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Introdução 
 

Ao pensarmos em um dos contatos mais próximos que temos na infância e na 

adolescência com outros indivíduos, além dos que constituem a nossa família, este acontece 

na escola. A convivência com o outro, a percepção de uma realidade diferente da que até 

então estávamos habituados, todo um leque de novas vivências começa a surgir a partir dessa 

inserção, desde como nos enxergamos até, por conseguinte, como o outro nos enxerga, a 

partir dessa vivência escolar.  

Quando nos atemos a pesquisar o espaço escolar, abrem-se os mais diversos ambientes 

presentes nesta instituição e, deste modo, as diversas relações com as pessoas que a 

constituem, desde os professores, diretores, funcionários, a dona da cantina. Todo esse espaço 

e as relações inseridas neste meio constituem parte da problemática aqui abordada: as relações 

que acontecem dentro da escola (e a partir dela) acabam por se reproduzir muros a fora. É 

entendendo da enorme importância que o espaço escolar possui na formação do indivíduo que 

nos surge a necessidade desta pesquisa. 

O filósofo inglês John Locke (1999), em suas inúmeras contribuições sobre a 

construção das ideias, nos apresenta o que por sua vez seria o ser humano e sua tábula rasa, ou 

seja, sua folha em branco, sem nenhuma escrita sobre quem será; sobre suas escolhas e muito 

menos o conhecimento da vivência enquanto ser social. Mesmo compreendendo que alguns 

pesquisadores contraponham a ideia de Locke e, por sua vez tragam a noção da existência do 

inato (Rogers, 1972) durante nossa pesquisa utilizamos um olhar de compreensão acerca da 

construção do individuo e da contribuição do espaço escolar para a escrita desta “folha em 

branco”. Segundo Mizukami (2010, p. 8), 

 

O homem é considerado como inserido num mundo que irá conhecer através 
de informações que lhe serão fornecidas e que se decidiu serem as mais 
importantes e úteis para ele. É um receptor passivo até que, repleto das 
informações necessárias, pode repeti-las a outros que ainda não as possuam, 
assim como pode ser ciente em sua profissão, quando de posse dessas 
informações e conteúdos. O homem, no inicio de sua vida, é considerado 
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uma espécie de tábula rasa, na qual são impressas, progressivamente, 
imagens e informações fornecidas pelo ambiente. 

 

Ou seja, quando percebemos que existe uma seletividade de conhecimentos e 

percebemos a escola como um dos primordiais espaços de ensino, entende-se por sua vez que 

ela contribui grandemente para a construção da hierarquia de gênero, a partir do momento em 

que as escolhas e as seleções sobre como ministrar os conteúdos e, por conseguinte, estipular 

como as relações entre meninos e meninas se dão, acaba por reafirmar o que Bourdieu vai 

chamar de habitus. 

 

A divisão entre os sexos parece estar "na ordem das coisas", como se diz por 
vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está 
presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por 
exemplo, cujas partes são todas "sexuadas"), em todo o mundo social e, em 
estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como 
sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação (BOURDIEU, 
2010, p. 17). 
 

Desta forma, a naturalização estabelecida na divisão dos “sexos”, a objetivação dessa 

hierarquia a partir do habitus, ou seja, daquilo que nos foi/é estabelecido com caráter 

costumeiro, normativo, influencia diretamente as ações exercidas no meio social, a partir 

desta ideia de divisão e, em seguida, hierarquização. É por sua vez, diante desta dicotomia 

disciplinar que percebemos o exercício de poder sobre o feminino e a afirmação da 

necessidade de moldar o comportamento para requisitos de uma sociedade disciplinar 

(FOUCAULT, 1987). 

Percebemos defronte a essas concepções de disciplinaridade que a escola aparece 

enquanto um Aparelho Ideológico do Estado (ALTHUSSER, 1985): partindo das mais 

diversas construções ideológicas, sejam elas para “produzir” um trabalhador mecanizado, 

vigente do patriarcado, ou mesmo para a construção dos mais distintos modos de reprodução 

do poder da classe dominante. 

