez que é formado 

majoritariamente por população pomerana. Os habitantes negros têm dificuldade de 

representação na região. Sobre isso, os participantes exemplificaram discursos sobre 

a pressão que os padrões de beleza brancos exercem sobre as formas de ser. As 

meninas relataram momentos de empoderamento ao assumirem seus cabelos 

crespos e como isso foi, ao mesmo tempo, desafiador e fortalecedor.  

Também dialogamos sobre as diversas visões dentro dos estudos de gênero, 

explicando que não se trata de algo universal, mas que há diferentes vieses, como o 

identitário, o queer, a fluidez, o social, o fisiológico e o histórico. Nesse sentido, a fala 
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de uma jovem se destacou: “No final, a gente aprende e discute sobre cada um desses 

conceitos para descobrir que não precisa de nenhum deles se não houver 

preconceito” (MV, Círculo de Conversa 3, abril de 2017). Aproveitando essa 

oportunidade, conversamos sobre como são criadas as políticas públicas e o porquê, 

apesar de sabermos que essas nomenclaturas não são suficientes para contemplar a 

diversidade da vida, ainda é necessário conhecermos e marcamos a existência de 

subjetividades para podermos exigir melhores condições de vida, como assistência 

em saúde e educação, uma vez que muitas dessas letras da sigla LGBTQ+ ainda 

estão excluídas de serviços básicos. 

Esse encontro, que poderia ter sido monótono devido ao número reduzido de 

participantes, ao contrário, se mostrou muito potente, uma vez que todos puderam se 

expressar mais intimamente. Mesmo com o tempo esgotado, os jovens 

permaneceram para sanar dúvidas e dar exemplos da própria vida e da família. 

Um transbordar de indagações: onde eu me enquadro nessas definições? 
Como ajudar minha irmã caçula a não viver presa no estereótipo de gênero? 
Minha tia é lésbica e, apesar de assumida, a família finge que não sabe. 
Minha tia vive em um relacionamento abusivo, apanha e eu não sei como 
posso ajudá-la. Apesar de, na verdade, eu não ter resposta a nenhuma 
dessas indagações, eu senti tanta potência naqueles jovens que estavam 
mobilizados com uma necessidade de mudança! Mobilização essa com a 
qual eu tanto me identificava!  (Diário de Campo, Círculo de Conversa 3, 
março de 2017). 

Em determinada época, ocorreu  um rumor  sobre bullying22 devido à série 13 reasons 

why (Os treze porquês, em seu nome traduzido), série da Netflix lançada em março 

de 2017. Aproveitamos para discutir esse tema no contexto da educação, 

principalmente no que se relaciona a gênero e sexualidade. Mesclamos conversa, 

materiais audiovisuais (campanha do youtube chamado meu primeiro bullying) e uma 

atividade na qual eles puderam relatar por escrito uma situação de violência que eles 

vivenciaram na escola. Seguem alguns trechos:  

                                            

22 A palavra bullying é de origem inglesa e ainda não há correspondente na língua portuguesa que 
possibilite uma tradução. Tem origem do inglês to bully, que significa agredir, intimidar, atacar. Desse 
modo, bullying constitui o ato de ser uma pessoa agressora, intimidadora, juntamente com todas as 
condutas usadas por esses/as agressores/as contra outras pessoas (CAMPOS; JORGE, 2010). 
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O pai não gosta do filho pelo fato de ele não gostar de mulher (Círculo de 
conversa 5, abril de 2017).  

Estávamos discutindo sobre coisas LGBTs no ônibus escolar e tinha um 
menino que sempre dava um jeito de dar uma alfinetada nos LGBTs (Círculo 
de conversa 5, abril de 2017).  

No contexto escolar, um garoto sempre foi taxado como homossexual. Bicha, 
viado, etc. Termos que sempre fizeram parte da vivência escolar e até mesmo 
no âmbito familiar, pelos pais, tios e tias...  Tais fatores aconteceram 
simplesmente por tal garoto se relacionar mais com meninas do que com 
indivíduos do mesmo sexo e por ser sentimental e chorar quando ficava triste 
(Círculo de conversa 5, abril de 2017).  

Lembro que tinha um menino gay 'afeminado' na segunda ou terceira série 
que ficava sempre isolado. Ele era bem mais velho do que eu, não tinha 
nenhum contato comigo, mas me marcou bastante ver ele sempre triste e 
sozinho. Desde então, tenta ao máximo se esconder pra não passar pela 
mesma coisa. Outro caso marcante é a submissão da minha avó materna. 
Ela não pode fazer nada sem o consentimento do meu avô. Em relação a 
piadinhas com os colegas eu sempre evito, mas é impossível não rir quando 
acontece (Círculo de conversa 5, abril de 2017).  

Na escola é comum meninos ficarem com diversas garotas e terem fama de 
garanhão. Mas o contrário com as meninas, ficam com fama de piranha. 
Numa festa com pessoas da escola eu perguntei se iria convidar 
determinadas meninas. Ele respondeu que sim, pois tinha que ter piranha na 
festa (Círculo de conversa 5, abril de 2017).  

Os efeitos da vivência escolar exposta com bullying podem acarretar consequências 

severas, como dor física, psicológica e emocional. Além de uma série de sentimentos 

como ansiedade, raiva, tristeza, angústia e até a depressão. Sensações essas que 

podem persistir por toda a vida, sendo danosas à autoestima e podendo acarretar 

diversas crises e fobias. Consequentemente, uma vida exposta ao bullying pode 

provocar desinteresse pela escola e, em consequência, evasão escolar 

(ALBUQUERQUE, 2013; CAMPOS, 2010; BENTO, 2008). 

Todos os jovens participantes dos círculos de conversa relataram já ter passado por 

alguma situação de exclusão e/ou violência no ambiente escolar por sua orientação 

sexual ou identidade de gênero.  
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E chegou o dia do nosso último encontro. Ao longo dos dez eu fui e voltei de 
carona, de Vitória até Santa Maria de Jetibá, com algum professor ou 
professora. Isso me rendia boas horas de deslocamento, mais boas horas de 
espera antes e depois do momento determinado para a roda de conversa. 
Nesse último dia, no auge da minha gestação (dez dias após, meu filho 
nascia), achei por bem ir junto do meu companheiro. Nesse dia, fui 
surpreendida com um lanche de despedidas e várias cartinhas escritas por 
cada um deles. Eles diziam que eu iria fazer falta, mal sabiam que eles 
também fariam muita falta. Ciclo que se encerrava e abria um caminho vasto 
para outros passos (Diário de Campo, junho de 2017). 

Fonte: acervo da autora (2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Foto com os jovens participantes dos ciclos de conversa 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

Conforme previsto na portaria normativa 17/2009 (CAPES, 2009), artigo 4º, o objetivo 

do mestrado profissional é capacitar profissionais para melhor exercer a prática 

profissional. Consta no documento de 2013 que a área de ensino "busca construir 

pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino para sua 

aplicação em produtos e processos educativos na sociedade” (CAPES, 2013, p. 1).  

