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RESUMO 

Este trabalho de dissertação objetiva investigar os discursos dos/as professores/as do 

ensino de História, sobre as questões de gênero enquanto relações de poder, e como 

tratam dessas questões com os/as alunos/as em sala de aula. A partir desse objetivo, 

nossas discussões se pautam em estudos de Foucault (1979, 2010); Louro (1997, 2000, 

2013), Scott (1989), Tardiff (2002), Silva (2007), Moreira (2002), entre outros. Para 

realização deste trabalho, nos utilizamos de uma metodologia que envolve a pesquisa 

bibliográfica e o estudo de campo, usando como instrumentos, a observação sistemática 

e a entrevista aberta focalizada. Desse modo, a investigação aconteceu em duas escolas 

da cidade de Pau dos Ferros – RN; uma da rede Estadual e a outra da esfera Municipal. 

Na escola estadual, trabalhamos com uma professora do Ensino Médio e na escola 

municipal com um professor do Ensino Fundamental. Ao final da nossa pesquisa, 

constatamos que os/as professores, embora demonstrem abertura para tratar de questões 

que envolvem as relações de gênero no âmbito escolar e, algumas vezes, abordem esta 

temática em sala de aula, ainda manifestam dificuldades ao lidarem com determinadas 

questões que surgem durante as aulas. O não conhecimento de alguns conceitos sobre as 

relações de gênero dificultam um diálogo elucidativo entre professores/as e alunos/as. 

Contudo, apontamos a necessidade de formação continuada sobre Educação de gênero e 

sexualidade na Educação, no intuito de contribuir para que os/as professores/as consigam 

perceber as relações de gênero enquanto relações de poder e, assim, melhor tratá-las em 

sala de aula com seus/as alunos/as. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História. Discurso. Relações de gênero. Relações de 

poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to investigate the History teachers' discourses on gender issues as 

power relations and how they discuss these issues with students in the classroom. From 

this aim, our discussions are based on the studies of Foucault (1979, 2010); Louro (1997, 

2000, 2013), Scott (1989), Tardiff (2002), Silva (2007), Moreira (2002), among other 

authors. To accomplish this work, we used a methodology that involves bibliographical 

research and a field study, using as instruments the systematic observation and a focused 

open interview. Therefore, this research took place in two different schools situated in 

Pau dos Ferros/RN; a state school and other a municipal one. At the state school, we 

worked with a High School teacher, and at the municipal one with an Elementary School 

teacher. At the end of this research, we find that teachers, although they demonstrate 

interests to discuss issues about gender relations in school, sometimes, they address this 

topic in the classroom, but they do still manifest difficulties in dealing with some 

questions that come up during the lessons. The lack of knowledge of some concepts about 

gender relations makes it difficult to establish an elucidative dialogue between teachers 

and students. However, we emphasize the need for a continuous formation on Education 

of Gender and Sexuality in Education, in order to help teachers understand gender 

relations as power relations and consequently discuss them properly in the classroom with 

their students. 

 

 

KEYWORDS: History teaching. Discourse. Gender relations. Power relations. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O patriarcado tem um lugar fortemente marcado na cultura ocidental, onde o homem, 

para Beauvoir (2009), é o ser primário e a mulher um ser secundário em nossa cultura. É 

importante que voltemos nossa atenção para os comportamentos e atitudes machistas, muitas 

vezes, despercebidos, devido a frequência e a naturalidade com que encaramos tais situações. 

Seja na escola, em nosso ambiente familiar, no trabalho, em conversas com amigos/as, em 

brincadeiras que fazem piadas sobre a situação de opressão da mulher é preciso que estejamos 

atentos. Ao longo do tempo e da história humana, muitos foram os exemplos de opressão 

feminina, geralmente causadas pela imposição masculina, historicamente marcada como 

superioridade em detrimento do sexo feminino.  

No entanto, nossa sociedade é plural e não se resume a uma família patriarcal em que 

predomina o binarismo homem e mulher. A diversidade de gênero e de sexo é um fator que 

exige atenção, principalmente, por parte dos/as educadores/as, no sentido de dar visibilidade a 

grupos que não se enquadram dentro dos padrões considerados normais pela sociedade. Assim, 

as instituições escolares, entendidas como lugar educativo, porque promovem conhecimento e 

formam para vida em sociedade, tem uma grande responsabilidade na formação tanto individual 

como coletiva das pessoas que as frequentam. Contudo, faz-se necessário questionar em que se 

constitui essa Educação escolar que orienta os/as alunos/as para viver em sociedade. Para 

Tardiff (2002, p. 138):  

 

De uma maneira ou de outra, a missão da escola e a tarefa dos professores são 

manter os alunos fisicamente fechados na escola e na sala de aula, durante 

muitos anos, para submetê-los a programas de ação que eles não escolheram, 

a fim de avalia-los em função de critérios abstratos e frequentemente 

dolorosos, simbolicamente falando, para as pessoas às quais eles são 

aplicados. 

  

 

Como podemos observar, a escola tem uma das missões mais relevantes na vida do ser 

humano; educar. Nos dias atuais, essa missão tem se tornado mais árdua e desafiadora, pois 

manter os alunos na sala de aula, tem sido uma tarefa cada vez mais difícil. Passamos grande 

parte das nossas vidas na escola e, durante esse tempo, é preciso muito conhecimento, muita 

luta e árdua tarefa que tem no professor, a figura de maior responsabilidade. Tardif (2002) 

destaca a coerção, a autoridade e persuasão que correspondem ao que ele chama de tecnologias 

da interação, em que os professores buscam atingir seus objetivos junto aos alunos: “A coerção 

consiste nos comportamentos punitivos reais e simbólicos desenvolvidos pelos professores em 
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interação com os alunos em sala de aula” (TARDIF 2002, p.137). Esses alunos podem ser 

identificados sob o “olhar ameaçador, trejeitos, insultos, ironia, apontar com o dedo”. Neste 

ponto, a coerção física é destacada como sendo inexistente atualmente nas escolas, mas outrora, 

já foi uma forma de punição dada aos alunos.  

Nesse sentido, nos utilizando das palavras de Gadotti (2000, p. 3) “A pergunta que se 

faz é: qual educação, qual escola, qual aluno, qual professor?”. Essas são questões que nos 

impulsionam a pensar as relações estabelecidas na escola como norteadoras para a formação de 

pessoas enquanto seres sociais. A falta de informações e discussões sobre determinados 

assuntos, principalmente no cotidiano da escola, tira a oportunidade de alunos/as falarem e 

discutirem sobre questões importantes que permeiam nosso meio e precisam ser colocadas em 

pauta. Ao entendermos as diversas transformações políticas, econômicas e sociais que ocorrem 

na sociedade como um todo, é preciso, ao mesmo tempo, estar atentos aos mecanismos de poder 

que nos são impostos e que fazem com que adotemos determinados posicionamentos, seguindo 

modelos de comportamentos que nos condicionam a todo instante. Assim,  

 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer 

sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam 

e constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem se 

dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, 

uma circulação e um funcionamento do discurso. 

(FOUCAULT, 1979, p.101). 

 

 

Com base nesse pensamento de Foucault, podemos inferir que as relações de poder não 

existem somente no nosso contexto atual, mas em vários outros contextos sempre existiram na 

história da humanidade. Claro que muitas vezes aparecem de forma silenciosa, fazendo com 

que não nos demos conta que estamos sendo manipulados/as por aqueles que se pronunciam 

através dos mais diversos discursos. Como muito bem enfatiza Foucault, na sociedade existem 

múltiplas relações de poder que se estabelecem desde a família, passando pela igreja, pela 

política, pela filosofia, pela cultura, até chegar a escola, lugar instituído, historicamente, para 

educar e formar o sujeito.  

 

1.1 CAMINHOS DA PESQUISA: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nesse sentido, nossa pesquisa se desenvolve a partir do componente curricular de 

História, em que estudamos os discursos de professores/as, envolvendo as questões de gênero 

no âmbito escolar. Assim, procuramos entender as “verdades” e os direcionamentos atribuídos 
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às pessoas a partir do sexo biológico, analisando se e como os professores(as) tratam dessas 

questões com os/as alunos/as durante as aulas. Perceber os discursos nas falas dos 

professores/as de História durante as aulas, parece ser de fundamental importância para 

entendermos como se encaminham as discussões que envolvem as relações de gênero, e de que 

forma acontecem, ou não, debates acerca dessa temática.  

As questões de gênero estão sempre presentes em nossos contextos, das mais variadas 

formas, seja nos conteúdos ou nas ações cotidianas das pessoas. Assim, o modo como os/as 

professores/as tratam dessas questões deve fazer significativa diferença na forma como os/as 

alunos/as serão conduzidos ao respeito pelas diversidades, especialmente, as diversidades de 

gênero. A formação de um sujeito consciente das diferenças de gêneros, tem exigido muito dos 

profissionais docentes, nos últimos anos, pois foram muitas e aceleradas as mudanças de 

comportamento dos indivíduos na sociedade, nas últimas décadas. Por mais que ainda exista o 

desejo masculino de dominação, de poder em relação ao sexo feminino, é preciso lembrar que 

a mulher tem ultimamente ganhado maior visibilidade na sociedade, destacando-se em funções 

antes atribuídas somente aos homens. 

Considerando a relevância desta temática, muito estudiosos tem se dedicado a estudar, 

investigar, pesquisar sobre as relações de gênero e de poder na sociedade, nas mais diversas 

áreas de estudo que vão desde a literatura, a sociologia, a pedagogia, a história, a política, entre 

outras. Dentre alguns trabalhos publicados sobre o interesse de nossa temática, podemos 

destacar trabalhos como o de Santos e Coutinho (2010), Colling e Tedeschi (2015), Ferreira 

(2010), Aquino e Pereira (2015), Waszak (2015), Zarbato (2015), entre outros. Esses estudos 

apontam para a necessidade de reconhecer que o componente curricular de História é construído 

através de discursos, concretizados em meio as relações de poder e, por isso, se faz necessário 

uma leitura atenta sobre os conteúdos presentes nos livros didáticos por parte dos professores, 

além de discussões que colaborem para o entendimento de que as relações de gênero são 

construídas em meio às relações de poder na sociedade.  

Nesse pensamento, a relevância de incluir as discussões sobre gênero no ensino de 

História, bem como a necessidade de percebê-las como relações de poder também tem sido 

pontuda nessa literatura. Entretanto, ainda é possível observar que os/as professores/as ainda 

demonstram dificuldades para lidarem com tais discussões com os/as alunos. Para Aquino e 

Pereira (2015), a distância entre professor/a e aluno/a é um dos fatores que dificultam 

discussões deste tipo. Outro fator importante, enfatizado nos trabalhos, é a deficiência deste 

tipo de discussão na formação acadêmica dos/a professores do ensino de História. 
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Todavia, trabalhos sobre os discursos dos professores do ensino de História acerca das 

questões de gênero em sala de aula, ainda são escassos, pois inserir esta temática nas aulas de 

História, implica atentar para os discursos dos professores referentes a estas questões, pois 

como menciona Foucault (2010), os discursos nunca são neutros, eles se fazem historicamente 

e se concretizam como verdades. Contudo, antes de partir para este tipo de discussão em sala 

de aula, é necessário que conheçamos o entendimento que os professores têm sobre as relações 

de gênero e como as manifestam em sala de aula, a partir dos seus discursos. Lembramos que 

compreensões estereotipadas sobre essas questões podem refletir diretamente na forma como o 

aluno apreende tais discussões, levando-os ou não a uma reflexão crítica.  

Dessa forma, nosso interesse em trabalhar com esta pesquisa se deu a partir de vivências 

com professores do Ensino Infantil e Fundamental em escolas públicas e privadas das cidades 

de Luís Gomes – RN e Pau dos Ferros – RN, onde fizemos estudos sobre as questões de gênero 

e sexualidade na educação e percebemos as dificuldades dos/as professores/as para tratarem 

sobre questões relacionadas a este tema. Essas experiências aconteceram por meio de um 

projeto de extensão intitulado “Sexualidade e Relações de Gênero nas Práticas Pedagógicas 

Serranas”, do Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as 

educadores/as serranos, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, na cidade 

de Pau dos Ferros. De fato, essas experiências nos levaram a leituras da filósofa existencialista 

Simone de Beauvoir,  que em seu livro O segundo sexo (2009),  traz para o centro do debate a 

construção histórica do que chamamos de homem e mulher e, apesar de ser um livro que 

foi publicado originalmente em 1949, trata também de temas que, até nos dias 

atuais, são vistos com preconceito, como aborto, homossexualidade, liberdade feminina, etc. 

Além desse livro, destacamos outras obras como Memórias de uma moça bem-comportada 

(1958), Por uma Moral da Ambiguidade (2005) da mesma autora que, com base na filosofia 

existencialista, tratam de importantes questões sobre a forma como os seres humanos se 

constroem, excluindo assim, uma falsa ideia de que as pessoas tem uma essência que justifique 

seus comportamentos. 

Nesse sentido, a escolha pelo componente curricular de História se deu devido ser nossa 

área de formação e por entender que a história não é neutra, mas fabricada a partir de diversos 

discursos, segundo Certeau (1982), ela precisa também ser questionada. As trocas de 

experiências vividas com professores de História durante aulas, palestras, discussões e 

outros momentos, nos oportunizou uma interação com esses professores no decorrer do trabalho 

e do estágio em escolas do ensino médio. Todo esse contato no fez perceber as diversas 

dificuldades enfrentadas por professores do ensino de História, no tocante a necessidade de se 
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trabalhar de forma dinâmica e interativa, proporcionando aos alunos uma visão mais ampla 

diante dos conteúdos ministrados durante as aulas. É preciso enfatizar a importância desse 

componente curricular para as pessoas como forma de desconstruir verdades e questionar os 

diversos discursos que fazem a escrita da história.  

De certo, as questões de gênero, se fazem em meio às relações sociais, construindo 

padrões normativos, muitas vezes, validados pela sociedade. Pensando nisso, nos baseamos em 

estudiosos e teóricos como Beauvoir (2009), Scott (1989), Louro (2008), que expressam suas 

concepções sobre as questões de gênero, partindo do pensamento de que os gêneros são 

construídos socialmente e não existem a priori. Entendamos sobre essa questão tomando por 

base os pensamentos de Louro (2008): 

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que 

é feminino e masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 

histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres 

numa sociedade, importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo 

o que socialmente se construiu sobre os sexos. (LOURO, 2008, p. 21). 

 

 

Como podemos ver, essas construções sociais impõem limites aos seres humanos, 

levando a dois polos distintos; homens e mulheres são diferentes em virtude do sexo biológico. 

Isso determina um padrão heteronormativo, em que as pessoas devem corresponder a 

determinados tipos de comportamentos e, consequentemente, são excluídos socialmente 

aqueles que se encontram fora dessa ordem. Nesse mesmo sentido,  

 

[...] gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os 

sexos. O seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como 

aquelas que encontram um denominador comum para várias formas de 

subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma 

força muscular superior (SCOTT, 1989, p. 7).  

 

 

Ouvimos a todo instante que mulheres e homens, desde a infância, têm inclinações 

naturais para esboçar comportamentos e atitudes consideradas próprias de cada sexo.  Beauvoir 

(2009) ao dizer que “ [...] a intervenção de outrem na vida da criança é quase original e desde 

seus primeiros anos sua vocação lhe é imperiosamente insuflada. ”, aponta para o entendimento 

de que, desde o nascimento as crianças que já se começam a ser moldadas de acordo com seus 

sexos biológicos, quando se diferenciam cores, brinquedos, o modo diferenciado como os pais 
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caracterizado. Tudo isso contribui para um falso pensamento de que homens e mulheres têm 

tendências naturais para se apresentarem à sociedade sob determinadas formas.  

No entanto, essas limitações biológicas são levadas à esfera social como fator 

determinante da condição social da mulher, como se fosse para justificar a inferioridade diante 

do homem devido a sua condição biológica. Sobre isso, Louro (2008) nos lembra que ao 

procurarmos entender o lugar social dos gêneros, não se busca refletir sobre condições 

biológicas, mas como as relações de poder se constituem sobre os corpos sexuados. Por 

extensão, as questões de gênero envolvem também as sexualidades dos sujeitos, pois suas 

identidades sexuais estão condicionadas aos sexos biológicos, e “naturalmente” cada pessoa 

deveria se relacionar com o sexo oposto.  

Nessa direção, analisarmos os discursos dos/as professores/as é de fundamental 

importância para entendermos como se encaminham as discussões que envolvem as questões 

de gênero durante as aulas. Os discursos para Foucault (2010), não existem a priori, mas são 

constituídos historicamente em meio a uma rede de enunciados que ganham sentidos e 

significados a partir do lugar de onde são proferidos. Assim, o discurso não é neutro, ele se faz 

nas relações sociais e se concretizam através de práticas, momentos históricos, ideologias e 

preconceitos sobre determinados assuntos. 

. 

[...] os ‘discursos’, tais como podemos ouvi-los, tais como podemos lê-los sob 

a forma de texto, não são, como se poderia esperar, um puro e simples 

entrecruzamento de coisas e de palavras [...] analisando os próprios discursos, 

vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as 

coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. [...] 

afinal de contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais 

tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que 

remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos 

de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. (FOUCAULT, 2010, p. 42). 

 

Seguindo esse raciocínio, os discursos são também constituídos por signos, mas não 

limitam-se a isso, são bem mais complexos e trazem uma infinidade de valores que dependem 

do lugar, contextos e de quem está falando. Assim, os discursos se consolidam em meio às 

relações de poder desenvolvidas na sociedade e, a escola como uma instituição educacional, 

que é para Foucault também uma forma de controle social, produz e valida discursos através de 

coerções e disciplinamentos. O saber como forma de poder se concretiza na instituição escolar 

através de discursos, delimitando espaços, nomeando e definindo as coisas a partir de padrões 

instituídos e validados como “certo” e “errado”. 
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Dessa forma, as práticas discursivas vão tomando formas e ganhando sentidos que 

condicionam as pessoas a pensar ou agir de diferentes formas, dependendo das posições que 

ocupam em cada contexto. Nessa direção, Barbosa (2004, p. 108), chama atenção para a 

compreensão do discurso sob a ótica de Foucault. Ele afirma que este não deve ser entendido 

como um acontecimento, pois,  

 

[...] acontecimento não é uma coisa, um objeto consistente, não é substância, 

acidente, qualidade ou processo. Não é também da ordem dos corpos, mas 

nem por isso deixa de ter uma materialidade, já que é justamente na 

materialidade que ele tem efeito e lugar. [...] Ele é feito de censuras que 

dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de funções; é um corte 

ou recorte que se realiza livremente na realidade, um acúmulo ou uma seleção 

de elementos. (FOUCAULT, APUD BARBOSA, 2004, p. 109).  

 

  

O discurso não deve ser compreendido como algo já finalizado e buscado em sua 

origem, considerando que haveria aí uma verdade, mas o discurso emerge de interpretações 

variadas, dependendo de cada contexto e situação em que ele aparece.  

Nesse sentido, essa pesquisa visa contribuir com as discussões sobre as relações de 

gênero e sexualidade no âmbito escolar, visto que neste espaço, essa discussão é muitas vezes 

ainda hoje tratada como algo exterior a este ambiente. Alguns professores/as com quem temos 

contato em nosso cotidiano, demonstram resistência e dificuldades ao falar sobre assuntos 

relacionados a esta temática com alunos/as, fazendo com que essa dificuldade contribua para o 

silenciamento de questões tão importantes e necessárias de serem tratadas, principalmente, na 

escola, pois é lá onde se concentra um considerável número de jovens. Essa discussão se faz 

não só importante como também necessária, pois a escola tem um papel fundamental na 

formação do cidadão, no sentido de conduzir respeito e a tolerância à diversidade que existe 

não somente na escola, mas em todos os âmbitos da sociedade.  

Dentro desse raciocínio, quando pensamos no discurso, trazemos a contribuição teórica 

de Michel Foucault (1979) e suas relações entre saber e poder, discorrendo sobre a construção 

de verdades ao longo da história, através de discursos e silenciamentos de determinados 

acontecimentos. Para entendermos sobre questões de gênero, nos remetemos a Guacira Lopes 

Louro (1997, 2008), Simone de |Beauvoir (2009), Scott (1989), pois assim estamos 

compreendendo sobre a construção social e cultural colocadas por estas autoras sobre as 

questões de gênero. Para nos situarmos sobre o componente curricular de História, trouxemos 

como contributo o pensamento de Certeau (1982), uma vez que este traz importantes reflexões 

sobre a escrita da História, fazendo com que possamos refletir sobre a forma como a história é 
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escrita e é validada na sociedade. Para este autor, a história não deve ser entendida como um 

produto final de acontecimentos e nem tomados como verdades, pelo contrário, ela não existe 

a priori, mas é fruto de uma fabricação e é preciso questionar suas fontes, os contextos e épocas 

em que foi escrita.  Além disso, segundo o autor, as lacunas que a própria pesquisa deixa são 

preenchidas pela necessidade de sentidos “através de um conjunto de figuras de relatos e de 

nomes próprios.”  (CERTEAU, 1982, p. 89). Um texto histórico nunca é em si mesmo uma 

construção livre de vários fatores que interfiram durante toda sua construção até chegar ao 

resultado final. Nesse sentido, não existe uma única história, mas histórias que são produzidas 

cotidianamente por cada um de nós. 

A partir desse pensamento, se faz necessário que professores estejam atentos as 

discussões em torno dos debates que envolvem a história, no sentido de discutir com seus 

alunos, de maneira esclarecedora e pontual, apontando várias fontes de conhecimento para que 

as coloquem em conflito, percebendo as diferenças e divergências de ideias expostas por parte 

dos autores e até mesmo das pessoas de uma forma geral. É preciso lembrar que o processo de 

ensino aprendizagem acontece numa relação entre professores e alunos, numa contínua troca 

de experiências. O professor é aquele que tem a incumbência de mediar os debates e discussões 

acerca dos conteúdos que ministra, que ele tenha uma consciência crítica, que segundo Freire 

(1979), acontece através do processo educativo de conscientização, diante, não só dos 

conteúdos com os quais trabalham, mas também do contexto no qual vive, como um todo, 

tornando possível aos alunos ampliarem também suas visões diante daquilo que lhes são 

colocados como verdades.   

Desse modo, ao entender que as relações de poder se fazem presentes não só 

nos conteúdos da disciplina de História como também no contexto vivido por nós, sentimos a 

necessidade de entender, através dos discursos dos/as professores/as do ensino de História, 

como são percebidas as questões de gênero enquanto relações de poder existentes 

nos conteúdos da referida disciplina e os trabalha em sala de aula com seus alunos.  

Somos conscientes de que essa pesquisa pode contribuir com o trabalho dos docentes, 

na medida em que estes reflitam sobre a forma de conduzir o componente curricular de História, 

possibilitando o professor  avaliar melhor o seu trabalho enquanto docente da disciplina, 

permitindo e estimulando os alunos a se questionarem de maneira mais profunda sobre a forma 

como os conteúdos lhes são apresentados e os discursos de poder que estes carregam.   

Por isso, há sempre uma necessidade de compreender como se dão as discussões durante 

as aulas de História, de modo que o aluno consiga fazer relações entre os conteúdos ministrados 

durante as aulas e a sua própria realidade. Nisso, é sempre bom estarmos atentos para a forma 
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como o professor entende e percebe, tanto os conteúdos da disciplina de História quanto as 

questões rotineiras relacionadas a mesma; os ditos e os não ditos, os discursos validados como 

verdades. Todo esse conhecimento deve fazer a diferença na forma como o professor conduzirá 

as discussões e posteriormente o entendimento dos alunos sobre determinados conteúdos.  

Como forma de entender melhor o percurso da nossa pesquisa e o fazer deste trabalho, 

nosso próximo capítulo faz um percurso metodológico, em que explicamos em que bases essa 

pesquisa se sustenta, tanto em relação ao andamento da pesquisa, quanto a estrutura deste 

trabalho.  

 

1.2 O PERCURSO METODOLÓGICO  

  

O percurso metodológico adotado por este trabalho, assim como o nosso campo de 

pesquisa e os sujeitos com os quais trabalhamos pauta-se em uma abordagem qualitativa, se 

enquadrando dentro de uma pesquisa de campo, como também bibliográfica, pois nossos 

instrumentos de pesquisa são a observação sistemática e a entrevista aberta focalizada. A 

abordagem qualitativa “[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam” (MINAYO, 2008, p. 57),  Assim, essa abordagem nos permite “[...] desvelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. ” 

(MINAYO, 2008, p. 57).  

Dentro dessa lógica, nosso trabalho se desenvolve de forma interativa, em que alunos e 

professores como sujeitos da pesquisa, nos proporcionarão aprendizados durante toda a 

convivência em sala de aula. Desta forma, esta pesquisa “trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. (MINAYO, 

2009, p. 21). Já no estudo de campo,   

 

[...] o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é 

enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência 

direta com a situação de estudo. [...] pois somente com essa imersão na 

realidade é que se podem entender as regras, os costumes e as convenções que 

regem o grupo estudado (GIL, 2002, p. 53).  
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Como podemos entender, o pesquisador deve ser visto como o protagonista da pesquisa, 

por isso, a necessidade planejar e de entender os passos da pesquisa de forma coerente e 

didática, pois na maior parte do tempo, é o próprio pesquisador que realiza as partes da pequisa, 

pessoalmente. Aqui, a escolha da abordagem qualitativa se deu pela dinâmica da pesquisa, pois 

trabalhamos com pessoas a fim de entendermos sobre suas concepções acerca das relações de 

gênero e poder, desvendando os significados que fazem parte dos seus contextos e dos 

elementos relacionados à temática em questão.  

