
"Faz escuro, mas eu canto por que amanhã
vai chegar.

Vem ver comigo companheiro, a cor do
mundo mudar.”
(Thiago de Mello)

Porque os tempos são marcados por violências e intolerâncias, precisamos, cada vez mais,
fortalecer nosso compromisso com a construção de práticas educativas que afirmam uma
cultura de paz e de direitos humanos. A escola não pode se omitir ou silenciar sobre as

manifestações cotidianas de violência física e simbólica contra mulheres e homossexuais.
Tampouco, não assumir posição frente aos discursos que, em nome de uma escola livre de

doutrinação ideológica, impedem o debate aberto e democrático sobre questões que fazem
parte da vida e do dia a dia dos estudantes.

Nesse sentido, esse boletim, em suas diferentes seções, nos convida a refletir sobre práticas e
discursos de uma educação sexista, que, com base em estereótipos de gênero, reforçam e

naturalizam as desigualdades e a discriminação.

Da mesma forma que ações globais influenciam realidades locais, é possível afirmar que
estratégias de criação de uma cultura de paz, capazes de alterar interações específicas, têm o

poder de afetar microcontextos. Pequenas ações cotidianas, tais como: não reforçar a
diferenciação de cores, brinquedos e brincadeiras, estimular meninos e meninas a realizarem
atividades em conjunto, dar visibilidade ao protagonismo feminino ou valorizar outras formas

de reconhecimento social, livres de estereótipos, contribuem para a equidade de gênero,
condição fundamental para a construção de tempos mais coloridos e felizes.
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Desconstruindo a educação sexista

“ Seja na letra de uma música, nas diferentes formas de
representações midiáticas, no marketing do consumo, nas
prateleiras de uma loja de brinquedo... Tudo o que é
associado à masculinidade expressa poder, saber e força. E
que tudo o que se refere à mulher caracteriza-se pela
impotência, submissão e inferioridade. Aparentemente,
contrastes sexistas nesses moldes igualam homem e
mulher, mas, vistos com criticidade, eles perpetram o
desrespeito às diferenças, cravam a desigualdade entre os
sexos e imprimem a injustiça nas relações entre homem e
mulher.

A sociedade cria, legitima e mantém papéis sociais
identificados com os sexos e os veste feitos camisas-de-
força nas crianças desde muito cedo. As crianças não são
acolhidas pelo que elas são, mas pelo que a sociedade
adulta quer que elas sejam. Daí o aprendizado sexista,
desde cedo.

Na escola a visão sexista de mundo se materializa na fila
das meninas, nas salas ou carteiras reservadas para elas e
nas listas de chamadas não elaboradas em ordem
alfabética; nos materiais didáticos de cunho sexista e na
postura dos profissionais da educação que são exemplo da
divisão sexual entre as pessoas, dos preconceitos a eles
correlatos, os quais são até socialmente incentivados. E o
menino, que ouviu da própria mãe a frase que diz que
homem não chora, é forte, e a menina, que escutou dos
pais a ideia de que menina é recatada e deve ser sensível,
vivenciam o prolongamento nos espaços escolares do
aprendizado de que o mundo é machocêntrico, e, por
extensão, branco e proprietarista.” Extraído de “ Por uma
educação não sexista” , de Wilson Correia. Disponível em
http://brasilescola.uol.com.br/equipe/wilson-correia.htm.
Acesso em 11 de julho de 2016).

“ A democracia e os direitos individuais estão sendo
ameaçados por ofensivas contra o que vem sendo
chamado de “ ideologia de gênero” . Trata-se da ação
retrógrada, orquestrada, de alguns grupos religiosos na
política. Embora se digam contra uma “ ideologia” , atuam
para frear e interromper a consolidação de valores básicos
da democracia, como o tratamento igual aos indivíduos
independentemente do que os singulariza e a promoção,
no ambiente escolar, do respeito à pluralidade e
diversidade que caracter izam as sociedades
contemporâneas.

O termo “ ideologia de gênero” não está presente no

(

Ideologia de gênero e teoria de
gênero: colocando os pingos nos is

contexto das Teorias de gênero. Essa expressão foi criada
no interior de alguns discursos. Trata-se de uma
interpretação equivocada e confusa que não reflete o
entendimento de gênero presente na educação
e na escolarização brasileira.” (Extraído do texto
“ Ideologia de gênero? explicando as confusões
teóricas ” , de J imena Furlani , disponível em

. Acesso em 11/07/2016).

“ Os movimentos sociais que têm o gênero como parte
da sua agenda denunciaram e continuam a denunciar o
fato de que alguns indivíduos, pelas suas características,
têm menos chances do que outros de ser respeitados e são
alvos de violências e humilhações cotidianas. A violência
contra as mulheres, por exemplo, está, em grande medida,
associada à busca do controle dos homens sobre elas.
Violência esta que pode ser reforçada por práticas
educativas sexistas.