Sendo assim, além da apresentação da dissertação a uma banca avaliadora, para 

obtenção do título de mestre, é necessário construir, validar e publicar um produto 

educacional em formato escolhido pela pesquisadora que melhor atenda aos objetivos 

propostos. Segundo Ruiz (2014), o produto/material educacional se trata de um objeto 

que possa facilitar o ensino e aprendizagem de algum tema.  

Isso esclarecido, neste capítulo apresento a proposta de um produto no formato 

mídias educacionais, desde sua construção e validação até indicações de formas para 

incorporá-lo ao sistema educacional, com processos de formação do pessoal docente, 

distribuição e divulgação do acesso livre via digital.   

Em concordância com a perspectiva da pesquisa participativa, busquei construir o 

produto a partir das experiências em grupo. Entretanto, devido ao escasso tempo que 

o mestrado possibilita utilizar, foi inviável fazê-lo atendendo a todas as normativas e, 

ainda, concluí-lo com a qualidade pretendida para atingir os objetivos propostos.   

O caminho encontrado para que fosse um produto construído por várias mãos foi a do 

movimento de idas e vindas ao campo de pesquisa. O disparador para a construção 

desse produto foram as rodas de conversa e visitas ao campus. Seu conteúdo, 

formato e linguagem emergiram através do meu olhar, enquanto pesquisadora 

implicada, sobre a demanda dos estudantes, bem como por análises do 

funcionamento do cotidiano escolar. Vale destacar que todas as etapas da elaboração 

do material, como roteirização, filmagem, gravação e edição, foram realizadas por 

mim e pela equipe técnica parceira.   

O processo de produção precisa, acima de tudo, ser um momento educativo, no qual 

todos e todas possamos aprender a partir de diferentes experiências. Portanto, pode-
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se depreender que produzir um material de comunicação/educação implica gerar 

conhecimento, e não apenas fornecer informações a respeito de um tema. 

A escolha pelo formato em questão surgiu das análises e dos estudos sobre o 

cotidiano escolar. O fator tempo foi utilizado como justificativa de não trabalhar-se a 

temática de gênero, pois apesar de estar entranhada no dia a dia escolar, não é 

considerada obrigação pelo pessoal docente. Sobre isso, compreendo que, quando 

não se há interesse por trabalhar essa e outras temáticas, elas são limitadas pelo 

pouco tempo disponível em sala de aula e em espaços de educação não formal. 

Devido à quantidade de conteúdos, ao pouco tempo presencial com o pessoal 

discente, às muitas exigências para que sejam contemplados todos os possíveis 

assuntos a serem cobrados no vestibular, as temáticas relacionadas a gênero são por 

vezes abandonadas; mesmo que nos últimos anos o Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio) tenha aclamado temáticas correlatas, como violência contra a mulher, 

mudança social, feminicídio e formação familiar contemporânea.  

Além disso, o pessoal docente mostra-se despreparado para lidar com esses 

assuntos, seja por não constarem em suas formações acadêmicas, ou por não terem 

habilidades para lidar com proposições consideradas polêmicas entre os estudantes.  

Desta feita, o formato mídia tornou-se viável pela possibilidade de empregá-lo para 

levantar discussões, tanto em sala de aula como em espaços não formais. Também 

pode ser utilizado para auxiliar os docentes com consultas e formações, uma vez que 

foi elaborado com embasamento teórico em uma extensa revisão bibliográfica.  

4.1 ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

A produção do material educativo ocorreu com as seguintes etapas:  

I. Pré-produção: 

a. Revisão bibliográfica e levantamento de dados sobre as temáticas: 

orientações oficiais sobre o estudo de gênero na educação; violência contra 

a mulher; feminicídio; homicídio de pessoa LGBTQ+; bullying na escola; 
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masculinidade; desigualdades de gênero; o que é feminismo?; o que não é 

feminismo?; práticas educativas feministas;  

b. Escrita dos roteiros;  

c. Elaboração de material para encomenda de ilustrações com artista feminista;  

d. Formação da equipe: roteirista, produtora, cinegrafista, editor, atores, 

narradoras e ilustradora;  

e. Equipamentos: microfone, câmera, iluminação e computador.  

II. Produção: 

a. Gravação de áudio das narrações;  

b. Filmagem; 

c. Levantamento de imagens e vídeos; 

d. Edição: montagem das imagens, tratamento do áudio, entre outros.  

III. Pós-produção:  

a. Edição, revisão e fechamento do vídeo. 

Foram utilizadas como base teórica no processo de construção, apresentação e 

validação do material educacional, as orientações de Luciana Ruiz (2014), intituladas 

“Producción de materiales de comunicación y educación popular”, conforme é possível 

compreender observando a Figura 13 (RUIZ, 2014, p.14). Todos os processos 

contaram com três eixos: I) conceitual: referente ao conteúdo do material, sua seleção 

e organização; II) pedagógico: relacionado a como o conteúdo chega até os 

destinatários do material; e o III) eixo comunicacional: sobre que relação o material 

constrói com os destinatários.  
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Figura 13 - Quadro para produção de material educativo na educação popular 

Fonte: Ruiz (2014) 

Nesse processo, foram confeccionados dois vídeos que podem ser utilizados em série 

ou individualmente. O primeiro é composto por justificativas sobre a importância de se 

falar de gênero nas escolas. Nele, apresento dados e discussões sobre violência 

contra a mulher e o feminicídio, além de índices sobre mortes de pessoas LGBTQ+ 

em nosso país. Há discussões sobre como os papéis de gênero geram 

comportamentos de risco ao bem-estar também dos homens. Há, ainda, questões 

sobre o bullying nas escolas, principalmente direcionado a pessoas LGBTQ+, e como 

isso é um fator causador de evasão e exclusão escolar. Concluo com alguns dados 

sobre desigualdade entre gêneros, afirmando que é preciso discutir essas temáticas 

no campo da educação para que seja possível transformar esse cenário de violências 

e exclusões.  
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O segundo vídeo é sobre as práticas educativas feministas. Inicialmente, define o 

conceito de feminismo, descortina alguns tabus e descreve algumas das 

linhas/tendências do movimento feminista. Após essa parte, tem início uma série de 

sugestões de como é possível levar a discussão sobre gênero para dentro dos 

espaços de educação formal e não formal. 

4.2 APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO  

A apresentação dos vídeos ocorreu em três momentos no Instituto Federal de Brasília 

(IFB), campus Gama, no Distrito Federal, ao longo de um evento anual dessa 

instituição, a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (Jepe).  

A convite de uma professora e organizadora desse evento, promovemos três rodas 

de conversa, duas delas compostas por um grupo misto (discentes do Ensino Médio, 

discentes do ensino superior e docentes do IFB – Figura 14 e 15), e uma formada por 

quatro turmas do Proeja, ilustrada na Figura 16. Ao todo, uma média de 70 pessoas 

puderam acessar o produto audiovisual, conversar sobre o conteúdo e responder um 

questionário (Apêndice C) sobre cada vídeo, para opinar sobre os materiais.  