Para isso, iniciamos fazendo um levantamento bibliográfico para aprofundar as 

discussões sobre o nosso objeto de investigação, além de visitas às escolas campo da pesquisa 

para conversas informais com a equipe do local, a fim de conhecermos melhor o ambiente de 

um modo geral.  

Neste caso, com o intuito de analisarmos a dinâmica de interação entre professores e 

alunos em sala de aula, e como se dão as discussões, optamos pela observação sistemática.  De 

acordo com Silva; Menezes, (2005, p.21) esta observação “tem planejamento, realiza-se em 

condições controladas para responder aos propósitos preestabelecidos”. Assim, procuramos 

perceber no interior da sala de aula como se dá a dinâmica das discussões durante o 

desenvolvimento dos conteúdos, observando como os professores se colocam diante de 

determinados assuntos, suas concepções sobre as relações de gênero durante as exposições dos 

conteúdos e a relação que fazem com a realidade atual. Para Tardiff (2002), a maneira como o 

professor compreende determinada questão está também relacionada com sua subjetividade — 

os saberes científicos são articulados aos saberes subjetivos dos professores.  

Dessa forma, já no primeiro encontro com os professores colaboradores, explicamos 

sobre a pesquisa e seus objetivos e dialogamos sobre a permissão dos mesmos para que 

acontecesse a pesquisa e observação em suas aulas, explicando sobre a nossa presença apenas 

como observador, não esboçando nenhum tipo de interferências nas aulas. Optamos também 

por trabalhar com a entrevista aberta focalizada, pois para Gil (2010, p. 105) este tipo de 

entrevista, “[...]embora livre, enfoca tema bem específico, cabendo ao entrevistador esforçar-

se para que o entrevistado retorne ao assunto após alguma digressão”.  

Assim, a entrevista se delineará com foco nas concepções dos/as professores/as 

entrevistados acerca das questões de gênero enquanto relações de poder, as hierarquias de poder 

existentes entre homens e mulheres e que estão presentes nos conteúdos da disciplina de 

História.  As questões da entrevista partem de pontos principais para entender como se dá a 

relação entre professores e alunos/as no espaço da sala de aula: eles percebem nas falas dos/as 

alunos/as algum tipo de preconceito com relação às suas sexualidades ou de outras pessoas; 
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como costumam reagir, suas concepções sobre as questões de gênero, entendimento sobre 

questões como homem/mulher, homossexualidade/heterossexualidade, gênero/sexo, entre 

outras. Pensamos que a entrevista se configura como uma importante etapa da pesquisa, 

considerando as interpretações e entendimentos que os/as professores/as expressam sobre as 

questões de gênero enquanto relações de poder.  

Dessa forma, nosso trabalho parte dos seguintes objetivos: um objetivo geral, em que 

procuramos investigar os discursos dos/as professores/as do ensino de História, sobre as 

questões de gênero enquanto relações de poder, e como tratam dessas questões com os/as 

alunos/as em sala de aula; e três objetivos específicos - averiguar o que os/as professores/as 

expressam acerca das questões de gênero enquanto relações de poder no ensino de História; 

analisar a interação entre professores e alunos durante o desenvolvimento das aulas, a fim de 

perceber se há e de que forma acontecem discussões que envolvem relações de gênero; 

identificar como os/as professores/as percebem as hierarquias de poder, entre homens e 

mulheres no meio social.  

Ainda mais, não podemos deixar de compreender como se dá a formação escolar dos 

alunos de História, a partir do que abordam e concretizam os professores em sala de aula. Para 

um convívio de forma crítica na sociedade, é preciso que esses alunos consigam perceber o jogo 

de poder envolvido nas situações que os cercam, não se limitando, simplesmente, a absorver o 

que lhe são dadas como verdades sem ao menos questionarem.   

Nesse pensamento, procuramos nortear o nosso trabalho a partir das categorias de 

análise explicitadas com base no referencial teórico e nos objetivos propostos para o 

desenvolvimento da pesquisa, como descritas no quadro a seguir:   

 

QUADRO 1 – Categorias de Análise das Observações 

CATEGORIAS DAS 

OBSERVAÇÕES 

SUBCATEGORIAS 

Metodologia   Abordagem de conteúdos;  

 Recursos utilizados durantes as aulas;  

 Encaminhamento das discussões durante as aulas 

quando se trata de relações de poder presentes nos 

conteúdos trabalhados  

Interação professor/a / alunos/as  Relação entre professor/a e alunos/s durante as aulas 

 Interação durante as explanações dos conteúdos 

 Discussão sobre as temáticas abordadas nas aulas 
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FONTE: autoria própria (2019) 

Consequentemente, seguindo esse raciocínio didático, para a análise das entrevistas 

destacamos as seguintes categorias: 

 

QUADRO 2 – Categoria de análise das entrevistas 

CATEGORIAS DAS ENTREVISTAS SUBCATEGORIAS 

Formação docente   Formação acadêmica inicial e 

complementar do professor e da professora 

entrevistados/as;  

 

 Questões de gênero como relações de 

poder 

 Discursos dos/as professores/as sobre as 

questões de gênero; 

 Gênero/sexo. 

 Homem/mulher,  

 Heterossexualidade/Homossexualidade,  

 

Relações de poder  Concepção sobre as relações de poder 

entre homens e mulheres 

 Entendimento do professor e professora 

sobre questões referentes aos conteúdos 

presentes no livro didático com relação 

às questões de gênero enquanto relações 

de poder. 

 Experiência ou não com manifestações 

de preconceito às questões de gênero 

 

FONTE: autoria própria (2019). 

  

1.3 LÓCUS DA PESQUISA: CONSTITUIÇÃO E DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO  

  

Com base nos objetivos propostos, escolhemos como lócus de nossa pesquisa, duas 

escolas da cidade de Pau dos Ferros – RN, por nos possibilitar pesquisar um professor do Ensino 

Fundamental e uma professora do Ensino Médio. Outro motivo pela escolha das escolas foi a 

questão de considerarmos importante fazer a pesquisa com professores de ambos os sexos, para 

que assim pudéssemos ter concepções de diferentes ângulos sobre a questão dos gêneros 

enquanto relações de poder. 

 Assim, na Escola Municipal “Severino Bezerra”, onde demos início à nossa pesquisa, 

nos concentramos em duas turmas: uma do Ensino Fundamental (6° ano) e a EJA (7° período), 
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em que têm o mesmo professor. A escolha pelas duas turmas se deu por poder observar um 

maior número de aulas com o mesmo professor, para assim, fazer uma discussão que nos 

oportunizasse entender, diante dos assuntos abordados em sala de aula e os conteúdos 

trabalhados, uma maior diversidade de dados para análise.  

Na Escola Estadual Profa. “Maria Edilma de Freitas”, a observação aconteceu em uma 

turma do 2° ano do Ensino Médio, em que observamos aulas com níveis de conteúdos e faixas 

etárias diferentes da primeira escola. 

A Escola Municipal Severino Bezerra, em consonância com os dados de seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP), foi criada em 04 de Março de 1974, conforme o decreto de nº 

332/73, tendo seu funcionamento autorizado através da portaria nº 346/76 em 30 de Dezembro 

de 1976 com publicação no Diário Oficial nesta mesma data sob o nº de ordem 3.911. No 

mesmo ano de sua criação, a referida escola passou a funcionar nas dependências da Escola 

Municipal “São Benedito”, atendendo uma comunidade de aproximadamente 111 alunos. 

Somente entre os anos de 1976 a 1979, em virtude do aumento em sua demanda de alunos, o 

funcionamento desta instituição passou a ser realizado em um prédio público que, após alguns 

anos tornou-se ocupado pela Secretaria Municipal de Educação. Em 1979, a referida escola 

perpassa por algumas mudanças no que se refere a sua localização, passando a funcionar em 

outro espaço, situado na Avenida Senador Dinarte Mariz, nº 550, nas dependências do bairro 

São Benedito perdurando até os dias atuais, atendendo aproximadamente 209 alunos apenas no 

turno Matutino. Desses, apenas 143 encontram-se matriculados nos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º Ano) enquanto que os outros 66 possuem matriculas ativas no 5º e 7º 

período da Modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) estando todos estes distribuídos 

em 07 turmas. Em seu entorno existem diversos estabelecimentos que fazem deste bairro um 

espaço permeado por uma intensa movimentação durante o funcionamento das aulas e também 

dos serviços em suas dependências, a exemplo do Fórum e a Promotoria de Justiça, a 

Corporação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, bem como da Escola 

Profissionalizante Catarina de Siena, da Agência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

e de alguns comércios como panificadoras, bares, lojas e também de várias residências.  Além 

disso, a escola também se situa próximo a alguns bairros da cidade, de onde provém parte de 

seus alunos como São Judas Tadeu, Princesinha, Riacho do Meio, Centro e, principalmente, 

Manoel Deodato. Além desses bairros, a escola ainda atende alunos oriundos da Zona Rural do 

município. Hoje, a escola, em relação á sua estrutura física, encontra-se com algumas 

imperfeiçoes na sua fachada, pois a pintura e sua identificação necessitam perpassar por 

reajustes.   
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Ainda com destaque para sua estrutura física, a escola, na sua parte interna, possui ao 

todo 11 salas de aula, mas somente 7 delas estão em funcionamento. As demais salas de aulas 

encontram-se desativadas por motivos de deformidades em parte de sua infraestrutura física. 

Nesse conjunto, também se somam 01 Telessala equipada com 01 Caixa de Som amplificada 

em perfeito estado de uso, 01 projetor multimídia, 01 notebook com acesso direto a Internet e 

também com cadeiras e mesas; 01 Biblioteca com acervos de livros e materiais destinados 

a toda comunidade escolar, a exemplo de bibliografias didáticas, paradidáticas, atlas, 

dicionários e também específicas para a formação dos professores. A escola ainda possui 01 

Sala Multifuncional destinada para atendimento especializado aos alunos portadores de 

necessidades (AEE), 01 Diretoria, 01 Sala de Digitação, anexada a 01 Sala de Secretaria, 01 

Arquivo Passivo, 01 Almoxarifado, 01 Depósito para Merenda Escolar e Material de 

Expedientes, 01 Cozinha, 02 Banheiros Masculinos e Femininos para alunos e funcionários, 01 

Despensa, 01 Sala de Professores, 01 Quadra Poliesportiva descoberta e 01 Pátio razoavelmente 

grande destinado para recreação e atividades extraclasses. No que compete ao corpo de 

funcionários, a escola contém atualmente 09 professores, 01 Diretora, 02 Bibliotecário, 02 

Supervisores Pedagógicos, 01 Porteiro, 01 Auxiliar de Secretaria, 01 Digitador, 01 professora 

de Sala para o atendimento de AEE, 03 Serventes e 02 Merendeiras. No tocante aos materiais 

didáticos e pedagógicos, a escola disponibiliza de 02 Globos, em bom estado de uso, diversos 

mapas referentes às disciplinas de Geografia, Ciências e Matemática, 02 Projetores 

Multimídias, 02 Câmeras Digitais, 01 Aparelho de Som, 01 Microfone, Quadro Brancos e 

Negros, além de diversos jogos concernentes a estudos voltados para matemática, inglês, língua 

portuguesa e geografia a exemplo do que enfatizam os conteúdos sobre regiões brasileiras e 

noções cartográficas.  

Seguindo essa descrição, a Escola Estadual “Professora Maria Edilma de Freitas”, 

de acordo com o seu PPP, foi criada sob o Decreto nº 9.854 de 20 de julho de 1987, com o nome 

da Escola Isolada Pedra Azul. No ano de 1993, sob o Decreto nº 11.603 de 02 de março do 

mesmo ano, o governo do Estado transformou esta denominação para Escola Estadual 

Professora. Maria Edilma de Freitas de Ensino Fundamental. Sob o Decreto Lei nº 15.642, de 

24 de setembro de 2001 foi transformada em Escola de Ensino Fundamental e Médio, 

permanecendo com a mesma denominação. A referida escola está situada à Rua Respício José 

do Nascimento, s/n no Conjunto Habitacional Princesinha do Oeste na cidade de Pau dos Ferros 

/RN. Esta unidade escolar tem vínculo administrativo com a SEEC/RN.   

Quando olhamos para sua estrutura física, notamos que a escola possui  uma área 

construída de 1.149,40 m2, em condições de uso: 9 (nove) salas de aulas, 01 (uma) sala de vídeo, 
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01 (uma) sala de supervisão/professor, 01 (uma) biblioteca, 01sala de laboratório de 

informática, 01 sala de laboratório de Ciências  (uma) sala de almoxarifado, 01 (uma) cozinha, 

01 (uma) sala de direção, 01 (um) arquivo passivo, 01 (uma) sala para secretaria, 01 (um) 

depósito,  01 (uma) sala de depósito de merenda, 06 (seis) banheiros masculinos e 06 (seis) 

femininos, 01 (uma) área coberta para eventos e atividades diversas.  

Assim, em 2017, a escola matriculou 763 alunos, sendo, 263 no Ensino Fundamental 

(6º ao 9º) ano; 204 alunos no Ensino Médio regular, 98 alunos no Ensino Médio Diferenciado 

e 201 alunos no Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, completando um 

conjunto de 25 (vinte e cinco) turmas, distribuídas em 09 (nove) nos turnos matutino e noturno 

e 07 (sete) turmas no vespertino. A modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA oferecida 

pela escola, nos últimos anos vem ampliando o número de matrículas, impulsionada pela 

necessidade de melhorar o nível de escolaridade dos jovens que não tiveram a oportunidade de 

cursar a educação básica no tempo considerado regular.   

Desse modo, a escola exigida pelos novos tempos deve reconstruir-se em seu contexto 

imediato e concreto, repensando em suas dimensões de espaço sociocultural, instituído como 

expressão das políticas da educação vigente, de grupos, de toda uma comunidade educativa, 

que pensa, repensa, organiza e conduz o processo de construção do conhecimento coletivo, da 

formação do educando condizente com o meio no qual ele está inserido.  

A equipe de professores e técnicos da escola constitui-se, na sua maioria, com formação 

acadêmica compatível com a área de atuação, constando ainda de especialistas e mestres 

conscientes da importância do papel da escola na formação da sociedade. A escola opta por 

uma educação que pressupõe o crescimento histórico e sociocultural do educando, para que seja 

capaz de construir novos conhecimentos, desenvolver a autonomia, buscar resoluções de 

problemas, exercer a cidadania, expressar-se e tornando-se livre e respeitado.  

Nesse sentido, a escola viabiliza uma ação pedagógica coerente com pressupostos 

teórico-metodológicos e objetivos estabelecidos na LDB e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, ofertado o Ensino Fundamental - anos finais, Ensino Médio e a Banca Permanente 

de Exames Supletivo nos turnos matutino e vespertino e Educação de Jovens e Adultos no turno 

noturno. A instituição utiliza diversas estratégias didáticas, ensino de procedimentos e 

experimentos, avaliações dos processos de aquisição de conhecimento, com a observação das 

modalidades de aprendizagem dos alunos, tendo em vista a finalidade do Ensino Fundamental 

e Médio: formar cidadãos, fornecendo, ainda conhecimentos e habilidades necessários a sua 

mais ampla e efetiva inserção na sociedade, oferecendo os conteúdos necessários à continuidade 

de seus estudos.   



25 

 

Notamos ainda que a escola disponibiliza de laboratórios na área de ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias, onde realiza aulas práticas, estimulando a curiosidade do aluno, 

desenvolvendo o gosto pelas ciências e tecnologias, através de experiências que possibilitam 

uma aprendizagem mais significativa, mobilizando os alunos a estabelecerem uma relação 

recíproca entre conteúdos, procedimentos e atitudes, tirando-os da condição de espectadores 

passivos para sujeitos ativos na busca de conquistas e formação de maior autonomia em relação 

ao seu processo de estudo e formação. Assim, a escola possui diferentes e variados recursos 

didáticos e pedagógicos, sendo eles a Biblioteca Comunitária Professora Maria Marlene da 

Silva Fernandes, com um acervo de 4.585 exemplares, desde romances, poesias, material 

bibliográfico de pesquisas e enciclopédias, 20 dicionários de língua 

portuguesa, 20 exemplares de língua espanhola e livros de todas as disciplinas ofertadas na 

matriz curricular. A biblioteca apresenta muitos nomes conhecidos da literatura brasileira e 

muitos exemplares de obras dos nossos principais escritores, além de atlas, mapas, cartazes, 

jornais e revistas. Conta também com amplo espaço, mesas e cadeiras para os alunos estudarem 

e fazerem seus trabalhos escolares.  A sala de informática consta atualmente com 

21 computadores funcionando normalmente conectados à internet, os quais são utilizados 

mediante solicitação de professores e com o acompanhamento dos profissionais responsáveis 

pela sala de informática nos três turnos. A sala de vídeo está equipada com uma TV de tela 

plana 40 polegadas e aparelho de DVD, assim como um acervo variado de DVDs atualizados 

e enviados pelo Programa TV Escola, disponíveis e armazenados em dois (02) 

armários/arquivos dentro da sala de vídeo, assim como a escola possui 03 (três) aparelhos de 

multimídia, Datashow, disponíveis para os professores mediante agendamento com os 

profissionais que trabalham na referida sala, a qual abriga também 02 (duas) caixas de som 

amplificada, usada nos eventos como palestras e reuniões da escola. Consta ainda de 03 

aparelhos de som utilizados em salas de aula ou outras atividades que necessitam de recursos 

de áudio. A escola possui também um grande número de jogos e atividades lúdicas que são 

usados por professores em sala de aula de acordo com o planejamento das atividades didáticas, 

além de bolas para diferentes modalidades esportivas como vôlei, futsal, futebol de campo e de 

salão, handebol, bolas de basquete, uniformes para a prática de Educação Física, que 

infelizmente, não acontece nas dependências da escola por falta de quadra poliesportiva, mas 

acontece com o apoio e a parceria com outros locais como o espaço esportivo da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte para a prática desportiva dos alunos da escola.  

Nesse sentido, a Escola Estadual “Professora Maria Edilma de |Freitas” 

(EEPMEF) possui parcerias com a comunidade na qual está inserida, tendo formado nas suas 
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dependências o Conselho Escolar, em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN e o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte – IFRN recebe os 

Programas do PIBID e PIBIC. O Conselho Escolar atua em conjunto com o trabalho da equipe 

diretiva e conta com membros escolhidos em reunião aberta com todos os segmentos da 

comunidade escolar: o gestor Lindonjhnson Ferreira da Silva como membro nato, a 

presidente Profa. Maria Nísia de S. Batista, vice-presidente Prof. Manoel Guilherme de Freitas, 

secretária Maria Lediane Alves e demais membros: Eliana Regina do Rego como 

representantes de funcionários, Francisco Lindonjhonsom Alves representante de professores, 

José Marcos Rodrigues da Silva como representante de alunos e a senhora Francisca Necí de 

Freitas como representante de pais. O Conselho escolar tem atuado de forma efetiva e 

contribuído no acompanhamento de resolução e deliberação de ações administrativas e 

pedagógicas na referida instituição, mediante reuniões e assembleias gerais e extraordinárias 

com o objetivo de proporcionar o pleno desenvolvimento de uma gestão verdadeiramente 

democrática.  

  

1.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

O contato inicial com os professores de nossa pesquisa aconteceu ainda no mês de junho, 

tanto na Escola Municipal Severino Bezerra quanto na Escola Estadual Professora 

Maria Edilma de Freitas. A partir de conversas informais com os professores das duas escolas 

tivemos a oportunidade de fazer um apanhado geral das turmas, como faixa etária, famílias, 

níveis das turmas (níveis no sentido de aprendizagem atribuídos pelos próprios 

professores).  Na oportunidade, agendamos para os próximos encontros as entrevistas em datas 

diferentes, visto que a observação em campo se deu, primeiramente, na Escola Estadual 

“Severino Bezerra” para em seguida dar continuidade à pesquisa na escola “Professora Maria 

Edilma de Freitas”.  

Assim, no dia 26 de julho de 2018 demos início às nossas observações na “Escola 

Severino Bezerra de Freitas”, com o professor do Ensino fundamental e EJA e se estenderam 

até o dia 25 de outubro, totalizando 16 aulas observadas. Já na Escola “Professora Maria Edilma 

de Freitas”, as observações aconteceram entre os dias 7 de novembro e 5 de dezembro, numa 

totalidade de 10 (dez) aulas da professora do Ensino Médio. 

O professor da escola Severino Bezerra de Freitas, segundo informações do mesmo 

possui formação em licenciatura plena em História pela UERN e especialização em geopolítica 
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e História pela FIP. Na turma do 6º ano, contamos com 29 alunos/as e na turma da EJA com 16 

alunos/as, número este, de com as matrículas, porém, alguns alunos costumam faltar com muita 

frequência por períodos longos, outros desistem, e dessa forma a escola não sabe informar o 

número exato de alunos que frequentam às aulas. A grande maioria dos alunos são de bairros 

periféricos da cidade, com um baixo nível econômico, de modo que muitos frequentam a escola 

por conta do lanhe oferecido na instituição. Muitas vezes alguns alunos pedem para sair da sala 

antes da hora do lanche alegando que estão com muita fome e, por esse motivo, a escola sempre 

dispõe de lanches para horas extras, tipo bolachas, enquanto aguardam a hora do lanhe no 

intervalo das aulas. De acordo com o PPP da escola, a maioria dos alunos vivem com os avós 

ou outras pessoas das famílias e isso dificulta o diálogo entre escola e família e, 

consequentemente um melhor desenvolvimento das turmas.  

É válido destacar ainda que os alunos da EJA adotam o livro próprio, enquanto que os 

alunos do 6º ano não dispõem de livro, pois de acordo com o professor da turma, os livros não 

vieram em quantidade suficiente para que pudesse atender a todos/as os/as alunos/as. Dessa 

forma, os livros ficam guardados em uma sala pra eventuais consultas pelos/as aluno/as. Na 

maioria das vezes, o professor costuma trazer atividades impressas, outras vezes, escreve os 

conteúdos no quadro e os discentes copiam nos cadernos.   

Dessa forma, trabalhamos com um professor e uma professora, pois na escola Municipal 

Severino Bezerra há apenas um professor da disciplina de História que leciona em todas as 

turmas, do 5º ao 9º ano e também as turmas da EJA. Na escola Estadual Professora 

Maria Edilma de Freitas também só tem uma professora que leciona no Ensino 

Médio. Contudo, tratamos aqui, por enquanto, o professor da escola Severino Bezerra de Freitas 

devido ter sido o primeiro a ser pesquisado. Em seguida, damos continuidade com a professora 

de História da Escola Estadual Maria Edilma de Freitas, já que nas duas escolas pesquisadas só 

tem um professor de História por escola, optamos por não utilizar pseudônimos, utilizaremos 

como identificação referindo-nos à escola em que atuam cada um.  

 Nessa direção, a professora da escola “Professora Edilma de Freitas”, é graduada em 

História pela UFRN, campus de Caicó e especializou-se em “Ensino História e geografia” pela 

Faculdade Ateneu, Instituição particular com núcleo na cidade de Pau dos Ferros/RN. Sua 

atividade docente iniciou-se ainda como aluna do curso de História, no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, ingressando como docente efetiva do Estado do Rio 

Grande do Norte em 2015, sendo lotada na escola Professora Maria Edilma de Freitas.  Assim, 

as aulas da professora, como já mencionado, foram observadas numa turma do 2º ano do Ensino 
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Médio, bastante numerosa e mista. As aulas eram observadas no período da manhã nos horários 

das aulas de História, como podemos observar:  

 

QUADRO 3: Apresentação dos docentes sujeitos da pesquisa: 

Professores/as 

Escola 

IES de 

Formação em 

História 

Ano de 

Ingresso e 

Egresso da 

Instituição de 

Graduação 

Pós-graduação 

Professor UERN - 

CAMEAM 

2005/2009 Geopolítica e História - FIP 

Professora UFRN - CERES 2009/2013 Ensino de História – Faculdade 

Ateneu 

FONTE: autoria própria 

 

 

Como vemos no quadro sobre o professor e a professora pesquisados, constatamos que 

os dois possuem graduação e especialização na área em que atuam, além de possuírem 

experiência com o ensino na área. O professor, explicitado na primeira coluna, possui formação 

pela UERN, Campus de Pau dos Ferros e especialização pela FIP (Faculdades Integradas do 

Cruzeiro), com Polo na cidade de Pau dos Ferros. Já a professora, possui graduação pela UFRN, 

Campus de Caicó e pós-graduação em Ensino de História e Geografia, pela Faculdade Ateneu, 

também com polo na cidade de Pau dos Ferros. 

De fato, através das observações e das entrevistas, conhecemos melhor as metodologias 

utilizadas pelos docentes durante as aulas, as relações interpessoais entre professores e alunos, 

assim como suas concepções sobre a temática em questão, a forma como percebem as questões 

de gênero atravessadas por relações de poder e seus posicionamentos diante de tais questões. 