No ambiente escolar, essas formas de discriminação e
desvalorização produzem sofrimentos e reduzem o
aproveitamento de muitas crianças. É também no
processo de socialização, em que a escola tem um papel
fundamental, que podem ser ativadas concepções
democráticas da vida ou reforçados preconceitos. As
crianças são objeto de práticas menos ou mais tolerantes e
igualitárias, mas são também sujeitos na sua reprodução. A
importância da educação para a igualdade e a diversidade
é, portanto, dupla. Ela pode orientar a atuação de
professoras/es e alunas/os, de forma que diminua o
sofrimento dos indivíduos que veem o valor das suas vidas
reduzido - meninas que estão sujeitas a estupro e abuso,
meninas e meninos agredidos em razão de sua identidade
sexual ou dos arranjos familiares de que fazem parte - e ela
nos dá a esperança de que poderemos ter, nas crianças,
agentes na construção de relações mais respeitosas, de
uma sociedade mais igualitária.

O que está em questão é se teremos diretrizes
educacionais orientadas para a igualdade, a tolerância e a
diversidade ou fundadas em noções de superioridade, em
visões exclusivistas e excludentes. De maneira mais ampla,
o que está em questão nesse momento é a nossa
democracia e a capacidade que teremos, como
sociedade, de garantir o respeito aos direitos individuais.”
(Extraído do artigo de Flávia Biroli disponível em

.
Acesso em 11/07/2016).

https://issuu.com/linoperes/docs/_esclarecendo_-
_ideologia_de_g__ner

http://www.revistaforum.com.br/2015/06/30/o-que-esta-
por-tras-do-boicote-religioso-a-ideologia-de-genero/

,

Discutir as relações de gênero: educar
para a diversidade e a igualdade.

Sob a forma de fragmentos, apresentaremos alguns aspectos fundamentais no debate
sobre a desigualdade de gênero, sobretudo, quando pensamos na importância da

escola para a desconstrução dos estereótipos e das relaçõesque promovam a
superioridade de um grupo relativamente a outro.



Nessa atividade, a ideia é dar visibilidade ao protagonismo das
mulheres, em geral, pouco presentenos livros de História e em
diversos aspectos da vida social e cultural.

Iniciar a conversa solicitando aos/às alunos/as que deem exemplos
de personalidades femininas na História do Brasil ou que tenham se
destacado em diferentes manifestações artísticas e culturais.

Conduzir o debate evidenciando a invisibilidade da mulher nos
processos históricos e em diversos setores da vida social, marcada por
uma cultura patriarcal, explicando o significado desses conceitos.

Se considerar adequado à faixa etária e às características da turma,
apresentar o vídeo Mulheres do Brasil, presente!, disponível no
youtube. Outras sugestões: cantar músicas que falem da importância
das mulheres ou fazer uma busca na internet, utilizando exemplos de
personalidades femininas ou palavras-chave sugeridas pelo/a
educador/a e pelos estudantes.

Como desdobramento, solicitar que pesquisem a vida de mulheres
que tiveram papel relevantes na História, nos movimentos feminista,
nas lutas por direitos humanos, nas artes, na ciência etc.

Solicitar que apresentem o resultado da pesquisa para a turma.
Seria interessante que a turma escolhesse um título para esse segundo
momento da atividade. Caso, seja possível, estimulá-los/as a utilizar

NTCIs na produção e apresentação dos trabalhos.

Essa atividade, a partir de exemplos de representações do feminino na mídia, em outros
discursos e práticas sociais, favorece a reflexão sobre a cultura machista e a necessidade de
reconhecer a igualdade de gênero como um direito humano fundamental para a construção de
uma cultura de paz.

Organizar a turma em círculo e dispor imagens, frases, palavras, ditados populares, versos de
música, charges, manchetes de jornais/revistas que estimulem a refletir sobre os comportamentos
masculino e feminino na sociedade e expressem as seguintes representações da mulher.

Mãe, esposa e dona de casa.

Mulheres que sofrem agressões físicas, verbais e psicológicas.

Preocupação com a forma física para adequar-se a um padrão de beleza considerado ideal.

Mulheres que acumulam uma dupla jornada de trabalho dentro e fora de casa, realizando
múltiplas tarefas.

Mulheres que lutam por seus direitos e que não se submetem aos modelos e padrões
machistas impostos pela sociedade.

Dispor os materiais no centro do círculo e solicitar que passeiem entre eles e escolham aquele
que mais lhe chama a atenção, seja por considerar mais significativo ou por rejeitar a ideia que
transmite.

Em seguida, convidar que, voluntariamente, compartilhem as razões de suas escolhas.

O/a educador/a deve estimular o debate sobre as diferentes representações dos papéis dos
homens e das mulheres e ficar atento/a para perceber as crenças, valores e opiniões dos/as
alunos/as. Importante, também, questioná-los/as e interferir com explicações e informações sobre
a desigualdade de gênero, a violência contra as mulheres e como a igualdade de gênero pode
contribuir para uma sociedade mais justa e feliz.

