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Introdução 

 

O presente artigo é fruto de uma sequência de atividades realizadas pelo 

professor do 4º ano A, de uma escola pública de João Pessoa. No cotidiano da sala, o 

professor percebeu alguns comportamentos e discursos discriminatórios e machistas ou 

que de alguma forma desqualificavam as meninas por serem mulheres.  Com o objetivo 

de diminuir o distanciamento entre os alunos, fazê-los refletir sobre sua postura e 

aproveitando o dia Internacional da mulher, foram realizadas atividades que trouxeram a 

baila o protagonismo das mulheres e questionamentos sobre as condições atuais da 

mulher na sociedade, além de explicar os conceitos de gênero e feminismo, comparar as 

condições de acesso à educação e ao trabalho das mulheres com a dos homens e refletir 

sobre o dia 08/03 onde comemoração não é bem a questão.  

A escola configura-se como espaço de formação de cidadãos para viver e 

conviver em uma sociedade plural, portanto, é natural trazer reflexões acerca de 

importantes temas que priorizem o respeito pelas diferenças. Além disso, a escola sendo 

uma parte da sociedade percebemos em seu cotidiano alguns aspectos de “violência 

simbólica” conforme coloca Bourdieu e Passeron (2014) para garantirmos uma 

“educação como prática de liberdade” defendida por Freire (2013), precisamos priorizar 

a criticidade e o diálogo a fim de contribuirmos para transformação social. 

Sabemos que o histórico do nosso país remete a uma prática social 

patriarcal/machista e que mulheres/homens são tratados de formas diferentes. Mesmo 

em dias atuais, depois de tantas lutas pela igualdade de direitos e principalmente pelo 

respeito que deve ser atribuído da mesma forma para as pessoas, ainda vemos discursos 

e atitudes que remetem ao preconceito e a distinção sobre o ser mulher/homem. 

No cotidiano escolar, percebemos que a forma de pensar e agir das crianças e 

adolescentes está diretamente ligada a sua educação de base, com isso, elas acabam, por 

reproduzir esses conceitos e atitudes adquiridos ao longo de sua vida nos espaços 
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sociais que frequentam. Portanto, nosso objetivo é refletir sobre as condições atuais da 

mulher na sociedade, pontuando algumas negações históricas existentes, além de 

explicar os conceitos de gênero, feminismo e protagonismo. 

 

Gênero, feminismo e protagonismo: elencando conceitos 

 

Por muitas vezes nos vemos amordaçados no que se refere a abordar algumas 

temáticas sociais no dia a dia da escola, mas, como professoras/es é importante prezar 

por uma educação não discriminatória que considere as mulheres como sujeitos. 

Diferente de alguns discursos disseminados atualmente onde retratam as questões 

referentes a gênero, feminismo e protagonismo das mulheres como alienação ou 

doutrinação, nos reportamos a elas como necessidade social e cultural a fim de diminuir 

essa dicotomia ainda existente sobre o ser mulher e ser homem. 

Sabemos que essa necessidade de dar visibilidade às mulheres não é algo novo e 

segundo Louro, 1993, “tornar visível aquela que foi ocultada foi o grande objetivo das 

estudiosas feministas desses primeiros tempos”. Essa invisibilidade se remete a forma 

como foi naturalizado o espaço ‘da mulher’ ligada ao contexto doméstico (dona de casa, 

mãe, esposa, etc). Sendo que há muitos anos elas já se colocavam na contramão dessa 

rotulação como aponta Louro:  

 

 

Sem dúvida, desde há muito tempo, as mulheres das classes 

trabalhadoras e camponesas exerciam atividades fora do lar, nas 

fábricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas e outras 

mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas, escolas e 

hospitais. Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como são 

ainda hoje, em boa parte) rigidamente controladas e dirigidas por 

homens e geralmente representadas como secundárias, "de apoio", de 

assessoria ou auxílio, muitas vezes ligadas à assistência, ao cuidado ou 

à educação. As características dessas ocupações, bem como a 

ocultação do rotineiro trabalho doméstico, passavam agora a ser 

observadas. Mais ainda, as estudiosas feministas iriam também 

demonstrar e denunciar a ausência feminina nas ciências, nas letras, 

nas artes. (LOURO, 1993, p.17) 