Nesse sentido, de forma inicial, explicamos aos professores participantes da pesquisa 

como seria o procedimento da observação em suas aulas e a importância desse instrumento 

enquanto metodologia de nossa pesquisa. Assim, a observação aconteceu de forma a não 

interferir durante as aulas, nem durante as falas dos professores e nem dos/as alunos/as. A 

pesquisa iniciou-se na Escola Municipal “Severino Bezerra” em duas turmas do ensino 

fundamental: (6º ano) e EJA (7º período), no período de julho a novembro. Em cada turma eram 

lecionadas duas aulas de História por semana, pelo mesmo professor, sendo por isso, o motivo 

da escolha das referidas turmas. Nas duas turmas, foram ensinados os mesmos conteúdos – os 

Direitos humanos – e, assim, observamos 16 aulas entre o mês de julho e novembro.  
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 Nesse mesmo modelo, na Escola Estadual “Prof. ª Maria Edilma de Freitas as 

observações aconteceram no 2º ano do Ensino Médio com uma professora que ministrava as 

aulas de História. As observações entre os meses de novembro e dezembro, quando os/as 

alunos/as já estavam finalizando o quarto bimestre e tivemos a oportunidade de observarmos 

seis aulas. A partir dos objetivos traçados e das nossas categorias de análises, descreveremos 

os resultados de nossas análises na pesquisa, utilizando, para nomear os sujeitos da nossa 

pesquisa, os termos “professor” e “professora” para as descrições sobre cada ponto a ser 

desenvolvido, já que foram apenas dois professores sujeitos da pesquisa, acreditamos que seja 

uma forma mais simples de compreender as análises das aulas de cada um. 

 Desse modo, o conteúdo observado durante as aulas na modalidade EJA foi sobre a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos tanto nas turmas da EJA como na turma do 6º 

ano. O conteúdo mencionado, de acordo com o professor está sendo trabalhado em todas as 

turmas da escola devido a um projeto adotado para trabalhar. O projeto promovido pela 

UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), tem como tema 

“Educação e Direitos Humanos: Compromisso de todos”, voltado para as escolas da rede 

pública municipal e estadual, abrangendo as turmas do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental e 

EJA.  Neste projeto, o professor da disciplina de História trabalha com as questões históricas 

dos principais instrumentos legais tendo como foco A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Os registros das aulas durante as observações acontecem por meio do diário de 

campo. Assim, o trabalho está organizado da seguinte forma:  primeiro, fizemos uma 

contextualização do tema a ser tratado, seguido pela metodologia, especificando os elementos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. No segundo capítulo “História, gênero e poder”, 

discutimos sobre a escrita da história como uma fabricação em meio às relações de poder e 

como as relações de gênero se configuram nesse cenário. No terceiro capítulo, “Currículo, poder 

e gênero”, abordamos a relação entre os currículos escolares e as relações de poder, 

compreendendo como esta última se faz presente nos currículos, implementando regras, 

moldando comportamentos e condicionando o modo de vida da sociedade de acordo com o que 

dela se espera. No quarto capítulo, tratamos sobre as análises dos dados coletados, 

especificando desde a observação às entrevistas e os resultados obtidos com a pesquisa. E no 

último capítulo, trazemos as considerações finais, em que trilharmos nos caminhos da 

investigação, nos orientamos pelo percurso metodológico disposto a seguir. 
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2 HISTÓRIA, GÊNERO E PODER  

  

Para estudar o passado de um povo, de uma 

instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé 

da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição 

escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa 

dos figurantes mudos que enchem o panorama da 

História e são muitas vezes mais interessantes e 

mais importantes do que os outros, os que apenas 

escrevem a História.   

  

 Sérgio Buarque de Holanda  

 

A História, entendida como disciplina, nos remete muitas vezes, a fatos somente do 

passado, gerando uma visão limitada aos alunos, talvez pela própria forma como a história nos 

é ensinada, através da divisão de acontecimentos, entre passado e presente, rupturas e 

descontinuidades (FOUCAULT, 2010).   Em referência a Foucault, Sargentini (2004) atenta 

para a questão de que a continuidade de acontecimentos na história ocasionaria uma 

fragmentação, deixando de reconstruir o sujeito, integralmente, a partir da história, fazendo com 

que as pessoas não consigam entender de forma clara o sentido das coisas, ou seja, a história 

não é constituída de acontecimentos sucessivos, mas de entrelaçamentos entre períodos e 

acontecimentos que se desdobram em diferentes épocas.    

Desse pensamento, uma pergunta recorrente por quem estuda História é sobre o sentido 

desse componente curricular: servirá a história, somente para “informar” sobre acontecimentos 

do passado? Para que nos servirá o conhecimento sobre fatos históricos já ocorridos há tanto 

tempo? “No entanto, independentemente das dúvidas dos alunos e das respostas dos 

professores, a História continua a existir nos currículos e a disciplina reformula-se em textos 

oficiais e em textos didáticos que crescem em títulos e em circulações.” (BITTENCURT, 2004, 

p.11). A história precisa ser pensada, dentro da escola, muito além do simples componente 

curricular, em que, na maioria dos casos, os conteúdos são apenas repassados como simples 

informações de acontecimentos históricos localizados em um determinado contexto. Essas 

questões no início desse parágrafo são muito instigadoras de reflexões sobre o papel da 

disciplina de história na vida do aluno, pois o ensino de história, como de qualquer outra 
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disciplina, não acontece do nada ou por acaso, mas se dá com base em documentos oficiais que 

regem este tipo de ensino, ditando regras, orientações didático-metodológica-pedagógica para 

o melhor desempenho da aprendizagem dos alunos. Assim, quando lemos o documento das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 72), observamos que:  

 
O conceito ‘história’ tem sido tomado em duplo significado. Sob um aspecto, 

história são todas as ações humanas realizadas no decorrer dos tempos, 

independentemente de terem sido ou não objeto de conhecimento dos 

estudiosos. [...] O objetivo primeiro do conhecimento histórico é a 

compreensão dos processos e dos sujeitos históricos, o desvelamento das 

relações que se estabelecem entre os grupos humanos em diferentes tempos e 

espaços.  

 

 

Assim, as OCN (BRASIL, 2006) orientam que o conceito de história pode ser entendido 

de duas formas distintas; desde as ações humanas até os feitos históricos, sem necessariamente, 

serem objetos de estudo. O que mais nos interessa nesse ponto é todos somos sujeitos históricos, 

localizados num lugar e num tempo e, por isso, a necessidade de sermos vistos como 

formadores da própria história. Mas, sobretudo, esse fragmento nos leva a uma reflexão mais 

intensa, de modo que se faz necessário que os professores do ensino de História, não só estejam 

atentos às mudanças ocorridas no tempo histórico, compreendendo as mudanças que vem 

ocorrendo no âmbito da História, como também consigam fazer uma leitura atenta sobre os 

discursos colocados por aqueles que ditam regras, estabelecem hierarquias e se colocam como 

donos da “verdade”, construindo a criticidade no aluno.  

O professor deve oferecer aos alunos diferentes perspectivas do entendimento da 

história, fazendo-os perceber, primeiramente, que não há uma única “verdade” e um único 

ponto de vista sobre determinados conteúdos. Assim, os alunos devem perceber ainda a 

importância da história como algo que irá fazê-los pensar criticamente sobre a diversidade de 

fatores da vida social.   

Por isso, a necessidade de compreender um pouco sobre a própria escrita da história e 

como esta é passível de diversos questionamentos, desde a sua escrita pelos historiadores até 

chegar a sala da aula, onde esses escritos serão mediados pelos professores para os/as 

alunos/as. Para tanto, algumas questões são necessárias para entender esse longo processo de 

escrita, atravessada por relações de poder: como se constrói um texto histórico? Por quem é 

construído e validado para que possa circular na sociedade? Será suficiente apenas que os 

professores da disciplina de história compreendam o que está escrito nos livros mesmo de forma 

superficial para conseguir explicar e discutí-los com os/as alunos/as?   



32 

 

  

2.1 ESCRITA DA HISTÓRIA E PODER  

  

Nossa reflexão neste tópico parte desses questionamentos que nos faz pensar sobre a 

escrita da história e as relações de poder que a constituem, assim como sua escrita dá 

visibilidade a algumas questões e silenciam outras. Ao invés de questionarmos, tomamos 

muitas vezes como verdades incontestáveis e perdemos oportunidade de entender o quanto a 

história pode ser tendenciosa quando privilegia alguns conhecimentos em detrimento de 

outros.  Sempre que nos referimos a palavra poder, logo nos vem à mente fatores que nos 

condicionam a pensar sobre formas de dominação direta de uns sobre outros, quem manda e 

quem obedece, etc. No entanto,   

  

Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção 

puramente jurídica deste mesmo poder; identifica−se o poder a uma lei que 

diz não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma 

noção negativa, estreita e esquelética do poder que curiosamente todo mundo 

aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não 

ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder 

se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 

forma saber, produz discurso. (FOUCAULT, 1979 p. 8).  

  

 

Esses discursos produzidos pelo poder podem se tornar perigosos, pois a depender de 

quem conta, de onde conta, a história pode tomar diferentes rumos. A ótica de quem escreve a 

história pode direcionar o pensamento do leitor, se este não tiver um entendimento de que a 

história não é única e finita. Podemos tomar como exemplo o nosso contexto atual; ele poderá 

estar, daqui há alguns anos, nas escolas, livros didáticos, com conteúdo como a história do ex-

presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, hoje, preso. Dependendo de quem contar 

essa história, ela terá rumos totalmente diferentes que, contada a partir de um certo lugar do 

poder, ele pode ser considerado um bandido, se contada por outro lado, um herói injustiçado.  

Desse modo, o poder se concretiza justificando os diferentes entendimentos e 

interpretações de quem conta a história. Por isso, a necessidade de estarmos atentos aos diversos 

discursos que nos são impostos, não só através das falas, mas também do que está escrito e 

validado muitas vezes como verdades. O dicionário Aurélio nos dá a definição de que poder é: 

Ter a faculdade de; dispor de força ou autoridade; ter possibilidade de, ou autorização para. O 

poder na visão de Foucault (1979, p. 100) vai muito além dessa compreensão, pois não é tido 
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como algo que se possua, ele é exercido ou praticado por pessoas e/ou grupos sociais que se 

encontram em situações privilegiadas. Quando determinadas pessoas ou grupos são capazes de 

se sobrepor a outros, através de discursos de dominação, estes se naturalizam e impõem 

verdades a partir de um dos principais mecanismos colocados por Foucault (1979); o saber. 

Essas relações entre saber e poder, estão em todos os lugares; na família, na sala da aula, no 

consultório médico, entre outros lugares. Essas relações, nem sempre, se dão de forma 

autoritária, coercitiva, pelo contrário, aparecem de forma sutil, condicionante:   

  

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer 

sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam 

e constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem se 

dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, 

uma circulação e um funcionamento do discurso. (FOUCAULT, 1979, 

p.102).  

 

  

Dentro de uma sociedade plural como a nossa, é sabido a existência de múltiplas 

relações que atravessam o tempo e influenciam de forma direta na formação do sujeito humano, 

seja pela posição que assume na sociedade, seja pela participação em muitas dessas relações, 

enquanto sujeito ativo e consciente do seu papel em sociedade. Como vemos, o poder nem 

sempre é autoritário, muitas vezes, evidencia-se de maneiras sutis, através da vigilância. Ao 

mencionar o exemplo do Panopticon de Benthan, Foucault, (1979, p. 120) evidencia o poder, a 

partir do olhar de vigilância, ao invés da violência física, pois “se a violência for grande, há o 

risco de provocar revoltas”. Em contrapartida, “um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o 

pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de observar a si mesmo; sendo assim, cada um 

exercerá essa vigilância sobre e contra si mesmo.” Para explicitar esse modelo de vigilância, 

Foucault descreve o Panopticon da seguinte forma:  

  

O princípio é: na periferia, uma construção em anel; no centro, uma torre; esta 

possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção 

periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da 

construção. Estas celas têm duas janelas: uma abrindo−se para o interior, 

correspondendo às janelas da torre; outra, dando para o exterior, permite que 

a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta então colocar um vigia na torre 

central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um 

operário ou um estudante. Devido ao efeito de contraluz, pode-se perceber da 

torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas 

celas da periferia. Em suma, inverte−se o princípio da masmorra; a luz e o 

olhar de um vigia captam melhor que o escuro que, no fundo, protegia. 

(FOUCAULT, 1979, p. 115).  
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Foucault (1979), se utiliza desse modelo de prisão idealizado por Jeremy Bentham para 

demonstrar a leitura que faz da sociedade; para ele, condicionada às instituições sociais. É 

através da vigilância refletida no medo que a sociedade é controlada. As instituições para 

Foucault são os principais instrumentos de formação e consolidação do saber, verdades são 

validadas tanto pela ciência quanto pelas instituições; “grandes aparelhos políticos ou 

econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de 

debate político e de confronto social (as lutas "ideológicas")”. Por isso, é importante que 

estejamos sempre atentos aos discursos colocados a todo tempo, de onde eles vêm e quais 

objetivos querem atingir.  

Ao interpretar Foucault, Barbosa (2004, p. 113) afirma que “[...] não é qualquer sujeito 

que pode sustentar um discurso. É preciso, antes, que lhe seja reconhecido o direito de falar, 

que fale de um determinado lugar reconhecido pelas instituições, que possua um estatuto tal 

para proferir discursos.”  O que existe não é um poder que determina diretamente 

comportamentos e situações, mas relações de poder que se materializam em diferentes situações 

e instâncias.  

Para Certeau (1982, p. 24), ao se referir à construção histórica, esta deve ser enfatizada 

como uma prática resultante de discursos e as relações que estes possuem entre si sob a forma 

de uma produção. Os aspectos colocados por Certeau (1982), no que concerne ao modo de 

produzir história, nos remete a necessidade urgente de uma profunda reflexão, não só na forma 

como se ensina História aos alunos, mas sobretudo, às relações de poder que permeiam a 

sociedade, o contexto no qual vivemos, assim como também em outros âmbitos da sociedade, 

visto que de uma forma ou de outra tudo está ligado.  

A história acontece por meio de “histórias” produzidas por todos e por cada um através 

de gestos, ações, discursos, etc. e que aparecem como um produto final de leis e regras a serem 

cumpridas. Assim, Certeau (1982) nos chama a atenção para o modo como são produzidos os 

textos históricos, é necessário estarmos atentos para as ideologias que se fazem presentes nesses 

textos no sentido de que não podemos considera-los neutros. Devemos entender que um texto 

“[...] inicialmente, se constrói a partir dos enunciados situados em um conjunto de práticas. Mas 

isso não é o suficiente para consolidar-se como historiadores. O trabalho para ser reconhecido 

necessita de ser validado por seus pares” (CERTEAU 1982, p. 63). Em outras palavras, não é 

o público de modo geral que tem o maior acesso a tal material, mas sim os seus pares, outros 

historiadores, os críticos que irão avaliar o trabalho escrito para em seguida validá-lo.   
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O público não é o verdadeiro destinatário do livro de história, mesmo que seja 

o seu suporte financeiro e moral. Como o aluno de outrora falava à classe 

tendo por detrás dele seu mestre, uma obra é menos cotada por seus 

compradores do que por seus ‘pares’ e seus ‘colegas’, que a apreciam segundo 

critérios científicos diferentes daqueles do público e decisivos para o autor, 

desde que ele pretenda fazer uma obra historiográfica. Existem as leis do meio. 

Elas circunscrevem possibilidades cujo conteúdo varia, mas cujas imposições 

permanecem as mesmas. Elas organizam uma ‘polícia’ do trabalho. Não 

"recebido" pelo grupo, o livro cairá na categoria de ‘vulgarização’ que, 

considerada com maior ou menor simpatia, não poderia definir um estudo 

como ‘historiográfico’ (Certeau, 1982, p. 63).   

 

 

Desse raciocínio, entendemos que a escrita da história atende antes um público 

específico, que torna válida ou não, os conteúdos de acordo com determinados critérios 

colocados ao público. Nesse sentido, se faz necessário atentarmos para os conteúdos escolhidos 

por grupos específicos, para que se compreenda as ideologias presentes nestes trabalhos que 

chegam à sociedade depois de uma longa caminhada de escolhas e negações onde, claramente, 

percebemos o silenciamento de determinados fatores na história, em que as questões de gênero 

são tratadas, ainda hoje, de forma tão preconceituosa e, talvez por isso, se demonstre tanta 

resistência em abordá-las no nas instituições escolares.  

Corroborando com esse pensamento, o estudo de Veras e Pedro (2014) aponta que, 

apesar dos estudos sobre a diversidade sexual, timidamente ganhando espaço na produção 

histórica, por muito tempo, silenciou-se sobre vivências e experiências que não fazem parte do 

padrão heteronormativo imposto socialmente: “nos últimos 40 anos, as homossexualidades no 

Brasil foram temas de pesquisa presente quase que exclusivamente de estudos antropológicos 

e sociológicos” (VERAS, PEDRO, 2014, p. 3).  

Mesmo atualmente, essas temáticas estejam mais presentes nos escritos históricos, como 

afirma os estudiosos, ainda é notável a dificuldade que se tem de levar essas discussões para o 

interior das escolas. Atualmente, está sendo tema de debates em nossa sociedade, as possíveis 

discussões sobre as questões de gênero nas escolas. Muitas pessoas se posicionam tanto a favor 

como contra essas questões. O atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, entre outras 

autoridades políticas, se colocam enfaticamente contra esse tipo de discussão nas escolas, 

expressando-se por meio das redes sociais, argumentando que educação sexual nas escolas pode 

induzir os/as alunos/as à práticas sexuais precoces.  

Isso implica num entendimento de que em uma mesma sociedade, a depender dos 

autores que produzem os discursos, estes podem ganhar mais força para serem validados como 

verdades. São relações de poder que segundo Foucault (1979) impõe regras e delimita 

espaços. As práticas discursivas vão tomando formas, ganhando sentidos que condicionam as 
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pessoas a pensar ou agir de diferentes formas, dependendo das posições que ocupam em cada 

contexto.  

Barbosa (2004, p. 108), chama atenção para a compreensão sobre o discurso sob a ótica 

de Foucault, afirmando que este não deve ser entendido como 

um acontecimento, pois, [...] “acontecimento não é uma coisa, um objeto consistente, não é 

substância, acidente, qualidade ou processo. Não é também da ordem dos corpos, mas nem por 

isso deixa de ter uma materialidade, já que é justamente na materialidade que ele tem efeito e 

lugar [...]”. O discurso é feito de censuras que dispersam o sujeito em uma pluralidade de 

posições e de funções, um corte ou recorte que se realiza livremente na realidade, um acúmulo 

ou uma seleção de elementos (FOUCAULT, APUD BARBOSA, 2004, p. 109).  

Assim, o discurso não deve ser compreendido como algo já finalizado e buscado em sua 

origem, considerando que haveria aí uma verdade; contudo, o discurso emerge de 

interpretações, as mais variadas, dependendo de cada contexto e situação em que ele aparece.  

 Dessa forma, para que o/a aluno/a perceba esses fatores, faz-se necessário que o 

professor também os perceba, pois é através do seu conhecimento e da sua mediação que o 

aluno poderá fazer reflexões, lhe permitindo construir seu conhecimento. O que precisa é de 

uma metodologia adequada, que torne as aulas interessantes e menos cansativas não é 

suficiente. É preciso que o professor esteja atento e reflexivo diante da história, questionando o 

que foi ao longo do tempo colocado como verdades e que perceba as relações de poder ali 

existentes. Pois 

  

Cada um de nós, enquanto sujeito, é o resultado de uma fabricação que se dá 

no interior do espaço delimitado pelos três eixos da ontologia do presente: os 

eixos ser-saber, do ser-poder e do ser-si. São os dispositivos e suas técnicas 

de fabricação dentre as quais a disciplinaridade é um forte exemplo – que 

instituem o que chamamos de sujeito. (MILANEZ, 2004, p.183).  

 

 

Como vemos nesse fragmento, é importante que os docentes do ensino de História 

consigam fazer relações entre os acontecimentos históricos e os problemas que permeiam o 

mundo contemporâneo, além de perceber os discursos presentes nos conteúdos dos livros 

didáticos de História, promovendo discussões e interações sobre acontecimentos atuais, 

trazendo-os para a realidade presente. Entre outras coisas, essas, certamente, devem fazer com 

que o aluno se interesse pelas aulas de História e, acima de tudo, se aproprie dos conteúdos 

ministrados e os utilizem em suas vidas e não apenas os reproduza.  
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É sempre bom lembrar que a história como nos é dada a priori, é fruto, não só do que 

foi dito, mas também do que foi silenciado. A história não deve ser concebida de forma linear, 

como uma sequência de fatos, mas nas interações de múltiplas relações ao longo dos tempos: 

 

o relativismo histórico que emerge das análises sobre as condições de 

possibilidade e de emergência dos saberes leva a conclusão de que não há 

verdade para ser buscada nas diversas etapas constitutivas do saber, mas sim, 

discursos historicamente detectáveis, que constroem verdades e possibilitam 

o exercício do poder”. (BARBOSA, 2004, p. 103).  

 

De certo, não deve existir uma verdade absoluta dos fatos, sem levar em consideração o 

que constituem os saberes. Assim, além dos conteúdos, é preciso considerar os objetivos que 

desejam atingir com o ensino da disciplina de História, definindo um conjunto de concepções 

que foram selecionadas e colocadas para se pensar a partir do que já foi instituído como 

verdades pelos estudiosos. Assim, “[...] o estudo histórico está muito mais ligado ao complexo 

de uma fabricação específica e coletiva do que ao estatuto de efeito de uma filosofia pessoal ou 

à ressurgência de uma ‘realidade’ passada. É o produto de um lugar” (CERTEAU, 1982, p. 64). 

Este produto é resultado de uma série de fatores que envolvem o contexto com o qual se 

trabalha, como explicitam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM:  

    

Desse modo, a História, concebida como processo, intenta aprimorar o 

exercício da problematização da vida social como ponto de partida para a 

investigação produtiva e criativa, buscando identificar relações sociais de 

grupos locais, regionais, nacionais e de outros povos; perceber diferenças e 

semelhanças, conflitos/contradições e solidariedades, igualdades e 

desigualdades existentes nas sociedades; comparar problemáticas atuais e de 

outros momentos, posicionar-se de forma analítica e crítica diante do presente 

e buscar as relações possíveis com o passado. (BRASIL, 2006, p. 74). 

  

  

De fato, essa necessidade é bastante pertinente, pois aponta a importância de um 

olhar mais atento à disciplina de História, sem reduzi-la somente a comparações ou apenas se 

detendo ao estudo da história a partir do que já foi colocado. É preciso questionar o que os 

historiadores nos trazem, suas concepções, no sentido de perceber além do que está escrito, 

entendendo, a partir do contexto, que o historiador escreveu e questionar sobre a escrita.  Assim, 

“de parte a parte, a história permanece configurada pelo sistema no qual se elabora. Hoje como 

ontem, é determinada por uma fabricação localizada em tal ou qual ponto deste sistema” 

(CERTEAU, 1982, p. 69). É preciso estar atento para o fato da não neutralidade da história e 

perceber as relações de poder existentes em seus discursos a depender de cada contexto. 
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Dentro desse raciocínio, um professor não deve se deter a transmitir os conteúdos dos 

livros e dividi-los em história antiga versus história atual, mas é nesse momento que devemos 

inserir a problemática. Primeiro, é necessário fazer o aluno perceber como foram, ao longo dos 

tempos, instituídos os saberes que lhe são colocados como verdades. Além disso, é preciso levar 

o aluno a perceber as relações de poder existentes nos domínios da história. Para Foucault 

(2010), essas relações de poder não acontecem apenas entre as grandes figuras colocadas pela 

história, mas nas ramificações, entre aqueles que não tiveram tanto destaque também nos livros 

de História.   

Nesse sentido, Certeau, (1982, p. 57), sugere que houve uma necessidade de se repensar 

a história e o modo como era entendida, não na forma positivista como era tratada, onde tentava-

se reconstruir a “verdade” de fatos acontecidos, mas de forma que esta fosse entendida de modo 

questionável, a partir de sua época, contexto, historiadores. Para o teórico, seria necessário 

desconstruir a noção da história vista como verdade absoluta: 

 

desde então veio o tempo da desconfiança. Mostrou-se que toda interpretação 

histórica depende de um sistema de referência; que este sistema permanece 

uma ‘filosofia’ implícita particular; que infiltrando-se no trabalho de análise, 

organizando-o à sua revelia, remete à "subjetividade" do autor (CERTEAU, 

1982, p. 57).  

 

 

O fragmento nos lembra que, ao discutirmos a escrita da história como uma das formas 

em que o poder se manifesta, procuramos elucidar a importância de estarmos atentos a 

necessidade de entender que, muitas vezes, o que é colocado como verdades, é fruto de 

fabricações que se dão no interior de cada contexto. Por isso, se faz necessário que estejamos 

sempre vigilantes ao poder que nos induz e nos direciona a caminhos que condicionam nossas 

ações cotidianas. Isso implica sempre em questionarmos os saberes que são repassados, as 

verdades colocadas, seja na escola, na disciplina de História ou fora delas. Um professor que 

leve esse pensamento em consideração deve sempre desconfiar das verdades impostas, daquilo 

que os livros impõem como conhecimento absoluto ou do que é dito pelo outro.  

 No tópico a seguir, procuramos entender sobre as construções sociais que se deram em 

torno das identidades de gênero e identidades sexuais na história, no intuito de trazer para o 

debate, questões que implicam diversos tipos de preconceito tanto na sociedade como no 

próprio âmbito escolar.  
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2.2 GÊNERO E RELAÇÕES DE PODER NA HISTÓRIA  

  

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico 

econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam 

de feminino (BEAUVOIR, 2009, p. 361). Com essas palavras, a autora desconstrói o 

entendimento de que as pessoas são definidas pela biologia. 

Contudo, a sociedade tem conceitos pré-fabricados sobre o que é ser homem e 

mulher, assim como o lugar que cada um ocupa nela. Essa visão não é à toa, faz parte de uma 

construção histórica e social, concebida como regras para muitas pessoas em vários contextos 

ao longo do tempo. Esse pensamento tem sido questionado por estúdios da academia, por 

pessoas que se colocaram, através das pesquisas, a entender como é estabelecida essa divisão 

de sexos. Assim, é sempre bom nos perguntarmos como as coisas acontecem para descobrir 

porque elas acontecem” (SCOTT, 1989, p. 20). 