O questionário de validação foi construído com o objetivo de obtermos informações 

sobre cinco itens referentes ao produto educacional: atração, compreensão, 

envolvimento, aceitação e mudança de ação. 
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 Fonte: acervo da autora (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da autora (2018) 

 

 

 

Figura 15 - Foto da Segunda Roda de Conversa Validação Do Produto Educacional 

Figura 14 - Foto da Primeira Roda de Conversa Validação Do Produto Educacional 
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Para análise das respostas obtidas no questionário de validação, foi empregada a 

técnica de nuvem de palavras. Essa foi construída por meio de programa informático 

on-line (nubedepalavras.es), que as produz com base no número de menções feitas 

em determinado texto, no caso um arquivo que continha as respostas dos avaliadores.  

Uma nuvem de palavras possibilita uma visualização na qual cada palavra tem o seu 

tamanho regido pela sua repetição ao longo do texto, ou seja, quanto maior a palavra 

na nuvem, maior sua relevância e repetição no texto todo. Trata-se de uma contagem 

simples de frequência. 

 

Fonte: acervo da autora (Gama, DF, outubro de 2018) 

Com a validação do produto educacional, objetivei verificar se os vídeos alcançaram 

os desígnios para quais eles foram construídos. E, posteriormente, realizar os ajustes 

necessários de acordo com o retorno dos questionários respondidos. A seguir, 

apresento a análise dos questionários (elaborados com base no quadro descrito na 

Figura 17) para a validação do produto educacional “Gênero na Escola”.  

 

 

 

 

Figura 16 - Foto da Conversa sobre Gênero junto a turmas do Proeja do IFB 
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Figura 17 - Quadro para avaliação e análise de produto educacional 

Componente O que significa Perguntas chaves 

Atração Consiste em verificar 
se nosso material 
chama a atenção do 
grupo destinado 

O que chama mais atenção nesse material? 
Por que?  

O que menos gosta? Por que? 

Captou a atenção e manteve o interesse?  

O que mudaria para melhorar o que não 
gostou?  

Compreensão  Implica em perguntar 
se os conteúdos do 
material são 
entendidos pelo grupo 
destinatário 

De que trata o material? 

Que mensagem passa? 

Existem palavras utilizadas de difícil 
compreensão? Quais? Qual seria melhor? 

Existem partes mais difíceis do que outras?  

Há pouca, suficiente ou muita informação?  

Envolvimento Se trata de averiguar 
se o nosso destinatário 
reconhece o material 
como destinado a ele 

Parece que esse material é destinado a 
pessoas como você? Por que?  

Existe expressão que não é familiar? Quais?  

 

Aceitação Permite confirmar se é 
aceito o enfoque, os 
conteúdos e a 
linguagem utilizada 

Algo desse material você considera irritante 
ou ofensivo?  

Explique algo que possa ser rejeitado por 
outras pessoas como você.  

As imagens que aparecem sobre homens e 
mulheres são estereotipadas? 

A linguagem utilizada é discriminatória? E as 
imagens?  

Mudança de 
ação 

Com esse ponto 
buscamos comprovar 
se o material contribui 
aos nossos 
destinatários busquem 
uma mudança de olhar 
ou atitude 

A mensagem do material pede que faça algo? 
O que? 

Você estaria disposto a realizar? Por que?  

Recomendaria que alguma pessoa próxima 
realize essa mudança de olhar? 

Fonte: Luciana Ruiz (2014)  
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4.2.1 Vídeo: Por que falar de gênero nas escolas?  

Esse primeiro vídeo foi avaliado em três momentos, dois durante a Jepe e outro 

durante uma aula que reuniu quatro turmas do Proeja. A apresentação foi seguida de 

uma conversa e, posteriormente, ocorreu a distribuição dos questionários de avaliação 

a serem preenchidos de forma voluntária por aqueles que quisessem participar desse 

momento. Ao todo, foram respondidos 64 questionários para esse vídeo, por grupo 

misto de pessoas, sendo a maioria estudantes do Ensino Médio, do Instituto Federal 

de Brasília (IFB), campus Gama. As pessoas com curso superior e pós-graduação 

eram principalmente docentes e servidoras dessa mesma instituição.   

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

 

Gráfico 4 - Escolarização dos avaliadores do vídeo “por que falar de gênero?” 
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Atração: Neste quesito, busquei verificar o quanto o vídeo atraiu a atenção dos 

espectadores, principalmente do público de alunos do Ensino Médio. Em média, 81% 

das pessoas mantiveram atenção e interesse ao longo de toda exibição do vídeo e 

menos de 19% mantiveram foco em poucas partes. Esse número pode ser justificado 

devido a uma chuva que adveio no momento de apresentação, durante o JEPE, que 

transcorria em um ambiente aberto, o que dispersou a atenção dos participantes.  

Essa questão foi reincidente em outras respostas, o que nos leva a supor essa 

explicação para o fato. Por outro lado, durante a exibição com as turmas do Proeja, 

houve menos dispersão (apenas duas pessoas relataram).  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Com as respostas referentes ao que mais chamou atenção no vídeo, temos a seguinte 

nuvem de palavras (Figura 18):  

 

 

 

Gráfico 5 - Captou a atenção e manteve o interesse? – Por que falar de gênero? 



87 

 

                                          

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

É possível notar o destaque às palavras “violência”, “mulheres”, “mortes”, “números”, 

“estatísticas”, “dados” e “LGBTQ”. Muitos dos expectadores não tinham noção dos 

dados apresentados no que diz respeito às violências sofridas por mulheres e pessoas 

LGBTQ+. Demonstraram, por meio de palavras como “assustadores”, “crueldade”, 

“alarmante”, “preocupação” e “infelizmente”, os sentimentos que emergiram ao entrar 

em contato com essas informações. Em seguida, expressaram reflexões com relação 

ao assunto, o que foi possível notar por meio de palavras como “conscientizar”, 

“pensar”, “conhecer”, “direitos”, “respeitar”. Houve um destaque também em 

vocábulos como “abordagem, “forma”, “fato”, que se referiam ao modo como o 

conteúdo foi tratado pelo vídeo. 

Figura 18 - Nuvem de palavras “o que mais chamou atenção no vídeo?” 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Sobre o que não gostaram no vídeo (Figura 19), em geral as pessoas relataram 

aspectos do conteúdo apresentado, dizendo que a “realidade” explicitada por meio 

dos “dados” era triste. Além disso, foi recorrente a avaliação de que o vídeo era muito 

longo, com 17 minutos de duração. Visando torna-lo mais dinâmico e rápido, alguns 

trechos foram cortados ou modificados. Algumas poucas pessoas justificaram não 

terem gostado do vídeo por não concordarem que a discussão de gênero seja feita 

nas escolas. Percebemos que, somente discutindo cada vez mais esse assunto, será 

possível sanar esse estranhamento e distanciamento da educação enquanto 

transformadora de realidades sociais.  

Nesse item, notamos posicionamentos resistentes à temática proposta, por meio de 

expressões como “coitadinhas” e “frescura” para adjetivar as discussões sobre 

feminicídio e bullying. Esperávamos respostas semelhantes entre alunos do Proeja, 

uma vez que, ao contrário do ocorrido no evento JEPE, no qual as pessoas 

compareceram voluntariamente e interessadas no assunto, com as turmas do Proeja 

as aulas foram ministradas a critério dos professores interessados em mantê-las, o 

que não necessariamente pressupunha uma vontade e interesse por parte dos alunos.  

