
Fórum Mundial de Educação Pedagogia, Região Metropolitana e Periferias 

Canoas / Rio Grande do Sul – Brasil  

21, 22 e 23 de Janeiro de 2014 

 

Educação, Direitos Humanos e Cultura da Paz 

 

Por: Danielly Spósito  

 

 

Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de expor algumas ideias e devaneios que 

estamos construindo ao longo de nossa jornada como grupo de pesquisa e pessoas 

militantes dos Direitos Humanos. Ou 

seja, não apenas vou expressar ideias de 

minha cabeça, indago questões que 

estamos debatendo em alguns espaços 

coletivos, como GEMA e GRUPP, que 

são grupos de pesquisa na área de 

gênero, políticas públicas e educação. 

 

Em segundo lugar quero dar as boas 

vindas para todos e todas aqui presentes e registrar a importância de nosso debate neste 

grupo de trabalho por que é a partir dele que serão expostos no coletivo (neste caso na 

plenária final) um conjunto de considerações sobre o tema que tratamos no GT. 

 

Bom, quando fui convidada para esse GT aceitei a proposta sem hesitar. Especialmente por 

que acredito que os espaços políticos e coletivos de diálogo, de socialização, precisam ser 

alimentados pela perspectiva feminista. E aí o tema do FME (Pedagogia, Região 

Metropolitana e Periferias) traz à tona algumas indagações. E daí peço atenção a estas 

perguntas: Quais os "lugares" que mulheres e homens ocupam na esfera da educação 

formal e informal? De que forma o modelo de educação patriarcal e heteronormativo 

impacta em nossa sociedade? 

 



Pois bem, trarei algumas questões sinalizadas por algumas autoras como por exemplo 

Guacira Louro. Em sua livro Gênero, sexualidade e educação, Louro (1997) sinaliza o 

papel que a escola vem exercendo. Ou seja, a escola hegemônica é um espaço que fomenta 

a divisão dos sujeitos, através de mecanismos de classificação, ordenamento e 

hierarquização. Sua estrutura organizativa, seu currículo, sua estrutura física, arranjos etc. 

dão sentido na construção de sujeitos e relações assimétricas. 

 

Essa escola hegemônica está alicerçada em um modelo que classificamos como: 

capitalista, patriarcal, racista e heteronormativo. E nesse sentido corrobora na, não tão 

“sutil”, “fabricação” de sujeitos, como nos mostrou Alan Parker, em 1982, através do filme 

The Wall. Quem não conhece as belíssimas cenas do filme, que parece estar sempre na 

ordem do dia, bem atual etc. 

 

Mas bem, onde entram mulheres e homens no processo educacional? A verdade é que nos 

basta refletir sobre a constituição/construção de um homem ou uma mulher. Homens e 

mulheres se constroem cotidianamente e nesse cotidiano as relações se baseiam em uma 

oposição binária que determinam diferenças sexuais (entre macho e fêmea) e atributos 

(masculino e feminino) que respondem a categoria relacional de gênero. Então, quando um 

bebê está sendo gestado uma das primeiras preocupações é: qual o sexo? Mas, ora, para 

que saber o sexo? Será que isso difere na forma que vamos tratar ou amar esse bebê? Pois, 

acredito que somos conhecedores e conhecedoras de que em alguns países sim, há uma 

profunda diferença em nascer varão ou fêmea. Em alguns países os casos de abortos de 

fetos femininos, os conhecidos abortos seletivos, é um fenômeno preocupante (Índia e 

China). Em outros, nascer mulher é uma doença, ou, ser mulher é estar em constante risco 

de vivenciar violências
1
. Vale aqui lembrar que historicamente há muitos países em 

conflito que utilizam o estupro como arma de guera (a exemplo do Congo, Bosnia, 

Colômbia, mulheres indígenas dos EUA
2
). 