Seguindo esse raciocínio, discorremos neste tópico sobre o gênero enquanto relação de 

poder que delimita espaços e coloca barreiras para aqueles que não se encaixam nos padrões 

estabelecidos no meio social.  Comungando com a ideia de Scott (1989, p. 2) de que o gênero, 

assim como as coisas, as palavras e seus significados tem uma história, compreender o gênero 

em sua construção social “exige a análise não só da relação entre experiências masculinas e 

femininas no passado, mas também a ligação entre a história do passado e as práticas históricas 

atuais”  SCOTT (1989, p. 5). É preciso levar em conta que o gênero não nasce do nada, que não 

se resume apenas a uma diferença física, estabelecida por um órgão sexual, mas essa diferença 

implica em muitas outras coisas e características. As pessoas têm imagens previamente 

construídas sobre modos de pensar, de se comportar, assim como sobre as hierarquias entre 

homens e mulheres. Logo, a heterossexualidade aparece como regra absoluta no meio social, 

construindo um julgo em bases corretas social e historicamente estabelecidas pela própria 

sociedade.  

Consequentemente, na escola, falar, discutir, sobre as sexualidades “fora dos padrões” 

é algo quase inconcebível para algumas pessoas. Parece haver ainda certo desconhecimento por 

parte da sociedade e por muitos que fazem a escola, sobre as sexualidades marginalizadas, 

gerando muito preconceito. Termos como transsexual, travesti, bissexual, entre outros, são 

confundidos com muita facilidade dentro e fora da escola, se tornando um verdadeiro tabu, 
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porque muitas vezes, sua presença não é comum na sala de aula. Claro que essa é uma discussão 

que não se resume apenas à sala de aula, mas são termos que ainda são temidos, muitas vezes, 

de falar na própria sociedade, na família, na igreja, porque são questões tratadas na 

historiografia e menos ainda por professores/as no âmbito escolar. Os homossexuais, 

diferentemente das mulheres, não eram reduzidos ao “Outro” como menciona Beauvoir (2009), 

mas eram tidos como invisíveis,   

 

Se, por um lado, a invisibilidade das mulheres era produzida pela hegemonia 

do sujeito masculino universal, por outro, a exclusão das homossexualidades 

demonstra que os homossexuais nem mesmo como o outro fazem parte da 

história. Estes sujeitos, na lógica da história tradicional, não seriam o outro, 

mas o não‐humano, uma vez excluídos da humanidade legitimada 

pela heteronormatividade. (VERAS E PEDRO, 2014, P. 7)  

 

O fragmento desperta para uma reflexão que vai muito mais além do nosso alcance, 

quando pensamos na questão dos homossexuais. Enquanto à mulher cabia a visão do outro na 

sociedade, aos homossexuais, não lhe cabiam nem a posição do outro, negando a sua existência. 

Assim, segundo Veras e Pedro (2014, p. 14) “Os estudos brasileiros sobre sexualidade e gênero 

se apropriaram, inicial e principalmente, da noção de performatividade de gênero elaborada 

por Butler”. (BUTLER, 2003) alerta para o entendimento de que a cultura impõe significado à 

própria natureza sobre a hierarquia e comungando com essa ideia, Beauvoir (2009) se utiliza 

de termos como “tornar-se” mulher para problematizar o sentido que se dá ao Ser mulher na 

sociedade, chamando a atenção para construção que se faz dela, assim como também o homem 

“torna-se” homem. O “tornar-se” para Beauvoir (2009), é o ponto de partida para entendermos 

que a situação existencial, tanto das mulheres como dos homens, não deve ser compreendida 

como algo estático e previamente definido, mas se faz através de uma construção social e 

cultural e devem ser entendidas como tais.   

Ao refletir sobre o conceito criado em torno do que é ser uma mulher, Beauvoir 

(2009),  procura evidenciar que ele foi construído culturalmente, através de ideologias 

dominantes que colaboraram para edificação de papeis determinantes à mulher, procurando 

compreender em que bases a mulher foi definida com as qualidades que lhe são atribuídas: boa 

mãe, dona de casa, casada, dócil, vaidosa, dedicada ao lar...essas são apenas algumas das 

qualidades que a mulher deve ter segundo a sociedade para que ela seja considerada uma mulher 

dentro dos padrões que a definem como tal.   

É fato que machos e fêmeas como seres humanos distinguem-se um do outro pelo sexo 

biológico, o que os diferencia em alguns aspectos, mas isso não deve ser estabelecido como 
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critério para nenhuma hierarquia. A biologia não delimita suas funções no meio social, é a 

construção que se faz em torno desse dado que reduz a fêmea como menos capaz. Para Louro 

(2008, p. 23), as concepções de gênero diferem, não apenas entre as sociedades ou entre os 

momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos 

grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem”.  

Nesse sentido, nos conteúdos dos livros de História é comum nos depararmos com a 

exaltação aos homens como os grandes heróis da história, enquanto as mulheres aparecem, quas 

sempre, em condições secundárias, inferiores aos homens. Elas aparecem muitas vezes como 

figuras subordinadas, marcadas pela fragilidade, pela falta de coragem, pela posição inferior 

dentro e fora da família. Essa exclusão se estende ainda a todas as pessoas que não se enquadram 

nesses padrões hierárquicos e estabelecidos socialmente. Assim,   

 

Tal invisibilidade pode ser explicada, em parte, pelos mesmos motivos que 

excluíram as mulheres da escrita da história: sobretudo, pelas escolhas 

políticas implicadas no fazer historiográfico, que, ao eleger determinados 

temas – eleição política –, deixavam de lado outros temas, outros sujeitos e 

outras histórias. (VERAS E PEDRO, 2014, p. 7). 

 

 

Desse modo, a história contada, de acordo com Burke (1992) priorizava determinados 

personagens em detrimento de outros, enquanto uns ganhavam destaque outros eram 

silenciados. São nesses silenciamentos que as relações de poder podem estar presentes. É 

justamente no não dito que alguns acabam se sobressaindo.  

Dentro desse contexto, a Escola dos Annales traz para o debate questões em que 

percebemos o quanto os conteúdos de História estão permeados pelas relações de poder ao 

enaltecer determinados acontecimentos em detrimento de outros. Sempre costumamos ver nos 

livros de História, narrativas destacando grandes feitos de pessoas que se destacaram de alguma 

forma durante determinada época, a história dos monarcas, dos heróis, dos grandes políticos, 

entre outros indivíduos. Como propunha a escola dos Annales, a história não deveria ater-se 

apenas a fatos isolados, destacando apenas algumas figuras consideradas importantes, mas 

deveria perpassar por vários ciclos de conhecimentos. Para compreender um pouco melhor 

sobre a relação entre os discursos e a história colocados pelos Annales, consideramos 

importante que compreendamos um pouco sobre a sua história.  

Os Annales, de acordo com Burke (1992), foi uma revista idealizada, primeiramente, 

por Block e, posteriormente, Febvre, que já tinha tentado lançar uma revista sobre história 

econômica, mas fracassou, junta-se a Block e, como editores, lançam uma nova revista baseada 

nos Annales. Assim, “seu primeiro número foi lançado em 15 de janeiro de 1929, 
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originalmente, chamada Annales d’histoire économique et sociale, com base no modelo 

da Annales de Géographie de Vidal de la Blache”, (p.23, grifos do autor). Essa revista 

objetivava destacar-se na área da história social e econômica, através de uma nova abordagem 

sobre a história, enxergando-a como uma forma interdisciplinar, longe dos simples 

acontecimentos e fatos isolados, incluindo em seu editorial, intelectuais de várias áreas, 

defendendo assim o intercâmbio entre estes, pois a história não deveria ser tratada de forma 

isolada de outros conhecimentos.  

Nesse pensamento, Sargentini (2004, p.84) afirma que a concepção de história 

dos Annales é a de uma ciência em construção, fugindo do positivismo que mantém fechadas 

concepções sobre fatos, determinando-os como se fossem inquestionáveis, quando na verdade 

se faz necessário questionar para melhor compreendê-la. Lucien Febvre e Marc Bloch, 

representantes da primeira geração dessa nova escola, defendem uma intervenção ativa dos 

historiadores perante os documentos e arquivos, considerando que o historiador, ao organizar 

seu material de análise, deverá compô-lo com documentos em séries inteligíveis integrados a 

um quadro teórico formulado a partir de questões a serem investigadas. (SARGENTINI, 2004, 

p. 85). A Escola dos Annales descrita por Sargentini (2004, p.85) propõe ainda a 

descentralização do homem na história, pois segundo essa concepção, tudo é história, ela está 

em todos os lugares e aspectos e necessita ser vista como tal. Dessa forma, “[...] permite o 

estudo de objetos heterogêneos, abrindo caminhos para os estudos de uma ‘história em 

migalhas’. (SARGENTINI, 2004, p.85). Assim, o enfoque sairia das consideradas figuras 

ilustres para os pequenos detalhes e pessoas comuns muitas vezes ignorados pelos 

historiadores.  

 Esse pensamento abre um leque de possibilidades ao estudar a história, pois permite 

perceber melhor as coisas por meio de fatores, até então, negligenciados, dando enfoque apenas 

a figuras que ganharam destaque em determinados períodos. É a partir dessa concepção da 

história que nasce a Nova História “[...] que considera as questões sociais e culturais, que levam 

o historiador a observar as relações de poder, já que a difusão de domínio cultural tem como 

mediadores grupos sociais possuidores de um discurso dominante de poder.” (SARGENTINI, 

2004, p. 85 – 86). E são esses discursos que validam ou não a história. Assim,  

 

Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo do social, pois é nele 

que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As 

justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas 

diferenças biológicas (se é que mesmo essas podem ser compreendidas fora 

de sua constituição social), mas sim nos arranjos sociais, na história, nas 
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condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação. 

(LOURO, 2008, p. 22).  

 

 

Essa discussão nos faz refletir sobre a importância de estar atentos à afirmações 

generalizadas sobre homens e mulheres. A dicotomia entre dominante e dominado, ainda muito 

forte em nossa sociedade, nos força a manter sempre viva a discussão, bem como a importância 

desse debate. O exercício do poder fratura e divide internamente cada termo da oposição. 

(LOURO, 2008, p. 33), provocando a falta dessa compreensão e a necessidade de uma reflexão 

mais profunda, capaz de levar aos lugares despercebidos, aos espaços marcados pela divisão 

biológica do homem e da mulher no decorrer da história.  

Por isso, a forma como o professor percebe e trata essas questões é de grande relevância 

na forma como são abordados os conteúdos durante as aulas, sem cair na mesmice do transmitir 

por si só, os conteúdos dispostos nos livros de história, mas conduzir o estudo desses conteúdos 

de maneira reflexiva e crítica.   

No sentido de estender essa discussão, tomamos como exemplo, uma das questões da 

prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ocorrida nos dias 24 e 24 de outubro de 

2015, em uma das provas de ciências humanas. A questão da prova fez referência a uma frase 

de Simone de Beauvoir - Ninguém nasce mulher: torna-se mulher - para contextualizar uma 

questão sobre as lutas feministas do século 20. Não foram poucas as pessoas que criticaram a 

referida frase na prova do ENEM. Logo, a repercussão tomou conta das redes sociais 

principalmente, fazendo perceber a intensidade das mais diversas manifestações de pessoas 

contra e a favor da citação utilizada pela prova.  

Se, por um lado, muitas pessoas comemoravam o fato do assunto ter ganhado destaque 

em uma prova de tão grande influência como a do ENEM, por outro, grupos conservadores 

criticavam com as mais diversas ofensas tanto ao ENEM quanto a autora da frase. O que pôde-

se perceber diante de tantas manifestações, foi que muitas das pessoas que criticavam, fazia 

pela falta de conhecimento da frase e da própria autora. A crítica colocada por muitas pessoas 

despertou para o entendimento de que, em sua grande maioria, os que criticavam, apenas não 

tinham conhecimento acerca do contexto da frase ou da própria Simone de Beauvoir. Claro que 

a falta desse conhecimento gerou inúmeras críticas sem coerência nem fundamento como 

acusação de pedófila, misântrica entre outros xingamentos, gerando um debate desnecessário 

de ofensas desprovidos de reflexão nas redes sociais. O que se ouviu da grande maioria das 

pessoas ao criticarem a frase de Beauvoir era que quem nascia mulher era mulher e quem nascia 

homem era homem, e julgavam a autora da frase por tentar incentivar pessoas a mudarem suas 
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sexualidades. Uma “chuva” de interpretações sobre a frase. As pessoas internalizam concepções 

que foram criadas historicamente sobre modelos padrões de comportamentos e depois 

reproduzem sem procurar entender e refletir sobre o que ouvem e falam.  

Na perspectiva existencialista, para Silva (2015), nenhum ser humano tem seu destino 

fixo, ele se faz através de possibilidades que devem ser oferecidas tanto para as mulheres quanto 

para os homens de igual forma. Com isso, Beauvoir (2009) deixa claro como ela percebeu a 

mulher em sua situação trazendo-a para o centro do debate, questionando o comportamento dos 

homens tidos como soberanos diante da mulher, procurando fazer com que as mulheres 

compreendam a situação secundária na qual se encontram, a partir de uma tomada de 

consciência de sua própria condição. 

Atualmente, vivenciamos uma série de discursos a respeito do papel que a mulher exerce 

na sociedade contemporânea, discursos que vão desde os mais machistas, com uma visão 

preconceituosa sobre a mulher, aos que defendem a individualidade da mulher e sua liberdade.  

Este assunto está em pauta em diversos ambientes e, até mesmo, nas redes sociais onde o seu 

alcance é bem maior entre as pessoas, gerando debates e discussões, fazendo com que haja uma 

interação com o tema em questão. Entretanto, este não é um assunto novo, mas é resultado de 

uma longa trajetória de lutas das mulheres pelo reconhecimento dos seus direitos. Essas lutas, 

na qual denominamos de feminismo é, segundo Gunella (2014), um movimento social, 

filosófico e político que tem como objetivo o exercício de direitos iguais entre homens e 

mulheres e da libertação de padrões opressores patriarcais, baseados em normas de gênero. 

 

2.3 SABERES DOCENTES E RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER 

  

As relações de poder são estabelecidas em vários âmbitos da sociedade, nos mais 

variados sentidos, algumas situações mais fortemente marcadas do que outras. No espaço da 

escola, vista como um lugar que acolhe um número significativo de membros de uma sociedade, 

temos a oportunidade de conduzir discussões sobre o respeito pelo outro considerado diferente, 

no intuito de oportunizar melhor convivência e respeito ao próximo.  Assim, é comum, dentro 

do ambiente escolar, nos depararmos com variadas diferenças entre os que compõem a escola, 

seja no quesito gênero, diversidade familiar, religiosidade. Acreditamos ser esses fatores os que 

mais lançam desafios aos professores, pois por mais constantes que sejam em todos os lugares 

da sociedade, os professores, na maioria das vezes, não se consideram preparados para lidar 

com algumas situações que ocorrem em sala de aula.   
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De fato, ocupamos uma sociedade seletiva, em que são definidos modelos de 

comportamentos marcados por escolhas, de modo que, quem não se ajustar a determinados 

padrões, pode ser tratado de forma hostil por aqueles que se julgam superiores pelo simples fato 

de haver um discurso hegemônico que os identifiquem como tais. Assim,  

 

[...] a norma que se estabelece, historicamente, remete ao homem branco, 

heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa a ser a referência 

que não precisa mais ser nomeada. Serão os "outros" sujeitos sociais que se 

tornarão "marcados", que se definirão e serão denominados a partir dessa 

referência. (LOURO, 2.000, p. 9).  

 

 

Como observamos no fragmento dessa citação, coube sempre ao homem branco o lugar 

de destaque na sociedade, especialmente os privilegiados financeiramente, urbanos e de posição 

social definida. Os que não se enquadram dentro desse estereótipo, são marcados como os 

“outros”, colocados, quase sempre, à margem social da vida e das coisas. Ao mesmo tempo, 

somos conscientes de que não existe uma igualdade entre social entre homens e mulheres, seja 

pela posição social, seja pela escolha de vida de cada um. O que precisamos entender, é 

justamente, conviver com as diferenças, de forma harmoniosa e aceitável, respeitando o outro 

no seu lugar e na sua posição. Contudo, o poder produz efeitos que se materializam, muitas 

vezes, em violência contra aqueles que “fogem” as regras sociais impostas.  

Nesse sentido, a escola como instituição reguladora das práticas sociais, deve direcionar 

valores e formas de comportamentos, plantando a noção do bom convívio, com base no respeito 

e no entendimento da igualdade de direitos e deveres para todos em sociedade. Para Louro 

(1997), muitas dessas diferenças, distinções, desigualdades são geradas dentro da própria 

escola, que deveria exercer, justamente o contrário. Cabe aos professores, sujeitos que 

convivem com as diferenças, diariamente, em sala de aula, influenciar os modos de pensar dos 

alunos, lhes oportunizando uma forma de vida em que as diferenças não possam, ser vistas 

como aspecto do inimigo, mas marcas naturais a qualquer ser humano.  

Dentro desse raciocínio, uma das questões que julgamos bastante pertinente diz respeito 

a diversidade familiar, presente nas instituições escolares. Sob a ótica da sociedade, a 

constituição do modelo ideal de família, construída no sec. XVI, entendida como mãe, pai e 

filhos já não é vista como a única forma válida de família (ARIÉS, 1981). No entanto, sabemos 

que há uma diversidade muito grande de arranjos familiares na sociedade e a escola, como 

instituição social, ao se deparar com um grande público, muitas vezes, não está preparada para 

perceber os discursos de julgamento e superioridade de uns sobre os outros, e isso acaba 
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reforçando o preconceito muitas vezes pelo próprio corpo escolar. Famílias constituídas fora 

dos padrões considerados normais, é uma realidade na sociedade brasileira, como também nas 

demais sociedades, e independe da aceitação ou não das pessoas.  

O que percebemos diariamente é que muitas pessoas, tanto da família como até mesmo 

nas escolas, procuram ignorar ao invés de conversar sobre essas questões.  Assim, manter um 

discurso com base em conceitos antigos, tipo “no meu tempo não era assim”, não é apenas 

improdutivo, mas um verdadeiro retrocesso. Por isso, “É indispensável questionar não apenas 

o que ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sentidos os alunos/as dão ao que 

aprendem”. (LOURO, 1997, p. 64). Dessa forma, se faz necessário que os professores os 

incentivem à autonomia, procurando não os influenciar a reproduzirem suas próprias 

concepções.   

É preciso lembrar que o mundo não é estático, que as mudanças ocorrem e de maneira 

acelerada, pois as pessoas estão a cada dia tomando mais consciência de suas liberdades e isso 

inclui aquelas pessoas que, por muito tempo, viveram por trás de uma carapuça, disfarçando-se 

de quem realmente não era, negando suas identidades por conta da repressão social, dos ditos 

valores morais que são até hoje mencionados como forma de inibir o comportamento alheio.  

Isso implica diretamente na escola, pois não é um lugar diferente dessa realidade, pois 

agrega um público grande e diversificado tanto de alunos, funcionários quanto de suas próprias 

famílias que fazem também parte desse contexto. São formas de comportamentos, 

pensamentos, modos de agir; enfim; a diversidade sempre esteve presente nas relações 

humanas, mas nem sempre foi compreendida como tal. A escola, segundo Louro (1997, p.57), 

desde o início se ocupou no papel de distinguir e diferenciar os sujeitos que a ela tinham acesso. 

“É necessário que nos perguntemos, então, como se produziram e se produzem tais diferenças 

e que efeitos elas têm sobre os sujeitos”.  Só assim, poderemos perceber as coisas por uma ótica 

mais crítica e não reprodutora.  

No entanto, as escolas, ao refletirem tendências pedagógicas, pautadas na 

homogeneização, omitem-se às diferenças presentes nesse contexto. Para conseguir perceber o 

próprio comportamento no ambiente da escola “os sentidos precisam estar afiados para que 

sejamos capazes de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicadas 

na concepção na organização e no fazer cotidiano escolar.” (LOURO, 1997, p. 59). A escola, 

de uma forma geral e, principalmente, os professores, pelo que observamos diariamente nas 

escolas, acabam trazendo suas próprias concepções do que consideram normal ou não, e isso 

reflete na maioria das vezes nas ações cotidianas diante de alunos e suas famílias.   
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Sabemos que muito do que o professor é em sala de aula provém de sua vivência pessoal, 

da educação recebida da família, do contexto no qual convive ou conviveu, crenças religiosas, 

de sua cultura pessoal. Esses saberes influenciam diretamente no modo do professor perceber 

determinadas ideologias e poder contribuir de forma satisfatória para o ensino aprendizagem 

dos alunos, ressignificando o sentido das ações humanas no tempo e no espaço.  

Desta forma, uma parte importante da competência profissional dos professores tem 

raízes em sua história de vida, pois, “[...] em cada ator, a competência se confunde enormemente 

com a sedimentação temporal e progressiva, ao longo da história de vida, de crenças, de 

representações, mas também de hábitos práticos e de rotinas de ação” (RAYMOND et alii, 1993 

apud TARDIF, 2002, p. 69).  

Devemos entender que a subjetividade de cada professor é fator importante no 

desempenho do seu trabalho enquanto docente, pois, “todo professor transpõe para a prática 

aquilo que é como pessoa” (TARDIF, 2002, p. 145). Além disso, um aspecto importante, é a 

formação do professor que o orienta no entendimento das suas concepções sobre alguns temas 

dos conteúdos da disciplina de História, que estes professores trabalham com seus alunos.  

Acreditamos que suas concepções pessoais direcionam e orientam suas práticas estando 

a elas incorporadas. A forma como percebem as coisas pode partir não só de concepções 

pessoais, religiosas, morais, mas também advindas de suas leituras, estudos, influências de 

professores no decorrer de suas formações, enfim, é inquestionável a subjetividade dos 

professores no seu processo educativo. Como reflete Louro (1997, p.62), “sob novas formas, a 

escola continua imprimindo sua ‘marca distintiva’ sobre os sujeitos.  

Através de múltiplos e discretos mecanismos, escolarizam-se e distinguem-se os corpos 

e as mentes”. Esse é um desafio diário enfrentado pelas escolas, para que estas não se tornem 

defasadas e ultrapassadas. A visibilidade das famílias não hegemônicas, por parte da sociedade, 

torna-se além de importante, necessário para que haja uma convivência harmoniosa e respeitosa 

no ambiente escolar.  

Apesar da consciência clara de que um professor deve formar alunos autônomos e que 

sejam capazes, não só de construírem conhecimentos que os tornem capazes de atuarem no 

mercado de trabalho, mas também que aprendam a conviver em sociedade, respeitando as 

diferenças; muitos professores acabam se perdendo em seus preconceitos e acabam fazendo do 

seu próprio modo, imprimindo sua própria forma de pensamento nos alunos; suas concepções, 

o que consideram como correto ou não. Essas ações manifestam-se em gestos simples e 

cotidianos. Tomamos como exemplo, o simples fato de fazer uma oração no início da aula. 

Pode haver alunos que não se identificam com essa prática, talvez por praticarem outro tipo de 
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religião. Mas para o professor, esse tipo de prática é visto de forma sublime: “evidentemente, 

os sujeitos não são passivos receptores de imposições externas. Ativamente eles se envolvem e 

são envolvidos nessas aprendizagens — reagem, respondem, recusam ou as assumem 

inteiramente.” (LOURO, 1997, p. 61). Por isso, que se faz necessário e urgente uma atenção 

especial, voltada as atitudes que se expressam diariamente nas rotinas escolares dos 

professores.   

É certo que as universidades, não nos dão uma cartilha pronta ensinando como sermos 

professores/as, mas nos dão uma base teórica, ensinando, principalmente, a aprender a aprender, 

atentando para os desafios que surgem no decorrer da profissão. É preciso compreender essa 

base como algo que nos tira do senso comum e nos encaminha para novos horizontes, para que 

possamos ter um olhar mais sensível diante de determinadas coisas. O trabalho docente é 

interativo, não se dá de forma isolada e, para isso, faz-se necessário levar em conta que os 

alunos trazem experiências vivenciadas fora do contexto escolar e que precisam ganhar 

visibilidade para que o professor consiga percebê-los além do que está posto a sua frente na 

sala de aula.  

Quando os professores seguem rigorosamente determinada religião, em que os padrões 

de comportamentos seguidos são explicitamente contrários à gama de diversidade familiar, 

como famílias constituídas por dois homens, duas mulheres, etc., a situação se complica ainda 

mais, pois ao invés de combater discursos preconceituosos, algumas vezes acabam fazendo 

referência a certos padrões e modos de vida. Se faz urgente refletirmos sobre situações que 

inicialmente parecem inofensivas, como um comentário e um sorriso maldoso diante de 

determinadas situações. É importante compreendermos que  

 

Ao agir, o professor se baseia em vários tipos de juízos práticos para estruturar 

e orientar sua atividade profissional. Por exemplo, para tomar uma decisão ele 

se baseia com frequência em valores morais ou normas sociais; aliás, uma 

grande parte das práticas disciplinares do professor se baseia em juízos 

normativos relativos às diferenças entre o que é permitido e o que é proibido. 

(TARDIF, 2002, p. 66).  