Diante desse aparato de ideias, compreendemos a real necessidade de analisarmos como 

o espaço escolar acaba sendo norteador e construtor da hierarquia de gênero, a partir do 

momento em que percebemos a grande importância e influência deste espaço na formação do 

indivíduo enquanto menino/homem, menina/mulher, feminino/masculino, e como tal espaço 

acaba por exercer um poder sobre o corpo e o ser feminino, assim “lapidá-lo” ao bel-prazer de 

uma sociedade predominantemente androcêntrica, colocando o “ser masculino” degraus 

acima na construção da hierarquia de gênero. 
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Os degraus do gênero: entre os tropeços e as subidas 

 

Para que possamos adentrar a discussão sobre as relações de gênero dentro do espaço 

escolar, pensamos ser necessário explicitar o que entendemos aqui por hierarquia de gênero. 

Na mais corriqueira das pesquisas, podemos perceber alguns significados, segundo o 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa
2 e suas três principais definições do que seria a 

hierarquia, ele nos remete que a hierarquia é, por sua vez, a “Subordinação de certos poderes 

uns aos outros”, a “Classificação ou ordenação segundo determinados critérios”, e/ou 

“Organização segundo vários graus de poder e subordinação”. A partir dessas 

(re)significações,  percebemos que a hierarquia de gênero acaba por estar mais explicitada  em 

uma delas, ou seja, na organização segundo vários graus de poder e subordinação, pois é 

diante das relações de poder sobre o feminino que se constitui tal perspectiva real de 

desigualdade. 

A abordagem aqui não consiste em reafirmarmos a hierarquia, nem muito menos 

compreendê-la como algo irreversível, pelo contrário, a discussão acerca da problemática 

aparece justamente para que percebamos os espaços que reafirmam tal realidade, para que 

assim o movimento de desconstrução se reafirme. Segundo Alves (2011), constituiu-se a 

partir das diversas culturas a noção de diferenciação de comportamentos de meninas e 

meninos, estipulando das mais diversas formas o modo de “se construir” no meio social, 

sendo a mulher uma reprodutora e o homem produtor (primordial). Frente à provocação sobre 

a hierarquia, se elabora uma nova percepção sobre como ela se afirma, é reconhecendo a sua 

existência que aumentamos as possibilidades de desconstrução da sua essência, a qual possui 

um considerável agente: o espaço escolar. 

De acordo com Joan Scott (1995, p. 86) “o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder”. Mesmo compreendendo que esse “conceito” do 

que constitui um gênero é apenas um dos diversos, tomamos esta definição como essencial 

para este trabalho por presumir que, no contato social com o espaço escolar, a hierarquia é 

constituída a partir dessas diferenças entre os sexos e, por conseguinte, na diferenciação dos 

gêneros, constituindo uma imposição sobre o outro, um exercício de poder no qual é imposto 

um comportamento diferenciado para meninos e meninas. 

                                                           
2 Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/hierarquia>  Acesso em 21 set. 2017. 
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Conceituando brevemente o que constitui uma hierarquia e, subsequente, o que constitui 

o gênero, compreendemos por sua vez que a hierarquia de gênero se estabelece inicialmente 

em uma diferenciação entre os sexos e é a partir desta diferenciação que relações de poder do 

masculino sobre o feminino se estabelecem. A ideia de submissão ergue degraus e o feminino 

acaba por ser submetida a esta desigualdade (o degrau abaixo). É diante destes 

questionamentos e imposições que abordaremos seguidamente como a “lapidação” do corpo 

da menina/mulher dentro do espaço escolar atribui inúmeras contribuições para a firmação da 

hierarquia de gênero enquanto um habitus. 

 

“Lapidando” o corpo feminino: o dispositivo do “não pode” 

 

“Lembremos: o corpo, não é só um corpo” 
(GOELLNER, 2003, p.37). 

 

Quando pensamos na contribuição de qualquer que seja o espaço ou indivíduos para a 

hierarquia de gênero, percebemos ser de infinda importância analisar um dos primordiais 

campos desta “construção”, o corpo. Partindo da ideia da produção do corpo cultural proposto 

por Goellner (2003), compreendemos a necessidade de desnaturalizar o corpo e percebê-lo 

enquanto uma construção cultural, no qual se reflete toda uma conjuntura social, política, 

espacial, entre muitas outras, portanto “Mais que um dado natural cuja materialidade nos 

presentifica no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes 

marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc.” 

