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Resumo: Pensar a questão do gênero na sala de aula é refletir sobre diferentes identidades que 
configuram o espaço escolar. Dessa forma, entende-se que é necessário que os educadores 
aprofundem-se e entendam determinadas atitudes comportamentais que são estabelecidas ou pré-
estabelecidas entre meninas e meninos. Este ensaio tem por finalidade analisar e avaliar situações 
vivenciadas em práticas pedagógicas, que muitas vezes são ministradas de forma a gerar 
preconceitos de gênero. Contudo, busca-se promover ações que conduzam novas formas nos 
relacionamentos entre homens e mulheres, visando igualdade para todos. 
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Abstract: Approaching the question of gender in the classroom is to reflect on different identies that 
shape the school space. So, it is understood that it is necessary for teachers to deepen and 
understand certain behavioral attitudes that are established or pre-established between girls and boys. 
This essay aims to analyze and evaluate situations experienced in teaching practices, which often are 
taught to generate gender prejudice. However, we seek to promote actions leading new ways in 
relationships between men and women seeking equality for all. 
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Quando se pensa em sala de aula, várias são as imagens que imediatamente 

permeiam a mente das pessoas, mas pode-se dizer que em primeiro lugar vem 

alunos (no plural) e professor. Ao refletir sobre as relações humanas destes dois 

sujeitos, é importante salientar a questão comportamental do aluno e as atitudes do 

professor diante de determinadas atitudes do estudante. 

 
Para o sociólogo francês, Émile Durkheim (2003), a principal função do professor é 

formar cidadãos capazes de contribuir para a harmonia social. Durkheim diz ainda 

que, em cada aluno há dois seres inseparáveis, porém distintos. O primeiro o 

sociólogo chamou de individual - o jovem bruto – formado pelos estados mentais de 

cada pessoa e o segundo, algo formado por um sistema de ideias que exprimem 

dentro das pessoas a sociedade de que fazem parte. Sendo assim, ele define o 

processo educativo da seguinte forma, “a educação é uma socialização da jovem 

geração pela geração adulta” (p.36). 
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Nesse sentido, verifica-se que as ligações existentes entre professor e aluno são 

fundamentais na formação dos jovens que estão se preparando para contribuir com 

a sociedade que estão inseridos. 

 
Pensando nesse aluno, dentro da sala de aula, sabe-se que há vários tipos de 

sujeitos, ou seja, alunos calmos, agitados, irresponsáveis, responsáveis, aplicados, 

desinteressados, amigos, individualistas. Diante desta pluralidade, existe um fator 

que é de extrema importância, a questão do gênero. Ao citar distintas identidades 

presentes na sala de aula, observa-se que normalmente meninas são mais calmas e 

meninos mais agitados, mas ao considerar a aprendizagem, que é um dos aspectos 

mais importantes dentro da educação, questionamos, será que há estatísticas que 

comprovam que as meninas realmente têm um melhor desempenho do que os 

meninos? 

  
As estatísticas nacionais, embora precárias no que se refere à desagregação por 

sexo, não deixam dúvidas quanto à diferença de desempenho escolar entre meninos 

e meninas em todo o ensino fundamental e médio, indicam que os meninos teriam 

maiores dificuldades escolares.  

 
No caso do estudo que será apresentado, pode-se obter informações bem 

relevantes sobre esta questão de gênero dentro da sala de aula. A prática foi 

realizada por uma professora estagiária, sendo que as informações utilizadas foram 

coletadas, durante o período de estágio de língua inglesa no ensino fundamental, 

em uma turma de 8ª série, em Santo Antônio da Patrulha - RS, no ano corrente. A 

turma não era dividida igualmente em relação ao gênero, era composta por 14 

meninos e apenas 4 meninas, totalizando 18 alunos. 