  

Algumas memórias estruturam o fazer pedagógico dos professores, deixando-se 

interferir de tal forma que muitas vezes não reflete sobre suas próprias ações. “As experiências 

escolares anteriores e as relações determinantes com professores contribuem também para 

modelar a identidade pessoal dos professores e seu conhecimento prático” (TARDIF, 2002, 

p.73). Assim, os/as professores/as são guiados por atitudes consideradas tradicionais em seu 

modo de ensinar, e demonstram dificuldades para trabalhar com uma atenção mais voltada às 
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mudanças e transformações. É necessário que o professor aprenda a lidar com certas situações; 

compreendendo que suas concepções e crenças podem refletir de forma negativa na 

aprendizagem dos/as seus/as alunos/as. Por isso, se faz extremamente necessário um 

ponderamento que leve em conta que a nossa formação moral não deve impedir que as pessoas 

tenham oportunidades de discutir sobre as diversidades. 

Determinados entendimentos sobre a formação social das pessoas, na maioria das vezes, 

são carregados de crenças religiosas que podem impedir dos/as professores/as consigam se 

despir de algumas concepções, e agir conforme o seu ponto de vista sobre diversas situações 

com seus/as alunos/as: “o professor tem [...] de se considerar um constante processo de auto 

formação e identificação profissional” (ALARCÃO, 2010, p.34). São novos papeis que ele 

necessita desempenhar frente a uma sociedade em constante mudança, e os/as professor/as 

devem estar atentos para acompanhá-las, caso contrário, estarão prejudicando profundamente a 

formação social e crítica dos seus alunos: “os professores precisam urgentemente 

se recontextualizar na sua identidade e responsabilidade profissionais” (ALARCÃO, 2010, 

p.34).   

Segundo Alarcão (2010), um docente se caracteriza como tal quando desperta 

criticidade no aluno, através de uma dinâmica teia de atividades; a mera transmissão de 

informações não contribui para que este perceba o sentido das coisas, mas que veja apenas de 

forma superficial, sem nenhuma criticidade.  “Um professor tem uma história de vida, é um 

ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo 

culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem.” 

(TARDIF, 2002, p. 265). Levando em conta essa vivência dos professores, é preciso entender 

que isso não se desvincula de suas ações e modos de pensar, e que estão sempre presentes no 

modo como estes lidam com seus alunos em sala de aula. Por isso, a necessidade de repensar e 

refletir sobre sua prática, não só em sala de aula, mas no ambiente escolar como um todo, 

entendendo este ambiente como um espaço em que convive diariamente.  

Nem sempre, o professor percebe as diferenças, a diversidade com que lida como um 

aprendizado, sua visão muitas vezes estereotipada sobre o comportamento dos alunos 

desencadeia uma rigidez em suas concepções e seu modo de pensar e agir diante de 

determinados acontecimentos. Comungamos com o pensamento de Tardif  (2002, p.268) 

quando ele diz que “o trabalho diário com os alunos provoca no professor o desenvolvimento 

de um ‘conhecimento de si’, de um conhecimento de suas próprias emoções e valores, da 

natureza, dos objetos, do alcance e das consequências dessas emoções e valores na ‘maneira de 

ensinar’”. E esse certamente é um passo a ser dado quando professores/as perceberem a 
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necessidade de um pensamento flexível por parte principalmente de pessoas que trabalham 

coletivamente no ambiente escolar.  Essa rigidez pode provocar sérios danos aos alunos que 

convivem diariamente com um determinado “modelo de professor”, sendo necessário levar em 

conta, a necessidade da flexibilidade no ensino, e principalmente em se tratando de crianças, 

pois estas observam e imitam muitas vezes suas ações.   

Contudo, podemos perceber que algumas escolas já estão abolindo o dia dos pais e mães 

em detrimento do dia da família que se caracteriza por homenagear as pessoas que cuidam da 

criança que com ela convivem sem necessariamente ser o pai ou mãe biológicos. Não podemos 

negar que este seja um avanço dos muitos que ainda precisam serem dados. É notável a tristeza 

em algumas crianças durante tais datas comemorativas, quando não participam devido não se 

enquadrarem nesse modelo, ou mesmo por não ter ou conviver com o pai ou mãe. Com o dia 

da família, a escola cria um espaço de abertura para as pessoas que realmente cuidam e/ou 

convivem com a criança, deixando-a mais feliz e segura.  

Contudo, somos conscientes que ainda falta muito para que a escola se torne um 

ambiente de promoção de respeito às diversidades, mas é inegável que atitude como essas, 

provoquem um avanço na promoção do respeito à diversidade familiar. Nessa discussão, 

compreendemos que “a reflexão sobre a ação pressupõe um distanciamento da ação. 

Reconstruímos mentalmente a ação para tentar analisa-la retrospectivamente.” (ALARCÃO, 

2010, p.54). A escola, enquanto instituição promotora do saber, também tem papel de 

fundamental importância em todo esse processo e não deve ficar omissa diante de certas 

situações. Na sua ação gestora, as escolas que priorizam notas em detrimento de conhecimento, 

poderiam estar atenta ao seu público e as suas diversas manifestações de comportamento, assim 

como conhecer bem seu corpo docente, prevenindo e agindo na promoção do respeito ao outro, 

e que este respeito deve começar dentro da própria escola, frente ás necessidades diárias 

presentes no ambiente escolar.  

Claro que a contemporaneidade nos faz atentar para comportamentos que a algumas 

décadas atrás jamais seriam compreendidos e aceitos por parte da sociedade; até hoje não é, 

porém, tem havido uma abrangência maior de aceitação para comportamentos sociais 

considerados fora dos padrões que a sociedade impõe. São casais gays que hoje tem a 

oportunidade de se casarem, adotarem crianças e na medida do possível andar pelas ruas sem 

se preocupar com opiniões alheias, preconceituosas. Com o passar dos tempos, o modelo 

tradicional de família modificou-se e com ele a necessidade de uma boa relação entre escola e 

família.  
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Mesmo que alguns professores tenham uma visão ainda baseada em fortes valores 

religiosos ou morais, quando há uma formação que os conscientizem da urgência e necessidade 

de trabalhar de forma a promover respeito à diversidade, é possível desenvolver um trabalho 

com mais equilíbrio e segurança frente a um público diverso no contexto escolar. Esse é um 

fator imprescindível para que o professor tenha um olhar sensível e não punitivo a estes tipos 

de questões. As relações de poder são fortemente marcadas nesse âmbito da diversidade sexual, 

delimitando espaços através de julgamentos e coerções. E o professor estando atento a estas 

questões também estará atento a forma como se desenvolvem essas relações na história e 

nos conteúdos da disciplina de História por ele ministrado.  

Considerando a complexidade do assunto e o caráter polissêmico sobre os saberes 

docentes, julgamos necessário compreender um pouco sobre os saberes que os professores 

desenvolvem ou trazem para a sala de aula e de que forma contribuem para o desenvolvimento 

dos alunos. Para isso, tomaremos por base o pensamento de Tardif (2002) que elenca alguns 

saberes que são desenvolvidos, antes como construções, que vão se edificando de acordo com 

suas vivências do que como modelos pré-estabelecidos sobre modos de ser professor. Para 

Tardif (2002), alguns dos saberes dos professores são adquiridos com o tempo de atuação na 

profissão docente.  

Alguns desses saberes advêm das próprias histórias de vida, inclusive da própria 

experiência escolar enquanto estudante, que serve como referência a alguns professores. 

Considerando que o ensino teve significativas mudanças, especialmente no que se refere a 

diversidade de comportamentos, opiniões e diferentes pontos de vista dos alunos, deve-se 

atentar para a questão de que alguns professores ainda tomam por base o modo como aprendeu 

e levam modelos de ensino ultrapassados para a sala de aula.  

É inegável que devemos estar atentos ao modo de ensinar de cada professor, pois o 

ensino segundo Tardif (2002, p. 13) evolui com o tempo, assim como a forma de ensinar de 

cada um. “No campo da pedagogia, o que era ‘verdadeiro’, ‘útil’, e ‘bom’ ontem já não o é mais 

hoje”. Dessa forma, é importante que os professores procurem perceber as mudanças que vem 

ocorrendo no mundo e, consequentemente, na História para que não se percam diante de 

definições tendenciosas, não apenas colocadas nos livros de História como também nos 

discursos e debates do cotidiano, nos espaços escolares e extra escolares, sem conduzir as 

discussões de forma fechada, de acordo com seus próprios pensamentos e opiniões com bases 

no senso comum, pois  
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Se não sou capaz de estabelecer a diferença entre uma norma, um fato, um 

afeto, um papel social, uma opinião, uma emoção, etc., sou um perigo público 

numa sala de aula, pois sou incapaz de compreender todas as sutilezas das 

interações com os alunos em situações de ação contingentes. (TARDIF, 2002, 

p.180).  

 

Como vemos, é especialmente, no espaço da sala de aula que essas diferenças devem 

ser vistas, não exatamente, como algo à parte, mas como parte do conjunto que forma este 

espaço de aprendizagem. Quando, na posição de professores, não somos capazes de considerar 

essas diferenças como algo do todo, não somos capazes de compreender a formação da 

sociedade na contemporaneidade, nem tampouco contribuir para uma aprendizagem de 

qualidade com base no respeito e na igualdade de direitos.  

Nessa perspectiva, cabe aqui mencionar sobre as questões de gênero, sendo este aspecto 

considerado por Louro (1997), um fator que provoca distorções quanto ao entendimento das 

pessoas sobre essas questões. Na escola, segundo a mesma autora, essa questão é tanto 

necessária quanto urgente para ser discutida e refletida, pois nesse ambiente agrega-se um 

número grande de pessoas e, sendo a escola uma instituição social e educativa, é de extrema 

relevância abordar esse tipo de discussão com os alunos, levando em conta que a violência e o 

preconceito àqueles que fogem ao padrão social, cresce a cada dia levando a índices absurdos 

de mortes e violências física, psicológica, social. Pois, 

 

De acordo com a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, 

realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a pedido do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), 96,5% dos entrevistados têm preconceito com relação a portadores de 

necessidades especiais, 94,2% têm preconceito étnico-racial, 93,5% de 

gênero, 91% de geração, 87,5% socioeconômico, 87,3% com relação à 

orientação sexual e 75,95% têm preconceito territorial.  
 

 

O fragmento nos mostra dados sérios acerca do preconceito em diversas instâncias 

humanas e que estão muito presentes, não só no cotidiano das nossas vidas em sociedade, mas 

onde nem deveria existir, na escola. Não estamos falando de previsões, de estimativas, mas de 

números comprovados através de pesquisas, realizadas por institutos de respeito e prestígio. O 

preconceito existe de fato e faz parte do ambiente escolar, muito mais do que podemos 

imaginar. Assim, a escola precisa atentar para discussões relacionadas às questões de gênero, 

promovendo debates, discussões sobre o tema em questão, certamente contribuindo para que 

os alunos as percebam, não como algo à parte, desvinculado de suas realidades, mas de forma 

a entender que as relações de poder colocam barreiras difíceis de serem rompidas e que resultam 
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em atos que vão muito além de violência física ou verbal, limitando e definindo 

comportamentos.  

 

 

3 CURRÍCULO, PODER E GÊNERO 

  

Quando mencionamos a palavra “currículo”, logo nos remetemos de maneira bem 

genérica a um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados das instituições 

escolares. O currículo, “sendo uma prática tão complexa, não é estranho encontrar-se com 

perspectivas diversas que selecionam pontos de vista, aspectos parciais, enfoques alternativos 

com diferente amplitude que determinam uma visão mais ‘pedagógica’ do currículo” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 14). 

O currículo se constitui não só de conceitos teóricos prontos, mas principalmente, 

através das práxis, onde sua realização se dá através da ação educativa. Para Silva (2007), o 

currículo deve ser entendido, não como um conceito único e estático, mas a partir de 

construções teóricas, na tentativa de problematizar em torno dessa questão. São várias teorias, 

cada uma com uma linha de pensamento desenvolvida em diferentes contextos e épocas. A 

abordagem é histórica para tentar entender como o currículo tem sido definido.  

Desta forma, não pretendemos aqui trazer variadas definições de currículo, mas sim de 

entender como pode tornar-se um instrumento de poder a partir de direcionamentos e 

silenciamentos no interior das instituições escolares. Assim, procuramos compreender o 

currículo a partir dos dispositivos de controle que se revelam nas relações de poder e que são 

permeados de valores. 

 

3.1 CURRÍCULO E RELAÇÕES DE PODER 

 

Antes mesmo de discorrermos sobre as relações de poder presentes no currículo, é 

importante entendermos alguns aspectos teóricos em torno do currículo e seus desdobramentos 

com o passar dos tempos. O currículo tem uma dimensão histórica e cultural, explicado por 

diferentes correntes teóricas explicitando suas dinâmicas e funções a depender de cada 

contexto. Silva (2007) destaca alguns constructos teóricos sobre currículo discorrendo desde as 

teorias tradicionais, passando pelas teorias críticas e pós-críticas. Na teoria tradicional do 

currículo, promovida por volta de meados do século XX, desenvolvida, principalmente, por 

John Franklin Bobbitt. Também chamada de teoria técnica, o currículo tinha um caráter 
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puramente mecânico, pois a educação estava voltada a formar pessoas aptas ao trabalho para o 

sistema industrial.  

  

Tal como uma indústria, Bobbitt queria que o sistema educacional fosse capaz 

de especificar precisamente que resultados pretendia obter, que pudesse 

estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e formas de mensuração 

que permitissem saber com precisão se eles foram realmente alcançados. 

(SILVA, 2007, p. 23).   

  

Esse caráter intencional do currículo direcionado para a economia nos faz perceber o 

quanto a educação é moldada e com objetivos bem marcados de modo a servir a determinada 

sociedade a depender de suas necessidades. A teoria crítica questiona a forma como as teorias 

tradicionais ditavam as regras e se colocavam do lado das classes dominantes, legitimando as 

desigualdades sociais, ao mesmo tempo que ditava modelos seguidos com base nas 

necessidades da sociedade capitalista da época. Ao invés de impor regras, a teoria crítica busca 

questionar sobre o próprio currículo, trazendo para o debate questões que até então não eram 

discutidas, tais como, a intencionalidade e utilidade do currículo. Isso não significa que o 

currículo deixou de ser intencional e dominante, mas que passou a ser questionado. Assim, “as 

teorias críticas e as teorias pós-críticas, em contraste com a tradicional, argumentam que 

nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, mas que está, 

inevitavelmente, implicada em relações de poder” (SILVA, 2007, p. 16). A teoria pós crítica 

está mais voltada aos próprios sujeitos enquanto autores sociais ao mesmo tempo em que 

questiona a intencionalidade do currículo como forma de poder sobre a educação. 

Neste caso, o currículo não é neutro, mas se baseia nas relações de poder, direcionando 

os alunos a seguirem de acordo com o que deles se espera na sociedade. Moreira e Silva (2002), 

acrescentam o caráter pessoal e interessado do currículo vinculados a uma determinada 

organização da sociedade e educação. Corroborando com esse pensamento, Sacristán (2000, p. 

17) afirma que, “de alguma forma, o currículo reflete o conflito entre interesses dentro de uma 

sociedade e os valores dominantes que regem os processos educativos”. O currículo deve ser 

compreendido, não de forma estática e definida, mas como um conjunto de possibilidades que 

nos levam a caminhos que são direcionados pelo poder, definindo, em parte, o que somos e o 

que nos tornamos no interior de uma sociedade.  Nessa direção, Bitencourt, (2004, p. 28), 

aponta que  

 

Através dos programas divulgam-se as concepções científicas de cada 

disciplina, o estado de desenvolvimento em que as ciências de referência se 
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encontram, e ainda, que direção devem tomar ao se transformar em saber 

escolar. Nesse processo, o discurso do poder se pronuncia sobre a educação e 

define seu sentido, forma, finalidade e conteúdo e estabelece sobre cada 

disciplina, o controle da informação a ser transmitida e da formação 

pretendida.  

No caso do componente curricular de História, foco desta pesquisa, é preciso estarmos 

atentos aos enfoques dados a alguns conteúdos em detrimento de outros. Para Certeau (1982, 

p. 89), a construção da escrita histórica se dá através de um processo que vai da prática ao texto, 

desde pesquisas, estudos, até o momento da escrita em si, entendida como finita, mas a pesquisa 

é vista assim. Logo, foram feitos recortes privilegiando alguns fatos e negando outros, de modo 

que o texto vai se desenvolvendo até chegar ao seu produto final. O que irá diferenciar 

determinados textos em suas construções, são os discursos que se sobrepõem sobre eles que, ao 

final dessa construção, se torna mais política e social do que mesmo a própria história. Nesse 

sentido,  

 

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam 

sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se 

realizam os fins da educação no ensino escolarizado. [...] O currículo, em seu 

conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se apresenta aos 

professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada, que se 

sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e 

escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso 

decifrar (SACRISTÁN, 2000, p. 17). 

 

 

As práticas discursivas, presentes nos currículos, nomeiam os fatos, segmentam, 

caracterizam e normatizam, de modo que “nossa sociedade dispõe de um arquivo sobre o que 

é ser brasileiro, negro, escravo, índio, sobre a nossa constituição como colônia e depois como 

nação, sobre nossa natureza” (BARBOSA, 2004, p. 103). O poder nos é colocado de várias 

formas sem nem se quer nos darmos conta de como ele se movimenta, produzindo verdades, 

classificando o certo do errado, normal e anormal, etc.  

Para Barbosa (2004), a partir do exemplo da historização da figura do louco, explicitada 

por Foucault, que os discursos de poder podem tanto incluir como excluir as pessoas no meio 

social.  O louco seria caracterizado a partir do seu comportamento, instaurando um processo de 

exclusão da sociedade. Assim, Foucault (1979), percebe que são proferidos diversos discurso a 

depender da época e contexto em que as pessoas vivem: “com isso, ele apresenta uma história 

da constituição dos saberes que leva em conta o fato de um determinado objeto receber 

significações diferentes conforme a época e as práticas em que ele ganha existência” 

(BARBOSA, 2004, p.103). É questão de exaltar alguns discursos e de desqualificar outros, não 
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utilizando a força bruta, mas através do saber, pois quem sabe tem o poder. 

Foucault (2010), critica a história colocada de forma linear, como se fosse uma sucessão de 

acontecimentos que vão se dando um após outros e assim, formada por um conjunto de ações 

globais que fazem a história como um todo. 

Contudo, ao perceber a história de forma progressiva, como se esta acontecesse em 

etapas sequenciadas, ignora-se, muitas vezes, os saberes daqueles que foram esquecidos e 

silenciados pela história, negligenciando fatores importantes no que diz respeito à 

multiplicidade de acontecimentos em seus vários momentos e que possuem diferentes sentidos 

a depender de cada época e dos discursos que foram proferidos sobre cada um deles. Essas 

justificativas que validam o poder diante da sociedade, faz com que muitas vezes esse poder 

seja consumado contra uns em benefício de outros, e sendo normatizados, entendidos como 

necessário e eficiente para a promoção do bem comum.  

Nesse sentido, torna-se uma tarefa necessária perceber essas diversas formas em que o 

poder é instituído para posicionar-se e refletir sobre como este domina e direciona 

comportamentos fazendo com que as pessoas hajam de determinadas formas diante da 

sociedade sem que se perceba o que as condicionaram a tais tipos de comportamentos. Quando 

pensamos no ambiente escolar, cabe aos professores a tarefa, não de se colocarem como 

promotores do saber, a frente dos alunos, mas de fazer com que percebam as relações de poder 

existentes nos discursos que se fazem presentes em nosso meio. É lutar contra as formas de 

poder instituídas sutilmente na sociedade. Por isso, acreditamos que formar um aluno crítico 

não implica somente em fazer com que se compreenda o que lhe foi colocado e consiga se situar 

no tempo e espaço fazendo relações com passado presente.  

Nesse pensamento, os professores de História, devem, não só ser atentos às mudanças 

ocorridas no tempo histórico, compreendendo as mudanças que vem ocorrendo no âmbito da 

História, como também consigam fazer uma interpretação atenta sobre os discursos colocados 

por aqueles que ditam regras, estabelecem hierarquias e se colocam como donos da “verdade”, 

para que assim, possa realmente ajudar a construir a criticidade no aluno.  

   

3.2 CURRÍCULO E RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

   Pesando na complexidade do currículo, é muito importante refletir sobre o papel do 

currículo nas nossas vidas e sua relação com as diferenças de gênero estabelecidas pela 

sociedade. Sendo homens ou mulheres, o currículo tem papel fundamental na vida de cada 



57 

 

indivíduo, direcionando formas e maneiras de viver, como se fosse um retrato prático do que 

somos. Para Silva (2007), o currículo tem papel central naquilo que somos e nos tornamos 

através do que nos é colocado numa relação de poder delimitando espaços e ditando regras a 

serem seguidas. 

 Considerando a importância dos constructos teóricos sobre a prática docente, pois é 

inegável a sua contribuição para que possamos refletir e nos avaliarmos enquanto 

docentes, cabe-nos questionarmos quanto aos saberes colocados como ideais e validados como 

verdades, pois “[...] chamamos tradicionalmente de saberes os discursos que afirmam algo de 

verdadeiro a respeito da natureza da realidade ou de tal fenômeno particular.” (TARDIF, 2002, 

p. 195). Aqui, o saber é colocado como uma relação de poder que dita regras, condicionando a 

concepções sobre o que se julga como verdades.  

Quando falamos em educação, trazendo para o debate as oportunidades no âmbito 

educacional entre homens e mulheres, logo nos remetemos a questões ligados ao patriarcado. 

Para Silva (2007), costuma-se atribuir a educação limitada e o acesso desigual das mulheres às 

instituições escolares devido a um modo de pensar da sociedade que dava mais oportunidades 

aos homens do que às mulheres.  

De fato, ao fazermos um estudo sobre essa questão, percebemos que essas causas estão 

muito mais além do que um modo de pensar de uma sociedade patriarcal. Os currículos 

escolares como aponta Silva (2007), eram marcados pela divisão entre os gêneros, trazendo até 

mesmo conteúdos diferenciados, como é colocado a seguir:  

  

 
Os currículos eram desigualmente divididos por gênero. Certas matérias e 

disciplinas eram consideradas naturalmente masculinas, enquanto outras eram 

consideradas naturalmente femininas. Da mesma forma, certas carreiras e 

profissões eram consideradas monopólios masculinos, estando praticamente 

vedadas às mulheres.   SILVA (2007, p. 92). 

 

             

 Percebemos que os estereótipos de gênero não acontecem de forma alheia à escola, mas 

sim através de atribuições e negações materializadas nos currículos escolares. Assim,  

 
de forma similar, os estereótipos e os preconceitos de gênero eram 

internalizados pelos próprios professores e professoras que inconscientemente 

esperavam coisas diferentes de meninos e meninas. Essas expectativas por sua 

vez, determinavam a carreira educacional desses meninos e dessas meninas, 

reproduzindo, assim, as desigualdades de gênero. (SILVA, 2007, p. 92- 93).  
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É certo que esses estereótipos e preconceitos sempre se fizeram presentes, talvez, de 

forma inconsciente, na cabeça dos professores e professoras, muito mais por conta do sistema 

em que esses professores eram inseridos, do que pelo próprio desejo. Nas hierarquias sociais, o 

macho é visto com superioridade e, a partir dele, é constituída toda a base social; por isso, o 

entendimento de que essas concepções não são isoladas à sociedade, mas são vividas e levadas 

a todas as esferas, inclusive ao âmbito escolar. Assim, ao nos remetermos ao currículo como 

prática, o entendemos como responsabilidade social por aqueles que os compõe.  

O currículo está diretamente ligado às formas de poder que delimitam os espaços a partir 

dessa ligação entre escola e sociedade. Na concepção de Moreira e Silva (2002, p. 29), “[...] o 

poder se manifesta através das linhas divisórias que separam os diferentes grupos sociais em 

termos de classe, etnia, gênero etc.”. É nessa perspectiva segundo os mesmos autores que o 

currículo está centralmente envolvido em relações de poder.  

Desse modo, grupos marginalizados e identificados, a partir de estereótipos na 

sociedade, tem suas raízes não só na forma de pensar de um povo, mas também na trama do 

saber que são validados pelas escolas na sutileza das relações de poder ali envolvidas. “o 

currículo é a expressão das relações sociais de poder” (MOREIRA E SILVA, 2002, p.29).  

A ênfase aqui colocada é sobre as relações de gênero como relações de poder, em que 

encontramos uma diversidade de interpretações, na maioria das vezes, equivocadas sobre essas 

questões. Quando mencionamos sobre as relações de gênero, logo se remete aos mais variados 

entendimentos que vão desde concepções definidas pelos binarismos homem e mulher como 

também a separação homens, mulheres e gays. No entanto, é necessário esclarecer que as 

questões de gênero vão muito além dessas questões reducionistas, pois fazem parte das 

construções sociais e culturais de modelos padrões estabelecidos socialmente.  

 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de 

mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, através de 

práticas e relações que instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, 

formas de falar e de agir, condutas e posturas apropriadas (e, usualmente, 

diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas e pelas relações de poder. 

(LOURO, 1997, p. 41). 

 

 

Como vemos, o homem e a mulher são constituídos a partir do que entendemos por 

macho e fêmea, a fim de entender suas construções históricas. Beauvoir (2009) faz uma severa 

crítica à sociedade por definir homem e mulher dentro de concepções fechadas, delimitando 

cada um a seu espaço. Para ela, “machos e fêmeas são dois tipos de indivíduos que, no interior 

de uma espécie, se diferenciam em vista da reprodução: só podemos defini-lo 
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correlativamente” (BEAUVOIR, 2009, 36). Assim, se macho e fêmea se diferenciam em vista 

da reprodução, então como o homem e a mulher são considerados como seres tão diferentes no 

que diz respeito aos direitos e deveres e consequentemente ao lugar em que estes ocupam no 

seio da sociedade? Segundo a autora, “a presença no mundo implica rigorosamente a posição 

de um corpo que seja a um tempo uma coisa do mundo e um ponto de vista sobre esse mundo; 

mas não se exige que esse corpo possua tal ou qual estrutura particular”. (BEAUVOIR, 2009, 

p.39). O gênero, como menciona Scott (1989), é histórico, não é uma categoria fixa, nem tão 

pouco tem um único significado: “é uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais 

das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado” (p. 35). 