 

 

Enfatizando a citação anterior, não podemos aceitar a ausência das mulheres no 

campo da ciência, das letras e das artes, uma vez que precisamos enquanto escola 

estimular nossas alunas ao protagonismo. Não é por que nos dias atuais ainda 

encontramos pais que tiveram uma educação sexista e a reproduzem em casa para suas 
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filhas e filhos, que enquanto escola aceitaremos que os discursos e ações dessa natureza 

sejam disseminados sem haver um diálogo constante e reflexão sobre a temática.  

Temos que contribuir de forma gradativa para um cenário que proporcione, na 

escola, uma permanente construção de contato dos estudantes com figuras femininas 

famosas ou não, mas que fizeram algo significativo para mostrar sua capacidade e 

importância, reconhecendo a dimensão de seus feitos, com o intuito de trazer ao 

conhecimento de todos que as mulheres de fato desempenharam e desempenham papéis 

fundamentais na sociedade e que merecem ser tratadas com respeito e igualdade de 

direitos, de oportunidades e de salários. Referindo-se a este contexto, a Conferência 

sobre a Mulher, Desenvolvimento e Paz, realizada na China, em 1995, reafirmada em 

todas as outras instâncias das Nações Unidas, vem nos despertar para a impossibilidade 

de transformar o mundo sem o protagonismo feminino. 

 Na convivência social é comum nos deparar com discursos e comportamentos 

que sugerem a forma de agir e pensar que as pessoas devem seguir dependendo se são 

mulheres ou homens. Com isso, as pessoas vão naturalizando esse processo e 

reproduzindo em seu cotidiano assimetrias de gênero. No intuito de trazer alguns 

conceitos, Bruschini expõe como sendo:  

 

Princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos em 

desigualdades sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das 

relações entre homens e mulheres. Usar “gênero” para todas as 

referências de ordem social ou cultural, e “sexo” para aquelas de 

ordem biológica. (BRUSCHINI, 1998) 

  

Corroborando com o conceito acima indicando ainda as ciências sociais e 

humanas vemos que: 

 

Para as ciências sociais e humanas, o conceito de gênero se refere à 

construção social do sexo anatômico. Ele foi criado para distinguir a 

dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de 

que há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de 

ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero 

significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e 

não decorrência da anatomia de seus corpos. (BRASÍLIA, 2009, p.39) 

 

 

 

Assim sendo, a história das mulheres e os estudos de gênero, nos faz perceber as 

inúmeras conquistas alcançadas pelas mulheres, no público ou privado, essas façanhas 
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são marcantes por todo o mundo. No Brasil, país marcado pelas desigualdades de 

gênero, o movimento feminista vem seguindo com mudanças, buscando cada vez mais 

combater a misoginia. Apesar desses avanços, a sensação é de que, na prática, ainda há 

um longo caminho a ser percorrido para que se possa, de fato, garantir a igualdade plena 

entre homens e mulheres. Mas, o que é esse movimento feminista? A fim de trazer 

algumas informações conceituais destacamos que: 

 

O movimento feminista é considerado por importantes analistas 

sociais como o responsável pelas grandes mudanças ocorridas na 

segunda metade do século XX. Esse movimento foi capaz de 

demonstrar à sociedade que as discriminações incidiam sobre as 

mulheres desde a sujeição feminina aos desígnios de autoridade 

masculina no ambiente doméstico até as situações de guerra, nas quais 

as mulheres são vulneráveis a mutilações, a estupros e a abusos de 

toda ordem. O movimento feminista também possibilitou questionar a 

divisão sexual do trabalho, caracterizada pela desigual repartição de 

tarefas e de poder entre homens e mulheres, presentes nas diversas 

sociedades. (BRASÍLIA, 2009, p.39) 

 

 

No Brasil, a onda desse movimento trouxe como destaque a bióloga Bertha Lutz 

que em 1922 fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e lutava pelo 

direito do voto das mulheres, além de tentar superar os obstáculos que a sociedade 

impunha para impedir a conquista da autonomia feminina.  

