
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 

RELAÇÕES DE GÊNERO E DE TRABALHO: UMA DISCUSSÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

AUTOR(ES)  INSTITUIÇÃO 

Marilza de Oliveira Santos  UEMG 

RESUMO 

Este artigo analisa um recorte de pesquisa desenvolvida com docentes do Curso de Pedagogia de 
uma  instituição pública de Minas Gerais, cujo objetivo é compreender e analisar concepções de 
gêneros  que  emergem  dos  discursos  de  discentes  e  docentes  no  campo  das  disciplinas 
curriculares. O presente artigo analisa as relações de gênero em turmas do terceiro período do 
Curso de Pedagogia em aulas de Antropologia,  identificando e categorizando conflitos de vozes 
resultantes de discussões  a  respeito das  relações de  gênero.  Embora  a pesquisa da qual  esse 
estudo  faz  parte  tenha  coletado  dados  em  aulas  de  outras  disciplina  do  curso,  optou‐se  pela 
escolha  das  aulas  de Antropologia,  pois  nelas  havia  o maior  número  de  graduandos,  sendo  a 
maioria mulheres,    o  que  favoreceu    a  coleta  de maior  número  de  dados. Do  ponto  de  vista 
metodológico, os/as graduandos/as assistiram,  inicialmente, a dois vídeos curtos, que tratavam 
da  questão  de  gênero  e,  em  seguida,  debateram  o  conteúdo  desses  vídeos,  manifestando 
posicionamentos  a  respeito  do  tema.  A  esses  posicionamentos,  denominamos  eventos 
discursivos que, analisados, demonstram impasses e conflitos que ocorrem na aula, considerando 
as  representações de gênero  tanto da professora quanto dos  /as alunos/as. A metodologia de 
análise das vozes dos sujeitos é a da Análise do Discurso que permite compreender os sujeitos 
em  seu  contexto  social,  histórico  e  cultural.  Teoricamente  a  pesquisa  se  sustenta  em  Bakhtin 
(2003),  notadamente  em  seu  conceito  de  excedente  de  visão  e,  também,  nas  pesquisas  de 
Quirino (2011), Louro (1997), Luz (2009), dentre outros, são suportes teóricos. Conclui‐se que as 
visões de mundo das mulheres e  as  formas  simbólicas de opressão  ainda estão presentes em 
nossa  sociedade.  Foi possível evidenciar que as discentes  foram,  ao  longo das  aulas  gravadas, 
compreendendo que  a opressão  feminina não é  algo naturalizado  como pensavam  até então, 
mas  construída  historicamente,  o  que  nos  leva  a  concluir  que  discutir  a  relação  de  gênero  e 
trabalho é essencial na formação docente.  
 
Palavras‐chave: Formação Profissional; Formação Docente; Relações de Gênero; Trabalho 



 
 
 

RELAÇÕES DE GÊNERO E DE TRABALHO: UMA DISCUSSÃO 
NA FORMAÇÃO DOCENTE1 

 
 

Marilza de Oliveira Santos 
Doutora em Educação 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 
marilza101@hotmail.com 

 
 

Resumo 

 