 

Mas sigamos adiante. Claro que, geralmente, se quer saber o sexo da criança antes dela  

                                                 
1 No Brasil, cresceu ,em 2013, os casos de estupros. Foram registrados 50,6 mil casos. 

2 Por muitos anos, as mulheres indígenas realizaram campanhas para que a justiça atendesse melhor as 

sobreviventes de estupro. Juntas, em 2007, denunciaram a prática disseminada de violência sexual contra 
essas mulheres em um relatório chamado Labirinto de Injustiça. O documento mostrou como os 
agressores – geralmente, homens não-indígenas – deixavam de ser responsabilizados por seus crimes. E 
revelou os motivos porque isso acontecia. Uma mudança verdadeira ocorreu somente em 2010, quando os 
EUA adotaram a Lei de Ordem Pública Tribal, que renovou as esperanças das mulheres indígenas. 



nascer. Se falamos em Brasil, classe média etc. é importante saber o sexo pois o enxoval 

precisa ser comprado, o quarto decorado etc. Mas é bom deixar marcado que falamos de 

uma classe social x, e que não todas famílias brasileiras possuem esse direito de comprar 

enxoval, decorar quarto etc. Mas, saber o sexo é determinar uma cor para menina e outra 

para menino. O azul do céu, do mar é o que simbolicamente representa algo ilimitado, a 

liberdade de ir e vir, de navegar etc. E o rosa? Representa uma flor, delicada, sensível e que 

precisa ser protegida. Ou seja, em nossa sociedade, hegemonicamente aos meninos está 

reservado o lugar daquele que não tem limites para sonhar, o lugar do público, da esfera 

pública; enquanto que para as meninas está reservado o lugar do cuidado, da maternidade, 

da submissão, o lugar do privado, da esfera privada-doméstica. 

 

Em nosso processo de socialização há quarto que são decorados com aviões, carros de 

corrida; enquanto que outros com aqueles ursinhos fofinhos, ou animais indefesos, ou 

flores etc. Com isso, não precisamos dizer o sexo da criança pois ele já está sendo 

anunciado. De forma “sutil” recorremos a meios como lembrancinhas, quadro na porta da 

maternidade, cor de roupas etc. para identificar a nossa filha ou filho. 

 

Mas será que depois aquele bebê vai ter liberdade para se desenvolver plenamente? Daí 

perguntamos, que brinquedos presenteamos nossas crianças? Como estão organizados 

aqueles catálogos das lojas de departamentos? Será que “sutilmente” impõe o que é 

presentes para meninos e meninas? Como os brinquedos estão organizados nas lojas? E as 

roupas? Será que facilmente encontramos o rosa fazendo referência a um ambiente de 

roupas para meninos? O que nossa sociedade diz? Mas devemos nos perguntar também: o 

que estamos favorecendo? Será que contribuimos “sutilmente” com essa naturalização de 

relações assimétricas? 

 

Em primeiro lugar acreditamos que precisamos nos posicionar. Não dá pra apontar os 

“erros/equívocos” das instituições, das pessoas, da sociedade fazendo de conta que não 

somos parte disso. Não há neutralidade na vida. Cada um/a de nós se possiciona e atua 

como pode, como deseja e como acredita. Ora, minha irmã não vê nada demais na escola 

exigir que meninas usem saias e meninos bermudas, mas desde nosso olhar talvez ela  

precise rever conceitos e valores. 

 



Estive durante um ano facilitando um diálogo (dando aula) sobre gênero e pesquisa, para 

professoras do ensino infantil. Primeiro pontuo aqui que na turma completa tínhamos 

apenas um homem, todas as demais eram mulheres. E com certeza ele era o que mais tinha 

domínio da fala e o que mais era escutado, talvez o simples fato de ser homem o ajudou a 

isso. Mas enfim, quando começamos o ano a ideia das “meninas” sobre ser homem e 

mulher era a de que havia sim brinquedos, brincadeiras, comportamentos adequados para 

meninos e meninas. Elas, movidas pelo “automático”, determinavam o espaço dessas 

crianças brincarem.  

 

Mas uma delas, me contou uma história interessante: disse que na escola, no momento de 

intervalo, as meninas “brincavam” com esmaltes. Todos os dias ela proibia um dos 

meninos de ir brincar de pintar unhas com elas, sempre estimulando que ele fosse brincar 

com seus amiguinhos, jogar bola, brincar de luta etc. Até que um dia, essa professora 

estava distraída e não percebeu que o menino tinha pintado suas unhas. E imagine a 

cor....vermelho intenso.  

