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Introdução 

A pesquisa “Processos de Didatização: Abordagem da Temática "Gênero e Família" 

em Sala de Aula das Escolas Públicas de Ensino Médio Integral do Recife” foi desenvolvida 

no âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/Fundaj) sob a orientação do 

pesquisador Alexandre Zarias, durante o período de um ano, que correspondeu ao segundo 

semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017. Este estudo teve como objetivos a análise 

das concepções dos e das estudantes no que diz respeito à temática “gênero e família” a partir 

de um processo de didatização, e a análise dos livros didáticos de Sociologia do Ensino Médio 

aprovados pelo Plano Nacional de Livros Didáticos de 2015. A atividade de pesquisa foi 

realizada na Escola de Referência de Ensino Médio Santos Dumont no bairro de Boa Viagem 

nos dias 17 e 18 de novembro de 2016. 

 Nesse sentido, este artigo apresenta-se como um recorte dessa pesquisa desenvolvida 

na Fundação Joaquim Nabuco e financiada pelo CNPq, tendo como foco a análise da 

compreensão dos e das estudantes acerca das noções de trabalho produtivo e trabalho 

reprodutivo a partir de suas experiências em família. 

Este artigo apresenta como embasamento teórico o estudo de textos específicos sobre 

o tema, que foram encontrados em livros, tais como os de Danda Prado (1985), Guacira Louro 

(1997), Joan Scott (1989), artigos científicos, entre outras fontes. Ao que concerne às 

discussões de gênero, ressaltam-se os indicadores das desigualdades sociais, principalmente 

as de gênero, que são propagados os reafirmados no ambiente escolar. Enquanto que nos 

estudos sobre família, questiona-se de que forma esta instituição social influencia a formação 

dos indivíduos.  

 

Processo de didatização 
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  Trata-se de um processo caracterizado pelo “fazer aprender” (MOURA, 2008, pg.135), 

que acontece em um espaço institucional bem determinado, tal como a escola. Esse processo 

tem como objetivo passar conhecimento e não apenas o conhecimento científico.  

A didatização possui duas etapas, que envolvem planejamento e modelização didática. 

De acordo com Moura (2008), a primeira se refere a programar o que fazer de acordo com o 

nível de ensino do público, o tempo de duração da atividade didática a ser aplicada e os 

objetivos estabelecidos: seleção de conteúdos, tempo a serem estudados, bibliografia 

necessária a ser utilizada, metodologia e qual avaliação será adotada. A segunda é a 

modelização, que consiste na construção de um modelo didático para ensinar o objeto de 

conhecimento desejado. Desse modo, envolve a seleção do objeto e a adequação desse ensino 

aos aprendizes, sendo levado em conta o que estes já sabem sobre o assunto e o que precisam 

aprender sobre ele, ou seja, refere-se ao conjunto de atividades a serem desenvolvidas em sala 

de aula (ou não) entre docentes e discentes, com o intuito de que as alunas e os alunos se 

apropriem de determinado conhecimento.  

Foram justamente essas duas etapas utilizadas para a escolha e aplicação da atividade, 

durante a qual foram definidos os assuntos que seriam abordados referentes ao tema da 

pesquisa: família e gênero. 

 

A família  

No dicionário Miniaurélio (2000), comumente recomendado aos estudantes, a família 

é classificada como “pessoas aparentadas que vivem geralmente na mesma casa, 

particularmente o pai, a mãe e os filhos”. Ou ainda, “pessoas que são do mesmo sangue, 

ascendência”. Contudo, ao realizar estudos sobre família nos deparamos com diversas 

definições que ultrapassam essa ideia de laço consanguíneo. Dessa forma, encontramos Danda 

Prado (1985, p.4), a autora afirma que “A família não é um simples fenômeno natural. Ela é 

uma instituição social variando ao longo da História e apresentando formas e finalidades 

diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que esteja sendo observado”. 

Ou seja, uma instituição dinâmica e passível de transformações. 

A família é a primeira instituição social na qual os indivíduos se inserem desde o 

nascimento. Sendo assim, a família proporciona os primeiros contatos do indivíduo com o 

mundo externo, integrando-os em sociedade. As coisas que são apreendidas no meio familiar 

e no social acabam guiando e orientando as ações e, de uma forma geral, a formação destes 

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

 

 



3 

 

enquanto indivíduos sociais, tornando desta forma perceptível a influência e a importância da 

família no processo de formação. 