Este artigo analisa um recorte de pesquisa desenvolvida com docentes do Curso de Pedagogia 
de uma instituição pública de Minas Gerais, cujo objetivo é compreender e analisar 
concepções de gêneros que emergem dos discursos de discentes e docentes no campo das 
disciplinas curriculares. O presente artigo analisa as relações de gênero em turmas do terceiro 
período do Curso de Pedagogia em aulas de Antropologia, identificando e categorizando 
conflitos de vozes resultantes de discussões a respeito das relações de gênero. Embora a 
pesquisa da qual esse estudo faz parte tenha coletado dados em aulas de outras disciplina do 
curso, optou-se pela escolha das aulas de Antropologia, pois nelas havia o maior número de 
graduandos, sendo a maioria mulheres,  o que favoreceu  a coleta de maior número de dados. 
Do ponto de vista metodológico, os/as graduandos/as assistiram, inicialmente, a dois vídeos 
curtos, que tratavam da questão de gênero e, em seguida, debateram o conteúdo desses vídeos, 
manifestando posicionamentos a respeito do tema. A esses posicionamentos, denominamos 
eventos discursivos que, analisados, demonstram impasses e conflitos que ocorrem na aula, 
considerando as representações de gênero tanto da professora quanto dos /as alunos/as. A 
metodologia de análise das vozes dos sujeitos é a da Análise do Discurso que permite 
compreender os sujeitos em seu contexto social, histórico e cultural. Teoricamente a pesquisa 
se sustenta em Bakhtin (2003), notadamente em seu conceito de excedente de visão e, 
também, nas pesquisas de Quirino (2011), Louro (1997), Luz (2009), dentre outros, são 
suportes teóricos. Conclui-se que as visões de mundo das mulheres e as formas simbólicas de 
opressão ainda estão presentes em nossa sociedade. Foi possível evidenciar que as discentes 
foram, ao longo das aulas gravadas, compreendendo que a opressão feminina não é algo 
naturalizado como pensavam até então, mas construída historicamente, o que nos leva a 
concluir que discutir a relação de gênero e trabalho é essencial na formação docente.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo visa apresentar os conflitos de vozes na discussão das relações de gênero 

em uma aula de Antropologia, realizada no terceiro período de um curso de pedagogia de uma 

universidade pública de Minas Gerais. Pretende-se analisar os impasses da desconstrução das 

relações de gênero das/os discentes. Os dados analisados resultam de observações no Curso 

de Pedagogia. A metodologia utilizada é a análise do discurso e se fundamenta em uma 

pesquisa realizada em 2015, através da qual foram observadas dez aulas de disciplinas 

diversas, dentre elas a de Antropologia. Os dados analisados neste trabalho foram colhidos em 

uma aula de Antropologia do terceiro ano do curso de Pedagogia. A metodologia da análise 

do discurso de Bakhtin (2003) foi escolhida porque possibilita analisar os discursos dos 

alunos e refletir, de forma crítica, sobre as relações de gênero que são construídas ou 

desconstruídas na sala de aula. Não só o conceito de excedente de visão de Bakhtin (2003), 

mas também as pesquisas de Quirino (2011), Louro (1997), Luz (2009), dentre outros, são 

suportes teóricos. Optou-se pela categoria do excedente de visão para analisar os dados dos 

eventos discursivos.  

Ao partir do pressuposto de que a linguagem constitui sujeitos e é um lugar de 

conflitos, de confronto ideológico (BAKHTIN, 2003), escolheu-se como campo de pesquisa 

dessa temática, os discursos docentes e discentes das aulas observadas e gravadas, e, como 

recorte para este trabalho, priorizou-se uma aula de antropologia na qual se discutia as 

questões de gênero.  

Analisar as discussões sobre relações de gênero e trabalho na formação docente nas 

aulas é fundamental, pois, nesse espaço escolar, da universidade pública, observou-se que os 

estudos acerca das questões de gênero ainda eram incipientes.  

Durante muitos anos, a formação docente das instituições consolidou-se por uma visão 

homogênea. O currículo escolar, ao privilegiar a cultura branca, masculina e cristã (LOURO, 

1997), menosprezou as demais culturas e discussões que abordassem os temas de gênero, 

sexualidade, relações étnico-raciais, indígenas, entre outros. 

Pensar sobre relações de gênero e trabalho na formação docente implica 

necessariamente abordar e compreender gênero como construção social. O que leva a 

entender as diferenças de atividades laborais exercidas na sociedade por homens e mulheres, 

não como inatas ou inquestionáveis, mas como construídas ao longo da história.  

Mesmo que a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha aumentado nas 

últimas décadas, como aponta Luz (2009), observa-se que as desigualdades de gênero ainda 



 
 
 

permanecem para as mulheres em diversas profissões, levando muitas vezes à precarização e 

desvalorização no âmbito profissional, principalmente no magistério.   

