Caminhos cruzados: educação e gênero na produção acadêmica
Fúlvia Rosemberg
Fun da ção Car los Cha gas e PUC-SP

Resumo

O ar tigo discute a pro dução acadêmica con temporânea brasileira so bre educação e gênero (ou mulheres) a partir da análi se
de três fon tes de da dos: a base de teses e dissertações de progra mas de Edu ca ção fi li a dos à ANPEd no pe río do 1981-1998; o
diretório de pesqui sa do res(as) Quem pes quisa o quê em Edu cação: 1998; e seis coleções de revistas es pe ci a li za das em Edu cação e Estudos Feministas (de gênero).
A análise do catálogo da ANPEd (1999) evidencia um aumento
de teses/dissertações em números absolutos no período, uma
concentração em certas universidades, de autoria e de ori en tação majoritariamente feminina. Tal perfil da produção acadê mica é confirmado, no geral, pelos dados sobre pesquisadores(as)
incluídos(as) no diretório organizado pela ANPEd.
Quanto à temática, nota-se dispersão e ausência relativa de
questões que compõem a agenda educacional contemporânea.
Teses e dissertações focalizam mais a condição feminina que o
sis te ma edu ca ci o nal numa perspectiva de gênero. Esta par ticularidade foi também notada nas revistas especializadas em Edu cação. Por seu lado, as revistas feministas dão muito pouco espaço
ao tema e disciplina da Educação. Daí os caminhos cruzados entre Educação e Estudos so bre a Mulher ou Gênero.
O artigo con clui des tacando os possíveis efeitos deletérios de
tal fra gilidade acadêmica no pla no das propos tas atu ais so bre
igualdade de gê nero na educação.
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Crossing paths: education and gender in academic production
Fúlvia Rosemberg
Fun da ção Car los Cha gas e PUC-SP

Abstract

The article discusses the contemporary Brazilian academic
production on education and gender (or women) from the
analysis of three sources: the 1981-1998 database of theses
and dissertations of graduate programs affiliated to ANPEd
(Brazilian Research Association in Education), the researchers directory Quem pesquisa o quê em Educação: 1998,
[Who researches what in Education: 1998] and six collections
of specialized journals in Education and Feminist Studies
(gender).
The analysis of ANPEd’s 1999 catalog makes clear an
increase in the absolute number of theses/dissertations in that
period, a concentration of works from some universities, and
a largely feminine authorship and supervision. The same
profile is broadly confirmed by the data of researchers
included in ANPEd’s directory.
With respect to the themes of work, dispersion and a relative
absence of issues of the contemporary educational agenda can
be noticed. Theses and dissertations tend to focus on the
feminine condition rather than on a gender perspective of the
education system. This feature was also noted in specialized
journals in Education. In their turn, feminist periodicals
dedicate little space to the theme and subject of Education.
Hence, the crossing paths of Education and Women or Gender
Studies.
The paper concludes by high ligh ting the pos sible de trimental
effects of such academic frailty on the le vel of cur rent
proposals about gender equality in education.