Nessa direção, Fausto-Sterling (2001-02) aponta para o fato de que as sexualidades não 

são estáveis, elas variam de acordo com o tempo e espaço, da mesma forma,  

 

Existem modelos multidimensionais de homossexualidade. Frits Klim, por 

exemplo, criou uma escala com sete variáveis (atração sexual, comportamento 

sexual, fantasias sexuais, preferência emocional, preferência social, auto 

identificação e estilo de vida homo/hetero) superpostas no tempo (presente, 

passado e futuro). (FAUSTO-STERLING, 2001-02, p. 32). 

 

 As questões de gênero cada vez mais têm ganhado notoriedade no meio social, seja com 

discursos a favor ou contra, sempre ouvimos falar sobre assuntos relacionados a esta temática. 

São questões presentes a todo tempo no meio social ao mesmo tempo em que estão sendo 

vividas. Por isso, a importância que sejam tratadas também nos currículos, não só nos 

documentos oficiais escolares, mas principalmente nas discussões no âmbito escolar. Inserir 

essa temática no currículo é bem mais complexo do que se colocar como pontos de discussão 

nos documentos oficiais escolares, eles precisam serem levados à sala de aula, as pessoas 

vivenciam essas relações a todo instante e ao mesmo tempo são carentes dessas discussões.  

 

As reformas curriculares nos sistemas educativos desenvolvidos, obedecem 

pretensamente à lógica de que através delas se realiza uma melhor adequação 

entre os currículos e as finalidades da instituição escolar, ou a de que com elas 

se pode dar uma resposta mais adequada à melhora das oportunidades dos 

alunos e dos grupos sociais. (SACRISTÁN, 2000, p. 18).  

 

 

Se os próprios professores e direção também tem uma visão preconceituosa quanto a 

essas questões, esse assunto já deixa de ser discutido. Esses silenciamentos também são 

poderes. Por mais que os currículos abram espaços para discussões que deem visibilidade a 
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determinados autores, essas discussões só serão possíveis se houver uma abertura pessoal para 

que se fale sobre essas questões. São manifestações sobre sexualidade que estão a todo 

momento nas escolas, discussões que envolvem sexualidades fora dos padrões sociais, tudo isso 

merece discussões, pois o entendimento sobre determinadas questões é que podem levar ao 

respeito pelo próximo. Mas se a própria escola se fecha para isso, está exercendo uma forma de 

poder que pode ter consequências drásticas na formação dos seus alunos.  

A escola como uma instituição de poder, reforça formas de controle de uns sobre os 

outros, o silenciamento é também uma tomada de posição que tem o poder de influenciar outros 

comportamentos. Isso é perigoso, pois esse tipo de atitude é também um ato de responsabilidade 

com o outro. Como Louro (2008, p. 68), “ao declarar sua ignorância, ele/ela pretende afirmar, 

implicitamente, que não têm nada a ver com isso, ou seja, que não se reconhece envolvido/a 

nessa questão, de alguma forma”.  E ainda continua em referência a Eve Sedgwick e outros 

autores que se pense a ignorância não como falha ou falta de conhecimento, mas sim como 

resíduo de conhecimento, como o efeito de um jeito de conhecer.  

No entanto, as questões que envolvem currículo são muito mais complexas. A própria 

forma de comportamento exigida sobre os/as alunos/as está permeada de intencionalidades e 

reproduções de normas heteronormativas. Isso porque, sendo o currículo também uma práxis, 

ele condiciona tanto comportamentos como modelos padrões de como as pessoas devem se 

apresentarem. Por isso, é importante compreendermos como as escolas podem contribuir para 

práticas não excludentes de seus alunos, formando-os para o respeito ao próximo e sobretudo à 

diversidade como um todo. 

  

3.3 RELAÇÕES DE PODER NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

Não é difícil entrarmos nas salas de aula da Educação Infantil e logo nos depararmos 

com uma diversidade de divisão entre “meninos e meninas”. As paredes decoradas com detalhes 

rosa e azul para identificar meninos e meninas a partir das cores. Os brinquedos das salas com 

bonecas para as meninas e carrinho para os meninos; o futebol na escola também é para os 

meninos, para as meninas algumas vezes tem a opção do vôlei. Essas são apenas alguns poucos 

elementos distintivos que demarcam o lugar de cada um que encontramos logo de cara na 

maioria das escolas. Sobre isso, Louro (1997, p. 57) aponta para a necessidade de nos 

perguntarmos sobre a produção dessas diferenças e que efeitos elas têm sobre os sujeitos. 

 Certamente, esses tipos de atitudes não são consideradas graves por parte de quem as 

pratica, pois naturalmente, meninos e meninas devem ser distinguidos por esses elementos; 
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talvez o que na verdade poderia prejudicar esses/as alunos/as, na concepção dos/as 

professores/as, seriam atitudes contrárias, como por exemplo, deixar meninas jogarem bola, 

meninas usarem rosa ou brincarem de casinha e de bonecas. Afinal, “teorias foram construídas 

e utilizadas para ‘provar’ distinções físicas, psíquicas, comportamentais; para indicar diferentes 

habilidades sociais, talentos ou aptidões; para justificar os lugares sociais, as possibilidades e 

os destinos "próprios" de cada gênero.” (LOURO, 1997, 47). 

Essas delimitações são atitudes quase automáticas nas escolas, pois fazem parte de um 

cotidiano considerado “normal”. Os/as professores, em sua grande maioria, agem de acordo 

com suas próprias concepções: “aliás, uma grande parte das práticas disciplinares do professor 

inclui juízos normativos sobre as diferenças entre o que é permitido e o que é proibido” 

(TARDF, 2002, p. 179). O mais grave, é que as crianças internalizam tais atitudes e, mais tarde 

as reproduzirão, pois a rotina diária da escola vai construindo essas noções pautadas nos 

dualismos homem/mulher, certo/errado [...] a atribuição da diferença está sempre implicada em 

relações de poder, a diferença é nomeada a partir de um determinado lugar que se coloca como 

referência. (LOURO, 1997, p. 47.). Assim, vão se delineando comportamentos e concepções 

com fortes tendências ao desrespeito ao próximo, principalmente, quando se julga as atitudes 

do outro a partir de concepções particulares do que se considera certo e errado. 

Como sabemos, o ambiente escolar não é homogêneo para ser tratado como tal, ao 

contrário, existem diversidade grande de comportamentos, sexualidades, modos de pensar, agir, 

sendo necessário um olhar mais atento e sensível para essas diferenças, desconstruindo noções 

pré-estabelecidas do que é considerado normal e anormal dentro dos padrões sociais, no intuito 

de se trabalhar na promoção do respeito e não na imposição de normas.  

A sexualidade e suas diversas manifestações não é algo exterior ao indivíduo, que ele 

possa se utilizar apenas nos momentos que quer, pelo contrário, “ a sexualidade é uma 

manifestação ontológica da condição humana, isto é, a sexualidade faz parte da própria 

construção intrínseca do que seja o ser humano.”. (NUNES E SILVA, 2000, p. 2). Assim, os/as 

professores não devem isentarem-se diante da complexidade de manifestações da sexualidade 

presentes no âmbito escolar. Sendo a escola um espaço social, é necessário que se tenha 

consciência de que são questões que necessitam serem discutidas e não ignoradas. 

Nessa medida, a família nem sempre está preparada para orientar os/as filhos/as quanto 

as suas dúvidas e curiosidades sobre sexualidade, na maioria das vezes, os/as jovens procuram 

informações com amigos/as, internet, ou outros meio de informações, mas nem sempre esses 

meios darão conta de suas dúvidas e na maioria das vezes as informações obtidas dessa forma 

não são as mais indicadas. Assim, quando professores/as procuram abordar a temática da 
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sexualidade, acabam limitando apenas às questões biológicas, com enfoques sobre gravidez na 

adolescência, transmissão de DSTs, etc. Sobre isso, Britzman, (2000) em citação a Bastien, diz 

o seguinte: 

 

Os estudantes, afirma ele, ‘não têm, racionalmente, outra escolha, ao discutir 

a questão da AIDS e do HIV com seus professores, que não a de darem as 

respostas esperadas, ao invés de se envolverem num diálogo franco, porque o 

ensino está, em geral, ligado a alguma forma de avaliação’. (BRITZMAN, 

2000, p. 61). 
 

 

 O que parece é que os/as alunos/as ficam condicionados à discussões que não despertam 

interesse, não pela importância da discussão, mas pela forma simplista como é abordada, 

engessando o pensamento dos/as alunos/as a meras questões informativas. Mesmo restringindo 

as discussões sobre sexualidade ao âmbito biológico, muitos/as professores/as sentem-se 

constrangidos diante dos/as alunos/as.  

Infelizmente, ainda há grandes limitações das escolas nesse sentido, pois essas 

discussões não podem e nem devem ser negligenciadas por parte da escola, visto que a 

sexualidade se manifesta apenas em momentos determinados, mas faz parte do cotidiano das 

pessoas. São expressões que não são vivenciadas somente pelos jovens, mas também pelas 

crianças que, diferentemente de adolescentes e adultos, não aprenderam ainda a controlar sua 

sexualidade e suas diversas formas de manifestação. Estão a todo momento expressando 

curiosidades com seus corpos. No entanto, essas manifestações são na maioria das vezes 

negligenciadas por aqueles que convivem com a criança.  

 

Se quiséssemos representar duas atitudes comuns de pais e educadores sobre 

a sexualidade da criança em duas tipologias metafóricas dominantes 

poderíamos elencar a chamada ‘pedagogia do bombeiro’, entendendo-se como 

aquela intervenção unilateral de supostamente ‘apagar focos de incêndios’ no 

tocante às manifestações da curiosidade sexual infantil, inibidora e 

mistificadora contrapondo-a à ‘pedagogia do avestruz’ entendendo-se como 

aquela atitude de ‘fingir que não vê’, enterrando a cabeça na areia no dia-a-

dia, para não enfocar a questão. Trata-se de limites da nossa formação e 

impedimentos de nossa cultura e informação sobre o tema. (NUNES E 

SILVA,2000, p. 3). 

 

 

 Com isso, os autores chamam a atenção para um olhar mais atento à sexualidade da 

criança, pois a curiosidade se manifesta a todo momento das mais diversas formas. Não é difícil 

encontrarmos crianças e jovens fazendo desenhos de órgãos sexuais e outras coisas mais em 

cadernos, paredes, portas de banheiro, entre outros locais do seu convívio. Mais comum ainda 



63 

 

são as atitudes repressoras e punitivas por parte daqueles que convivem com essas crianças e 

jovens, pois “como o assunto é incômodo, complexo e não faz parte do conteúdo obrigatório, 

raramente é discutido pelo grupo de educadores. Mas o que se verifica, no dia-a-dia é que os 

alunos o tornam tema obrigatório em sala de aula” (SAYÃO, 1997, p. 100). 

De certo, a sexualidade ainda hoje é vista como tabu e marginalizada por muitas pessoas 

no meio social e, por extensão, a escola é também atingida por essa visão limitada. A educação 

sexual não encontra campo favorável na escola e os professores limitam essas discussões ao 

máximo possível, de forma que “[...] a imposição dos papéis sexuais, a cristalização dos 

comportamentos disciplinares e capacidade de produção são os principais elementos do ethos 

educacional que construímos e continuamente reproduzimos” (NUNES E SILVA, 2000, p. 10).   

Muitas vezes deparamo-nos com modelos ditos ideais de ensino para que se alcancem 

determinados objetivos em sala de aula, e ao seguir tais modelos, sem ao menos 

refletirmos sobre o assunto, estaremos nos deixando conduzir a uma prática que muitas vezes 

não condiz com o contexto em que se vive. Cabe aqui a reflexão sobre a necessidade de 

questionar sobre a questão saber-poder no âmbito escolar, especificamente com relação às 

questões de gênero. 

 

As lentes de Foucault ainda poderiam provocar outros olhares sobre as 

relações de poder entre os gêneros: a normalização da conduta dos meninos e 

meninas, a produção dos saberes sobre a sexualidade e os corpos, as táticas e 

as tecnologias que garantem o "governo" e o "auto-governo" dos sujeitos... 

(LOURO, 1997, p. 42). 

 

 Como podemos inferir, o fragmento de Foucault nos leva a refletir sobre o que podemos 

provocar na sala de aula quando trazemos temáticas como as questões de gênero, especialmente 

num momento de tanto retrocesso que vivemos atualmente. É preciso desmanchar a visão 

tradicionalista estabelecida pela sociedade e dar poder à novos entendimentos de igualdade 

entre os gêneros, de forma que possamos conviver harmonicamente em sociedade, longe dos 

estereótipos sempre presentes no meio social.  
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4 DISCURSOS DO/A PROFESSOR/A DE HISTÓRIA SOBRE AS RELAÇÕES DE 

GÊNERO NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

“Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é” 

(Caetano Veloso) 

  

Este capítulo é dedicado a análise dos dados, obtidos pelas entrevistas e observações 

feitas durantes as aulas do professor e da professora pesquisados entre os meses de julho e 

dezembro de 2018. Dos sujeitos da pesquisa, o professor leciona o componente curricular 

História nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e EJA, na escola “Severino 

Bezerra”. O outro sujeito da pesquisa, a professora, leciona o mesmo componente curricular 

nas turmas do Ensino Médio da escola professora “Maria Edilma de Freitas”, ambas as escolas 

localizadas no município de Pau dos Ferros – RN. 

Nossas observações iniciaram no dia 26 de julho de 2018 na “Escola Municipal Severino 

Bezerra”. As aulas observadas aconteciam no período da manhã, nos horários de 7h às 8h40m 

na turma da EJA, correspondendo a duas horas aulas. No primeiro dia de aula, o professor fez 

as apresentações entre mim e a turma e, em seguida, deu início a aula. Os/as alunos/as não 

demonstraram qualquer incômodo com nossa presença na sala, mas algumas vezes fizeram 

comentários de que o professor não estava se comportando como de costume.  

Esses comentários aconteciam quando o professor encaminhava algumas atividades 

sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula para os/as alunos/as realizarem em casa. Nesse 

momento, o professor estava iniciando o 3º bimestre e listou os seguintes conteúdos: O mundo 

grego; O mundo Romano e A Cultura Greco Romana. Em seguida o professor explicou que 

esses conteúdos seriam trabalhados ao longo do bimestre, porém, na semana seguinte, os 

professores da escola dariam início a um projeto que trabalharia com o tema: “Educação e 

Direitos Humanos: Compromisso de todos”, e assim, o professor redirecionou suas aulas para 

este projeto.  

Desse modo, nas aulas seguintes, o professor explicou superficialmente para a turma 

dizendo que Educação e Direitos Humanos era um documento que versava sobre os direitos das 

pessoas e mencionou os principais direitos que eram o direito à vida, ao trabalho, à educação. 

Em seguida, enfatizou que, apesar disso, a maioria dos direitos explícitos no documento, eram 

dados apenas aos homens, às mulheres, não. Mas não entrou em detalhes e nem comentou a 

afirmação. Enquanto ele falava, os/as alunos/as permaneciam calados e não levantaram 
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questionamentos sobre o que estava sendo explicado pelo professor. Não houve discussão, os/as 

alunos/as apenas ouviram e o professor continuou a aula escrevendo tópicos para pesquisa para 

casa, que na ocasião pedia que os alunos trouxessem para a sala alguns artigos da Declaração 

dos Direitos Humanos para entrega-los na aula seguinte.  

Assim, a atividade avaliativa consistia em solicitar à turma que fizessem uma pesquisa 

em jornais e/ou revistas sobre a violação dos Direitos Humanos, tendo como base a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. A turma apenas copiou o que estava escrito no quadro e 

alguns se manifestaram para reclamar que este tipo de atividades seria difícil de fazer. A maioria 

da turma segundo os dados da própria escola, são de bairros periféricos da cidade de Pau dos 

Ferros – RN e dispõem de poucos recursos para sobrevivência. Um trabalho deste tipo, já que 

não foi disponibilizado material por parte da escola, exige que os/as alunos/as disponham de 

computador e internet como uma forma mais fácil de executar o trabalho. Se alguns deles/as 

não dispõem desses materiais, fica mais difícil realizar esse tipo de tarefa. Esse trabalho foi 

encaminhado no início de agosto, porém, até o tempo em observamos, não presenciamos a 

entrega e nem discussão referente a esta tarefa. 

Nesse sentido, nas aulas observadas, o professor costumava colocar tópicos dos 

conteúdos que seriam trabalhados nas aulas, fazia exposição do conteúdo para os alunos e eles 

ouviam com atenção. Durante as observações não presenciamos discussões e nem 

questionamentos por parte dos/as alunos/ as durante as aulas, contudo, não podemos afirmar 

que o professor se utiliza de termos desconhecidos ou que a linguagem utilizada não seja 

compreendida pelos alunos, mas pela forma mais técnica como é tratada. Talvez por que não 

desperte interesse ou por que a linguagem utilizada pelo professor não seja condizente com o 

entendimento dos alunos.  

Assim, a metodologia utilizada pelo professor em suas aulas, variava entre escritos no 

quadro negro, vídeos e aulas expositivas. As turmas do 6º ano não dispunham de livros, já que 

de acordo com o professor, os livros que chegaram na escola eram insuficientes para que 

todos/as os/as alunos se dispusessem, individualmente, desse material, por isso, os livros que 

tinham disponíveis ficavam guardados na secretaria e seriam utilizados apenas para consultas 

quando julgava-se necessário pelo professor.  

Neste caso, os conteúdos, assim como os trabalhos encaminhados para casa eram 

escritos no quadro negro pelo professor e os/as alunos/as transcreviam em seus cadernos. As 

explicações dos conteúdos nas aulas se davam a partir do que estava escrito no quadro. Ao fazer 

a transcrição dos conteúdos no quadro, os/as alunos/as não expressavam nenhum tipo de 

questionamentos sobre o que estava escrito, apenas copiavam enquanto ficavam em conversas 
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paralelas durante as aulas. Em uma das aulas, o professor trouxe três vídeos para serem 

assistidos pela turma: “Eu tenho um sonho – (Martin Luther Kink Jr)”.; “Discursos para a 

juventude – (Adolf Hitler)” e– Discurso final. “ (Charlim Chaplin) ”, disponíveis no You tube 

e que abordam, entre eles, alguns pontos e contrapontos. O Vídeo de Chaplin e o de King 

enfatizam a questão da importância do respeito e amor ao próximo, além de críticas ao modo 

como a sociedade convive uns com os outros, sobrepondo o poder e a ganância às questões 

humanitárias. Já o trecho do vídeo de Hitler, sobre um discurso feito para os/as jovens da 

Alemanha, demonstra o poder do discurso de Hitler sobre estes jovens e como consegue 

conduzi-los a tomarem como verdades suas concepções pessoais e políticas como sendo as mais 

adequadas para o bem da Alemanha. 

Nesse pensamento, Foucault (2010), nos leva a uma reflexão de que não devemos 

entender a história apenas como acontecimentos sequenciados, mas entendê-la de forma 

individual, percebendo os discursos colocados como hegemônicos, determinantes em certas 

épocas da História e que fez com que se tornassem verdades. Esses acontecimentos não 

têm necessariamente a mesma ordem cronológica e nem gera os mesmos tipos de efeitos sobre 

a sociedade. Assim, “o problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar 

as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se 

engendrem, uns a partir dos outros” (FOUCAULT, 1979, p.6). Portanto,  

 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e 

nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime 

de verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela 

acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 

permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 

sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para 

a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 10).  

 

 Como vemos, a verdade pertence ao mundo, de modo que cada sociedade é produtora 

da sua própria verdade, regulamentada pelo poder, dentro dos vários discursos produzidos e 

que a sociedade toma a responsabilidade de tornar esses discursos verdadeiros ou não 

verdadeiros.  

Dessa forma, após a turma assistir aos vídeos, o professor falou de forma breve sobre a 

importância e a diferença de cada um dos discursos que apareciam nos vídeos, ressaltando os 

modos de pensamento de cada um, assim como a importância dos mesmos para a sociedade nas 

quais conviveram e o poder de seus discursos tocantes, cada um de uma forma diferente.  
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Segundo o professor, esses discursos não se limitaram aos contextos daqueles que os 

proferiram, mas se estenderam a outros contextos, influenciando pessoas, seja de forma positiva 

como King e Chaplin ou de forma negativa como foi o caso de Hitler. Durante a explanação do 

professor, os/as alunos/as apenas ouviram e não fizeram comentários. Não foram feitos 

questionamentos aos/as alunos/as. Eles/as ouviram assistiram aos vídeos atentos, ouviram a 

explicação do professor sobre os vídeos e em seguida voltaram para a sala de aula. 

 Em seguida, foi encaminhada uma atividade pedindo aos alunos escolher um dos três 

vídeos de suas preferências para que pudessem levar as discussões para a sala de aula. 

Infelizmente, os/as alunos/as não deram atenção necessária às atividades propostas pelo 

professor, uma das preocupações que alguns alunos/as sempre mencionavam era de copiar o 

conteúdo no caderno e marcar presença na sala para não ficar com faltas no diário de chamada.  

Nas duas turmas observadas 7º período da EJA e 6º ano que eram lecionadas pelo 

mesmo professor, as aulas apresentavam características semelhantes no que diz respeito a 

conteúdos, recepção das turmas diante dos conteúdos trabalhados pelo professor. Era o mesmo 

projeto, os mesmos conteúdos e atividades. As turmas sempre demonstravam apenas a 

preocupação de transcrever os conteúdos para os cadernos, uma vez que o professor atribuiria 

notas a quem estivesse com os conteúdos em dia. Neste caso, o interesse acontecia, segundo 

alguns comentários de alunos/as, apenas para cumprir com “obrigações” com o intuito de não 

repetirem de ano. Durante as aulas era comum alguns/as alunos/as demonstrarem essa 

preocupação. 

Concluímos nossas observações nas aulas do professor no dia 25 de outubro de 2018, e 

durante as 16 aulas observadas nesse período de tempo, compreendemos que existia uma 

relação amigável entre as turmas e o professor, não observamos diálogos que envolvessem 

questões de gênero como relações de poder durante as aulas. Mesmo quando os alunos faziam 

“piadas” sobre o professor ao se referirem a sua identidade sexual, o mesmo não esboçava 

nenhum tipo de reação, aproveitando esses momentos para fazer uma discussão educativa com 

a turma, questionando sobre determinadas “brincadeiras” e refletindo sobre os seus 

preconceitos, fazendo com que entendam que as diversidades existem e devem ser respeitadas.  

Assim, durante as exposições dos conteúdos, também não presenciamos discussões que 

levassem aos alunos/as refletir sobre as relações de gênero, mesmo quando se manifestavam de 

forma preconceituosa, se referindo aos colegas com apelidos pejorativos, o professor só 

intervinha pedindo para que fizessem silêncio. Perdia grandes oportunidades, ao nosso ver, de 

fazer discussões reflexivas sobre o respeito às diferenças. 
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Seguindo nossas observações, iniciamos as análises sobre a observação da professora 

no segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual “Professora maria Edilma de Freitas”, que 

aconteceram entre os dias de 07/11 a 05/12 de 2018. No primeiro dia de aula a professora me 

apresentou à turma como pesquisadora do Mestrado, e em seguida deu início à aula, listando 

alguns conteúdos no quadro, e que seriam trabalhados durante o quarto bimestre. Os conteúdos 

foram listados da seguinte forma: Brasil República, Golpe de 1989, Governo Provisório, 

Assembleia Constituinte.  

A professora iniciou a aula explicando sobre as formas de governo no Brasil, 

comentando sobre o conceito de política, até chegar na discussão onde os votos para eleições 

políticas só eram concedidos aos homens, às mulheres, segundo a professora, eram negados 

esses direitos. Para explicar os conteúdos a serem trabalhados, a professora colocava tópicos 

no quadro e, a partir disso, ia explicando e dialogando com os/as alunos ao mesmo tempo em 

que faz relações com a realidade do contexto atual brasileiro. Dessa forma, a turma interagia, 

questionava durante as aulas, porque a professora dava oportunidades à turma para que possam 

fazer questionamentos durante sua explicação, de mostrando uma boa relação com a turma. 

Os/as alunos/as a respeitam e demonstram carinho pela professora, fator que facilita a relação 

na sala de aula e consequentemente a aprendizagem. 

 Nesse sentido, a turma era bastante numerosa e se a professora não tivesse o controle da 

sala de aula, dificilmente conseguiria dar aula. Apesar disso, a turma mantinha-se em silêncio 

quando era necessário e participavam demonstrando bastante interesse pelos conteúdos 

expostos. Quando algumas vezes começavam a falar várias pessoas de uma vez e começava a 

fazer barulho, logo a professora chamava a atenção e a turma a obedecia sem reclamações. 

 Em uma das aulas, a professora explicava o conteúdo sobre economia e sociedade 

brasileira atual, e fez um paralelo com as sociedades mais antigas (século XVIII), enfatizando 

a questão das desigualdades entre homens e mulheres. A professora mencionou que “as 

mulheres antigamente, não podiam andarem sozinhas na rua, e se isso acontecesse seriam mal 

vista pela sociedade da época. Ainda segundo a professora “os homens eram os que sempre 

tinham muitos privilégios, podiam se acharem no direito de frequentarem bordeis e as mulheres 

de família não podiam reclamar, pois para os homens dessa época elas não podiam oferecerem 

o que eles procuravam nos bordeis”. 