Em pleno século XXI, ainda se percebe uma divisão sexual do trabalho, na qual as 

atividades das mulheres estão vinculadas à lógica do cuidado e a uma “naturalização” da 

predominância desse pensamento, o que é absurdo. As autoras Hirata e Kérgoat (2007, p. 599) 

assim definem a divisão sexual do trabalho: 

 
A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator 
prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma 
é modulada histórica e socialmente. Tem como características a designação 
prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva 
e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior 
valor social adicionado (políticos, religiosos, militares etc.). 

 

Essa divisão se efetiva, muitas vezes, conforme mostra Hirata e Kérgoat (2007), por 

dois princípios denominados Princípio de Separação, em que existem trabalhos de homens e 

mulheres, e Princípio Hierárquico, em que o trabalho dos homens tem mais valor do que o 

trabalho das mulheres. Conforme mostra Luz (2009, p. 153), ao citar Hirata e Kérgoat (2007), 

em contrapartida “pela naturalização das atribuições femininas e masculinas, remetendo a 

uma espécie de destino de cada um dos gêneros”. Nesse sentido, em uma perspectiva 

biológica, ficaria para as mulheres o cuidado com filhos e demais atividades domésticas. E 

isso se estende às demais tarefas em que o cuidado é exigido. Esse contexto remete ao que 

Marx e Engels (1980, p. 70-71) explicaram em seu manuscrito que “[...] o primeiro 

antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 

antagonismo entre homens e mulheres na monogamia: e a primeira opressão de classes, com a 

opressão do sexo feminino pelo sexo masculino.”.  

Nessa perspectiva, é preciso questionar o caráter natural da subordinação das mulheres 

em nossa sociedade. Isso é o que defende Picitelli (2002, p. 9), quando considera que:  

 

As diversas correntes do pensamento feminista afirmam a existência da 
subordinação feminina, mas questionam o suposto caráter natural dessa 
subordinação. Elas sustentam, ao contrário, que essa subordinação é 
decorrente das maneiras como a mulher é construída socialmente. Isto é 
fundamental, pois a idéia subjacente é a de que o que é construído pode ser 
modificado. Portanto, alterando as maneiras como as mulheres são 
percebidas, seria possível mudar o espaço social por elas ocupado.  

 

A assertiva de que a opressão da mulher não é natural, mas, ao contrário, que é 

construída socialmente, e por isso pode ser modificado. Quirino (2011, p. 44) defende que “a 



 
 
 

questão da opressão da mulher deixa de ser do domínio da biologia e é inserida no domínio da 

história, da cultura, tornando possível assim vislumbrar a sua superação por meio da ação 

política, pois se não é algo natural, pode ser superada.” 

Mas, como as discussões sobre a temática de gênero são apresentadas na sala de aula 

na formação docente? Essas as discussões sobre a temática de gênero reproduzem a opressão 

da mulher ou criam consciência de libertação? Como são as práticas discursivas docentes e 

discentes na interação em sala de aula? 

 

LINGUAGEM COMO IDEOLOGIA  

 

A linguagem na perspectiva bakhtiniana é um fenômeno histórico, social, e, por 

consequência, também ideológico. Quando se pensa a linguagem como ideologia, vincula-se a 

esta as condições de produção e prática social. Para Bakhtin (2003, p. 261), a base de análise 

lingüística é o enunciado.  

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. 

 

Em seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin (2004, p. 112) mostra que 

“a palavra dirige-se a um interlocutor”, assim, a enunciação vem sempre impregnada da fala 

de outro. Nesse sentido, na sala de aula, é em virtude da presença da professora Paula, que as 

discentes Maria, Célia, Sandra e Marta, nomeadas ficticiamente neste trabalho, tomam a 

palavra, no processo de interação na sala de aula. Ambos os sujeitos são importantes para a 

participação ativa do discurso. 

Bakhtin afirma que (2004, p. 122) “toda palavra é ideológica” e é o lugar privilegiado 

para a manifestação da ideologia. É dialógica também por natureza, por isso transforma-se em 

ambiente de luta das vozes.  