Enraizados nas crenças e culturas, os valores, as desigualdades e os preconceitos de 

gerações anteriores são repassados para as gerações atuais no ambiente familiar que, por sua 

vez, as reproduzem. 

Dessa forma, é também neste ambiente familiar que são edificados os papéis sociais 

atribuídos às mulheres e aos homens. Essas atribuições são dadas inicialmente, na família, e 

acabam se consolidando ou sendo confrontadas posteriormente, influenciadas por fatores 

sociais, econômicos e culturais. Uma das desigualdades sociais mais propagadas e 

consolidadas neste ambiente é a desigualdade de gênero. 

 

Como a escola interfere nisso? 

 Em seus estudos, Guacira Louro (1992) afirma que os indivíduos se identificam, social 

e historicamente, como masculinos ou femininos e a partir disso constroem suas próprias 

identidades de gênero. Outra questão importante destacada pela autora é que além dessas 

identidades serem construídas, elas não são dadas ou acabadas em um determinado momento 

da vida, considerando que estão sempre em um constante e contínuo processo de construção: 

são instáveis e passíveis de transformação. Segundo Scott (1989), “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”. 

 É a partir das identidades de gênero que homens e mulheres são instruídos social e 

historicamente como devem se portar, pensar, falar, agir e até mesmo em que profissões 

seguir, entre outras designações. Essas instruções são pré-estabelecidas, cobradas e 

naturalizadas pela sociedade. Alguns indicadores dessas desigualdades de gênero podem ser 

facilmente percebidos, como na linguagem que é “seguramente, o campo mais eficaz e 

persistente — tanto porque ela atravessa e constitui a maioria de nossas práticas, como porque 

ela nos parece, quase sempre, muito “natural”.”(LOURO, 1992, p. 65) Na escola aprendemos 

as regras de uma gramática que nos indica ou exige o uso do masculino.  

 Dessa forma, a escola também é responsável por reafirmar ou confrontar essas 

relações de poder e consequentemente essas desigualdades de gênero. Ao compreender que as 

instituições e práticas sociais são constituídas por representações de gênero, Guacira Louro 

(1992, p. 88) questiona: “De certo modo poderíamos dizer que essas instituições têm gênero, 
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classe, raça. Sendo assim, qual o gênero da escola?” Para a autora, a escola, no Brasil, é 

masculina e religiosa primeiramente. 

Presentes no ambiente familiar e integrando-se no ambiente escolar, desde muito 

pequenas, as crianças trazem para a escola uma bagagem cultural familiar, e será na escola 

que essa bagagem familiar poderá ser confrontada ou reafirmada. De acordo com Louro 

(1992) a escola entende muito bem dessas desigualdades sociais porque na verdade a escola 

também as reproduz. Assim, a escola assume a responsabilidade de ser não apenas mediadora 

de conhecimento, como também um papel fundamental na formação dos cidadãos e por isso 

precisa conduzir seus estudantes as práticas de “desnaturalização” e de “estranhamento” 

(OCNEM, 2016) das desigualdades que os cercam, ao invés de reproduzi-las. 

Guacira Louro (1992) ainda no que concerne a escola destaca a importância de se 

colocar em questão os currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, 

materiais didáticos e processos de avaliação. Assim, torna-se indispensável questionar não 

apenas o que é ensinado, mas o modo como é ensinado e que sentidos os/as alunos/as dão ao 

que aprendem nesse ambiente escolar. 

 

Trabalho produtivo e reprodutivo: quem faz o quê e por quê? 

 Um dos mais variados indicadores dessas desigualdades de gênero presentes na 

sociedade é a divisão sexual do trabalho, que é um efeito das construções sociais.  

Essa divisão sexual do trabalho reflete o fato que a maioria dos homens 
exerce suas atividades no mercado de trabalho capitalista (o chamado 
“trabalho produtivo”) e as mulheres dividem seu tempo “naturalmente” entre 
a produção de mercadorias fora de casa e a realização das tarefas domésticas 
relativas aos cuidados da família (o dito “trabalho reprodutivo”). 
(CASTILHO; MELO, 2009, p.137) 
 

 Dessa forma, por bastante tempo essas atribuições sociais, demarcaram o ambiente de 

trabalho das mulheres, neste caso, o espaço privado, e os homens destinados ao espaço 

público.  