Diante do exposto faz-se necessário apontar que o protagonismo feminino está 

ligado às discussões de gênero e ao movimento feminista, tendo em vista que 

historicamente as mulheres sempre foram delegadas aos bastidores da sociedade e de 

seus direitos.  

 

Gênero, feminismo, protagonismo e educação: discussões necessárias com 

base no 08 de março 

 

No espaço familiar e escolar é importante que ao lidar com crianças podemos 

reforçar algumas diferenças de gênero e devemos estar atentos para não educa-los de 

forma distintas pelo fato de ser mulher ou homem. 

Na realidade da turma que estamos descrevendo foi importante o olhar do 

professor para as atitudes e discursos dos estudantes e a sensibilidade de perceber que os 

preconceitos sobre gênero vêm sendo cultivadas desde o período da infância e sendo 
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necessário haver intervenções no ambiente escolar. Pois é sabido que, antes mesmo de 

chegar aos portões da escola estas crianças tem contato ainda com mídias que segregam 

e reforçam o sexíssimo que chega à escola empoderado de todos os lados. 

Muitos continuam acreditando na tendência natural que faz com que as crianças 

se agrupem de acordo com o gênero, que estruturem seus gostos conforme o gênero, que 

se comportem a partir do que se acredita que é característico daquele gênero. Isso que, 

por alguns, é atribuído à Biologia é, na verdade, fruto de uma cultura que sempre 

menosprezou a mulher, conferindo-lhe uma posição inferior. Que concedeu ao homem o 

papel principal e que reduziu a mulher, no melhor dos cenários, a coadjuvante. Essa 

cultura que se fundou em relações desiguais de poder promoveu, além da inferiorização, 

do menosprezo e da invisibilização daquilo que era associado ao feminino, à distinção 

exagerada entre os sexos, o que resultou na criação de modelos dicotômicos de homem 

e de mulher: o herói destemido e a donzela indefesa; aquele que age e aquela que 

assiste; o que fala e a que escuta; o que manda e a que obedece. 

Faz-se necessário, portanto, repensar o que tem sido dito, e o que tem deixado de 

ser dito, na escola, como justifica Louro, 1993:  

 

[…] se admitimos que a escola não apenas transmite conhecimentos, 

nem mesmo apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos 

produz identidades étnicas, de gênero, de classe; se reconhecemos que 

essas identidades estão sendo produzidas através de relações de 

desigualdade; se admitimos que a escola está intrinsecamente 

comprometida com a manutenção de uma sociedade dividida e que faz 

isso cotidianamente, com nossa participação ou omissão; se acreditamos 

que a prática escolar é historicamente contingente e que é uma prática 

política, isto é, que se transforma e pode ser subvertida; e, por fim, se 

não nos sentimos conformes com essas divisões sociais, então, 

certamente, encontramos justificativas não apenas para observar, mas, 

especialmente, para tentar interferir na continuidade dessas 

desigualdades. (LOURO, 1993, p. 85). 

 

A primeira etapa da sequência teve como objetivo mostrar aos alunos a proposta 

envolvendo a temática Gênero, Mulher e Protagonismo Feminino. A simples citação da 

palavra “mulher” causou entre alguns meninos “caras e bocas” e aspecto de surpresa. 

Foi sendo explicado a eles que por causa de alguns comportamentos, e ou discurso 

machista foi sentida a necessidade de trazer para sala de aula essa discussão.  

Para isto, antes de tudo, eles e elas teriam que pesquisar no dicionário o 

significado das palavras: gênero, machismo e feminismo. Neste instante foi preciso 

dizer que no cotidiano escolar os alunos apresentam comportamentos e discursos 
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machistas diariamente. Em posse dos conceitos foi solicitado que todos e todas 

escrevessem alguma experiência vivida, ou presenciada sobre machismo e socializar 

com os demais em roda de conversa. 

Neste instante convidei-os a olhar em volta, de modo a perceber que eles têm o 

hábito de se agrupar por gênero em todos os espaços da escola (na sala de aula, na 

educação física, no refeitório etc). Que isto é cultural, acontece fora da sala de aula, mas 

que estas diferenças entre homem e mulher necessitam de uma nova configuração.  