Nesse sentido, os sujeitos da pesquisa, a docente e os discentes do curso de Pedagogia, 

na sala de aula, constituem-se ouvindo e assimilando as palavras e os discursos do “outro”. 

Cada pessoa é um sujeito, uma arena de conflitos de vozes que se colocam em confronto com 

os vários discursos que o constituem enquanto sujeitos. A linguagem, vista como “arena de 

conflitos” (BAKHTIN, 2004, p. 46), é inseparável da questão do poder. Assim, “o ser 

refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata” (Idem, p. 46).  



 
 
 

Estudar a linguagem como interação social e como discurso ajuda a perceber que ela 

não é neutra nem inocente e conforme Bakhtin (2003), existem para o outro três aspectos, o 

primeiro aspecto “como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém” (p. 294); o segundo 

“como palavra alheia dos outros, cheia de ecos e de outros enunciados” (Idem, Ibidem) ; e finalmente  

o terceiro aspecto “como palavra, a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma 

situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela está compenetrada da minha 

expressão” (Idem, Ibidem).  

A Sala de aula é um lugar onde os confrontos ideológicos acontecem durante a interação entre 

docentes e discentes. É uma arena de conflitos onde se constroem ou desconstroem a opressão das 

mulheres durante a formação docente.  

 

O EXCEDENTE DE VISÃO  

 

Quando as pessoas se encontram, se olham, dois mundos se intercruzam. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 21), “dois diferentes mundos se refletem na pupila dos olhos”. O autor 

mostra que o esse excedente da minha visão sempre presente em face de qualquer outra 

pessoa é condicionado “pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo 

porque nesse momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado conjunto de 

circunstâncias, todos os outros estão fora de mim” (Idem, Ibidem). Afirma o autor que “o 

excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela desabrocha como uma 

flor” (Idem, Ibidem). Neste sentido, para que o “broto” desabroche de forma efetiva na “flor” 

urge que, conforme Bakhtin (2003, p. 23):  

 

o excedente de minha visão complete o horizonte do outro indivíduo 
contemplando sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em empatia 
com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele, tal 
qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu 
lugar, completar o horizonte dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente 
concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, 
da minha vontade e do meu sentimento. 

 

Assim, Bakhtin mostra que, quando me encontro com o outro, por exemplo, “quando 

me compenetro dos sofrimentos do outro, eu os vivencio presencialmente como sofrimentos 

dele, na categoria do outro, e minha reação a ele não é um grito de dor, e sim uma palavra de 

consolo e ato de ajuda” (Idem, p. 24). Nesse sentido, o relacionar-se da professora/do 

professor com o outro (os interlocutoras/es), na sala de aula, e com aquilo que eles vivenciam, 



 
 
 

é condição obrigatória de uma compenetração eficaz e do conhecimento tanto ético quanto 

estético.  

  

ANÁLISE DE PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA 

FORMAÇÃO DOCENTE. 

 

As vozes da docente Paula e das discentes Maria, Célia, Sandra e Marta serviram ao 

objetivo de se entender como na sala de aula, de um curso de formação docente, a questão de 

gênero é trabalhada e de que forma. Escolheu-se abordar a fala de três alunas e a docente. A 

categoria a ser analisada é a de excedente de visão dos sujeitos envolvidos no processo 

pedagógico. O critério para a escolha dessas três alunas se baseou em: respostas construídas 

coerentemente ao tema e dados relevantes para a análise.  

Ao abordar as questões sobre gênero, linguagem e sexualidade, Louro (1997, p. 60) 

afirma que a escola vai reproduzindo as desigualdades sociais através da linguagem. Neste 

trabalho, analisou-se como as desigualdades de gênero e de trabalho podem ser questionadas, 

transformadas pelas práticas discursivas na sala de aula. Como se pode questionar “o lugar de 

meninos e meninas”, em nossa sociedade e, consequentemente, conscientizar-se de que a 

opressão da mulher não é algo natural e pode e deve ser modificado socialmente.  