 
Observou-se que o grupo de meninos estava subdividido, um grupo tinha 

características comportamentais agitadas, estes alunos conversavam muito durante 

a aula, não prestavam atenção, sendo que ainda nesse mesmo grupo cabia mais 

uma divisão, representado por um aluno que realmente tinha um comportamento 

inadequado e que acabava refletindo na aprendizagem de toda a classe. O outro 

grupo de meninos era calmo, participavam pouco da aula. E o grupo das meninas, 

por sua vez, tinha uma postura coerente com a visão favorável para aprendizagem 

dentro do espaço escolar. 
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Segundo os PCNs (1998), dentro dos temas transversais, a questão do gênero em 

relação a construção do que é pertencer a um ou outro sexo se dá pelo tratamento 

diferenciado para meninos e meninas, inclusive nas expressões diretamente ligadas à 

sexualidade, e pelos padrões socialmente estabelecidos de feminino e masculino. Esses 

padrões são oriundos das representações sociais e culturais construídas a partir das 

diferenças biológicas dos sexos, e transmitidas através da educação, o que atualmente 

recebe a denominação de “relações de gênero”. Essas representações internalizadas são 

referências fundamentais para a constituição da identidade do indivíduo. 

 

Considerando as concepções apresentadas nos PCNs, pode-se fazer uma relação com 

a prática de estágio. Observou-se, que realmente é dado por parte do professor e 

vivenciado de forma implícita um tratamento diferenciado para os alunos em relação ao 

gênero. Ao analisar a distribuição dos alunos dentro do espaço físico da sala de aula, a 

turma sentava em suas classes em duplas, as meninas sentavam com meninas e 

próximas da mesa da professora, os meninos “bagunceiros” sentavam no fundo da sala 

e os meninos comportados sentavam mais na frente da sala de aula. 

 

Nesse sentido, os PCNs (1998) instruem os caminhos que o professor deve seguir para 

trabalhar com estas situações, construindo uma prática que reflita nos valores 

democráticos e pluralistas propostos e nos objetivos gerais a serem alcançados. Cita 

que, em relação às questões de gênero, os professores devem transmitir aos 

educandos a importância da valorização da igualdade entre os gêneros e a 

dignidade presente em cada cidadão, bem como ao orientar todas as discussões, os 

próprios docentes devem respeitar a opinião de cada aluno e, ao mesmo tempo, 

garantir o respeito e a participação de todos, apontando os preconceitos e 

trabalhando pela não discriminação das pessoas.  

 

Segundo Souza e Altmann (1999), o processo de educação de homens e mulheres 

supõe uma construção social e corporal dos sujeitos, o que implica, no processo 

ensino/aprendizagem de valores, conhecimentos, posturas e movimentos corporais 

considerados masculinos ou femininos. Nesse sentido, Darido et al. (2001) cita que 

o professor precisa estar atento e deve estimular a reflexão sobre a relatividade das 
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concepções associadas ao masculino e ao feminino; ao respeito mútuo entre os 

sexos e o respeito às muitas e variadas expressões do feminino e do masculino.  

 
Retomando a questão da aprendizagem, esta prática de estágio confirmou as 

estatísticas nacionais, as meninas realmente tiveram um melhor desempenho do 

que os meninos. Porém, o professor sabe que há exceções, pois cada realidade é 

uma realidade. Há turmas em que os meninos “bagunceiros”, que demonstram não 

prestar a atenção na aula, possuem resultados na aprendizagem bem melhores do 

que as meninas, que são “quietinhas”, têm os cadernos enfeitados, organizados. 

Estes meninos possuem mais desenvoltura para se expressarem e as meninas, às 

vezes, tem em raciocínio mais lento e também são tímidas. Mas esta, já seria uma 

outra longa discussão. 

 
A concepção de igualdade deve estar realmente presente nas aulas, meninos e 

meninas deveriam vivenciar as mesmas práticas, discutindo e entendendo a questão 

das diferenças e buscando as melhores soluções.  

 
Os professores também precisam estar atentos às diferentes formas de expressão dos 

alunos. Ter alunos mais ou menos agitados não significa que estes, dentro dos aspectos 

psicológicos, possuem uma boa ou má índole, para construir a moral autônoma, o 

adolescente precisa de situações que desafiem seu modo de pensar. Segundo Piaget 

(2003), o desenvolvimento moral e, mais ainda, as ações relacionadas a ele dependem 

de uma série de “energia motora” para que ocorram: a afetividade. 

 
Contudo, entende-se que é tarefa da escola fazer com que os meninos e meninas 

reflitam sobre suas posições sociais, que estes, excluem os preconceitos de gênero 

e que este novo olhar venha contribuir para a construção de novas formas de 

relações entre homens e mulheres, visando igualdade para todos. 
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