Ainda, de acordo com as autoras Hildete Melo e Marta Castilho (2009), apesar de o 

trabalho reprodutivo possuir uma grande importância para o bem-estar do ser humano, este 

sofre uma grande desvalorização. Essa desvalorização acontece por esse tipo de trabalho não 

possuir um caráter mercantil, assim, é menosprezado tanto pela sociedade quanto pelas 

ciências econômicas.  

Quem executa os afazeres domésticos é naturalmente respondido pela 
sociedade: são as mulheres (donas de casa e suas empregadas domésticas), 
com auxílio de algumas pessoas do sexo masculino. Esse universo é 
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naturalizado como feminino. Há um padrão de divisão sexual do trabalho 
que segmenta as atividades produtivas, vinculadas ao mercado, e as 
reprodutivas, relacionadas aos cuidados com os seres humanos, que vão 
além da maternidade como fator biológico e englobam todo o trabalho 
doméstico. (CASTILHO; MELO, 2009, p.143) 
 

 Dessa maneira, responder apenas a pergunta de quem faz o trabalho reprodutivo ou 

produtivo é efetivamente trivial. Neste caso, nos importa mais entender como e por que essas 

divisões de trabalho acontecem, discutindo e analisando como as questões de gênero se fazem 

presente nessa problemática e assim, trazer esta discussão para a sala de aula. 

 
 

Metodologia 

 Esta pesquisa apresenta uma abordagem metodológica exploratória e bibliográfica, de 

natureza qualitativa, e revisão teórica sobre os conceitos de gênero, família, trabalho 

produtivo, trabalho reprodutivo e processos de didatização. 

 As atividades didáticas foram realizadas nos dias 17 e 18 de novembro de 2016 na 

Escola de Referência em Ensino Médio Santos Dumont, localizada no bairro de Boa Viagem 

no Recife. Quinze estudantes (5 mulheres e 10 homens), com idades entre 16 e 17 anos, do 2º 

ano “B”, escolhidos pela professora de Educação Física participaram dessa pesquisa. O 

critério utilizado pela professora para a escolha dos e das discentes foi o de “bom 

comportamento”. A atividade foi realizada na presença da bibliotecária, sob instruções da 

diretora da escola.  

Nesta pesquisa, as atividades didáticas foram divididas em quatro momentos, todos 

intercalados por discussões. No primeiro momento, foi solicitada a realização de desenhos e 

da escrita do significado de família. Em seguida, foi apresentada uma aula expositiva sobre os 

conceitos de família e tipos de família (elementar, extensa e nuclear), fornecidos pelo 

dicionário “Miniaurélio Século XXI Escolar: O minidicionário da língua portuguesa” (2000). 

Um dos slides consistiu na seguinte pergunta: “Quais os papéis dos homens e mulheres nas 

famílias atualmente?”. Em sequência, vieram as definições de trabalho produtivo x 

reprodutivo. Foram apresentados três gráficos fornecidos pelo IBGE (2009), entre os quais 

dois mostravam a distribuição da população ocupada, por grupos de atividades, segundo o 

sexo e o terceiro o número médio de horas semanais trabalhadas por grupamento de atividade, 

segundo o sexo. Na sequência, foi mostrado o que é, e como realizar uma notação de 

parentesco, solicitando-se a realização da notação de parentesco das famílias dos e das 

estudantes e que estes respondessem as seguintes perguntas: Qual a profissão dos seus pais e 
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avós? Seus pais e avós trabalham/trabalhavam dentro ou fora de casa? Onde nasceram? 

Houve redução do número de filhos de uma geração para outra?  Por fim, solicitou-se que 

escrevessem um texto a respeito das aulas realizadas. 

O pré-teste foi realizado com o objetivo de verificar o tempo médio que seria gasto em 

cada etapa da atividade. Os educandos receberam esclarecimentos prévios sobre a pesquisa e 

receberam auxílio da pesquisadora durante toda a aplicação das atividades realizadas. Aos 

estudantes foram assegurados a confidencialidade e o sigilo de dados que pudessem permitir 

sua identificação. 

 

Resultados e discussão 

 A aula expositiva apresenta-se como um dos momentos das atividades didáticas. Dessa 

forma, foram apresentados conceitos de família, e trabalho reprodutivo e produtivo com dados 

atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre a divisão de trabalho 

baseada no sexo. O objetivo dessa aula expositiva foi fazer com que os e as estudantes 

pensem a respeito dos papéis sociais dos homens e mulheres, a desigualdade no ambiente de 

trabalho e muitas vezes até no meio familiar nas divisões de trabalhos domésticos.  