Em uma aula de Antropologia, a docente assumiu o debate sobre a questão das 

relações de gênero. Após a turma assistir ao vídeo intitulado Vida Maria e, um outro 

denominado Sonho impossível, só com imagens de mulheres sufocadas pelas tarefas 

domésticas. Ambos os vídeos retratam que as mulheres além de trabalharem em casa ainda 

tinha de cuidar das tarefas extra casa, como supermercado, etc.. Os homens chegavam do 

trabalho remunerado e encontravam tudo feito em casa e, após se alimentarem, iam dormir ou 

assistir a TV. Em Vida Maria, a mulher não podia estudar, acabou se casando, teve vários 

filhos e repetiu a história de sua mãe. No outro, Sonho impossível, só a mulher fazia todas as 

tarefas domésticas. Terminada a exposição dos vídeos, houve um silêncio geral na turma e a 

professora falou sobre a violência e a opressão que sofrem as mulheres. Deu exemplo de 

pesquisas que apontam o direito ao trabalho das mulheres, mas que recebem menos por esse 

trabalho remunerado, quando comparado com o mesmo trabalho dos homens, em mesmas 

funções. Após alguns comentários, solicitou às discentes que falassem sobre o que pensaram a 

partir dos vídeos. 

Ao responderem sobre o que pensaram sobre os vídeos que assistira, as alunas Maria, 

Célia, Marta, Sandra e Marta iniciaram suas reflexões a partir de suas visões de mundo.  



 
 
 

 

Maria: Mas, por que tem que ser a mulher para lavar, passar, cozinhar? 
Quando acontece de um menino pegar boneca, alguém fala que não pode, 
por quê, se ele tem que cuidar do filho quando nascer? 
Célia: Eu acho que nós mesmas carregamos essa cultura machista. Eu 
quando tiver uma filha, nunca vou dar para ela panelinha, nem vassoura, 
pra ela não ser empregada de ninguém.  
Marta: Eu tenho uma amiga que adora ser Amélia, ela corre, pega o 
chinelo do marido, não trabalha fora.  
Sandra: Acho que temos que ter cuidado. Meu marido, semana passada, 
chegou em casa e falou assim: Você acha que eu vou chegar todos os dias e 
te ajudar? Você está enganada. Eu não falei simplesmente nada, fiz uma 
greve (risos na sala), aí com a greve que eu fiz, foi muito válida. Eu não 
estava aguentando mais. Temos doze anos de casados, e essa greve deu uma 
sacolejada nele. Por outro lado, eu quero agradar meu marido e colocar 
uma comidinha na mão dele, isso é muito bacana. O que  é uma regra para 
um não pode ser para o outro. Tem que fazer todas as coisas que atrai o 
marido, por exemplo, antigamente usava-se uma roupa com um buraco . Eu 
acho que a gente tem de ser dócil, tem que agradar e tem que fazer uma 
greve sim. Então, a gente não pode esquecer desse lado romântico.  
Professora Paula: Eu vou fazer uma intervenção na outra aula de 
antropologia com mais profundidade pra gente pensar algumas coisas que 
são conceitos. Conceitos teóricos que ajudam a compreender a realidade. 
Esses conceitos foram conseguidos ao longo dos anos, e um dos primeiros 
conceitos aparecem para explicar por que as mulheres são tratadas 
diferentes dos homens, por que os homens têm poder sobre a vida das 
mulheres. Por que essa diferença de tratamento em que pese diferentes 
culturas ela tem uma permanência no mundo. Por que quando a gente olha 
lá no Estado Islâmico fala: Olha que absurdo, aquelas mulheres não podem 
escolher com quem casar.’, mas quando a gente abre as páginas do jornal 
aqui, a gente vê que está parecendo que a gente pode escolher uma vez só, 
porque o ex matou , o ex espancou, o ex etc. , então assim a gente faz uma 
comparação considerando que aqui é diferente de lá, mas têm coisas que 
são comuns. Então esse conceito do patriarcado vai surgir para explicar por 
que tinha uma divisão sexual do trabalho... Em algum momento, lá no 
neolítico, aconteceu uma mudança que faz com que os trabalhos ligados ao 
fazer feminino tivessem menos valor do que os trabalhos ligados ao fazer 
masculino. Esse momento coincide com o momento de opressão sobre as 
mulheres e coincide com o momento de determinação da propriedade 
privada. A opressão das mulheres permaneceu no feudalismo, permaneceu 
na idade média e permaneceu no capitalismo.   