(GOELLNER, 2003, p. 28). 

É percebendo o corpo e as mais diversas formas de concebê-lo que entendemos como a 

cultura influencia a criação de um ideal social, Foucault (1999) enfatiza como em uma 

sociedade disciplinar o corpo é algo sedento a modificações, as quais estão diretamente 

relacionadas com o espaço e a cultura onde está inserido. Tal condicionamento do corpo se 

estabelece através dos inúmeros espaços vigentes da propagação dessas relações de poder, 

como e para o quê o corpo vai ser “utilizado”. Quando a diferença corporal entre 

menina/mulher, menino/homem, feminino/masculino é exaltada culturalmente por um ou 

vários meios sociais, as relações e o desrespeito sobre o corpo, que em detrimento destas 

diferenciações foram inferiorizados, acabam por se intensificarem. 

É estabelecendo essa separação entre os sexos que surge a normatização das diferenças, 

o comportamento disciplinar começa a ser condicionado de maneiras diferentes para meninos 
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e meninas, diante disso, os aparelhos ideológicos do estado colaboram com o processo social 

de naturalização dessa hierarquia de gênero. 

 

O “masculino” e o “feminino” são criações culturais, como tal, são 
comportamentos apreendidos através do processo de socialização que 
condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais 
específicas e diversas. Essa aprendizagem é um processo social. Aprendemos 
a ser homens e mulheres e a aceitar como “naturais” as relações de poder 
entre os sexos (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 55). 

 

Ou seja, podemos perceber que a aprendizagem é um processo social, logo como ela se 

estabelece e os meios que a constituem e utilizam tem contribuição significativa na hierarquia 

de gênero. É diante da importância e da influência que a aprendizagem possui, na escrita da 

tábula rasa/folha em branco do indivíduo, que percebemos como a escola e o espaço escolar 

possuem um significativo privilégio na construção da sociedade, sendo assim ela pode incutir 

hábitos e valores que subsidie ou dificulte a desconstrução de comportamentos normatizados. 

Porém, é compreendendo a importância da escola na produção dos corpos que Goellner 

(2003, p. 37) afirma: “uma educação suficientemente eficiente na produção de corpos capazes 

de expressar e exibir os signos, as normas e as marcas corporais da sociedade industrial 

evidenciando, inclusive as distinções de classe”. É a produção do que Bourdieu (2010) chama 

de “o corpo para o Outro”, sendo, neste caso, Outros. 

Quando compreendemos como a disciplina é estabelecida, a sociedade e as relações de 

poder sobre os indivíduos se estabelecem em um processo que acarreta tempo, normatização, 

conhecimentos específicos, e “adestramento”, a partir do posicionamento de Foucault (1999, 

p. 195), o qual diz que:  

 

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de 
retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para 
reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Em vez  
de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está submetido, separa, 
analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição até às 
singularidades necessárias e suficientes.  
 
 

E diante disso, decorremos nossa pesquisa acerca do espaço escolar, e sua contribuição 

na hierarquia de gênero, utilizando-se da “lapidação” do corpo cultural, da aprendizagem 

sobre o ser social, da linguagem e da utilização da violência simbólica. 
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O espaço escolar: as aulas, o recreio e o silêncio 
 
 

Quando retomamos nossas lembranças sobre todas as relações humanas que 

aconteceram/acontecem dentro do espaço escolar, percebemos como grande parte da nossa 

formação individual é constituída dentro destes muros. A condição de estar sozinho(a) em 

outro espaço, sem representações familiares, acaba por desencadear novas relações e 

percepções do mundo social. Esses novos contatos e aprendizados contribuem 

consideravelmente na relação indivíduo e sociedade. 