Dando continuidade sobre as desigualdades de gêneros e que consideramos importante 

ressaltar, foi quando a professora trouxe mais um exemplo, mencionando rapidamente sobre a 

história de Antônio Conselheiro, um líder religioso do século XIX e um dos responsáveis pela 

guerra de Canudos, ocorrida na cidade de Canudos, interior da Bahia. Segundo a professora, 



69 

 

ele começou a peregrinar pela sua região depois que sua esposa fugiu com outro homem, e isso 

de acordo com a professora “era uma desonra para os homens daquela época, e ainda hoje é.” 

Após trazer esse exemplo, a professora ressalta a questão do machismo em nossa sociedade 

atual e que, apesar de muitas conquistas as mulheres ainda não têm os mesmos direitos que os 

homens.  

Dessa forma, é relevante que o professor, não só da disciplina de História, deve perceber 

essas questões para que reflita com os/as alunos/as sobre a importância de entender e respeitar 

as diversidades, especificamente, as diversidades de gêneros e sexuais. Para isso, se faz 

necessário que o professor não se limite apenas ao ensino de História em si, mas também atente 

para questões sociais como política, economia, dentre outras que permeiam a sociedade e a 

direcionam em sua forma de agir e pensar. Contudo, não é nossa intenção elucidar modelos de 

professores ou de ensinos, mas sim, de refletir sobre a prática no intuito de contribuir para tais 

discussões. Pois 

 

 [...] dizer que alguém sabe ensinar significa menos dizer que ele possui ‘em 

si mesmo’, em seu cérebro, em sua memória, em seus ‘conhecimentos 

anteriores’, um saber, no sentido tradicional de uma teoria ou de uma 

representação que implica um certo grau de certeza, do que dizer que sua ação 

pedagógica é conforma a certas normas e a certas expectativas, as quais podem 

ser fixadas por várias instâncias (a instituição, os pares, os alunos, os pais) ou, 

na maioria das vezes, por todas essas instâncias ao mesmo tempo. Isso provoca 

invariavelmente tensões e um conflito de interpretações da definição 

normativa do ‘saber ensinar’. (TARDIF, 2002, p. 187).  

 

 

Com isso, é importante refletirmos sobre o que nos é dito tanto quanto o que nos é 

silenciado. Para Tardiff (2002), o ensino acontece, não só com base no que se estudou na 

academia, mas também em concepções pessoais de todos/as que formam a escola. A professor 

demonstrou entender que a questão das diversidades (não só as de gênero) devem ser discutidas 

no espaço escolar, ela, ao trazer os conteúdos de História, procura fazer relações através de 

exemplos do nosso cotidiano, com as diferenças entre as pessoas, não só as diferenças de 

gênero, mas também em outros campos, como a questão dos negros, etc., e por isso,. 

Aprendizagem não está só entre os muros da escola, mas em todos os lugares onde 

frequentamos. Um senso crítico permite-nos uma certa autonomia diante da sociedade e 

contexto no qual vivemos. 

Há uma grande necessidade de se atentar para a influência da mídia na construção do 

conhecimento histórico, pois esta traz os acontecimentos, na maioria das vezes, de forma 

tendenciosa e que se não tivermos uma leitura atenta, tudo o que é colocado torna-se verdades 
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que são reproduzidas rapidamente entre muitas pessoas de um determinado meio. É o que a 

autora chama de História imediatista.   

 

As imagens rápidas são testemunhos muito frágeis que implicam 

interpretações pessoais, visões fragmentárias, e ao mesmo tempo, submetem-

se aos grandes interesses dos capitais multinacionais investidos na mídia. As 

consequências dos julgamentos rápidos da História imediata podem vir a ter 

funesta influência no ensino escolar dos jovens, podendo induzi-los a 

interpretar aparência pelo substancial. (JANOTTI, 2004 p. 51).  

  
 

No entanto, isso não quer dizer que nada se aprende por meio da mídia e da História do 

presente, mas para compreender o que está sendo colocado, é preciso estar atento às fontes, 

criticá-las e conhecê-las em profundidade ao invés de apenas descrevê-las tal como são 

colocadas. Por isso, é importante compreender o modo como as relações de poder podem estar 

entranhadas em nosso contexto. Entender primeiramente o que são relações de poder para em 

seguida tentar perceber como se fazem presentes em tudo o que nos rodeia.  

Sendo assim, procuramos entender aqui, com base nas categorias de análises elencadas 

na metodologia da pesquisa, sobre as concepções do professor e da professora sobre as questões 

a seguir, por julgarmos importante entender suas concepções acerca das relações de gênero 

enquanto relações de poder no ensino de História. 

 

4.1 RELAÇÕES DE GÊNERO NO ENSINO DE HISTÓRIA: O QUE DIZEM OS/AS 

PROFESSORES/AS? 

 

 As questões de gênero que envolvem identidades de gênero, identidades sexuais, 

diversidade sexual, entre outros elementos, geralmente são poucos compreendidos em seus 

conceitos. A maioria das pessoas expressam pouco conhecimento e muito preconceito sobre 

essas questões, de modo que “as diferenças de gênero e de sexualidade que são atribuídas às 

mulheres e aos sujeitos homossexuais, sem dúvida expressam-se materialmente em seus corpos 

e na concretude de suas vidas, ao mesmo tempo em que são significadas e marcadas 

discursivamente”  (LOURO, 2013, p. 49). Essas questões são permeadas por relações de poder 

que se manifestam através de discursos hierárquicos, padronizando e determinando 

comportamentos em seus diversos contextos. Louro (2007) ainda chama a atenção para a forma 

como a escola “fabrica” os sujeitos, condicionando seus comportamentos para que se 

enquadrem em padrões sociais, constituindo assim homens e mulheres:  
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Se múltiplas instâncias sociais, entre elas a escola, exercitam uma pedagogia 

da sexualidade e do gênero e colocam em ação várias tecnologias de governo, 

esses processos prosseguem e se completam através de tecnologias de auto 

disciplinamento e autogoverno que os sujeitos exercem sobre si mesmos. 

(LOURO, 2007, p. 25). 

 

 

 Como observamos no fragmento, os comportamentos vão sendo definidos pelas relações 

de poder exercidos na/e pela escola, e a forma como o/a professor/a percebe e age em meio a 

toda essa trama é de fundamental importância para que os sujeitos se reconheçam, não pela 

forma como exigem que sejam, mas por suas individualidades que devem ser respeitadas.  

Desse modo, este tópico é dedicado as entrevistas realizadas nos meses de janeiro e 

março, com o professor e a professora pesquisados. no intuito de analisar seus discursos no que 

se que se refere as relações de gênero enquanto relações de poder no âmbito escolar e seus 

desdobramentos, especificamente nas aulas do componente curricular de História, a qual 

ministram. As entrevistas semiestruturadas foram compostas de 9 questões, sendo que as quatro 

primeiras, no intuito de conhecermos melhor os/as nossos/as participantes versam sobre suas 

apresentações (nome completo), formação acadêmica, tempo trabalham que na Educação e 

especificamente no ensino de História. Iniciamos nossa entrevista pela professora, e em seguida 

o professor, ambos graduados em História e pós-graduados em suas áreas de formação. 

Elencamos aqui os questionamentos feitos ao professor e a professora seguidos de suas 

respostas. 

 

1 Como você percebe as relações de poder existentes entre homens e mulheres tanto no meio 

social quanto na escola? 

 

Para o professor “A desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres 

infelizmente é uma constante e precisa evoluir significativamente nos tempos atuais. É clara e 

nítida essa necessidade”, pois o professor não dando maiores detalhes sobre seu entendimento 

referente ao nosso questionamento, é clara a urgência dessa evolução como cita o professor, 

mas estas questões são complexas e exigem mais atenção por parte dos/as professores/as 

durante todo o processo educativo. Achar que é importante não é suficiente, é preciso intervir 

de forma efetiva sobre as desigualdades que se colocam frente as essas questões que se efetivam 

também nas relações sociais no interior da escola. No caso da professora, ela chama a atenção 
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para a importância de se estar atentos/as com a escolha dos livros didáticos. A professora, ao se 

referir à escolha dos livros afirma que “[...] A gente prestou muito atenção nas relações de 

poder e nas relações de como trabalhar as questões étnicas. Foram duas prioridades que a 

gente elencou pra escolher o livro”. A escolha dos livros, segundo ela, é também um ponto 

importante que deve ser visto com bastante atenção, pois é, na visão dela, um instrumento 

carregado de relações de poder:  

 

No livro inteiro, os conteúdos do 2º ano, eles vão falar muito sobre as 

revoluções; revolução industrial, revolução francesa, independência, então, 

durante todo o livro ele vai falar muito sobre essas relações de poder, tanto 

de poder político, como de luta de classe, então é um livro que ele vai tratar 

muito sobre o poder em si. (professora entrevistada). 

 

 

Sobre as relações de gênero presentes nos livros, para a professora, uma das coisas que 

logo lhe chamou a atenção foi a capa do livro ilustrada com uma foto de Maria Bonita - (1911-

1938), que foi a primeira mulher a ingressar no cangaço no Nordeste, como companheira de 

Lampião, (Virgulino Ferreira da Silva), cangaceiro brasileiro que atuou em vários Estados do 

Nordeste entre os anos de 1920 e 1940. O que chamou a atenção da professora foi que: “[...] 

ele não traz Lampião na capa, traz Maria Bonita, então eu achei extremamente interessante, 

porque ele traz a figura de uma mulher como a líder de um movimento, então ele ofusca um 

pouco a imagem do homem aí”. Certamente, a intenção do livro não tenha sido mostrar a mulher 

como líder de um movimento, mas chamar a atenção para a história das minorias, como enfatiza 

a história dos Analles, que também fazem história tanto quanto os homens, mas que são sempre 

colocadas em um segundo plano.  

A figura de Maria Bonita, segundo Negreiros (2018), foi a primeira mulher a entrar para 

o cangaço de Lampião, de modo que muitas pessoas julgam mal as mulheres que conviviam no 

bando, chamando-as de bandidas tanto quanto os seus companheiros, mas na verdade a maioria 

delas foram estupradas e levadas à força das casas de seus pais e obrigadas a conviver num 

contexto sofrido, sendo vítimas das mais diversas violências. Neste ponto, o importante é a 

questão de a mulher ser estereotipada de forma que são, na maioria das vezes, consideradas 

culpadas pelos comportamentos que os homens manifestam contra elas. O livro didático, junto 

a uma especial atenção por parte dos/as professores pode redimensionar essa história, 

desnaturalizando as desigualdades de gênero, ao dar visibilidade também ao gênero feminino. 

Nesse raciocínio, as mulheres são percebidas nesse contexto (como no exemplo citado 

acima), ampliando essa discussão para contextos atuais, pois, embora a historiografia tenha, por 
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muito tempo, excluído as mulheres da história, elas sempre estiveram, presentes. Assim, “há, 

portanto, a necessidade de desenvolvimento do uso crítico do livro didático por parte do 

professor junto com os alunos” (LEITE, 2010, p. 201). A discussão deve levar em conta que a 

mulher deve ser vista, não como figura secundária em relação aos homens, mas como parte do 

processo. 

 Por outro lado, é pertinente atentarmos para a crítica que Scott (1992) faz sobre a forma 

como a mulher é apresentada na história, configurando-se muitas vezes, não como sujeitos 

universais, que também fizeram história tanto quanto os homens, mas são evidenciadas na 

história como uma categoria à parte, ou seja, os homens são os grandes heróis da história, 

enquanto as mulheres, exaltadas com ações isoladas deram também sua contribuição. Dessa 

forma, as mulheres não ganham seu próprio espaço na história, seus feitos estão sempre 

subordinados a uma figura histórica e universal que é o homem. Por isso, consideramos 

importante atentarmos para a escolha dos livros didáticos, analisando como são colocados os 

fatos e não tomarmos como verdades absolutas, pois,  

 

Contrariamente à apreensão predominante no âmbito do senso comum, o livro 

didático é um produto cultural dotado de alto grau de complexidade e que não 

deve ser tomado unicamente em função do que contém sob o ponto de vista 

normativo, uma vez que não só sua produção vincula-se a múltiplas 

possibilidades de didatização do saber histórico, como também sua utilização 

pode ensejar práticas de leitura muito diversas. (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 

3). 

 

  

Nos conteúdos dos livros de História é comum nos depararmos com a exaltação dos 

homens enquanto os grandes heróis da história e as mulheres em condições secundárias em 

relação ao sexo masculino.  A depender da visão dos professores sobre tais questões, estes irão 

direcionar as discussões de acordo com suas concepções pessoais que podem limitar ou 

direcionar a compreensão dos alunos. Sobre a importância de estar atentos/as aos conteúdos 

dos livros didáticos, a professora ressalta que, 

 

Toda história trata, eu gosto muito de dizer aos meus alunos que a história, 

ela fala sobre poder, o ser humano é movido pelo poder. Então, ele (o livro) 

fala muito sobre essas relações de poder, e ele também toca muito na questão 

de gênero quando, por exemplo, ele fala das declarações dos direitos do 

homem e do cidadão e depois ele vai falar como foi que as mulheres 

começaram a conquistar esses direitos, então ele vai mostrando como essas 

relações de poder são construídas durante o tempo e como isso vai 

interferindo nas relações de gênero que vão sendo constituídas pelas diversas 

sociedades, então o livro traz isso muito claramente. (Professora 

entrevistada) 
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Nesse sentido, é importante mencionar que a professora durante as aulas, 

frequentemente, destacava a importância de respeitar as diferenças, não só as sexuais, mas em 

todos os sentidos, e dessa forma ela procura agir em sala de aula, trazendo questões cotidianas 

sobre desrespeito aos considerados/as diferentes, procurando passar esses valores para seus/as 

alunos/as. 

Constatamos que, tanto pelas concepções expressas em suas falas e também durante as 

observações de suas aulas, que ela consegue dialogar com os/as alunos/as de uma maneira a 

fazê-los entender que as relações de poder estão presentes em todos os âmbitos de nossa 

sociedade, inclusive nos livros de História. Ela, frequentemente, chama a atenção para os 

conteúdos de História ao mencionar que vários acontecimentos históricos estão sempre 

exaltando a soberania de uns sobre os outros, formas de coerção, ao mesmo tempo em que 

reflete com a turma que essas questões não estão somente no passado e colocados nos livros 

didáticos, mas se manifestam em todos os momentos de nosso cotidiano, através das relações 

sociais, seja através de forças físicas ou não. Observemos o olhar atento e os critérios usados 

pela professora ao escolher o material didático com o qual trabalha durante o ano com suas 

turmas, atentando-se para detalhes que muitas vezes podem passar despercebidos ao olhar de 

outros/as professores:   

 

O livro, ele traz muito conteúdo, só que ele também traz muito tema 

transversal, então ele vai trazer até textos complementares de Foucault, como 

a Microfísica do poder, então ele vai trazer muita coisa diferente, que nesses 

livros que são de autores mais consolidados, geralmente, a gente não vê, 

então foi isso que me chamou atenção no livro, que ele traz umas coisas 

diferenciadas que poderiam chamar atenção do aluno, desde a capa até a 

maneira de escrever, as imagens que ele traz e tudo mais. (Professora 

entrevistada). 

 

 

A professora traz pontos que são analisados nos livros como, ilustração da capa, 

determinados conteúdos que citam documentos importantes como a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, enfatizando o lugar que a mulher ocupa nessa discussão, ao mesmo 

tempo em que procura refletir sobre as relações de poder expressas nessas abordagens dos 

livros. Sobre isso, ela enfatiza: 

 

Então, ele fala muito sobre essas relações de poder, e ele também toca muito 

na questão de gênero quando, por exemplo, ele fala das declarações dos 



75 

 

direitos do homem e do cidadão e depois ele vai falar como foi que as mulheres 

começaram a conquistar esses direitos, então ele vai mostrando como essas 

relações de poder são construídas durante o tempo e como isso vai interferindo 

nas relações de gênero que vão sendo constituídas pelas diversas sociedades, 

então o livro traz isso muito claramente. (Professora entrevistada). 

 

 

 Essa visão vai de encontro a história dos Analles que traz uma proposta de 

interdisciplinaridade entre várias esferas sociais e o poder que perpassava por toda dimensão 

do conhecimento histórico, trazendo para as discussões, figuras que sempre foram relegadas a 

um segundo plano, o Segundo sexo, como explana Beauvoir (2009). No tópico a seguir, 

analisamos sobre os possíveis comportamentos preconceituosos com relação as relações de 

gênero, por parte dos/as alunos/as e como os/as professores reagem quando há este tipo de 

manifestação em sala de aula. 

 

Percebe nas falas dos/as alunos/as algum tipo de preconceito com relação às suas 

sexualidades ou de outras pessoas? Comentários sobre essas questões? Como você, enquanto 

professor costuma reagir quanto a essas questões?  

 

 De acordo com a professora, 

 

[... ]A questão do respeito, eu sempre prezo muito isso, tanto da parte dos 

meninos, quando surgem essas brincadeiras, quanto quando surgem 

discussões também porque as vezes os conteúdos nos levam a algumas 

discussões que envolvem a questão de gênero, a questão do homem ser melhor 

ou a mulher ser melhor, então eu gosto muito de deixar claro que todo mundo 

tem a sua opinião, mas acima de tudo tem que ter o respeito pelo outro. 

(Professora entrevistada). 

 

 

 Ao fazer essas colocações, a professora se refere a brincadeiras de cunho machista por 

parte dos meninos e também fala sobre os momentos que está explicando os conteúdos e que 

julga necessário trazer exemplos sobre as desigualdades entre homens e mulheres na história. 

Podemos lembrar aqui do exemplo sobre a vida de Antônio Conselheiro, mencionado pela 

professora durante as nossas observações. Esse tipo de comportamento é comum em nossa 

sociedade e a escola não está isenta disso, pelo contrário, esse tipo de comportamento se faz 

demasiadamente presente nas salas de aula e na escola como um todo. A professora ainda 

pontua: “[...] eu acredito que a gente na educação tem que trabalhar pra que isso realmente 
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seja exterminado, esse preconceito, porque não existe nenhum tipo de lógica em você tratar o 

outro diferente só porque ele se encontra socialmente de uma maneira diferente da sua. ”  

Pensando nisso, analisamos esse tipo de entendimento da professora com relação ao 

preconceito sobre as diferenças, de extrema importância no que se diz respeito ao 

comportamento que ela manifesta em sala de aula sobre essas questões, pois como bem coloca 

Tardiff (2002, p. 15) “o saber dos professores é profundamente social e, é ao mesmo tempo, o 

saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para a ela 

adaptá-lo e para transformá-lo.”. A professora entende que as pessoas não podem ser tratadas 

com hostilidade porque não se enquadram dentro de determinados padrões sociais, 

considerados normais, e ela também leva isso para a sala de aula, passando para os/as seus/as 

alunos/as, e isso faz significativa diferença para suas formações.  

 Enquanto isso, nas turmas do professor, ele afirma haver alguns comportamentos 

desrespeitos entre os/as alunos/as: “é muito comum ouvirmos alguns alunos fazer bullying 

sobre a questão da sexualidade, primeiro, pela imaturidade e pela cultura que existe. Mas o 

tema é conversado em sala de aula, buscando sempre o respeito ao outro e intensificando a 

empatia”. 

  Nesse sentido, os/as alunos/as, algumas vezes, manifestavam-se através de piadinhas e 

brincadeiras ao se referirem às sexualidades dos outros/as, inclusive com o próprio professor. 

Apesar de o professor afirmar que estava sempre conversando com os/as alunos/as sobre essas 

questões, não presenciamos intervenções deste tipo com as turmas. Mesmo reconhecendo a 

importância como ele mesmo afirma “é sempre importante o professor intervir, para a aula do 

conteúdo e chamar a turma para a conversa e para o diálogo, ouvindo os próprios alunos e 

suas opiniões. Assim vamos enfraquecendo essa cultura da intolerância e do pré-conceito”.   

Contudo, em alguns momentos, determinados alunos desrespeitavam até mesmo o 

professor, ao se referir ao mesmo com insinuações sobre sua sexualidade, momento oportuno 

para uma excelente discussão sobre a diversidade sexual e o desrespeito das pessoas sobre isso. 

No entanto, ele demonstra reconhecer a importância dessa discussão devido às desigualdades 

de gênero que sempre presentes em todos os âmbitos de nossa sociedade. Ele afirma isso ao 

mencionar que: “[...] percebemos ainda o predomínio dos papéis sociais determinados pela 

sociedade em larga escala. Destacando com certa estranheza comportamentos atípicos e não 

permitidos pela sociedade. Como por exemplo, o caso de Maria Quitéria na Bahia”. Maria 

Quitéria da Bahia, a quem o professor se refere, ao exemplificar sobre as desigualdades de 

gênero, foi a primeira mulher a fazer parte do Exército brasileiro em 1822 para lutar contra as 

tropas portuguesas, fingindo ser homem para entrar nas Forças Armadas. Com isso, o professor 
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fala da importância dessas questões que a História coloca, para poder trazer essas discussões 

para a sala de aula. Consideramos que este exemplo dado pelo professor seria um bom exemplo 

para debater com as turmas no intuito de discutir sobre as desigualdades de gênero a partir de 

enfoques históricos.  

Discutimos até aqui sobre as relações de gênero presentes no cotidiano da sala de aula 

e como os/as professores lidam com isso, no entanto, julgamos necessário considerar sobre o 

entendimento dos/as professores com relação a determinados termos que envolvem as relações 

de gênero e que ainda são bastante confundidos por muitas pessoas em nossos contextos. A 

importância de se compreender esses termos se dá também porque se o/a professor/as entende 

as construções sociais que se fazem sobre os gêneros, se atentará para desconstruir preconceitos 

que se concretizam no meio social sobre essas questões. 

 

4.1.1 Questões de gênero 

 

Fale-nos de suas concepções sobre as questões de gênero 

 

 Frequentemente, nos utilizamos do termo gênero para nos referir ao masculino e 

feminino, mas essa palavra já não é mais utilizada somente para identificar “Homem e Mulher” 

como uma forma de diferenciar os sexos. Como pontua Scott (1989), as palavras, assim como 

as coisas tem uma história, e a palavra Gênero teve alguns desdobramentos com o passar dos 

tempos. Mais recentemente [...] as feministas começaram a utilizar a palavra “gênero” mais 

seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social da 

relação entre os sexos. (SCOTT, 1989, p. 2). Assim, os gêneros devem ser compreendidos, não 

como dois polos distintos para identificar machos e fêmeas, mas através de uma construção que 

se dá através da dinâmica das relações sociais.  

Pessoas não são constituídas apenas pela biologia, mas constroem suas existências 

através de uma complexidade de fatores como sentimentos, emoções, contextos, relações 

sociais, entre outros aspectos. Não podemos reduzir o gênero ao sexo biológico e identifica-lo 

como tal, pois são diversos fatores que contribuem para a composição do sujeito. Entender a 

constituição dos sujeitos como construções sociais é de fundamental importância para 

compreende-los as suas diversidades.  

Com relação às concepções sobre as questões de gênero, a professora demonstrou 

primeiramente, uma boa abertura para tratar sobre essas questões durante as aulas, pois defende 
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que este tipo de discussão esteja presente na sala de aula, assim como estão presentes no 

cotidiano das pessoas. Ela confirma isso ao dizer: “[...] eu fico muito feliz quando eu vejo que 

esse tipo de discussão também pode estar presente na escola, pelo menos por enquanto, né? E 

é uma coisa que a gente costuma muito abordar nas aulas”. A professora afirma entender essas 

questões como “construção cultural, a forma como as pessoas enxergam isso”. Por outro lado, 

ao continuar falando sobre essa temática, demonstra compreender por questões de gênero, 

especificamente, as identidades de gênero e enfatiza a importância das pessoas serem 

respeitados por suas escolhas, nos que diz respeito as identidades de gênero e sexuais:  

 

[...] então, a questão do respeito às diferenças, do respeito às escolhas, do 

respeito à não escolha também, porque, ao me ver, isso não é uma escolha, 

ser diferente do sexo de origem, porque existe aquela diferença entre o sexo 

e o gênero, entre o biológico e o social. [...]. Então, pra mim, as questões de 

gênero devem ser tratadas com muito respeito, porque ninguém está livre de 

um comportamento diferenciado na sociedade. [...] então, eu acredito que 

a gente tem que trabalhar muito a questão do respeito e muito a questão 

da inclusão, da questão de tratar o diferente como semelhante, porque 

muitas vezes, as pessoas costumam tratar de uma maneira 

diferenciada; eu acredito que não deve ser assim, eu acredito que as 

coisas devem acontecer de maneira natural, somos todos seres 

humanos, então nós temos que respeitar as diferenças e tratar como 

semelhanças, até porque essas diferenças têm aparecido cada vez mais 

acentuadas na nossa sociedade ”. (Professora). 