Figura 19 - Nuvem de palavras “O que menos gostou no vídeo?” 
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Quanto à validação de um produto dessa natureza, foi muito importante haver a 

heterogeneidade no perfil dos alunos, uma vez que na sala de aula temos essa 

multiplicidade de opiniões e interesses. Vale destacar que o material educacional em 

questão visa atingir não somente as pessoas que já falam do assunto, mas 

principalmente aquelas que o desconhecem.  E mesmo em um grupo heterogêneo, o 

maior destaque nesse item foi a resposta “nada”, “gostei de tudo”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

A maior parte das respostas sinalizou que não mudaria nada no vídeo (Figura 20). 

Todavia, houve sugestões de acréscimos, como inserir legendas, o que foi 

solucionado por meio da plataforma do youtube, onde o vídeo está disponível. Isso o 

tornou mais acessível a pessoas com necessidades específicas, além de possibilitar, 

posteriormente, tradução para outras línguas.  

Também foi sugerido que demonstrássemos, no vídeo, as conquistas dos movimentos 

das mulheres, fato que foi melhor trabalhado no segundo vídeo, assim como a 

presença dessas no esporte. Alguns ajustes de questões técnicas como volume, 

tamanho de fonte, legendas também foram realizados na pós-produção.  

Figura 20 - Nuvem de Palavras “O que mudaria no vídeo?” 
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Uma sugestão interessante e recorrente foi quanto à atualização dos dados, e uma 

revisão foi realizada a fim de verificar se existiam novos estudos sobre cada um dos 

itens tratados no vídeo. Entretanto, as pesquisas de porte nacional não são 

frequentemente atualizadas e, na maioria das vezes, não é possível ter acesso 

sempre aos dados anuais. Como por exemplo, a referência base dos mapas da 

violência, que mesmo se tratando de pesquisas periódicas e anuais, a cada ano é 

realizado um material com temáticas diferenciadas. Sendo assim, o último referente a 

homicídio de mulheres é de 2015, e o de jovens, de 2014. Entretanto, vale lembrar 

que esse tipo de material deve servir de apoio à produção de conhecimento, 

objetivando-se que ele possa mediar e facilitar as conversas sobre a temática, e não 

como guardião de um conhecimento findado e absoluto. Certamente também se faz 

necessária a elaboração de novos produtos educacionais do tipo vídeo, com 

atualização das estatísticas e acréscimo de novos estudos. E espero que os dados 

futuros nos apresentem cenários mais positivos do que os atuais.  

II - Compreensão: Nesse item buscamos verificar se o conteúdo do material foi 

compreendido pelos destinatários. Ao serem perguntados sobre do que se tratava o 

vídeo, as respostas (Figura 21) recorrentes foram: “feminicídio”, “LGBTQ”, “violência”, 

“bullying”, “escola”, “gênero”, “preconceito”, “desigualdade” e “minorias”.  A palavra 

“ideologia”, referindo-se à “ideologia de gênero”, também apareceu de forma 

significativa, demonstrando o quanto essa expressão foi difundida no ambiente 

escolar muito antes do próprio conceito de gênero. O termo Ideologia de Gênero23 foi 

artificialmente criado para rotular negativamente um campo científico em franco 

processo de crescimento e reconhecimento.  

                                            

23 Segundo Miskolc (2017), o termo “ideologia de gênero” surgiu como resposta católica à disseminação 
da pauta feminista por equidade e ganhou mais força em solo latino-americano no início dos anos 2000, 
quando chegaram à Presidência partidos de esquerda e, ainda, quando algumas mulheres chegaram 
à presidência. Movimentos morais engajados contra o que eles chamavam de “ideologia de gênero”, 
eram grupos que buscavam distanciar os movimentos feminista e LGBT, e mesmo seus simpatizantes, 
das deliberações de políticas públicas e, principalmente, de tomar o controle sobre elas. Objetiva-se 
manter o Estado branco, heterossexual e masculino, sendo resistente à emancipação feminina e à 
expansão de direitos a todos e todas.  
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Muitos se mostraram inclusive surpresos ao entrar em contato com a temática de 

gênero sem se assemelhar ao que a ideia de “ideologia de gênero” pressupunha. Até 

expressões como “Ah, então isso que é gênero!” ocorreram durante nossas 

conversas, inclusive por parte de docentes.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Nuvem de palavras “do que trata o material?” 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Com relação à mensagem do vídeo (Figura 22), as pessoas levantaram questões 

como a conscientização sobre a realidade atual das minorias, conforme as 

informações apresentadas. Além de opiniões sobre a necessidade de solucionarmos 

o cenário de violência, percebidas por meio de expressões como “conscientizar”, 

“mudanças”, “lutar”, “buscar”, “precisamos”, “urgentemente”.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Figura 22 - Nuvem de palavras “Qual mensagem o vídeo passa?” 

Gráfico 6 - Eixo Compreensão do vídeo “Por que falar de gênero nas escolas?”. 
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Quanto à compressão das palavras e às expressões utilizadas (Gráfico 6), em geral a 

avaliação foi positiva. Ainda assim, verificamos uma porcentagem de quase 30% de 

dificuldade de compreender alguns vocábulos. Fizemos uma revisão no roteiro de 

forma a substituir palavras para melhor compreensão e, quando se tratava de 

conceitos indispensáveis, procuramos definir no próprio vídeo. Não nos 

surpreendemos com essa dificuldade, uma vez que são raras as discussões sobre a 

temática no ambiente escolar. Além disso, em sua maioria (92,1%) os espectadores 

consideraram que a quantidade de informações presentes no vídeo era suficiente.  

III - Envolvimento: Nesse item, procuramos verificar o quanto os participantes 

consideraram o material como destinado a eles (Gráfico 7). Cerca de 39% de pessoas 

disseram haver poucas ou muitas expressões não familiares, por isso também 

revisamos expressões e termos para que o material se aproximasse ao máximo dos 

espectadores. Mas, como um produto educacional tem o objetivo de acrescentar 

conhecimento, o fato de haver novos termos e expressões não foi algo que 

inviabilizasse a utilização dele, pelo contrário, reforçou a necessidade do seu uso.  A 

maioria, 60,9%, já se sentia familiarizada com os termos utilizados.   

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Gráfico 7 - Eixo Envolvimento – Por que falar de gênero nas escolas? 
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Sobre o sentimento de que o produto era destinado a eles, houve um retorno 

questionador: 12,5% não soube responder essa pergunta. E 25% acreditava que não 

era destinada a eles, sendo todos estudantes do Ensino Médio, público-alvo do 

material em questão. Mas ao realizar o cruzamento das respostas dessa pergunta 

com a outra, sobre familiaridade com as expressões, 11 das 16 pessoas que 

consideraram não serem público alvo disseram não ter familiaridade com muitas ou 

poucas palavras; sendo assim, acredito que a revisão dos termos e maior nitidez 

poderá favorecer também esse sentimento de envolvimento.  