Quando Althusser (1985) constitui o olhar sobre os aparelhos ideológicos do estado, e 

nos aponta a escola como um dos aparelhos de maior importância na construção e 

manipulação da ideologia capitalista e patriarcal, entendendo-se por sua vez como e por que 

da escola ser tão importante, já que ela se faz presente desde a infância e nos acompanha 

durante muitos anos. No Brasil, por exemplo, passamos cerca de treze anos na escola, ou seja, 

é nesse espaço que temos a construção da nossa linguagem, do nosso conhecimento, de alguns 

dos nossos posicionamentos, é também onde construímos ideias. É sensato reconhecermos 

que a realidade familiar, questões de desigualdade social e a cultura com a qual o indivíduo 

tem contato também tem papel importante nesta construção, mas é por compreendermos tais 

aspectos que ressaltamos como o espaço escolar contribui na mudança ou na afirmação da 

hierarquia de gênero. 

 

Aprendem-se na escola as “regras” e conhecimentos do bom 
comportamento, isto é as conveniências que devem ser observadas por todo 
agente da divisão do trabalho conforme o posto que ele esteja “destinado” a 
ocupar; as regras de moral e de consciência cívica e profissional 
(ALTHUSSER, 1985, p. 58). 

 
Reconhecendo que é na escola onde inúmeras regras são impostas aos alunos(as), 

percebemos como sendo um exemplo claro da contribuição da escola na hierarquia de gênero 

nas questões trabalhistas, por exemplo, quando as meninas/mulheres são consideradas muitas 

das vezes desqualificadas para determinadas atividades, ou quando depois de tantos “moldes” 

parecem não enxergarem a capacidade e o leque de possibilidades que poderiam/podem 

exercer. 

Pensando a escola na abordagem comportamentista de Mizukami (2010), 

compreendemos que a escola é uma agência educacional, a qual tem o papel de adotar formas 

de manter e conservar ou até mesmo modificar os comportamentos padronizados de acordo 
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com os desejos da sociedade e na cultura ali vigente. Sendo desta forma, “A escola atende aos 

objetivos de caráter social, à medida em que atende aos objetivos daqueles que lhe conferem o 

poder” (MIZUKAMI, 2010, p. 29). Ou seja, a escola acaba por normatizar e padronizar os 

traços machistas da sociedade, utilizando-se de inúmeras ferramentas para tal feito. 

Podemos exemplificar, como a escola e o espaço escolar intensificam a hierarquização 

dos gêneros: alguns fatos se iniciam nos anos de alfabetização na indução das cores, a escola 

acaba por separar, propagar e estipular a ideia de azul para meninos e rosa para meninas, 

mesmo que no meio familiar a criança talvez já tenha tido contato com essa diferenciação, a 

escola consegue desconstruir, assim também como intensificar a separação dos gêneros, 

mesmo que inicialmente pareça pouco, tais aspectos vão acarretando maiores separações. 

Quando os meninos e meninas acabam por conceber que existem cores separadas para 

os dois gêneros, mais fragmentos vão surgindo e intensificando a separação, além dos 

contatos com os conteúdos e aprendizados nas aulas, os alunos possuem no espaço escolar a 

recreação e as mais diversas brincadeiras e relações. Em alguns momentos de descontração os 

profissionais possuem o hábito de separar os alunos(as) em dois grupos, meninos e meninas, e 

assim desenvolver uma competição entre eles. Colocamos aqui uma crítica sobre esses tipos 

de atividades por intrinsecamente estabelecer uma competição entre os gêneros, os quais 

podem ser engradecidos conforme o amadurecimento dos indivíduos. 