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O tema educação das mulhe res ou edu cação e gêne ro vem concitando a aten ção de pes quisadores(as) e especialistas em diferentes
países do mundo, inclusive no Brasil, es pe ci almente durante os anos 1990. Assim, por exemplo, desde a Confe rên cia Edu ca ção para Todos,
re a li za da em 1990 em Jom ti en, as gran des con ferências mundi a is realizadas sob a égi de da
ONU na úl tima déca da – como as de De sen volvimento (Copenhague), de Popu la ção (Cairo),
da Mu lher (Pequim) – incluíram o tema em sua
pauta (REPEM, 1997).
No plano acadêmico des taco, por exemplo em cenário internacional, a in clusão do
tema igualdade dos sexos em educação e forma ção no grande even to francês Bi ennale de
l’Éducation em 1996, e que deu origem ao li vro
editado por Nico le Mosco ni (1998). Na in trodu ção des se livro, Mosco ni tece as seguin tes
considerações:
Após um primeiro pe ríodo que se poderia
denominar de “apagão” (black-out no ori ginal), quando a variável sexo era com ple tamente ausente, ou tratada como variável
secundária (...), surge, com a ascensão do
neo-feminismo e do aumento de mulheres
pesquisadoras e universitárias, um perío do
de crítica epistemológica (...) [na edu cação]. Enquanto no pe ríodo precedente, o
ponto central era a forte correlação en tre
origem so cial e sucesso escolar, o perío do
posterior evidenciou um fato paradoxal:
um melhor apro veitamento escolar das mo ças, pois as moças das classes populares
apre sen tam ren di men to escolar equiva len te
ao dos rapazes de classe mé dia, ao mesmo
tem po [em que se ob ser va] a per sis tên cia de
uma in tensa diferenciação sexual nos ramos de estudos. (1998, p. 16-17)
Para apoiar tais informações, Mos coni
(1998) cita o já famoso li vro Allez les filles, da
du pla de autores so bejamente citada no Brasil
nos anos 1970 e 1980, Baudelot e Establet,
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naquele momen to referida ao pa radigmático
li vro L’école capitaliste en France (1971),
metáfora perfeita para a mu dança de foco assinalada por Mos coni (1998).
No Brasil da era dos apagões, se o
black-out sobre o tema educação/gênero/
mulher não mais ocorre (Sponchiado, 1997;
Rosemberg, 2001), o cenário ainda é mu ito in satisfatório. Assim Rosemberg e colaboradoras
(1990), apoiadas em levantamento bi bliográfico que localizou 755 títulos publicados no pe ríodo 1975-1989 sobre educação formal da
mulher brasileira, assinalaram:
a te ma ti za ção per sis te sen do edu ca ção da mu lher e não educação e relações de gêne ro;
gran de par te das pes qui sas edu ca ci o na is ig no ram o conhecimento que vem sendo acu mu lado na área de estudos sobre a mu lher; a área
de estudos sobre mulher/gênero tem pro du zido pouca reflexão teórica (e mesmo in for mações empíricas) sobre a educação (...). Há um
fos so en tre am bas as áre as de pro du ção de co nhecimentos. São dois guetos que coexistem,
ig no ran do-se qua se que to tal men te. As in te ra ções são fortuitas e ocasionais, tanto na literatura re flexiva sobre o conhecimento
produzido, quanto na própria produ ção atual
de estudos e pesquisas. O que mar ca e dá o
tom é a separação. ( 1990, p. 9)