 

 

Ao mencionar a questão de ser “diferente do sexo de origem”, remete a um 

entendimento de que a identidade de gênero pode ser um desvio do sexo biológico e não uma 

construção social, cultural e também histórica. “[...] as nossas ‘figuras’ – as formas como nos 

apresentamos a nós próprios e aos outros – são sempre formas inventadas e marcadas pelas 

circunstâncias culturais em que vivemos” (LOURO, 2013, p. 52). O gênero deve ser 

compreendido na perspectiva da construção e não como um desvio de comportamento. Como 

bem pontua Scott (1989, p. 2) “ao longo dos séculos, as pessoas utilizaram de forma figurada 

os termos gramaticais para evocar traços de caráter ou traços sexuais”. No entanto, quando a 

professora, ao se referir às diferenças de gênero e sexuais, menciona que “essas diferenças tem 

aparecido cada vez mais acentuadas na nossa sociedade”, nos leva a refletir sobre a visibilidade 

que essas pessoas estão adquirindo na sociedade, não se trata de aparecer do nada, a diversidade 

sempre existiu, porém, sempre foi silenciada por conta do preconceito social. As lutas 

feministas segundo Louro (2008) contribuíram para essa visibilidade de grupos socialmente 

excluídos. Contudo, a professora demonstra a importância de se respeitar esses grupos 
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marginalizados socialmente e expressa seu entendimento de igualdade entre as pessoas e não 

de exclusão. 

Já o professor, ao se referir às questões de gênero, ressalta a importância das discussões 

sobre este assunto, no sentido de construir com os/as alunos/as o respeito pelas diferenças, pois 

segundo ele [...] “através dessas discussões desenvolveremos uma sociedade mais igualitária, 

harmônica, constituída com base no respeito e na tolerância às diferenças e na compreensão 

do papel cidadão de cada um de nós”. É perceptível na fala do professor e da professora que 

ele e ela compreendem que as discussões sobre as questões de gênero são de grande importância 

entre os/as alunos/as. É comum presenciarmos as ditas brincadeiras na sala de aula, 

principalmente, entre os homens, quando os colegas manifestam comportamentos fora dos 

padrões masculinos, os ditos afeminados, serem chamados por apelidos pejorativos que, muitas 

vezes, aparecem de formas sutis, mas que carregam marcas de poder que estão nas sutilezas das 

falas, das atitudes e passam despercebidas, pois são na maioria das vezes validadas como 

verdades pela própria sociedade (FOUCAULT, 2010).  

No entanto, não é suficiente só perceber as formas de preconceito, é preciso intervir. 

Essas intervenções podem e devem se fazerem presentes a todo momento, atentando para 

determinados tipos de comportamentos preconceituosos doa/as alunos/as, conduzindo para uma 

educação que promova o respeito e a tolerância pelas diversidades, ao invés de discriminá-las. 

 

4.1.2 Sexo/Gênero – Machos e fêmeas x Homens e mulheres 

 

Expresse seu entendimento sobre as seguintes questões: sexo e gênero 

 

“Isso é coisa de Mulher”, ou “isso é coisa de Homem”, são frases comuns no nosso 

cotidiano. Elas apontam para o modo que a sociedade define Homens e Mulheres com base em 

suas características físicas e/ou biológicas, referindo-se ao sexo biológico masculino para 

definir o que é um Homem e ao sexo biológico feminino para definir o que é uma Mulher. 

Como base nisso, o sexo como definidor do gênero deveria comportar-se como tal, ou seja, de 

acordo com os papeis atribuídos a cada um. No entanto, vários estudiosos apontam para a 

questão de que Sexo e Gênero são categorias diferentes e um não é definidor do outro. 

Scott (1998), Louro (1997), Beauvoir (2009), Sterling (2001/02), entre outros, chamam 

a atenção para o Gênero enquanto construção social, em que são atribuídos determinados 

comportamentos e, a partir daí, as pessoas devem atender as expectativas de acordo com seus 
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sexos biológicos. Para Scott (1989, p. 7), [...] o gênero é igualmente utilizado para designar as 

relações sociais entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, 

como aquelas que encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no 

fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior”. Essas 

concepções distorcidas sobre a biologia como determinante de comportamentos estão presentes 

também nas escolas, e com isso, sem se darem conta, professores/as constroem essas noções 

com os/as alunos/as. A professora entrevistada, demonstra um entendimento sobre essa questão 

e não se prende ao senso comum. Segundo a professora, 

 

[...] o gênero, é como você se encontra na sociedade, como você se identifica 

socialmente; as vezes você é masculino, mas você não se identifica com os 

padrões masculinos da sociedade, você se identifica com os padrões 

femininos. Então, a questão do gênero é mais de como você se identifica em 

um espaço social, sua função pra sociedade. 

  

 

  Baseando-se na filosofia existencialista de Jean Paul Sartre, que defende a existência 

humana como uma construção individual e social, o gênero é também como a professora 

menciona “como você se encontra na sociedade”, ou seja, como uma pessoa se reconhece, seja 

ela cisgênero ou não. Porém, a “sua função social” como mencionado pela professora, não 

estaria ligado a forma como uma pessoa se reconhece, mas sim a função que teria que 

desempenhar para atender a padrões que nem sempre são os que a pessoa quer seguir. E esses 

padrões são todos construídos em torno do sexo biológico.  

Nesse sentido, a professora refere-se ao Sexo como “[...] algo estritamente biológico, 

que não define seu comportamento, não define suas atitudes, não define seus sentimentos”.  

Ainda falando sobre o seu entendimento sobre sexo ela diz que “o heterossexual vai ser atraído 

pelo sexo oposto e o homossexual pelo sexo semelhante. Então, isso aí é algo estritamente 

biológico, pra mim”. Ao fazer essa afirmação, a professora confunde identidades de gênero com 

identidades sexuais. O heterossexual ser atraído pelo sexo oposto e homossexual pelo mesmo 

sexo refere-se às suas identidades sexuais, e não ao sexo biológico em si. Por outro lado, quando 

ela fala que o sexo biológico não é definidor de comportamentos ela evidencia o entendimento 

de que o gênero é uma construção social e não necessariamente deve corresponder ao sexo 

biológico:  

 

Quando afirmamos que as identidades de gênero e as identidades sexuais se 

constroem em relação, queremos significar algo distinto e mais complexo do 

que uma oposição entre dois pólos; pretendemos dizer que as várias formas de 
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sexualidade e de gênero são interdependentes,ou seja, afetam umas às outras. 

(LOURO, 1997, P. 49 grifos da autora). 

 

  

Assim, é importante atentarmos sempre para não cairmos na armadilha de limitar as 

vivências das pessoas a comportamentos definidos com base em seus sexos, pois somos seres 

plurais e indeterminados, e o sexo biológico não define a forma como nos apresentamos a 

sociedade e nem deve nos limitar a nenhum determinante social.  

Já o professor quando perguntado o seu entendimento sobre gênero, ele nos deu a 

seguinte resposta: 

 

Gênero é algo amplo voltado para questões construídas ao longo do tempo e 

gostos que as pessoas demonstram ter voltados para suas vontades. Sexo é 

algo mais específico e determinado na formação anatômica do corpo. O 

gênero é além, é a forma como uma pessoa se vê e se entende se percebe. 

(Professor entrevistado). 

 

 

Nesse quesito, tanto o professor quanto a professora expressam pontos de vista 

parecidos sobre seus entendimentos em torno da questão de sexo e gênero. Embora o professor 

tenha feito colocações mais resumidas sobre as questões colocadas, nos é possível entender que 

os dois percebem as construções sociais que se fazem em torno dos sexos biológicos. 

 

4.1.3 Homem / Mulher – Biologia ou construções sociais? 

 

Expresse seu entendimento sobre as seguintes questões: Homem/Mulher 

 

A famosa frase de Simone de Beauvoir (2009, p. 361)  

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, ainda tem provocado reflexões e 

discussões atuais, porque há muito, estamos atrelados aos conceitos 

tradicionais de homem e mulher, estabelecidos socialmente. Ao continuar a 

frase, ela explica: Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a 

forma como a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado 

que qualificam de feminino. 

  

Nesse mesmo sentido, podemos dizer que o Homem não nasce homem: torna-se 

homem, pois são construções que acontecem segundo Beauvoir, desde seus nascimentos, 

quando se diferencia cores, modos de comportamentos, roupas.  
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Assim, procuramos entender, a partir das falas dos docentes do Ensino de História, sobre 

suas concepções de Homem e Mulher que, mesmo parecendo termo simples, envolvem 

questões complexas que necessitam ser discutidas, pois na maioria das vezes, essas questões 

são respondidas de forma equivocadas, baseando-se no senso comum, e gerando uma 

diversidade de entendimentos errôneos e que precisam ser esclarecidos. Sobre esta questão, a 

professora nos deu a seguinte resposta:  

 

[...] enxergo como construções culturais; então, tudo depende da 

temporalidade, os comportamentos...tudo isso é comportamental [...] 

excetuando a questão do sexo, que é algo estritamente biológico, mas, por 

exemplo, homem, quando se pensa em uma figura masculina, culturalmente é 

construído como um ser de poder [...]. e aí, eu não enxergo muito a diferença 

socialmente entre o homem e a mulher, por exemplo. (Professora 

entrevistada). 

 

 

De fato, ser Homem e Mulher também está ligado a imposição de determinados 

comportamentos a depender também da época, mas não se resume só a isso.  Quando a 

professora fala da questão de comportamento, na verdade ela se refere a questão de o homem 

se colocar como sendo superior a mulher, e a sociedade valida isso o tempo todo e das mais 

variadas formas. Seja nas divisões de tarefas consideradas adequadas a cada um, ao modo como 

devem se comportarem em sociedade, modos de se vestirem, etc., tudo é muito dividido e 

determinado.  

A professora, ao mencionar sobre essas diferenças, faz colocações de que entende que 

tanto homem como mulher deveriam ser vistos com a mesma igualdade social – o homem não 

deveria se colocar como superior a mulher, mas o entendimento dela sobre Homem e Mulher 

está mais voltado a questão do lugar que cada um ocupa na sociedade, ao mesmo tempo em que 

reflete sobre a importância de serem tratados de forma igual, pois a diferença segundo ela, 

estaria apenas na biologia. Assim, ela expressa seu entendimento da seguinte forma: 

 

Então, homem, pra mim, é um ser como a mulher; é um ser que contribui na 

reprodução, é um ser que contribui na sociedade, é um ser necessário, como 

a mulher também é, então eu vejo uma questão de equidade muito grande 

entre o homem e a mulher; pra mim, a grande diferença é porque o homem, 

geralmente, se mostra como um ser mais introspectivo, um ser, digamos 

assim, de autoridade, só que isso já tem mudado muito, a mulher também 

consegue, a mulher tem mostrado que também consegue ocupar esses lugares 

na sociedade; então, eu não vejo muita diferença entre o homem e a mulher, 

a não ser a questão biológica, a não ser a questão do sexo; eu enxergo dessa 

maneira. 
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Sobre isso, Louro (2013, p. 49) diz o seguinte: “Os discursos traduzem-se, 

fundamentalmente, em hierarquias que são atribuídas aos sujeitos e que são, muitas vezes, 

assumidas pelos próprios sujeitos”. Muitos homens e mulheres assumem os lugares em que são 

colocados em seus contextos sociais, e ainda julgam os que não se encaixam nesses padrões. A 

mulher que não vê o casamento e filhos/as como principais objetivos de vida, são muitas vezes 

julgadas pela sociedade, da mesma forma, o homem também tem que estar de acordo com 

determinados padrões que os coloca em seus devidos lugares. Por isso, 

 

[...] para educadoras e educadores importa saber como se produzem os 

discursos que instituem diferenças, quais os efeitos que os discursos exercem, 

quem é marcado como diferente, como currículos e outras instâncias 

pedagógicas representam os sujeitos, que possibilidades, destinos e restrições 

a sociedade lhes atribui. (LOURO, 2013, p. 49). 

 

 

Nesse sentido, a professora costuma chamar a atenção sobre a importância de estarmos 

atentos aos comportamentos dos/as alunos/as em sala de aula, no que diz respeito a essas 

questões, pois segundo ela sempre existem “piadinhas”, “brincadeiras” em que muitas vezes os 

meninos principalmente se referem às meninas como se fossem inferiores a eles. Até mesmo 

durante as observações percebemos que a professora costuma ficar atenta a comportamentos e 

falas dos/as alunos em vários aspectos, e entre eles a questão do respeito entre os gêneros. 

 Por outro lado, o professor, ao nos falar da sua compreensão sobre homem e mulher, foi 

enfático ao dizer que: “Homem e mulher são seres humanos com diferenças anatômicas quanto 

ao sexo e, por isso, socialmente estereotipados quanto as funções e papéis”. O entendimento 

que o professor expressa sobre homens e mulheres reflete também o entendimento que muitas 

pessoas têm sobre essas questões na sociedade de que mulheres e homens são definidos com 

base no sexo biológico feminino e masculino. Entendimento voltado para o senso comum e que 

gera uma diversidade de contradições.  

Nesse raciocínio, as respostas da professora e do professor nos coloca diante de duas 

diferentes concepções sobre as diferenças de homem e mulher. Ela, ao demonstrar entender que 

homens e mulheres não são seres estáticos, mas estão em constantes transformações no mundo 

em que vivem, nos leva a interpretar que, na sua interação com os/as alunos/as torna possível 

que estes/as não reproduzam formas preconceituosas que a sociedade impõe de uns sobre os 

outros.  Por outro lado, o professor ao expressar que homens e mulheres se diferenciam pelo 

sexo biológico, embora essa pareça ser uma questão simples, mas se não compreendida em suas 
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essências, pode contribuir para reforçar as diferenças e preconceitos que são o tempo todo 

manifestados nas salas de aula entre alunos/as e até mesmo na relação professor/a aluno/a. 

  

4.1.4 Heterossexualidade / Homossexualidade – “Certo e errado”? 

 

Expresse seu entendimento sobre as seguintes questões: 

Heterossexualidade/homossexualidade 

 

Ao definirmos as pessoas pela sua sexualidade, estamos certamente dividindo em 

categorias e, consequentemente, atribuindo um lugar a cada um. Na maioria das colocações, 

percebemos a divisão entre o “certo” e o “errado”, “normal” e “anormal”, entre outras 

delimitações. A heterossexualidade x homossexualidades se opõem em categorias 

diversificadas como se fossem as únicas formas de expressões sexuais, de forma que uma é a 

“normal” e a outra “desviante”. Na verdade, essa questão é bem mais complexa, e resumi-la à 

dois polos seria limitar a sexualidade humana em duas categorias distintas, quando existe uma 

enorme diversidade na forma de viver a sexualidade, seja com pessoas do mesmo sexo, do sexo 

oposto, com ambos os sexos. Esses são exemplos de identidades sexuais que as pessoas 

assumem e que nem sempre se encaixam nos padrões sociais e culturais. 

Nesse sentido, nossa escolha por questionar os docentes sobre suas concepções de hetero 

e homossexualidade, deu-se devido serem termos que aparecem com mais frequência no meio 

social e que, é a partir dessa divisão que se enquadram e categorizam pessoas dentro dos padrões 

heteronormativos.   

Dessa forma, a professora, ao se referir à homossexualidade, não demonstra preconceito 

nem uma visão conservadora sobre o assunto; se coloca de forma respeitosa diante das 

diversidades, no nosso caso, as sexuais e de gênero. Vejamos o que ela nos diz sobre essa 

questão: 

 

 
A homossexualidade, eu acho que quem tem propriedade de falar é quem vive 

a experiência; então, muitos dizem que é uma questão que você já nasce com 

isso, outros dizem que é uma questão que você adquire ao longo do tempo. Eu 

acredito que nós somos seres mutáveis, então, a homossexualidade pode já 

nascer com você, assim como pode aparecer na sua vida (professora 

entrevistada). 
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   Na perspectiva da professora, a homossexualidade aparece como uma experiência que 

pode se dar tanto no contato com o mundo como ser um fator determinado biologicamente. No 

entanto, quando ela menciona que “é uma questão que você já nasce como isso”, ou “adquire 

ao longo do tempo”, demonstra entender a homossexualidade como algo que acontece ao 

indivíduo devido a algum tipo de fator determinante, seja ele social ou biológico.  Porém, não 

entendemos a colocação da professora como expressão preconceituosa, mas um ponto de vista 

mais contido sobre esse quesito. Confirmamos esse entendimento quando ela continua dizendo 

que a homossexualidade “é como você se encontra fora do seu sexo, a homossexualidade, pra 

mim, é isso, é como você demonstra quem você é sem precisar se identificar com o seu sexo 

biológico”. Para Louro, (1997, p. 26) 

 

há uma diferença entre identidade de gênero e identidade sexual. As [...]. Suas 

identidades sexuais, se constituem, pois, através da forma como vivem sua 

sexualidade [...] por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e 

historicamente como masculinos e femininos e assim constroem suas 

identidades de gênero.  

 

Nesse sentido, quando a professora fala que homossexualidade é se encontrar fora do 

seu sexo, ela está falando de identidades de gênero, no entanto, a questão da homossexualidade 

trata-se de identidades sexuais, ou seja, é como essas pessoas vivem suas sexualidades. 

Confirmamos essa questão quando ela fala sobre a heterossexualidade, 

 

A heterossexualidade, pra mim, é justamente o contrário, é como você se 

identifica com o seu sexo biológico; então, é como você se identifica 

realmente com aqueles padrões que a sociedade impõe de ser um homem, de 

ser uma mulher, a questão comportamental, a questão de espaços sociais que 

você pode ocupar; então, a heterossexualidade, pra mim, é quando você 

realmente se identifica com o sexo biológico; não com o gênero, com o sexo. 

(Professora entrevistada) 

 

 

 Os termos Identidades de gêneros e Identidades sexuais são frequentemente 

confundidos e utilizados como se tivessem o mesmo sentido. São confirmações que 

costumamos ouvir cotidianamente sobre esses conceitos.  

Sobre o entendimento do professor, quando lhe perguntado sobre heterossexualidade e 

homossexualidade, ele afirmou que “[...] são orientações quanto a sexualidade dos indivíduos 

que buscam se auto afirmarem perante a sociedade”. Embora as questões da homossexualidade 

e heterossexualidade sejam formas de as pessoas viverem suas sexualidades, é preciso atentar-

nos que esse” auto afirmarem perante a sociedade”. A fala do professor se configura, no nosso 
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entendimento, como uma luta constante das pessoas que vivem suas sexualidades fora dos 

padrões que a sociedade impõe, pois se expõem muitas vezes à diversas formas de violência e 

rejeição social, e mesmo assim, contestam a sexualidade legitimada e vivem desafiando o 

preconceito. 

  Por fim, consideramos que tanto o professor quanto a professora demonstraram que, 

embora não tenham um entendimento mais aprofundado sobre as questões de gênero, 

evidenciam interesse em trabalhar com essas discussões. A professora, em alguns momentos 

traz discussões para a sala de aula sobre as relações de gênero com a turma e costuma ressaltar 

sobre a igualdade dos gêneros, enquanto o professor, embora evidencie, através de sua fala, que 

trabalha sobre essas questões com a turma, não presenciamos esse tipo de discussão durante as 

observações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 As discussões que envolvem as questões de gênero, ultimamente, tem ganhado mais 

visibilidade no meio social e se faz presente em várias situações e contextos, seja de pessoas 

que se manifestam contra que este tipo de discussão se faça presente nas escolas, seja de pessoas 

que se manifestam a favor. Infelizmente o que percebemos é que muitas pessoas não têm 

conhecimento do que é trabalhar sobre as questões de gênero na escola. A maioria dos 

comentários se fazem através do senso comum.   

 É muito comum quando pessoas que demonstram comportamentos atípicos e, nesse 

caso, estamos falando de identidades de gênero e sexuais, ainda sejam excluídas, e o pior é que 

podem ser vítimas também de violência, não só violência física, mas também psicológica. As 

piadinhas e brincadeiras de mau gosto, são exemplos de violência psicológica. Segundo Louro, 

este tipo de violência é um dos fatores que pode também contribuir para um afastamento dessas 

pessoas do ambiente escolar. A forma como o/a professor/a percebe e trata isso com seus/as 

alunos/as pode fazer com que estes/as entendam a importância de se acolher e respeitar as 

diversidades ou não. Um professor que reforce o preconceito contra as outras pessoas, estará 

contribuindo para um ambiente hostil e violento. 

Nesta pesquisa, buscamos investigar os discursos dos/as professores/as do ensino de 

História, sobre as questões de gênero enquanto relações de poder, e como tratam dessas 

questões com os/as alunos/as em sala de aula. Desse modo, pretendemos contribuir para que 

grupos, socialmente excluídos, no ambiente escolar, tenham maior visibilidade no sentido de 

se promover uma melhor inclusão de pessoas muitas vezes discriminadas pelas suas identidades 

de gênero e sexuais. 

A pesquisa realizada com o professor e a professora do ensino de História da cidade de 

Pau dos Ferros – RN, nos evidenciou que seus discursos sugerem que há lacunas no sentido de 

um conhecimento sobre as questões de gênero que possam conduzi-los a promover discussões 

com seus/as alunos/as sobre a diversidade de gênero e sexual existentes em nossa sociedade.  A 

falta de compreensão de termos como identidades sexuais, identidades de gênero, sexo, gênero, 

entre outros, nos levam entendimento que para se conscientizar os/as alunos/as de forma a 

entenderem sobre essas diversidades é preciso fazer com que compreendam também sobre essas 

questões, para que entendam que as pessoas não são seres estáticos e definidos unicamente pela 

biologia, mas que se fazem em suas existências e independente de nossas vontades as 

diversidades existem. 
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Nossa pesquisa aponta que, apesar de os/as professores/as demonstrarem uma boa 

interação com seus/as alunos/as em sala de aula, o tratamento que se tem sobre as questões de 

gênero ainda não contempla a necessidade de discussões mais densas, no sentido de se 

conscientizá-los para um entendimento que leve a compreensão das questões de gênero como 

construções sociais. Mesmo que evidenciem a importância de trabalhar essas questões, e 

algumas vezes demonstrarem algum conhecimento sobre as questões de gênero ainda não é 

suficiente. 

Mesmo entendendo que as relações de gênero são frutos de construções sociais e que as 

pessoas que se afastam dos padrões socialmente estabelecidos merecem respeito ainda se faz 

necessário um longo caminho a ser trilhado. Algumas brincadeiras como apelidos pejorativos 

contra determinados grupos de pessoas não podem passar despercebidos pelo fato de que essas 

ditas brincadeiras podem evoluir para outros tipos de agressões e consequentemente afastar 

aqueles que sofrem essas agressões da escola. 

Nesse sentido, fizemos um levantamento de estudos acerca da temática estudada como 

forma de sustentar com maior firmeza nossas reflexões, bem como tornar sempre atual os 

estudos acerca das relações de gênero. Assim, muitos foram os estudos citados aqui, que dão 

ênfase às questões de gênero e sua importância para o trabalho no âmbito escolar. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental apontam para a importância da 

educação sexual nas escolas, enfatizando que as questões de gênero e sexualidades são tanto 

sociais quanto biológicas e, por isso, deve ser trabalhado como temas transversais na educação. 

Porém, infelizmente, essa ainda não é uma realidade presente em grande parte das escolas. 

Apesar de os documentos oficiais do ensino trazer a discussão dos gêneros e sua aplicabilidade 

na sala de aula, seria necessária uma formação específica para os/as professores/as como forma 

de prepará-los para uma discussão complexa como essa em relação aos gêneros e sua 

diversidade.  

Por outro lado, alguns livros didáticos, como os citados pela professora participante da 

pesquisa, já demonstram certo cuidado de não focar apenas na figura masculina como foco 

central da história, mas já evidenciam com maior ênfase, a figura da mulher como protagonista 

da história ou de alguns fatos históricos, demonstrando que as mulheres fizeram história tanto 

quanto os homens e merecem serem evidenciadas como tais. 

Assim, se faz necessário discutir de maneira mais intensa sobre essas questões no 

ambiente escolar, e isso não é uma tarefa fácil, pois como os professores da pesquisa nos 

mostraram, tanto o professor quanto a professora entendem a importância de se respeitar as 

diversidades das pessoas, porém, demonstraram uma certa dificuldade em entender de modo 



89 

 

mais aprofundado alguns termos que envolvem as relações de gênero e sexualidade. Para que 

se promova com as turmas, discussões nesse sentido é necessário ter um entendimento não 

intuitivo sobre essas questões, mas de forma que possa promover a consciência para que consiga 

esclarecer sobre as construções sociais que fabricam homens e mulheres no seio da sociedade. 

Quando pensamos nesse tipo de intervenção não somente no ensino de História, mas na 

escola como um todo, somos conscientes da promoção do respeito e da tolerância, desde os 

alunos, protagonistas dessa relação, até professores e funcionários, se estendendo de forma 

direta e indireta à sociedade que recebe de volta esses sujeitos. Em nossa contemporaneidade, 

acreditamos ser impossível a formação do sujeito, enquanto cidadão, sem discutir, refletir e 

vivenciar as discussões sobre as relações de gênero.  

Dessa forma, a formação continuada para professores, seria  uma contribuição para um 

diálogo mais consistente, não só de esclarecimento, mas de conscientização sobre  

as diversidades e a importância de respeitá-las. Além disso, essa formação continuada pode 

servir também de valorização do profissional docente que necessita renovar seu saber ao longo 

do tempo, frente às mudanças que a sociedade e a história promovem.  

Nesse sentido, a contribuição oferecida pela pesquisa deve levar a repensar o ensino de 

História, no sentido de pensar esse ensino longe das formas prontas e acabadas, mas entender a 

história como ação construída através dos discursos que se constituem em meio as relações de 

poder que validam ou não determinados fatos na história. 

Concluímos este trabalho, ressaltando que esta pesquisa, apesar de trazer contribuições 

para que os/as docentes repensem sobre a forma como lidam com as questões de gênero no 

ensino de História, ela não é finita. Neste sentido, uma continuidade desta pesquisa se 

encaminharia, além de um aprofundamento das questões levantadas, para o processo formativo 

dos/as docentes no que diz respeito a formações específicas voltadas para Educação sexual para 

trabalhar de forma mais efetiva no âmbito escolar. 
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