No retorno desta primeira pesquisa sobre gênero, feminismo e machismo 

pudemos ver conceitos pouco elaborados, por se tratar de alunos do 4° ano do ensino 

fundamental, mas que, no geral, é o ponta pé inicial para sair do senso comum. O aluno 

X escreveu que “gênero é uma gama de características pertencentes e diferenciadas 

entre masculinidade e feminilidade...”, que “machismo é o comportamento, expresso 

por opiniões e atitudes, de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres 

entre os gêneros sexuais, favorecendo o sexo masculino sobre o feminino...’, e por 

último que ‘feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a 

igualdade de direitos entre mulheres e homens”.  

Nossa construção de machismo e feminismo foi adentrando e perpassando pelas 

mais variadas abordagens, mas o que ficou foi saber que em cada um/uma ficou que as 

mulheres com seu movimento não querem ser melhores que os homens, todavia, elas 

querem igualdade de condições em uma sociedade que elas também vêm construindo.   

Neste instante partimos para nosso segundo ponto, onde questionamos a 

“história” por negar à mulher seu espaço de fato e de direito. Será que a mulher não é 

protagonista? Será que o papel da mulher na sociedade não tem relevância? Assim 

como no Brasil, no mundo essa negação histórica se repete?   

Considerando que a construção de conhecimento se torna mais ágil quando 

acontece de forma conjunta, partimos agora com atividades em grupo já que contribuem 

mais com a aprendizagem. Percebe-se que nas buscas individuais eles se concentraram 

apenas na coleta de fatos, enquanto nas pesquisas colaborativas exploram 

profundamente as ideias e suas diferentes perspectivas.  

Desse modo, iniciamos uma pesquisa em sala com o objetivo de discutir o 

espaço feminino, pois em linhas gerais seu protagonismo vem sendo negado ao longo 

da história.  Uma vez que as relações de gênero têm sido dominadas pelo princípio 

masculino no centro de todas as coisas. É o que afirma Carvalho (2003, p.60) ao dizer 

que esse princípio constitui as diversas estruturas sociais manifestadas pelas “culturas, 
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ideologias, violência, sexualidade, reprodução, divisão de trabalho, organização de 

estado e nas práticas discursivas”.  

Nesse sentido, Souza e Carvalho (2003) comentam que o poder se originou na 

família patriarcal, onde as relações eram desiguais e hierárquicas. Nela, o pai era a 

autoridade máxima, detinha o poder econômico e decidia pela vida de todos. Ao 

homem, como chefe da família, a mulher e os filhos deviam obediência, não podendo, 

muitas vezes, expressar suas opiniões e ideias. E que por estes motivos as gerações 

continuam reproduzindo e negando o protagonismo da mulher na sociedade. 

Assim, em comemoração ao 08 de março decidimos fazer um resgate desse 

protagonismo feminino, promovendo reflexão quanto suas contribuições de algumas 

mulheres contemporâneas nossa. Após a organização da turma em grupos sorteamos os 

nomes de cinco personalidades mulheres, que exerceram ou exercem papel de grande 

relevância e notoriedade no cenário mundial. São elas: Dandara dos Palmares, Malala 

Yousafzai, a jogadora de futebol Marta, Marielle Franco e a ex - Presidenta Dilma 

Rousseff, todas mulheres de valor histórico-social imensurável.  

Os alunos se mostraram empolgados com a nova pesquisa e cada um, dos cinco 

grupos recebeu sua personalidade para aprofundamento teórico. As personalidades já 

quase todas conhecidas por eles, fator que motivariam as discussões dos debates. Em 

seguida combinamos a apresentação em uma semana, no formato de roda de conversa.   

Na realização da pesquisa, houve grande envolvimento dos educandos. E 

chegado o grande dia, sentaram e apresentaram um a um, sua personalidade. Iniciando a 

roda de conversa com o grupo A, que teve como objeto de estudo a Dandara dos 

Palmares, líder quilombola que articulou inúmeras estratégias em Palmares ao lado de 

Zumbi. Sua importância não foi maior nem menor que a de Zumbi dos Palmares. E o 

grupo mostrou ao final que este papel importante foi negado a Dandara ao longo dos 

tempos por quem contou a história.  