O principal resultado obtido nesse momento foi a discussão acerca da pergunta 

proposta pelo slide “Quais os papéis dos homens e mulheres nas famílias atualmente?”, a 

partir da qual os estudantes puderam expor suas opiniões e trazer suas experiências em 

famílias para a discussão coletiva. Sendo assim, entraram em assunto como cada estudante 

ajuda a mãe nos afazeres de casa ou se os pais e irmãos contribuem nesse trabalho doméstico.  

Outro aspecto interessante a ser destacado desse momento foi que, apesar de os 

estudantes concordarem entre si que as mulheres precisam de mais visibilidade no mercado de 

trabalho e ser justo a igualdade na divisão de contas a serem pagas em família, alguns alunos 

(homens) falaram que o trabalho doméstico deveria ser realizado pelas mulheres. Junto a essa 

afirmação, alegaram que as mulheres tinham mais jeito de arrumar as coisas, enquanto que os 

homens são desorganizados e não sabem arrumar nada. Todas as meninas participantes da 

pesquisa discordaram disso. Com isso, constatamos que a cultura de divisão de trabalhos 

domésticos com base no sexo ainda é bastante reproduzida entre as gerações. O trabalho 

doméstico passa a ser responsabilidade da mulher, tendo ela que, além de trabalhar fora de 

casa, realizar as atividades domésticas. Foi também com essa discussão que os e as discentes 

puderam trazer exemplos de seu dia a dia (experiências do senso comum) e com o texto que 

produziram sobre a aula, demonstraram entender as informações passadas nos slides.  
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Estudante 2  

“[...]Os homens tem que tomar um pouco de vergonha na cara e ajudar 
também se não num dá certo né!!! Os preconceitos tem que acabar também.[...]” 

 

Estudante 8 
“Eu entendi que por mais que as mulheres busquem, busquem igualdade na 

sociedade ainda há a diferença de presença entre homens e mulheres em várias áreas 
de emprego. [...] Vimos a diferença e o que é trabalho produtivo e reprodutivo e as 
diferenças entre as famílias antigas e modernas.” 
 
Estudante 11  
“Se liga aí que é hora da revisão!  

[...] Foi abordado também a desigualdade de gênero, onde homens e mulheres 
tem tarefas “predeterminadas” pela sociedade, embora isto esteja mudando. 
Mulheres ainda costumam fazer as tarefas domésticas e os homens trabalham na rua. 
Foi citada a diferença entre trabalho produtivo e reprodutivo, e gráficos que 
comprovam os fatos [comprovam que existe uma divisão de trabalho baseada no 
sexo, onde alguns trabalhos são de predominância masculina e outros de 
predominância feminina, e que os a maioria das mulheres ainda exercem trabalhos 
reprodutivos, enquanto os homens em sua maioria exercem trabalhos produtivos].” 

 

Estudante 14  
“Aprendi [...] que os homens tem mais opção de emprego ao invés das 

mulheres, [...].” 
 

 Após a aula expositiva foi ensinado como fazer uma notação de parentesco aos 

educandos para que esses fizessem a notação de suas próprias famílias. Foram separadas 

algumas notações produzidas por eles para serem apresentadas nesta pesquisa: 

Estudante 2 

 

 

Estudante 8 
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Estudante 12 

 

A notação de parentesco na pesquisa teve a função de ferramenta para uma abordagem 

dinâmica de gênero. O intuito é mostrar como podemos usar um conhecimento científico para 

tratar da temática referente a esta pesquisa, que tem como público alvo os estudantes de 

Ensino Médio.  

 Ao usar a notação de parentesco da família de cada educando para a abordagem de 

gênero, os alunos são induzidos a pensar esse tema, inclusive as desigualdades de gênero, por 

uma perspectiva mais próxima de sua realidade (seu próprio ambiente familiar), que apesar de 

tão próxima, muitas vezes não são percebidas, pois são naturalizadas nesse próprio ambiente.  