 

Nesses discursos, percebe-se a visão de mundo de cada uma dessas mulheres. Como 

suas falas demonstram percepções diferentes que se colocam em diálogo na interação na sala 

de aula. O discurso de Maria questiona realidades vivenciadas pelas mulheres no cotidiano do 

trabalho reprodutivo em casa, sem qualquer remuneração.  

A discente Célia assume um posicionamento de ação futura perante a sua prole 

feminina, no sentido de ajudar sua filha a “não ser empregada de ninguém”. E nesse sentido, 

lembra-se aqui a frase de Simone Beauvior citada por Luz (2009, p. 29), “ninguém nasce 



 
 
 

mulher, mas torna-se mulher”. Nessa perspectiva, as diferenças para Célia começam a se 

apresentar não como dadas, inatas, mas socialmente construídas.  

A universitária Marta somente não fala de si, mas traz para suas interlocutoras a 

imagem reproduzida pelos vídeos. Pode ser que Marta tenha se reconhecido nos personagens 

do vídeo e nomeia sua amiga em seu discurso para expressar sua própria realidade em casa.  

Nesse contexto, parece que Marta não percebeu que a questão demonstrada nos vídeos 

a ser destacada pela docente não é o fato “de existirem trabalhos ou ações mais comumente 

por homens ou por mulheres. O que se questiona é a hierarquização dessas ações e desses 

trabalhos, colocando as mulheres que os realizam em posições sociais desiguais, de 

dominação e subordinação.” (CARVALHO, 2009, p. 28).  

A aluna Sandra apresenta, em seu discurso, uma resistência diante das mensagens 

assistidas no vídeo e das falas das colegas e da professora. Fica no entrecruzamento de suas 

próprias questões. Apresenta para toda a sala a estratégia que usa para tentar conseguir de seu 

marido uma divisão do trabalho doméstico, utilizando a “greve de sexo”, conhecida 

socialmente pelos presentes, considerando os risos que apareceram após essa fala. Parece que, 

embora a aluna tenha uma visão de que as tarefas domésticas, do trabalho não remunerado, 

precisam ser divididas entre os pares da casa. Na realidade, ela fica sobrecarregada com tais 

tarefas sozinha e não conversa com o marido sobre isso. Silencia-se e atua fazendo a greve, na 

esperança de que isso ajude a transformar sua própria realidade. Ao mesmo tempo, parece que 

uma pergunta se faz: Posso agradar meu marido e ser mulher e, ao mesmo tempo, cobrar uma 

divisão social do trabalho em casa da parte dele? Como fazer isso? Nesse contexto, a fala da 

discente revela que o espaço escolar é um lugar relevante de fala, e,  que produz, reproduz, 

reafirma, desconstrói e legitima imagens e representações de gênero e sexualidade.” (LUZ, 

2009, p. 37). Esse espaço, entretanto, é contraditório, pois se, nele, pode-se reproduzir, pode-

se também transformar.  

A atuação da professora inicia-se diante de suas interlocutoras e demais estudantes da 

turma, no sentido de ajudar todas as discentes a pensarem sobre os conceitos que sustentam 

realidade social e que foram construídos ao longo da história. Aproveita para dar exemplos 

que ajudem as discentes a perceber como a violência contra as mulheres aparece na sociedade. 

A docente utiliza por três vezes a palavra “permanece” associada à palavra “opressão” das 

mulheres em uma tentativa discursiva de enfatizar o quanto a opressão atinge ainda as 

mulheres ao longo da história até os dias atuais.  

