INCORPORAÇÃO DE GÊNERO NOS
ESPAÇOS CONSTITUÍDOS

Relato de experiência: Gênero, feminismo e meio ambiente:
apontamentos e interlocuções
Por Constantina Xavier Filha¹

Eu queria usar palavras de ave para escrever.
Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação.
Ali a gente brincava de brincar com palavras
tipo assim: Hoje vi uma formiga ajoelhada na pedra!
A Mãe que ouvira a brincadeira falou:
Já vem você com suas visões!
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis
e nem há pedras de sacristias por aqui.
Isso é traquinagem de sua imaginação.
O menino tinha no olhar um silêncio de chão
e na sua voz uma candura de Fontes.
O Pai achava que a gente queria desver o mundo
para encontrar nas palavras novas coisas de ver
assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do
rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra.
Eram novidades que os meninos criavam com as suas palavras.
MANOEL DE BARROS

(Menino do Mato, 2010)
Inicio meu relato de experiências de ensino, pesquisa e extensão em
minha prática como professora que atua nos campos teórico-políticos de gênero e
sexualidades com a poesia de Manoel de Barros. Inspiro-me nele para rever minha
prática pedagógica, para pensar e repensar o óbvio, para desfrutar dos poucos
momentos de ócio que me propicio... Nesse texto, queria “usar palavras de ave para
escrever”, “brincar com palavras”, fazer “traquinagem com minha imaginação” e,
sobretudo, “desver o mundo”. O poeta ressalta que “era preciso desver o mundo
para sair daquele lugar imensamente e sem lado” e ainda que “a gente gostava das
palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias”.
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Sei que não tenho palavras poéticas para “escrever como ave”; mesmo
assim, a poesia me inspira a pensar e a repensar a minha prática e me permite
compartilhá-la, o que farei com este texto.
Interessei-me pelos estudos de sexualidades e gênero no início da década
de 1990, ao participar de um projeto nacional, financiado pelo Ministério da Saúde,
coordenado pelo Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual – GTPOS
– de São Paulo. A partir daí, comprometi-me politicamente com esses campos
de estudo. Em seguida, fiz mestrado2 em Educação pela Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS), analisando as várias situações da educação sexual
em duas escolas públicas em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul –
instituições que diziam não haver práticas sistemáticas direcionadas à educação
da sexualidade. Após a defesa, ingressei como docente na mesma universidade e
continuei a pesquisar questões relacionadas à formação docente e à sexualidade
na infância. Juntamente com a pesquisa, inserimos no curso de Pedagogia uma
disciplina, então optativa – hoje obrigatória – denominada Educação, Sexualidade
e Gênero. Após o término do estágio probatório, ingressei no doutorado³ em
Educação pela Faculdade de Educação da USP-FEUSP. Nessa instância, interesseime por histórias de vida de professoras brasileiras e portuguesas, seus discursosdo-eu e as relações de sua identidade como mulheres-professoras, incluindo as
formas pelas quais lidavam com as expressões de sexualidade de alunos e alunas de
seu cotidiano escolar. No retorno, em 2005, dei continuidade às ações de pesquisa⁴,
ensino e, sobretudo, às ações de extensão⁵, com a coordenação de vários projetos
de formação docente, muitos deles com financiamento da Secretaria de Educação
² XAVIER FILHA, Constantina. A educação sexual na escola: o dito e o não-dito na relação cotidiana. Campo
Grande: Editora da UFMS, 2000.
³ XAVIER FILHA, Constantina. Discursos da intimidade: imprensa feminina e narrativas de mulheres professoras
brasileiras e portuguesas na segunda metade do século XX. São Paulo: FEUSP, 2005 (Tese de Doutorado).
⁴ Projetos de Pesquisa sob minha coordenação: “Já é tempo de saber...” (2006-2009), com apoio da FUNDECT/MS;
“Gênero e sexualidade em livros infantis: análises e produção de material educativo para/com crianças”, com apoio
do CNPq (2008-2012); “Violências contra crianças e adolescentes – concepções e ações no projeto de extensão
Escola que Protege/Campo Grande-MS” (2007-2013); “Sexualidade(s) e gênero em artefatos culturais para a
infância: pesquisas com crianças no âmbito de disciplinas do curso de graduação em Pedagogia/UFMS” (2008-2012);
“Representações de violência dentro e fora da escola nas vozes das crianças”, com apoio do CNPq (2011-2013).
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Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
Durante esse período de engajamento político-acadêmico, o conceito de
gênero tem se mostrado fundamental como categoria teórica e política em minha
trajetória. Esse conceito provém dos movimentos sociais, especificamente dos
movimentos feministas. Foi utilizado em substituição ao termo “mulher” e passou
a ser pensado como algo relacional. A novidade está no fato de que o conceito
“gênero” inclui, indistintamente, masculinidade e feminilidade. Portanto, ao se
falar em gênero como conceito teórico, está-se pensando e analisando as relações
pelas quais homens e mulheres se tornam masculinos e femininos de muitos jeitos,
apesar dos modelos culturais hegemônicos que estabelecem um ideal de ser homem
e mulher.
O conceito de gênero passou a ser utilizado como categoria analítica nas
pesquisas acadêmicas brasileiras na década de 1980, segundo os estudos de Guacira
Lopes Louro (2007). Para a autora, ele é entendido como
Construção social feita sobre diferenças sexuais. Gênero referese, portanto, ao modo como as chamadas “diferenças sexuais”
são representadas ou valorizadas; refere-se àquilo que se diz ou
se pensa sobre tais diferenças, no âmbito de uma dada sociedade,
num determinado grupo, em determinado contexto (LOURO,
2000, p. 26).
Louro destaca que é na sociedade e na cultura que as diferenças biológicas
entre homens e mulheres são significadas e representadas. Portanto, tornamo-nos
homens e mulheres na cultura.
⁵ Projetos de extensão sob minha coordenação: “Escola que Protege: a escola como espaço de identificação,
prevenção e enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes – Campo Grande-MS” (2006), com
apoio da SECAD/MEC; “Escola que Protege: a escola como espaço de identificação e prevenção das múltiplas
violências contra crianças e adolescentes – Campo Grande-MS – ações de continuidade” (2007); “Escola que
Protege: a escola como espaço de identificação e prevenção das múltiplas violências contra crianças e adolescentes
– Campo Grande-MS – expansão” (2008), com apoio da SECAD/MEC; “Educação para a sexualidade, equidade
de gênero e diversidade sexual: práticas e materiais educativos” (SECAD/FNDE, 2008); “Gênero e diversidade na
escola – GDE (SECAD/FNDE, 2009); “Tecendo gênero e diversidades nos currículos da educação infantil – ações
em Campo Grande – UFMS (SECAD/MEC, 2010); “Gênero e Diversidade na escola – GDE-2013” (SECAD/
CAPES, 2013).
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O conceito de gênero é pulsante para pensar as práticas pedagógicas,
assim como para pensar as formas segundo as quais somos afetados/as pelas
inúmeras pedagogias de gênero. Estamos ensinando e aprendendo o tempo todo,
independente de ações sistematizadas, ou não, das instituições educativas. Por
esse motivo, estamos o tempo todo interagindo com discursos, conceitos, normas
sociais que nos dizem como devemos ser, agir, comportar, apesar de nem sempre
concordarmos com elas, porque os sujeitos são ativos, e não passivos, nesse processo.
Nossa identidade de gênero se constitui desde muito cedo. Na atualidade,
temos dois marcadores sociais, determinados pelas cores rosa e azul, que separam
mundos de meninas e meninos. As cores, adotadas como marcadores sociais, são
muito mais do que simplesmente cores, indicam um modo de ser menina e de ser
menino.
O mundo rosa⁶ indica que as meninas devem ser dóceis, meigas,
românticas, doces. O mundo azul, por sua vez, indica que os meninos devem ser
agressivos, assertivos, destemidos e até violentos. Essas questões ocorrem de forma
sutil e duradoura, como afirma Louro (2000). Nem sempre nos damos conta disso,
mas o tempo todo lidamos com o que se convencionou ser a norma, a regra ideal
que define masculino e feminino.
O conceito de gênero nos leva a pensar não haver essência masculina
ou feminina; pelo contrário, aprendemos a ser um ou outro e, a partir daí, vamos
construindo o gênero com o qual nos identificamos. Isso nos habilita a pensar que
podemos ser masculinos e femininos de diferentes formas, independentemente da
norma social e até mesmo do órgão sexual: pênis ou vulva.