 

Desesperada e pensando no que o pai dessa criança ia dizer sobre a escola, pegou a criança 

pela mão e procurou acetona pra tirar aquela coisa “horrível” da unha do menino. E a 

criança, quase pendurada pela professora, chorando disse: não tia, não tia, é da ferrarri, é 

da ferrarri. E ela sem entender perguntou e o menino disse: é que tá igual ao carrinho da 

ferrarri, igual a esse. A professora ficou atônita e soltou a criança. Tomou uma decisão.  

 

A professora chamou o pai para conversar e explicou para ele a situação. O pai escutou 

embora não tenha aceitado a ideia de ter uma filho varão com as unhas pintadas de 

vermelho. Ele ficou pensativo, refletindo as questões colocadas pela professora e se foi. O 

melhor de tudo é que no outro dia a criança chegou mostrando para suas “amiguinhas de 

pintura” o esmalte vermelho que o pai deu. Ele conseguiu refletir e ver que isso não iria 

alterar o caráter de seu filho. Mas e os demais meninos? E os pais e mães de seus 

amiguinhos e amiguinhas? Como será que reagiram a isso? Será que foi permitido que essa 

criança andasse com queria, como desejava? Ou repetiu-se o que vemos no curtametragem 

Vestido Nuevo
3
. Mario sendo abordado pela professora, por todos/as por usar um vestido 

no dia do carnaval de sua escola. No curta sua amiguinha diz: você não pode vertirse de 

                                                 
3 Sergi Pérez, 2008, Espanha. 



menina, nem pintar as unhas. É ilegal. Em casa pode, mas fora não pode por que os 

meninos não se vestem de meninas. 

 

Nessa experiência, a professora deu uma lição. Mostrou que é importante ir além das 

ações, comportamentos e práticas sociais consideradas de meninos ou de meninas. Que 

legitimar essa oposição binária é limitar demasiadamente o que é ser homem ou mulher. 

Ela traz à tona um problema de fundo, a escola não mudou tão rapidamente como o resto 

da sociedade. A escola segue com um olhar parcializado, não entendemos para que estuda-

se isso ou aquilo, apenas é reproduzido: algum dia você pode necessitar. 

 

Desestabilizar as relações de gênero é uma forma de cultivar a paz! Especialmente por que 

tenta tirar mulheres e homens de lugares que parecem cômodos para nossa sociedade. Tirar 

homens do lugar de macho, dominador, chefe de família, quase onipotente (que quase 

nunca possuem defeitos ou adoecem não é?!) poderia ajudar a reduzir o número absurdo de 

homens negros e pobres que morrem por causas externas (assassinato, suicídio e acidente 

de transito), pode, talvez ajudar que esses homens vejam a importância do autocuidado 

(com sua saúde) e do cuidado com o/a outro/a (filho/a, companheiro/a, família etc). De 

compartilhar as tarefas de uma casa, e não apenas “ajudar”. 

 

Quem sabe uma educação não sexista, uma educação feminista, possa contribuir para que o 

número de mulheres em situação de violência reduza, que abortos não sejam causas de 

mortes, que as mulheres possam andar pelas ruas com as roupas que desejar sem correr 

risco de sofrer violências, que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades para 

desenvolver suas competências e realizar seus desejos. 

 

Investir em uma educação feminista e libertária é garantir que Carla, que nasceu homem e 

é transexual possa terminar o ensino médio. Que seus amigos e amigas, professores e 

professoras possam acolher Carlos sem discriminar. Sem expulsá-la “sutilmente” da escola, 

da universidade e da sociedade. A transexualidade, por exemplo, é mais um desafio. O que 

fazer? Acolher ou fazer de conta que não vemos o processo de expulsão cotidiano das 

pessoas transexuais? 

 

Será que estamos (em nossas vidas, escolas, casas, famílias, trabalhos etc.) educando para a 



liberdade? Educando para a paz? A paz pode vir de forma forçada, mas ela não 

permanecerá à força. E como diz  Virginia Wolf  “não se tem paz evitando a vida”, sigamos 

adiante na perspectiva de enfrentar e superar os desafios. 

 

 

 

 

 