Como fechamento, solicitar que, em grupos, a partir das diferentes representações da mulher
discutidas anteriormente, produzam um texto, um esquete, uma música, desenho, cartazes ou
qualquer outro recurso escolhido para questionar o machismo e promover a igualdade de gênero.

Montar um mural, preferencialmente em local visível, a fim de a compartilhar as produções da
turma com os demais colegas da escola.

Cara educadora e educador, nesse espaço, reafirmando a ideia de que a escola é um espaço privilegiado para promover uma cultura de paz e de
direitos humanos, propomos algumas atividades que favorecem a construção de relações igualitárias entre homens e mulheres.

Lembramos, uma vez mais, que, embora delimitadas em séries, as atividades aqui propostas servem de inspiração para outras situações e devem ser
adequadas às características dos/as alunos/as.

Aproveitando o clima das Olimpíadas, essa atividade ajuda a discutir o sexismo presente
nas brincadeiras e brinquedos infantis. Busca também estimular a realização de jogos em
conjunto, combatendo a rivalidade entre os sexos, mostrando que meninas e meninos
podem realizar as mesmas atividades e são iguais em direitos e obrigações.

Iniciar a conversa perguntando: Há brincadeiras e brinquedos só para meninos? Há
brincadeiras e brinquedos só para meninas? Meninas e meninos podem brincar das mesmas
coisas e com os mesmos brinquedos? Por que sim? Porque não? Indagar sobre as
brincadeiras em casa e na escola e pedir que contem experiências a respeito.

Quando sentir que estão envolvidos/as, convidá-los a preencher o esquema abaixo com
exemplos de brincadeiras/ jogos e brinquedos de menina, de menino e para ambos.

Se as crianças já souberem escrever, pedir que escrevam. Se ainda não, o/a educador/a
escreve por elas.

Pedir que expliquem os motivos de suas escolhas. Explorar as certezas e as possíveis
contradições entre as opiniões, buscando desestabilizar as concepções sexistas e desvelar
outros modos de ser e de brincar das crianças.

De acordo com a faixa etária da turma, o/a educador/a escolhe ou propõe
brincadeiras/jogos ou brinquedos para brincarem/jogarem junt@s.

Como desdobramento, solicitar que tragam imagens e notícias de atletas mulheres nas
Olimpíadas de 2016. Fazer um mural, destacando o protagonismo feminino nos esportes,
em especial, naqueles considerados masculinos.

Ensino Fundamental
1º, 2º, 3º e 4º anos

Ensino Fundamental
5º, 6º e 7º anos

Ensino Fundamental
8º e 9º anos

Finalmente, em abril desse ano, as famílias da Vila Autódromo que
resistiram às remoções impostas pela prefeitura, em função das obras das

Olimpíadas, tiveram seu direito à moradia reconhecido.

Nessa luta, Dona Penha teve uma participação fundamental. Resistiu
corajosamente às agressões físicas, à demolição de sua casa, afirmando que

e que “
.(agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-

humanos/noticia/2016-06/familias-da-vila-autodromo-comemoram-
vitória-da-resistencia-com. Acesso em 08/07/2016).

“direito não se compra nem se vende” todos/as precisamos ter
cidades melhores”

Livros infantis e filmes sobre
relações de gênero:

Biblioteca/Textos
Multimídia/Cinedicas
Observatório de Educação em
Direitos Humanos em Foco.

Acesse, respectivamente, os ícones
na Internete

no site do

,
vídeo produzido pela ONUMulher,
disponível no Youtube.

“Pai, me ajude: nasci mulher”

Temos
Direito!

Manifestamos nosso apoio aos/às professores/as, alunos/as
e funcionários rede estadual de ensino e da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro que, desde março de 2016, por
meio da greve e do movimento de ocupação das escolas
desenvolvem uma luta incansável em defesa da educação e
por melhores condições de ensino.

Nesse sentido, agradecemos a participação de todos/as no
Seminário Nacional do Movimento Socioeducativo no dia
02 de julho, em especial, dos/as estudantes do grêmio do
Colégio Teresiano e representantes do movimento de
ocupação de escolas de Campinas e do Rio de Janeiro.
Parabéns! Que bela aula de cidadania crítica e participativa
vocês nos deram!

,

Mosaico

Salve, Dona Penha!
Exemplo de luta

na defesa do direito
à moradia digna.

Foto: Akemi Nitahara/
Agência Brasil

Materiais para os/as professores/as,
disponíveis na internet:

“Vamos conversar?”

“Disposições Legislativas sobre
Gênero na Educação: guia prático
para escolas e educadoras/es”.

Cartilha de
enfrentamento da violência
doméstica e familiar contra as
mulheres.

Sugestões de autoras/es:

Marília Pinto de Carvalho

Guacira Lopes

, vasta
produção sobre relações de gênero
e educação escolar.

, reconhecida no
campo dos estudos sobre gênero,
sexualidade e educação. Boa dica é
assisti-la na entrevista do programa
“ Nós da Educação, da TV Paulo
Freire, disponível no Youtube.