IV - Aceitação: Esse tópico me permitiu confirmar o grau de aceitação do enfoque, 

dos conteúdos e da linguagem utilizada (Gráfico 8). Foi possível depreender ótima 

aceitação por parte dos espectadores. Tanto a linguagem quanto as imagens não 

foram significativamente consideradas ofensivas ou discriminatórias. Apenas as 

pessoas que demonstraram, em outras questões, resistência com a temática, 

apresentaram nesse item uma não aceitação ao vídeo, mas uma quantidade muito 

irrisória. Ainda assim, algumas imagens empregadas que pudessem, de alguma 

forma, reforçar estereótipos preconceituosos de sujeitos foram substituídas.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Gráfico 8 - Eixo Aceitação – Por que falar de gênero nas escolas? 
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V - Mudança de ação: Com esse critério, intentamos compreender se o material 

contribuíra para que nossos destinatários buscassem uma ação transformadora. 

Apenas 4 pessoas afirmaram que nenhuma ação havia sido impulsionada pela 

mensagem veiculada. Outras destacaram em suas falas verbos de ação, como 

“conscientizar”, “respeitar”, “informar”, “divulgar”, “disseminar”, “mudar” e “refletir”, 

quanto à temática de gênero e às “informações” do vídeo. Apenas três pessoas 

afirmaram não estar dispostas a realizar o que o vídeo convidava a fazer. Muitas 

também deixaram em branco essa questão (25 pessoas). A maioria afirmou fazer 

parte dos grupos mais atingidos pelas violências ilustradas no vídeo, e defendeu a 

necessidade da mudança por meio da educação, como é possível visualizar na nuvem 

de palavras (figura 23) construída com base nas respostas dos avaliadores:   

Figura 23 - Nuvem de palavras eixo “Mudança de Ação” – Por que falar de gênero 

nas escolas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)  
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4.2.1 Vídeo: Práticas Educativas Feministas  

Esse vídeo foi apresentado em dois momentos: o primeiro, em uma roda de conversa 

durante a JEPE (Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão), com público misto (de 

diversos níveis de escolarização) presente; posteriormente, para quatro turmas do 

Proeja do IFB, campus Gama. Na JEPE, por uma questão de tempo indisponível, não 

ocorreu a distribuição dos questionários; privilegiamos a conversa sobre a temática 

do vídeo. Sendo assim, aplicamos apenas 24 questionários sobre esse vídeo, todos 

realizados durante a aula junto aos alunos do Proeja. 

I - Atração: Ao analisarmos o gráfico a seguir (Gráfico 9), é possível verificar que mais 

de 74% das respostas demonstram que os espectadores conseguiram manter a 

atenção durante todo o vídeo ou, ao menos, na maior parte dele. Ainda assim, uma 

parte significativa, mais de 25%, teve dificuldade de se manter atento ou interessado 

ao vídeo. Com isso, foi necessária uma reavaliação da estrutura do produto, uma vez 

que ele era um pouco mais extenso em sua primeira versão, com aproximadamente 

25 minutos de duração. Uma opção seria o desmembramento em dois: uma primeira 

parte sobre “o que é feminismo”, e uma segunda acerca das práticas educativas 

feministas.   

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Gráfico 9 – Eixo Atenção e Interesse – Práticas Educativas Feministas 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

É possível inferir, a partir da nuvem de respostas (Figura 24), que os avaliadores 

destacaram positivamente o fato de poderem conhecer um pouco mais sobre o 

movimento feminista, classificando principalmente como um conhecimento 

“interessante”, além de sinalizarem a ausência de informações e conversas sobre isso 

até então.  

Entrar em contato com a temática do feminismo possibilitou uma abertura ao diálogo 

antes não existente, já que eles relataram que acreditavam que, segundo resposta em 

um dos questionários anônimos: “na sociedade, as feministas são conhecidas como 

mulheres problemáticas”. Os participantes demonstraram, ainda, satisfação com o tipo 

de abordagem da temática no vídeo, classificando-a como clara e diferente: “Uma 

visão diferente deste assunto em sala de aula”.  

Figura 24 - Nuvem de palavras “O que mais chama atenção” – Práticas Educativas 

Feministas 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Sobre o que menos gostaram e o que mudariam (Figura 25), não houve sugestão 

significativa, todas as respostas insinuaram que gostaram de tudo. Apenas uma 

proposta de alteração foi a de deixar o vídeo disponível para ser divulgado, o que já 

estava previsto, sendo inclusive um requisito do programa de mestrado a 

disponibilização de livre acesso ao produto educacional.  

II - Compreensão: Com relação à compreensão do conteúdo do vídeo (Figura 26), os 

avaliadores destacaram a temática do que seria “feminismo”, além das propostas de 

“mudança” por meio de práticas em educação. Alguns adjetivaram essa proposta 

como “revolucionária” e de “resistência”, o que conjugou com o objetivo do produto. 

Mas também houve quem rotulasse o material enquanto “feminicismo”, objetivando 

ridicularizá-lo; entretanto, reações como essa ocorreram em pequenas proporções.   

 

Figura 25 - Nuvem de Palavras “O que menos gostou e o que mudaria” – 

Práticas Educativas Feministas 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Os resultados sobre a compreensão do vídeo (Gráfico 10) foram positivos, tanto no 

que diz respeito à quantidade de informação, quanto à facilidade de apreensão. 

Apenas com relação a palavras de difícil compreensão obtivemos um resultado para 

o qual foi necessário dar atenção, pois 37% das pessoas encontraram dificuldade em 

compreender algumas poucas palavras. Sobre isso, foi realizada uma nova revisão, 

substituindo palavras e explicando melhor as que faziam parte dos conhecimentos 

propostos pelo material. Considerando que muitos dos espectadores relataram 

novidade com esse tema, era esperada a estranheza com alguns termos, o que 

inclusive também justifica a utilização do material. 

Figura 26 - Nuvem de palavras “Do que se trata e que mensagem passa o vídeo” 

– Práticas educativas feministas 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

III – Envolvimento: Conforme esperado, pelo fato de o grupo avaliador desse vídeo 

não ter se aproximado previamente do tema, os resultados do eixo envolvimento 

(Gráfico 11), ainda que percentualmente favoráveis, apresentaram uma necessidade 

de melhora.  Mais de 25% das pessoas tiveram alguma dificuldade com as expressões 

utilizadas e quase 27% acreditaram que esse vídeo não seria destinado para pessoas 

como eles. Uma revisão nos termos e expressões foi realizada após a validação, 

buscando uma linguagem mais abrangente e mais convidativa a entrar em espaços 

antes não habitados, como possivelmente será o caso de muitas salas de aula.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Gráfico 10 - Eixo compreensão – Práticas educativas feministas 

Gráfico 11 - Envolvimento – Práticas Educativas Feministas 
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VI – Aceitação: Mesmo notando a estranheza despertada nos avaliadores, isso não 

resultou em uma negação do material. Apenas uma pessoa considerou existir alguma 

imagem, linguagem ou outro aspecto de caráter discriminatório ou ofensivo; as demais 

disseram não haver nada nesse sentido.  