Tendo sido in citada a vi sitar o tema
para um ba lanço so bre os apor tes dos es tu dos
de gê nero em face dos dilemas da educa ção
bra si le i ra, fui a campo orientada pela per gunta: te ria a dé ca da de 1990 alterado o cenário
descrito anteriormente?
Para dar conta da empreitada, se le ci onei três tipos de fontes para analisar: teses e
dissertações defendidas em programas fi li ados à ANPEd; o di re tó rio Quem pesquisa o
quê em Edu cação: 1998 (Vello so, 1999), elabo ra do pela ANPEd; coleções de revistas especializadas em Educação e em Estudos
Feministas (ou de gê nero ou sobre mulher).
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Relatarei, a se guir, o que encontrei em
cada tipo de fonte.
Teses e dissertações em
Educação

O ponto de partida para este tópico foi a
dissertação de mestrado de Jus tina Inês Sponchiado – Docência e re lações de gêne ro: um es tudo de dissertações e te ses de fendidas em
instituições bra sileiras no período de 1981 a
1995 –, defendida em 1997 junto ao Programa
de Pós-Graduação de História e Fi losofia da
Educação, da PUC-SP, sob ori entação de Ne re ide Saviani, que partiu da análise do ban co de
dados de teses e dissertações defen di das em
programas filiados à ANPEd.
Para este meu trabalho, havia planejado
apenas atualizar a pesqui sa de Sponchiado
(1997) para o período ulterior à pesquisa mencionada (1996-1998). Porém, ao manusear a
base de dados da ANPEd, per cebi que Sponchiado (1997) não havia aci onado todos os índices dis poníveis e nem o mai or nú mero
possível de ter mos/descritores para captar a te mática que nos interessa. Por exemplo, apo i ando-se exclusivamente no índice de descritores,
Sponchiado (1997) observou, judiciosamente,
que a base de dados ainda não havia incor po rado a pa la vra-chave GÊNERO! Po rém, ao aci o nar
o índice “títu lo e des critor”, localizei 29 teses/dissertações que trazem o ter mo gêne ro no
título. 1 Assim, ape sar de ter-me inspi ra do na
dissertação de Sponchiado (1997), tive que,
além de atualizar sua análi se, refazer parte do
2
percurso.
Estudos so bre mu lher(es), con di ção fe mi nina, identidade feminina, fe minismo, pa péis
femininos, sexis mo; es tudos so bre homens,
masculinidade(s) he gemônica(s)ou não, iden tidade masculina, pa péis masculinos, do mi na ção
masculina, ma chis mo; es tu dos de gê ne ro, iden tidade de gênero, pa péis de gê nero, su bor di nação/dominação de gê nero; relações so ciais de
sexo, patriarcado foram expressões ou termos
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(por vezes em pregados in genuamente) que
encontrei na literatura e que re metem a uma
pluralidade de conce i tos e en foques teóricos,
muito distan tes da unanimidade. Tal di ver sida de pode ser en ten di da como si nal de fra gi li dade ou de dina mis mo so cial e teórico de
estudos so bre mulher/gênero, ou, ainda, da
falta de con sen so como as si na la Flax (1992).
Interpreto, porém, a mul tiplicidade de
descritores e ter mos que encontrei no arquivo
como indí cio de que o cam po de co nhe ci men tos ainda não está constituído, pois au tores(as) e organizadores(as) da base de dados
pa re cem não dis por de in di ca do res cla ros para
identificar o novo re cor te (Quadro 1). É ine vitável a sugestão de inclusão do des critor gênero na base de da dos e de uma atenção
es pe ci al de au to res(as) aos des cri to res se le ci o nados, ao indexarem te ses e dis sertações, especialmente depois da dis ponibilidade de um
tesauro em por tu guês so bre gê ne ro ela bo ra do
por Bruschini e colaboradoras (1997).
Estados da arte so bre a pesqui sa bra sile i ra em Educação são unânimes em afir mar
que sua base institucional contemporânea
são os programas de pós-graduação sedi a dos
nas universidades (Campos & Fávero, 1994;
Cunha, 1991; Gatti, 1983; Warde, 1993;
Velloso, 1999). Apesar de os programas de
pós-graduação em Educação serem os prin cipa is focos de produção acadêmica so bre a
disciplina, daí a escolha da base de da dos da
ANPEd como principal fonte para este le vantamento, é necessário des tacar, de início, que
esta asso ci a ção não é to tal, pois: nem todas
teses/dissertações so bre educação são pro du1. Enquanto termo (e não conceito) o sentido pode variar: Uma das
teses indexadas refere-se ao termo no sentido de “gênero humano”.
2. Para o período coberto por ambas pesquisas, o número de
referências localizadas divergiu: assim, no período 1981-1995,
Sponchiado (1997) localizou 122 referências a teses e dissertações e eu
localizei 142. Esta diferença pode decorrer tanto de caminhos diversos
percorridos na pesquisa (índices e descritores/palavras-chave), quanto
de um possível envio tardio para a base de dados de informações sobre
teses/dissertações defendidas, pois analisei uma versão mais
atualizada do arquivo da ANPEd.
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Quadro 1. Índices e termos/descritores/palavras-chave pesquisados na base de dados da ANPEd: 1981-1998
Índices

Títulos e descri tor
Descritores
Explosão de des critores
Descritor onomástico

Termos/descritores/palavras-chave
aluna(s)

gênero

mulheres infra to ras

aluno(s)

homem(s)

madame

androginia

idosas

madre

aprendizagem social
da mulher

infratoras

mãe

condição da mulher

instituto fe minino da Ba hia

mãe de alunos

discriminação se xual

irmãs

madrasta

doméstica(s)

menina(s)

pai

donzela

menino(s)

papéis fe mininos

educação fe minina
educação da mulher

meninos e meninas de rua

papéis masculinos

educação para o lar

masculino(s)

papéis da mulher

educadores

masculinidade

professor(es)

fada

mulher(es)

professora(s)