A docente Paula detalha e contextualiza essa opressão ao destacar que, naquela aula, 

os vídeos mostravam tanto o campo quanto a cidades, e isso levava a compreender que o 



 
 
 

trabalho doméstico é feito para cuidar das pessoas e garantir a reprodução da espécie, mas, 

sem ele, não se tem futuro, pois se as pessoas não cuidarem dos filhotes humanos que são os 

mais dependentes do planeta terra, eles não sobrevivem. E explica que o movimento de 

mulheres fez uma discussão com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

respeito de quando perguntava para as mulheres se eram “donas de casa” e sobre o que 

faziam, muitas respondiam: “Ah, eu faço nada não, eu cuido de casa.”. E continua a docente 

Paula a explicar que se esse trabalho não é remunerado, é visto como não trabalho.  

Nessa perspectiva de explicação sobre o trabalho doméstico e opressão das mulheres, 

Paula mostra: “... então a dominação masculina está presente seja na política, na economia, na 

sociologia, no direito, na religião, em todos os espaços da organização da vida”. E a 

professora continua: “Você tem uma lógica social que diz que os homens são melhores que as 

mulheres. E essa lógica social para manter sua hegemonia precisa convencer as pessoas 

subordinadas que essa relação é natural.”. Então, você tem um processo que se é uma 

construção social historicamente produzida, você pode fazer um processo de desconstrução e 

de construção de uma outra história”.  

Essa sequência discursiva da docente Paula mostra o excedente de visão da professora, 

funcionando como um enunciado “broto” (BAKHTIN, 2003), no sentido de fazer florescer a 

compreensão de que como a ideologia vai fazendo com que as mulheres aceitem como natural 

construções lógicas que foram construídas historicamente e que oprimem até os dias atuais as 

mulheres. Essa fala ainda remete ao que já foi descrito por Quirino (2011, p. 44), já 

mencionado neste estudo, quando afirma que “a questão da opressão da mulher deixa de ser 

do domínio da biologia e é inserida no domínio da história, da cultura, tornando possível 

assim vislumbrar a sua superação por meio da ação política, pois se não é algo natural, pode 

ser superada.” 

Nesse contexto discursivo, as alunas começaram a ouvir com mais atenção a fala de 

Paula. E ao afirmar que as mulheres hoje estudam mais que os homens, que há uma geração 

que cresceu e tem uma concepção de mundo libertário, as alunas responderam:  

 

Sandra: Há vários assuntos falados que mexem comigo, com a minha 
estrutura. 
Professora Paula: Incomoda. 
Sandra: Realmente mexem e vou correr atrás para entender isso, mas o que 
vejo que são polêmicos às vezes e indiscutíveis com você, porque você já 
fala, vejo, que, às vezes fico perdida, sem saber onde você quer chegar. Ela 
quer humanizar todo mundo e ouvir que somos todos iguais, sendo que 
somos todos diferentes, mas temos os mesmos direitos.  
Professora Paula: Nós somos diferentes, mas temos os mesmos direitos.  



 
 
 

Sandra: Sim, e, é, então, eu acho são os assuntos, é... muito polêmicos 
também (riso) ,mas eu chego, vou falar assim, pera aí , quando eu vejo você 
falando, eu acho que já melhorou um tanto de coisa, eu sou diferente da 
minha mãe, ela enfim..., minha mãe já trabalhou,  minha avó... minha avó 
brigava com meu avô, então eu vejo que eu estou totalmente por fora de um 
tanto de coisa que você está falando, ou se a gente, sou burra, fora desse 
país aqui, que são tantas coisas que você não tem nem como argumentar 
com você. 
Professora Paula: Olha só, lembra que eu disse que na minha aula a gente 
ia discutir sobre o olhar, se no final do curso de Antropologia vocês 
começassem a olhar as coisas e não aceitarem que é natural já... porque o 
conteúdo de antropologia é polêmico. Tem pessoas resistindo. O racismo no 
país hoje está explícito.  
Célia: Tinha estupro antes...  
Sandra: Eu detesto sentar do lado de branco, então isso é normal. Eu sirvo 
meu marido e ele ama isso.  
Professora Paula: A sua relação com seu marido e a relação com ele. Se 
isso te levar a refletir que de vez em quando ele sirva você, que legal.  
Sandra: Se eu falar com você que eu transei com mulher você vai dizer que 
bacana.  
Professora Paula: Você pode transar com quem quiser, o problema é seu e 
não meu. Você que vai decidir se vale a pena ou não. Se você quer casar ou 
ficar solteira. O que estou dizendo é que tem uma geração que lutou pra ter 
o direito do divórcio. Você já nasceu sabendo que podia ser mãe solteira e 
não vão te expulsar de casa. Teve uma geração que cresceu que... 
entendeu... mas está acontecendo alguma coisa, não é? O que eu quero é 
trazer questões novas para você pensar.  
Sandra: O que eu quero falar é que eu quero entender, eu quero... vamos ali 
tomar um café e tudo.  
Professora Paula: Eu quero é contribuir para que a gente compreenda a 
realidade que a gente vive, eu quero um mundo sem machismo! 
 