V – Mudança de ação: Não por acaso os termos “mudanças” e “conhecimentos” 

estiveram em destaque nas respostas (Figura 27) das perguntas relacionadas a uma 

possibilidade de ação a convite do produto educacional. Também se destacaram 

“compartilhar”, “pensar”, “esclarecer” e “expandir”, enquanto desejos de ações a 

serem realizadas sobre a temática de gênero, conforme é possível visualizar na 

nuvem de palavras a seguir:  

   Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 27 - Nuvem de palavras eixo mudança de ação – Práticas Educativas 

Feministas 
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4.3 RETORNO 

Após o processo de validação do produto junto ao público alvo, estudantes do Ensino 

Médio, retornei à pós-produção, fazendo os ajustes para melhor adequação aos 

objetivos propostos.  

Mesmo finalizadas as etapas exigidas pela pesquisa de mestrado, o meu processo de 

implicação no campo de pesquisa não havia sido concluído. Eu precisava voltar ao 

campo de pesquisa, e voltei como palestrante durante o II Seminário de Humanidades, 

propondo um cine debate com produto educacional construído no campus Centro 

Serrano do Ifes. Um momento de entrega e de troca, marcando inclusive que essa 

pesquisa não se finda, e que ambas as portas estão abertas em um canal de 

comunicação e parceria.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: PRÁTICAS EDUCATIVAS FEMINISTAS - A 
CONVERSA PRECISA CONTINUAR 

A elaboração de um produto educacional e o fomento dos círculos de conversa sobre 

gênero ocorreram no intuito de afirmar a possibilidade de construção de espaços 

educacionais de caráter feminista no âmbito da escola. Conforme vimos no capítulo 

dois, “conversas teóricas”, o conceito de gênero emergiu do movimento feminista 

objetivando trazer à tona as séries de violências e exclusões sofridas pelas mulheres. 

Dessa forma, as práticas educativas feministas são ações afirmativas possíveis em 

concordância com o que se propõe: as chamadas pedagogias feministas. 

Historicamente, a educação em nossa sociedade tem sido marcada por 

características sexistas, misóginas, racistas e classistas. Trata-se de uma instituição 

de controle dos corpos e produções de saber, servindo à manutenção da sociedade 

patriarcal. Esse modelo social gera, além de tantos outros problemas, desigualdades 

entre os gêneros, como observamos nos capítulos anteriores.  Nesse viés, a 

pedagogia feminista parte dessa conjectura de desigualdades e propõe uma nova 

forma de fazer na educação, voltada para o empoderamento, a libertação e a 

emancipação, principalmente de todas as mulheres (LOURO, 2014; SAFFIOTI, 2004). 

Algumas visões dos participantes sobre a proposta dos círculos de conversa e seu 

impacto transformador têm muito a nos dizer: 

[...] é muito bom, como disse no início é muito libertador. Não que vá mudar 
o mundo. Talvez mude. Mas o nosso mundo muda, nossa forma de pensar, 
de ver o outro. E eu acho que é isso que estamos precisando, de mudar a 
forma como a gente vê o nosso próximo. Mudou para mim (Círculo de 
Conversa 10, junho de 2017). 

Eu acho que acaba mudando o mundo também. Porque se cada um fizer a 
sua parte acho que o mundo não estaria do jeito que está. Com desrespeito... 
então eu acho que acaba mudando o mundo sim, se chegar a mais pessoas 
(Círculo de Conversa 10, junho de 2017). 

[...] talvez você não possa mudar o mundo de todo mundo, mas pode mudar 
o mundo de alguém (Círculo de Conversa 10, junho de 2017). 

Propor práticas educativas feministas não se trata apenas de falar sobre feminismo, 

mulher e gênero; consiste também em transformar a forma vigente de educação. É 

preciso compreender a existência de movimentos plurais, de muitas vozes, assim, 
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nunca se falará de tudo nem de um absoluto total. Nesse sentido, não se fala de uma 

única verdade e imutável.  

Por compreender que historicamente existe uma norma sobre o que é, e o que não é 

um saber científico, ao se propor uma pedagogia feminista também foi preciso 

construir caminhos de análise, forma de fazer ciência própria (LANGNOR, LISBOA, 

2016). Em concordância com essa perspectiva, apropriei-me do pensamento de Freire 

(1983), no sentido de que   

[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 
depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e 
valores [...] mas um ato cognoscente. [...] a educação problematizadora 
coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-
educandos [...] (FREIRE 1983, p. 78). 

Sabemos que a forma de se fazer educação ainda está distante de ser libertadora; 

muito pelo contrário, ela tem sido adoecedora, excludente e repressora, 

principalmente dos grupos minoritários. A educação tem servido à elite, branca, 

heterossexual e cisgênero. Por isso se faz urgente e necessário propagar práticas 

educativas feministas. Não precisamos esperar acomodados a mudança da educação 

para então termos um espaço acolhedor e emancipador. Podemos propiciar pequenas 

ações, sejamos nós educadores ou educandos.  

Todas as disciplinas estão ligadas, acho que está tudo junto. Eu acho que 
isso aqui também, como se tivesse a parte racional e a parte emotiva. Então 
acaba ligando uma coisa na outra. A escola se torna mais humana. Eu estava 
vendo uma discussão criticando a forma de ensino que a gente, não 
pensando, só repete. Esse tipo de espaço faria a gente pensar mais (Círculo 
de Conversa 9, maio de 2017). 

A maior dificuldade de se ter esses espaços na escola é achar que não são 
importantes. Muitas pessoas não estão aqui por estarem em outras 
atividades. Quando qu/er vai, porque é optativo. Não tem que dar a devida 
importância que tem (Círculo de Conversa 9, maio de 2017).   

P. Na nossa sala isso é tão complicado de se discutir. C. Eu acho que é 
tranquilo, as pessoas não estão mais julgando tanto. K. Elas não estão é se 
importando, que é pior ainda. C. Quando a gente fala alguma coisa sobre isso 
lá na sala ninguém nem liga mais, se fosse antigamente o pessoal ia começar 
a falar você é isso, você é aquilo, Agora ninguém nem liga mais (Círculo de 
Conversa 9, maio de 2017). 

Ao chegar ao campus centro serrano, senti naquela terra vermelha, naqueles jovens, 

educadores, educadora e demais funcionários, uma pulsão transformadora. Quando 



105 

 

estava no início do meu mestrado, ainda galgando créditos das disciplinas 

obrigatórias, meu projeto de pesquisa passou por uma leitura coletiva em um grupo 

de estudos que me afetou de uma forma paralisante. Nesse pré-projeto, eu propunha 

uma educação de caráter transformador, e por isso eu recebi a seguinte indagação: 

“quem você pensa que é para querer mudar a vida das menininhas?” Ao mesmo 

tempo em que isso paralisou por meses a minha pesquisa, por ter me provocado 

desgosto e insegurança, me deu uma certeza que me fez traçar uma nova rota na 

pesquisa. A minha resposta a essa frase, então, hoje, seria: “não sei se vou 

transformar a vida de alguém, mas sei que se for para não propor nada, só assistir à 

série de violências de gênero que vivemos, eu prefiro ficar em casa”.  

Esse sentimento e a total necessidade de implicação na pesquisa me conduziram a 

trocar de campus (antes eu me dirigiria para o campus Linhares), para o que me 

convocou para uma demanda e me fez querer ficar. E nesse processo, pude me 

permitir também uma outra forma de fazer pesquisa, por meio de uma análise da 

implicação, possibilitando me afetar ao vivenciado.  