feminina

reeducação fe minina

feminismo

mulherzinha

socialização da mulher

feminização

mulheres escravas

união das mulheres ce arenses

zi das em programas de pós-graduação em
Educação; 3 nem todas as te ses/dissertações
produzidas em programas de pós-graduação
em Educação são sobre educação. Nos le van tamentos aqui re feridos, por exemplo, tan to
Sponchiado (1997) quan to eu mesma lo ca li zamos inú meros títulos aparentemente muito
distanciados de um re cor te da Edu cação (o uso
de “aparentemente” decor re do fato de que essas conclusões base a ram-se exclusivamente na
análise de títulos e resumos e da imensidão do
cam po da Educação se aí incluirmos todos os
temas e subtemas da educação permanente),
tendo sido aco lhidos em programas de
pós-graduação em Educação. Aspecto cru cial
que será trata do ao final do tópico.
No pe ríodo sob exame – 1981 a 1998 –
localizei, usando a mul tiplicidade de índices e
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termos/descritores mencionados, 233 teses/dissertações referindo-se ou tratan do de
mulher/relações de gê nero. 4 Spon chiado
(1997), analisando a pro gressão do nú mero
de teses e dis sertações so bre o tema que lo cali zou na base de dados da ANPEd, qualifica a
área como candente. Este qualificativo pode
ser usa do se atentarmos ex clusivamente para
a pro gressão em números ab solutos. Se é ver-

3. Por exemplo, no levantamento efetuado por Blay e colaboradores
(1990) sobre teses defendidas na USP no período 1985-1985, o tema
educação foi identificado em sete delas, sendo que seis dentre elas
foram defendidas em programas não filiados à ANPEd.
4. Apesar de trabalho minucioso na base de dados da ANPEd, é
possível que outros(as) pesquisadores(as) localizem um número
diferente de teses e dissertações se empregarem outros procedimentos, como por exemplo, a leitura de todos os 8.688 resumos
indexados.
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da de que en con tra mos um au men to do nú me ro
de teses e dis sertações so bre mulher/relações
de gê nero indexadas no catálogo da ANPEd,
esse crescimento pa rece decor rer da expansão
da pós-graduação em Educação mais do que,
digamos, do vigor do tema na área.
Com efeito, a proporção de te ses/dis sertações so bre o tema, no cômputo ge ral da produção dis cente pós-graduada em Educação,
não apresenta curva ascendente, mas denteada

em torno dos extre mos 1,1% (1990 e 1992) e
4,1% (1987). Assim, o perfil da dis tri bu i ção de
teses e dissertações so bre mu lher/relações de
gênero por ano, no transcorrer do período,
não evidencia o cres cimento progressivo que
a grande área Educação apresenta (Ta bela 1,
Gráfico 1).
Além disso, comparando com outros te mas já pesquisados na mesma base de dados,
a fatia referente à educação da mulher/

Ta be la 1. Distribuição do número de teses e dissertações indexadas por ano: 1981-1998.
Geral

Educação da mulher e relações sociais de sexo/gênero

Ano
N

%

N

%1*

%2**

1981

145

1,8

5

2,1

3,2

1982

165

1,9

2

0,8

1,2

1983

238

2,7

6

2,6

2,5

1984

335

3,8

8

3,4

2,3

1985

227

2,6

3

1,3

1,3

1986

227

2,6

8

3,4

3,5

1987

270

3,1

11

4,7

4,1

1988

375

4,3

9

3,9

2,4

1989

451

5,2

13

5,6

2,9

1990

460

5,3

5

2,1

1,1

1991

461

5,3

11

4,7

2,4

1992

624

7,2

7

3,0

1,1

1993

614

7,1

10

4,3

1,6

1994

698

8,0

20

8,6

2,9

1995

802

9,2

24

10,3

3,0

1996

836

9,6

33

14,2

3,9

1997

891

10,3

24

10,3

2,7

1998

860

9,9

24

10,3

3,9

TOTAL

8688

100%

233

100%

2,7

Fonte: ANPEd (1999).
*

%1 base de cálculo: o total de teses/dissertações lo calizadas so bre edu cação da mulher e re lações so ciais de
sexo/gênero no pe ríodo 1981-1998.
** %2 base de cálculo: o total de teses/dissertações indexadas na quele ano pelo banco de dados da ANPEd.
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Gráfico 1. Porcentagem de te ses/dissertações so bre mulher/relações
de gênero indexadas pela ANPEd por ano.