A sequência do evento discursivo acima demonstra como o confronto de ideologias se 

tornou presente no debate da sala de aula. Como a visão de mundo da professora Paula e da aluna 

Sandra foram reveladas em seus enunciados. E, nesse contexto, parece que o excedente de visão 

da professora buscou atingir o horizonte da aluna Sandra, contemplando sua singularidade. A 

empatia demonstrada pela docente com as idéias e escolhas da aluna parece ter ajudado a aluna a 

se colocar em uma postura de “querer entender o novo”, isso é, desnaturalizar uma concepção de 

mundo naturalizada até então por ela. A professora então afirma que só quer “contribuir para 

ajudá-la a pensar sobre a realidade que ela também, professora Paula vive, enquanto mulher, 

inserida em uma sociedade machista. Conforme aponta Bakhtin (2003, p. 23), a docente Paula 

conseguiu compreender a aluna, criar para ela um ambiente concludente a partir das concepções 

teóricas apresentadas no debate da aula que versava sobre todas as questões de opressão das 

mulheres e de todas as minorias, a partir da visão do seu próprio mundo de ser mulher e 

professora, expressando que só quer “um mundo sem machismo”. 



 
 
 

Observa-se como a ideologia de cada uma dessas mulheres se presentificou por meio de 

seus discursos e como o diálogo ajudou na compreensão de que discutir sobre relação de gênero e 

trabalho é essencial na formação docente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise desses discursos interativos entre docente e discentes, na sala de aula, sobre 

relações de gênero e trabalho na formação docente superior foi muito importante para 

apresentar as visões de mundo das mulheres e as formas simbólicas de opressão ainda 

presentes em nossa sociedade.  

Observou-se que as discentes foram ao longo da aula gravada compreendendo que a 

opressão feminina não é algo naturalizado como pensavam até então, mas construída 

historicamente.  

Percebeu-se como o estudo sobre relações de gênero ajuda a quebrar os paradigmas 

preconceituosos que ainda permeiam as práticas discursivas de futuras professoras, quer 

sejam sobre a diversidade, quer sejam sobre questões de gênero.   

Constatou-se, a partir dos discursos das discentes, que o debate sobre a questão de 

gênero ampliou o horizonte de conhecimento das estudantes em relação à opressão das 

mulheres construída historicamente, e, por consequência, trouxe reflexões e um novo olhar 

sobre essa temática. Promoveu a aprendizagem e o respeito entre todas as mulheres 

envolvidas no confronto ideológico na sala de aula.  

Por fim, avaliou-se que os estudos sobre gênero precisam ser trabalhados nas práticas 

docentes durante a formação das /os discentes nos cursos de Pedagogia, por ser um curso que 

ainda tem um grande contingente de mulheres. Discussões e reflexões como as que foram 

propostas e apresentadas pela professora Paula, certamente, contribuirão para que “brote 

novas flores” como a aluna Sandra, que manifestou o desejo de entender mais sobre a 

opressão das mulheres, pois só à medida que se compreende que a opressão da mulher não é 

algo natural, mas construída historicamente, é que se pode entrar na luta pela superação dessa 

opressão.  
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