Afetar é exteriorizar o eu! Na verdade, via de regra, o afetamento acontece 
através da exterioridade do eu! Esse eu transborda/transcende em busca de 
um contato/encontro com o exterior! E este exterior toca o outro promovendo 
um bom encontro [...]. Afetar é relacionar-se. E quando nos relacionamos 
estendemos parte de nós ao outro. E de alguma maneira acolhemos parte do 
outro em nós. A partir daí nasce o encontro. E o encontro, aliás..., o bom 
encontro, é campo frutífero para gerar o aprendizado. É isto que alguns 
pensadores vêm tentando nos comunicar (SILVA, 2013, p. 2).  

Importante destacar que eu não me caracterizei na persona da heroína que saiu da 

capital para salvar os jovens do interior. E sabia que muito menos estaria inventando 

a roda, como diz o ditado popular. Estava ciente de que já ocorrera, nesse mesmo 

espaço, inciativas de educadores que poderíamos chamar de práticas educativas 

feministas. Inclusive a oficina para a qual fui convidada a conduzir junto às turmas dos 

segundos anos (dezembro de 2016), fazia parte da conclusão de uma iniciativa da 

professora de biologia, que discutiu ao longo de um trimestre diversas temáticas 

correlatas como sexualidade, direito reprodutivo, métodos contraceptivos, DST/Aids e 

relações de gênero. Ao longo do meu período no instituto, também fui convidada, pela 

professora de filosofia e sociologia, a conduzir um trabalho com as turmas dos 

terceiros anos, sobre as temáticas direitos humanos e relações de gênero.   Além das 
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que fiz parte, também tive conhecimento de outras atividades que ocorreram no 

instituto.   

Estava eu, na sala dos professores, fazendo minhas anotações no diário de 
campo, enquanto aguardava meu horário, quando sentou à minha frente um 
professor e disse algo como: ‘que legal a atividade que você fez com os 
alunos, pena que muitos levam na brincadeira e acabam estragando o 
negócio’. Não entendi do que ele estava falando. Perguntei e ele respondeu: 
‘os cartazes’. Nesse dia, fui investigar de quais cartazes o professor havia 
falado. Outros professores também me indagaram se era eu a responsável, 
e eu nem sabia do que se tratava. Os participantes do círculo de conversa 
me disseram que fazia parte de uma atividade proposta pela professora de 
sociologia. Os tais cartazes eram compostos por uma espécie de quiz, no 
qual havia uma pergunta ou frase e os demais estudantes eram convidados 
a marcar a resposta de acordo com sua opinião. Os participantes se 
mostraram indignados com o quantitativo de respostas homofóbicas e 
racistas que apareceram; diziam que estavam torcendo pra galera estar 
brincando. Alguns dias depois, outros cartazes afirmativos apareceram 
expostos nas paredes da escola (Diário de campo, maio de 2017). 

Os participantes dos círculos de conversa também relatavam os trabalhos 

desenvolvidos pela professora de história, ressaltando o quanto esses fomentaram 

uma postura crítica deles em vários assuntos, principalmente com as questões raciais, 

religiosas e de gênero.  

Percebi que é possível afirmar uma pedagogia feminista mesmo nas disciplinas já 

estabelecidas pelo currículo escolar; de matemática a artes, todos os espaços 

humanos perpassam por questões que envolvem subjetividade e relações de poder. 

É viável, inclusive, levar essas discussões para o campo da educação não formal, em 

rodas de conversa, cine debate, oficinas, seminários, entre outros. E igualmente todos 

são espaços potentes para o desenvolvimento de um aprendizado crítico por meio de 

uma educação libertadora, transgressora e feminista.  

[...] já tinha tido um encontro e aconteceu alguma coisa que eu não pude ir 
no primeiro, mas quando eu comecei a vir eu já estava cansada, estava no 
início do ano, mas eu já estou aqui há três anos, estava já cansada de tudo, 
tá no clima “ai que saco”. Mas na primeira vez que eu fui, eu saí me sentindo 
muito bem, foi muito bom para mim. Acho que mudou a minha percepção da 
escola. Acho que foi muito importante para mim (K. Círculo de Conversa 10, 
junho de 2017). 
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5.1 RESISTÊNCIA  

Ao findar esta escrita, percebo que que o trabalho está distante de ser concluído. Não 

é possível descansar frente ao nebuloso cenário político em que nos encontramos. 

Discursos e práticas de caráter racistas, misóginos e homofóbicos tomaram dimensão 

e força tamanha a ponto de um presidente símbolo de opressão às minorias ter sido 

eleito, carregando inclusive o movimento escola sem partido como bandeira de 

candidatura. 

Esta pesquisa de implicação não só foi propulsora de processos de transformação de 

cotidianos e vidas, como também foi capaz de transformar por inteira a vida da 

pesquisadora. Encerro este texto ainda mais potente e com sede de transformação. 

À vista disso, o movimento de retrocessos às conquistas pode vir, e mesmo que isso 

ocorra, um feito é certo: as mulheres não voltarão às cozinhas, os negros e negras 

não regressarão às senzalas, e as pessoas LGBTQ+ não retrocederão aos armários. 

A resistência existirá.    

Fonte: Fotografias por Luiza Centeno (2018) 

 

Figura 28 – Registros do Movimento Mulheres Contra o Bolsonaro 2018 

 

Figura 29 – Registros do Movimento Mulheres Contra o Bolsonaro 2018 

 

Figura 30 – Registros do Movimento Mulheres Contra o Bolsonaro 2018 

 

Figura 31 – Registros do Movimento Mulheres Contra o Bolsonaro 2018 
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APÊNDICES 

A –TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

(Para menores de idade participantes das rodas de conversa) 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisadora responsável: Isadora Lee Padilha Ferri; Instituição de origem: Instituto Federal do 
Espírito Santo - Endereço: Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780; Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Humanidades – Mestrado. 

Para maiores informações entrar em contato pelo e-mail isaleep@gmail.com 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Este trabalho pretende construir conhecimentos sobre a temática de gênero junto aos discentes 
do IFES campus Centro Serrano. E com isso desenvolver intervenções nas práticas educativas 
sobre a temática.  

 

Objetivos da pesquisa 
Esse estudo pretende melhor compreender as práticas educativas presentes no Instituto, e ainda 
como elas interferem nas relações entre docentes, discentes, bem como no processo de ensino-
aprendizagem. Além de construir espaços de diálogo e construção de conhecimentos sobre a 
temática de gênero e sexualidade com a finalidade de desenvolvimentos de práticas educativas não 
discriminatórias, inclusivas e acolhedoras. O trabalho poderá ser apresentado em eventos 
científicos ou em publicações em revistas científicas. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa) 
A pesquisa se propõe a ser uma pesquisa intervenção sendo assim construiremos um círculo de 
conversa com um grupo previamente inscrito. Além disso propoe-se a  construção do material 
educativo com a finalidade de ampliação da discussão para além do grupo participantes dos circulos 
de conversa. Ao final teremos também a exibição/apresentação e validação do material educativo 
construido a partir de nossas conversas e construções.   
A participação direta dos voluntários se dará nos círculos de conversa na qual constuiremos juntos, 
pesquisadora e participantes, conceitos, discursos, análises e práticas.  