 Uma das questões mais fáceis de serem percebidas nas notações de parentesco 

produzidas é a redução do número de filhos, segundo a qual a diferença da quantidade de 

filhos que os avós dos estudantes tiveram é bastante distinta da quantidade de filhos que seus 

pais decidiram ter. Ao realizar a análise dessas notações, percebe-se que, na primeira geração, 

a quantidade mínima de filhos era três, enquanto na segunda geração a quantidade máxima 

encontrada no número de filhos foi quatro. Essa redução do número de filhos se deu 

justamente pela inserção da mulher no mercado de trabalho (PEDRO, 2003) urbano, sendo 

assim, as famílias passaram a dispor de menos tempo para se dedicar aos filhos. Além disso, 

na cidade, as despesas para a criação e formação das crianças são maiores que no meio rural, 

constituindo um fator inibidor para a formação de famílias numerosas. Outro fator importante 
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para a diminuição foi a acessibilidade dos métodos contraceptivos, como afirma Joana Pedro 

(2003).  

 As perguntas realizadas nesse momento como complemento da atividade de notação 

de parentesco ajudaram a constatar e confirmar outras experiências sociais, como por 

exemplo: a maioria dos alunos que sabia a origem de seus avós, relatou que estes eram do 

campo/interior e geralmente os avôs trabalhavam no campo enquanto as avós cuidavam dos 

filhos e da casa. Isso acaba confirmando a ideia de que as mulheres tinham mais tempo para 

dedicar-se à criação dos filhos. Entretanto, deve-se levar em consideração também que, nessa 

época, muitas mulheres e seus filhos ajudavam seus maridos e pais nas plantações. A ida 

dessas pessoas do campo para a cidade ocorre justamente por uma busca de melhores 

perspectivas de vida para os filhos e filhas, uma vez que a cidade, para essas pessoas, é um 

lugar onde as possibilidades de arranjar trabalho são grandes.  

Dos 12 estudantes que participaram da atividade didática realizada no segundo dia, no 

terceiro momento da pesquisa, (a etapa da elaboração da notação de parentesco) ao 

responderem quais as profissões de seus pais e mães, encontra-se o seguinte panorama: todos 

os pais trabalham fora de casa, enquanto das 12 mães, 7 trabalham fora de casa e 5 trabalham 

em casa. Apesar de haver claramente uma inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

muitas ainda ficam responsáveis ou encarregadas pelo trabalho do lar (trabalho reprodutivo). 

Outras possuem a responsabilidade de uma dupla jornada de trabalho.  

 A discussão realizada após essa atividade possibilitou que os sujeitos da atividade 

pudessem compartilhar suas impressões a respeito não apenas da atividade didática como 

também das questões que só foram percebidas a partir da atividade realizada. Um exemplo 

disso são os seguintes destaques das falas dos estudantes: estudante 6 destaca “descobri 

também que meus pais tem mais irmãos que eu imaginava”, estudante 2 “As diferenças de 

filhos [a quantidade de filhos que diminuiu de uma geração para outra] e os graus de 

parentesco.” e até mesmo “que a geração dos meus avós mudaram com o passar do tempo, 

que na época dos meus avós, eles não tinha condição para estudar.” como destacou o/a 

estudante 14.  

 

Considerações finais  

 A aula expositiva foi bastante significativa no que diz respeito tanto à apresentação 

dos conceitos de família, trabalho produtivo e reprodutivo, quanto à apresentação de dados do 

IBGE sobre a divisão de trabalho por base no sexo de 2009. Essa aula possibilitou aos 
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estudantes uma compreensão de conceitos que muitos não conheciam e um momento de 

reflexão sobre os dados apresentados, fazendo com que se questionassem a respeito e 

pudessem discutir sobre a partir de suas próprias realidades.  

 A notação de parentesco como ferramenta para a atividade didática possibilitou uma 

aproximação da temática com a realidade dos estudantes, considerando que cada qual passou 

a observar a sua própria família como objeto de estudo. Proporcionou, dessa forma, o 

estranhamento, o questionamento e a desnaturalização de alguns fenômenos que são 

socialmente naturalizados. 

 O processo de didatização realizado, além de fornecer uma abordagem dinâmica, 

acarretou em materiais que possibilitaram a análise da diversidade de percepções desses 

estudantes acerca da temática desta pesquisa. Com o uso do processo de didatização para a 

abordagem da temática “gênero e família”, foi possível alcançar resultados satisfatórios, 

considerando que os discentes conseguiram assimilar o conhecimento passado. Assim, esse 

processo não só ajuda na realização dessa abordagem, mas proporciona uma prática 

pedagógica bem planejada. 

 Este estudo vem potencializar e ressaltar a importância da abordagem dessa temática 

no ensino de sociologia das escolas, ressaltando também a relevância das concepções dos e 

das estudantes para os debates dessa temática em sala de aula. 
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