Outra questão que nos veio à tona é a linguagem e como ela, sem que ao menos 

percebamos, acaba por implícitar a mulher/feminino no discurso, Furlani (2003) nos provoca 

a esse respeito, quando ela nos questiona da utilização de alguns termos como, por exemplo, 

referir-se a meninos e meninas, homens e mulheres sempre no masculino, sem ao menos 

considerarmos a proporção numérica, ela nos diz que longe de ser algo banal, tais hábitos 

possuem considerável contribuição na marginalização e na hierarquia do homem sobre a 

mulher. Diante disso, ela nos sugere: 

 

Educadoras e educadores, na forma verbal ou escrita, em qualquer nível de 
ensino, evitem o tratamento exclusivo no masculino, bem como atentem para 
a linguagem presentes nos livros didáticos que costumeiramente o fazem. Há 
muitas alternativas para se evitar usar “homem”... sugiro, “as pessoas” ou, 
simplesmente, “os homens e as mulheres”, “as meninas e os meninos”, “os 
professores e as professoras”. E como mudar o nome da espécie parece ser 
difícil, é possível usar também a espécie humana ou a humanidade 
(FURLANI, 2003, p. 71-72). 
 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

É percebendo a importância da linguagem na propagação das relações de poder que 

enxergamos aqui a necessidade dos educadores(as) compreenderem como o seu papel é de 

fundamental importância na desconstrução dessa hierarquia de gênero. A linguagem é um dos 

dispositivos condicionadores da violência simbólica por entendermos a partir de Bourdieu 

(2010, p. 50) que “a força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 

diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física; mas essa magia só atua com 

o apoio de predisposições colocadas, como molas propulsoras, na zona mais profunda dos 

corpos”. Deste modo, quando desconsideramos o feminino na nossa linguagem acabamos por 

potencializar a força simbólica e assim condicionar a violência simbólica. 

Quando normatizam e estabelecem, através do discurso e da linguagem, várias formas 

de legitimar a hierarquia de gênero, condicionam a menina/mulher a uma violência simbólica, 

fazendo com que os aspectos sociais as moldem em detrimento do androcentrismo. Portanto, 

 

Se observamos as propagandas de brinquedos dirigidas às meninas, veremos 
que elas investem de forma importante na ideia de cultivo à beleza como 
algo inerente ao feminino, aliada sempre ao supérfluo, ao consumo 
desenfreado, ou seja, não basta ter apenas a boneca tal, é preciso ter todos os 
modelos e variações da mesma boneca e seus respectivos acessórios 
(FELIPE, 2003, p. 55). 

 

Ou seja, entendemos que quando o espaço escolar acaba por construir, moldar ideias e 

comportamentos conforme as vontades de uma sociedade disciplinar, toda uma conjuntura 

social capitalista e patriarcal se (re)estabelece, reafirmando e condicionando a intrínseca 

violência simbólica sobre a menina/mulher.  

 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 
não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) 
quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para 
pensar sua relação com ele, mais que de instrumentos de conhecimento que 
ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da 
relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural; ou, em 
outros termos, quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e se 
avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, 
masculino/feminino, branco/negro etc), resultam da incorporação de 
classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é produto 
(BOURDIEU, 2010, p. 47). 
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É deste modo que, “criando” características de dominado, normatizam a inferiorização 

da mulher e subsidiam a hierarquia de gênero, separando, diferenciando moldando e 

marginalizando o “ser feminino” no meio social. 

 

Considerações finais 

Ao percebermos que a hierarquia de gênero é algo real constituído em alicerces firmes 

consolida-se a importância desta pesquisa para utilizarmos do conhecimento acerca da 

realidade do espaço escolar, para abalar e, por conseguinte, desconstruir tais alicerces. Esse 

trabalho de maneira nenhuma teve a intenção de culpabilizar o espaço escolar como único 

responsável pela realidade machista na qual vivemos, pelo contrário, tentamos aqui mostrar o 

papel da escola e do espaço escolar e como eles acabam sendo usados para consolidar 

vontades de um estado disciplinar e fomentar a dominação masculina. 

Mostrar também que as educadoras e educadores possuem papel fundamental na 

promoção de uma equidade de gênero, ficando atentas e atentos aos conteúdos, as formas de 

preparar suas aulas, nas maneiras de produzir momentos recreativos, na colaboração de 

comportamentos estabelecidos igualmente para meninas e meninos. 

Desta forma, consolidar força e resistência para que todo dia avancemos um passo 

importante na subida nessa escada social, tornando o corpo (cultural) um reflexo de igualdade 

de múltiplas belezas e de conhecimentos variados, colorindo essa escada com as mais diversas 

cores, tamanhos, sabores. 
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