Confidencialidade 
A concordância na participação dessa pesquisa é voluntária, livre e gratuita, não haverá nenhum 
tipo de pagamento e a instituição também não terá despesa alguma durante a realização do estudo. 
É de garantia plena às pessoas colaboradoras do estudo, sigilo de sua identidade e o anonimato 
das informações prestadas à pesquisadora. As informações compartilhadas serão tratadas com 
zelo, de forma ética, a fim de que seja evitada a identificação do colaborador no corpo do trabalho.  

Desconfortos e/ou Riscos 
A realização da pesquisa não possui nenhum risco grave a integridade física ou psicológica aos 
envolvidos, ainda assim qualquer desconforto e constrangimento que possa ser gerado ao longo 
dos circulos de conversa será de responsabilidade da pesquisadora, sendo que a mesma tem 
formação na área de psicologia e se responsabiliza eticamente com a integridade psicológica e 
emocional dos participantes. Estratégias serão adotadas para que os riscos sejam diminuidos ao 
máximo como a construção coletiva de acordos de convivência e discussão sobre os conceitos de 
sigilo e anonimato.  

Benefícios 
Participar dessa pesquisa possuí benefícios tanto a nível individual quanto coletivo. No nível 
individual, a participação na pesquisa possibilita a inclusão em um grupo de estudo de questões 
que perpassam a todos. Além disso o sentimento de pertença em um grupo pode inclusive auxiliar 
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no bem estar dos envolvidos não só durante a permanencia no grupo mas ao longo das outras 
atividades curriculares e extracurriculares. Em um nível coletivo a participação nessa pesquisa trás 
o benefício em contruibuir na transformação na realidade e melhorias nas práticas educativas.  

Critérios de inclusão e exclusão 

A participação nessa pesquisa se limita a disponibilidade para a presença no dia e hora previamente 
agendado, bem como o limite de vagas disponíveis para inscrição.  

Liberdade de participação na pesquisa 

Os participantes têm plena liberdade de recusar a participação na pesquisa bem como de desistir 
da continuidade da mesma em qualquer etapa do estudo, não estando sujeito a nenhum tipo de 
penalidade. 

C) ASSENTIMENTO 

Nome completo do participante da pesquisa: 

Local, data e assinatura. 

Eu declaro, na condição de pesquisadora, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, 
explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível 
às questões formuladas. 

Local, data e assinatura.  

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa podem 
ser comunicadas ao Sra. Isadora Lee Padilha Ferri, via e-mail: isaleep@gmail.com ou telefone: 27-
981800479; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 
Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255  

Tel: (27) 3357-7518  e-mail: etica.pesquisa@Ifes.edu.br 
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 B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

(Para os responsáveis pelos menores de idade ou participantes maiores de idade) 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisadora responsável: Isadora Lee Padilha Ferri; Instituição de origem: Instituto Federal do 
Espírito Santo - Endereço: Av. Vitória, 1729 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780; Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Humanidades - Mestrado  

 Para maiores informações entrar em contato pelo e-mail isaleep@gmail.com 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa  
Este trabalho pretende construir conhecimentos sobre a temática de gênero junto aos discentes do 
IFES Campus Centro Serrano, e com isso desenvolver intervenções nas práticas educativas sobre a 
temática. 

Objetivos da pesquisa 
Esse estudo pretende melhor compreender as práticas educativas presentes no Instituto, e ainda 
como elas interferem nas relações entre docentes, discentes, bem como no processo de ensino-
aprendizagem. Além de construir espaços de diálogo e construção de conhecimentos sobre a 
temática de gênero e sexualidade com a finalidade de desenvolvimentos de práticas educativas não 
discriminatórias, inclusivas e acolhedoras. O trabalho poderá ser apresentado em eventos científicos 
ou em publicações em revistas científicas. 

Metodologia 
A pesquisa se propõe a ser uma pesquisa intervenção sendo assim construiremos um círculo de 
conversa com um grupo previamente inscrito. Além disso propoe-se a  construção do material 
educativo com a finalidade de ampliação da discussão para além do grupo participante do círculo de 
conversa. Ao final teremos também a exibição/apresentação e validação do material educativo 
construido a partir de nossas conversas e construções.   
A participação direta dos voluntários se dará nos círculos de conversa na qual constuiremos juntos, 
pesquisadora e participantes, conceitos, discursos, análises e práticas. 

Confidencialidade 
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. A concordância na participação dessa 
pesquisa é voluntária, livre e gratuita, não haverá nenhum tipo de pagamento e a instituição também 
não terá despesa alguma durante a realização do estudo. É de garantia plena às pessoas 
colaboradoras do estudo, sigilo de sua identidade e o anonimato das informações prestadas à 
pesquisadora. As informações compartilhadas serão tratadas com zelo, de forma ética, a fim de que 
seja evitada a identificação do colaborador no corpo do trabalho. Os dados e materiais utilizados na 
pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período de 5 anos, e após esse 
tempo serão destruídos.  

Desconfortos e/ou Riscos 
A realização da pesquisa não possui nenhum risco grave a integridade física ou psicológica aos 
envolvidos, ainda assim qualquer desconforto e constrangimento que possa ser gerado ao longo dos 
circulos de conversa será de responsabilidade da pesquisadora, sendo que a mesma tem formação 
na área de psicologia e se responsabiliza eticamente com a integridade psicológica e emocional dos 
participantes. Estratégias serão adotadas para que os riscos sejam diminuidos ao máximo como a 
construção coletiva de acordos de convivência e discussão sobre os conceitos de sigilo e anonimato. 

Benefícios 
A participação nessa pesquisa possibilita, a nível individual, momentos de aprendizado de forma 
lúdica e prazerosa, com potência a realização de processos de autoconhecimento e fortalecimento 
de redes de apoio entre os pares. A nível coletivo tem-se o benefício de fazer parte de espaços 
construção de conhecimentos e práticas acerca do tema.  
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Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 

Para participar da pesquisa o participante deve voluntaria e previamente se inscrever nos círculos de 
conversa. Sendo que as vagas são limitas. 

Liberdade de participação na pesquisa 

O responsável pelo estudante poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 
qualquer momento. A participação do estudante é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade. O estudante não será identificado em nenhuma publicação da pesquisa.   

Forma de ressarcimento ou indenização. 

Não se aplica. A participação não acarretará nenhum custo ou despesa. 

C) CONSENTIMENTO  

Nome completo do estudante participante da pesquisa: 

Local, data e assinatura.  

Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, 
explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível 
às questões formuladas. 

Local, data e assinatura.  

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa podem 
ser comunicadas a Sra. Isadora Lee Padilha Ferri, via e-mail: isaleep@gmail.com ou telefone: 27-
98180-0479; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa:  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes  
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 
Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255   

Tel: (27) 3357-7518  e-mail: etica.pesquisa@Ifes.edu.br 
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C – QUESTIONÁRIO DE VALIAÇÃO PRODUTO EDUCACIONAL 
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