Dando sequência o grupo B resgatou o protagonismo e luta da paquistanesa e 

ativista Malala Yousafzai, que ficou conhecida após ser baleada quando voltava para 

casa em um ônibus escolar, desafiando os talibãs locais que impedem as jovens de seu 

país a frequentar a escola. Desde então, a ativista paquistanesa tem dedicado sua vida à 

defesa da educação para todos e todas. Ao tomar conhecimento do contexto que envolve 

Malala, os alunos foram tomados por um momento de grande tensão e revolta por parte 

das alunas em sala. Já os alunos demonstraram indignação com a história depois de 

provocados ao saberem que Malala nasceu menina em um país onde rifles são 
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disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de 

cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Foi quando 

percebemos a indignação no olhar de cada um por existir tamanha ignorância em pleno 

século XXI.  

Já o grupo C, investigou a jogadora de futebol Marta, maior artilheira da seleção 

brasileira, contando entre as seleções masculina e feminina, considerada por seis vezes a 

melhor futebolista do mundo, e que mesmo diante de maiores feitos que seus colegas, 

não tem o salário igual ao de jogadores homens. Inclusive, ela não aceita ser patrocinada 

por valores inferiores de outros atletas e em suas aparições sempre enaltece a força e o 

valor de fato e de direito que as mulheres tem. 

O grupo D apresentou-nos o caso da vereadora Marielle Franco: mulher, negra, 

mãe, feminista, vítima de um cruel homicídio, interrompendo seu belíssimo trabalho em 

prol das causas das mulheres negras de periferia. Uma das poucas mulheres do cenário 

político brasileiro que sempre defendeu a causa de uma sociedade mais justa.    

E por último o grupo E, apresentaram a ex-Presidente Dilma Rousseff, primeira 

mulher eleita de forma democrática para o maior cargo do executivo brasileiro. 

Significou muito para a luta das mulheres de combate a violência doméstica, a 

representatividade na política, e a independência financeira da mulher. Ter uma 

presidenta contribuiu para colocar as questões de gênero em pauta. Ela não conseguiu 

concluir seu mandato legítimo, sendo vítima de um golpe que culminou no seu 

impeachment.  

Para encerrar a sequência didática, a partir das observações, e discussões feitas em 

sala confeccionamos um cartaz com imagens das mulheres que foram evidenciadas, 

externando nosso respeito e estima pela história dessas mulheres que são protagonistas, 

mas que ainda não são naturalmente reconhecidas neste papel. O cartaz foi exposto na 

sala para apreciação de toda turma. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo, apresentou-se a metodologia e os resultados de uma sequência 

didática desenvolvida com estudantes do 4° ano ensino fundamental de uma escola 

pública da rede municipal de João Pessoa. Nessa sequência didática, pudemos 

compreender que durante as apresentações os grupos apresentaram suas pesquisadas 
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respeitando e endossando as qualidades de cada uma das mulheres, provando que 

estamos no caminho certo na busca por uma sociedade que valoriza homens e mulheres. 

Além disso, sabemos que infelizmente a sociedade brasileira está distante de 

acabar com essa prática discriminatória a cerca do que é ser mulher ou homem e que as 

mulheres podem e devem fazer qualquer coisa que quiser e tiver vontade. E como 

agentes questionadores levantamos alguns pontos para estudos futuros: será que o 

machismo histórico foi culpado? Por que as mulheres ainda são minoria na política, 

sobretudo em cargos de grande prestígio? A comemoração do dia internacional da 

mulher é suficiente para levantar o debate? 

Essa foi apenas uma simples intervenção no interior de uma sala de aula, mas, 

sabemos que nossa luta como educadores que almeja uma sociedade com equidade e 

sem qualquer tipo de discriminação vai nos conduzir a vários outros debates e reflexões 

que deverão ser colocados no cotidiano da nossa escola. 
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