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Gênero é uma estrutura de dominação simbólica na ordem androcêntrica e as relações
de gênero são relações de poder em que o pólo masculino é dominante. Nesse contexto,
as relações de gênero são educacionalmente produzidas e reproduzidas, identidades e
habitus de gênero são aprendidos, internalizados e corporificados, em geral sob o jugo
da dicotomia e assimetria de papéis e da heteronormatividade, conformando corpos e
mentes a modelos hegemônicos de masculinidade e feminilidade, de forma complexa e
articulada a outras estruturas de dominação.
Embora se admita a pluralidade dos gêneros — suas múltiplas e variáveis configurações
de masculinidade feminilidade, posições dúbias e identidades híbridas — a dominação
masculina é predominante. Mulheres e sujeitos femininos ainda se encontram em
situação de desvantagem social e desvalorização cultural, o que requer engajamento
ético-político em práticas educativas problematizadoras do binarismo de gênero, e
transformadoras, comprometidas com a justiça e equidade de gênero.
Os conceitos de gênero e de relações de gênero, entendidos como construção cultural,
fornecem uma lente crítica para analisar e intervir nas práticas culturais e educativas em
contextos formais e informais, nas quais estamos envolvidas/os. Para tanto, os primeiros
requisitos são auto-reflexividade e abertura dialógica para múltiplas vozes, perspectivas
culturais e aportes conceituais, uma vez que as construções e desconstruções de gênero
envolvem diversos olhares e possibilidades identitárias.
Com base em aportes da teoria feminista crítica e pós-estruturalista, da sociologia de
Pierre Bourdieu, e da pedagogia feminista e Freireana, objetiva-se ilustrar construções e
desconstruções de gênero em diversos contextos educativos, na escola, na vida
cotidiana, em narrativas veiculadas por várias mídias (publicidade, TV, cinema), e
discutir limites e possibilidades de intervenção pedagógica, bem como refletir sobre
nossas histórias e práticas como sujeitos de gênero situados em múltiplas relações de
poder.
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Objetiva-se ainda discutir, a partir da perspectiva epistemológica feminista,
possibilidades

de

pesquisa

social/empírica/participante,

e

de

culturais/semióticos sobre o gendramento em contextos educativos.

[Número de Caracteres: 2.258, com espaços.]
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