⁶ Livros infantis que escrevi nos últimos anos problematizando os universos rosa e azul para o público da infância:
XAVIER FILHA, Constantina. A menina e o menino que brincavam de ser... Campo Grande/MS: Editora da
UFMS, 2009; XAVIER FILHA, Constantina. Entre semente e cegonhas: as curiosidades de Gabriela/Entre explosões
e cortes na barriga: as curiosidades de Rafael. Campo Grande/MS: Editora da UFMS, 2009; e XAVIER FILHA,
Constantina. As aventuras da princesa pantaneira. Campo Grande: Editora Life, 2012.
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O conceito de sexualidade também faz parte, de forma ampla, do campo
teórico que estudo. Sexualidade e gênero, apesar de conceitos diferentes, estão em
intrínseca relação. Uma delas refere-se à ligação entre sexo-gênero-sexualidade, que
faz com que a heterossexualidade seja a norma. O conceito de heteronormatividade
explica como isso se dá na cultura. Tal como as pedagogias de gênero, também
vivemos em meio a pedagogias da sexualidade. Uma das importantes estratégias
dessa pedagogia é a padronização da heterossexualidade como única e desejável
identidade sexual de um sujeito. Aprendemos nos livros infantis, na televisão, na
igreja e em outras instâncias sociais que o correto é o príncipe obrigatoriamente
casar-se com a princesa, que a homossexualidade é doença, que a sexualidade
reprodutiva deve ser um destino imutável (especialmente para as mulheres),
entre outras tantas estratégias desse dispositivo das inúmeras pedagogias da
sexualidade. Urge pensarmos em estratégias pedagógicas para questionar essas
pedagogias valorizando e respeitando quaisquer das identidades sexuais, sejam elas
homossexuais, heterossexuais ou bissexuais, bem como as várias identidades de
gênero.
A partir desse breve panorama teórico, insisto em propor tais discussões
e problematizações nos momentos de ensino e de extensão da formação docente⁷,
em nível inicial e de formação continuada. Acho importante questionar e provocar:
porque as meninas não podem brincar com os meninos? Por que os meninos não
podem brincar nos cantos da fantasia e da beleza nos Centros de Educação Infantil?
Como podemos pensar em novas práticas pedagógicas para que meninas e meninos
aprendam com a mesma liberdade? Como meninos e meninas podem desenvolver
atitudes de liderança, solidariedade e cuidado? Como meninos e meninas podem
brincar com os brinquedos que desejarem nas instituições educativas? Como pensar
em formas de avaliação igualitárias para meninas e meninos? São, enfim, inúmeras e

⁷ Livros teóricos que organizei para o público de professores/as: XAVIER FILHA, Constantina (Org.). Educação
para a sexualidade, para a equidade de gênero e para a diversidade sexual. Campo Grande/MS: Editora da UFMS,
2009; XAVIER FILHA, Constantina (Org.). Kit de materiais educativos para a educação para a sexualidade, equidade
de gênero e diversidade sexual. Campo Grande/MS: Editora da UFMS, 2009; XAVIER FILHA, Constantina (Org.).
Sexualidades, gênero e diferenças na educação das infâncias. Campo Grande: Editora da UFMS, 2012.
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infindáveis as questões que necessitam de reflexão, estudos teórico-metodológicos,
problematizações, novas formas e posturas dos/as docentes.
Nas pesquisas, interesso-me igualmente por pensar essas temáticas, dando
prioridade, nos últimos anos, às que tratam das crianças⁸, visando aprender com
elas. Como podemos fazer pesquisa com crianças e com elas falar de sexualidades,
gênero, diversidades, diferenças? Como pensar com esse público sobre os vários
artefatos culturais, como livros infantis, músicas, brinquedos e filmes, entre outros?
Como produzir conjuntamente com e para elas?
Em duas pesquisas que coordenei, com apoio do CNPq, produzimos
diversos materiais educativos para/com as crianças, dentre elas o livro infantil As
aventuras da princesa pantaneira (2012) e os filmes de animação Jéssica e Júnior no
mundo das cores (2010), A princesa Pantaneira e Queityléia em perigos reais (2012).
Nessas pesquisas, surpreendeu-nos a avidez com que as crianças anseiam por tratar
de assuntos que lhes dizem respeito. Tendo a oportunidade de se manifestar, querem
discutir sobre sexualidade, violência contra crianças⁹, questões de gênero, tomando
como referência fatos e situações cotidianos, quase sempre silenciados e negados
nas práticas pedagógicas da escola e das relações familiares.
Iniciei o texto com a poesia de Manoel de Barros. Agora, para concluir
este breve relato, retomo algumas de suas palavras. Tinha como intuito “brincar
com as palavras”, fazer “traquinagem com a imaginação” e “desver o mundo”. Vejome, em minha trajetória de pesquisadora e professora, comprometida com as
questões teóricas de gênero e sexualidade, procurando contribuir para a construção
de um mundo mais igualitário. Busco “desver o mundo”, pensá-lo de outra forma,
⁸ Livros teóricos que organizei para o público de professores/as: XAVIER FILHA, Constantina (Org.). Educação
para a sexualidade, para a equidade de gênero e para a diversidade sexual. Campo Grande/MS: Editora da UFMS,
2009; XAVIER FILHA, Constantina (Org.). Kit de materiais educativos para a educação para a sexualidade,
equidade de gênero e diversidade sexual. Campo Grande/MS: Editora da UFMS, 2009; XAVIER FILHA,
Constantina (Org.). Sexualidades, gênero e diferenças na educação das infâncias. Campo Grande: Editora da
UFMS, 2012.
⁹ Juntamente com as pesquisas com crianças, também desenvolvo projetos de extensão, como: «Educação para a
sexualidade, gênero e direitos humanos de crianças: produção de materiais didáticos para/com a infância» (2010);
«Produção de filme de animação com crianças» (versões 2011, 2012 e 2013).
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desarranjá-lo; tento forjar novas maneiras de lidar com o “mundo” feito de regras e
normas arbitrárias que dificultam a homens e mulheres ser sujeitos plurais. “Desver
o mundo” é tentar desestabilizar verdades rígidas, tradicionais, inalteráveis, é
permitir-se ver as coisas de outros ângulos, colocar em xeque o velho e dar abertura
ao novo, a novas aprendizagens, a novas experiências, a novas traquinagens com a
vida. Esse é um desafio constante para mim. Eu, porém, o exponho e proponho a
alunos/as, docentes, crianças e os instigo a problematizar as palavras e as teorias
para tentar perturbar “o sentido normal das ideias”.
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