Fonte: ANPEd (1999)
Nota: Cálculo da %: te ses/dissertações sobre mulher/relações de gênero so bre teses/dis serta ções
em geral indexadas no ano.

dissertações/teses so bre esse tema.
O balanço so bre te ses/dissertações defen di das em programas de pós-graduação
brasileiros em Educação, efetu a do por Maria
Mal ta Cam pos e Osmar Fá ve ro (1994), des ta ca
três pontos cru ciais, além da consolidação da
área, que detec to, também, da mesma forma
que Spon chiado (1997) o fizera, para o tema
em ques tão: des proporção en tre dissertações
e teses; distribuição desi gual pelo terri tó rio

relações de gêne ro pa re ce redu zi da: Gi glio
(1998) encontrou 12% de te ses/dissertações
sobre formação docente referentes ao período
1986-1995; Elo i sa Can dal Ro cha (1999) iden ti fi cou 292 te ses/dis ser ta ções so bre edu ca ção in fan til (4,6%) no período 1983-1996. Porém,
sua po sição é vanta jo sa quando comparada ao
re cor te educação e re lações raciais con forme
le van ta men to de Luiz Gon çal ves e Pe tro ni lha B.
G. Sil va (2000), que identificaram ape nas vinte

Quadro 2. Características pre valentes de 233 te ses/dissertações sobre edu cação da mulher e
relações de gênero: 1981-1998.
Categorias

N

%

Dissertações

207

88,8

Autoria de mu lher

215

92,3

Orientação de mulher

163

70,0

Universidades do Sudeste/Sul

157

67,3

Fonte: ANPEd (1999).

Educação e Pesquisa, São Paulo, v.27, n.1, p. 47-68, jan./jun. 2001

53

no campo amplo da Educação (Tabela 2).
Isto é, po deríamos fa lar em focos de
produção discente so bre educação da mu lher
e relações de gênero: a UFRGS, sem dúvida, é
a gran de cam peã; a PUC-SP, com o ma i or per centual fren te à pro dução discente dos programas em Educação, seguidas da USP, da
UFMG e PUC-RGS. Dentre elas, merece des taque a UFRGS, que apresenta o perfil mais
constante de pro dução ao lon go do período
1981-1998. Foram pou cos os anos (81, 82,

nacional e divulgação pre cária dos re sultados
(Quadro 2). Obser vamos, en tão, aqui tam bém,
prevalência de dissertações sobre teses, re a li zadas no Sul/Su deste do país, de autoria e sob
orientação de mulheres. 5
A aná li se da dis tri bu i ção de fre qüên cia de
teses e dissertações pe las universidades mais
pro fí cu as mos tra uma cer ta de fa sa gem na po si ção ocupada quando se compa ra a produção
geral em Educação à produ ção espe cí fi ca so bre
o tema educação da mu lher e relações de gênero. Com efeito, apesar de ter lo calizado te ses
e dissertações so bre o tema em 30 (81,1%) das
37 uni ver si da des ca ta lo ga das pela ANPEd, 72%
da produção concentra-se em nove uni ver si dades, situadas pre dominantemente no eixo
Sul/Sudeste (exce ção ad vém da UFPb). Porém,
as campeãs de produ ção de teses e dissertações
sobre o tema (em números ab solutos e per centu a is) nem sem pre ocu pam po si ção equi va len te

5. O referido relatório (Campos & Fávero, 1994) também menciona,
de passagem, a prevalência de mulheres na pós-graduação em cursos
de Ciências Humanas e Sociais. A grande proporção de mulheres como
autoras, portanto, pós-graduandas em nossas universidades,
associada ao período de vida familiar em que se encontram (idade de
procriação), leva-me a apontar a necessidade de que as agências de
fomento tratem com seriedade, humanidade e eqüidade a questão da
licença-maternidade, questão omitida nos debates contemporâneos
sobre eficiência da pós-graduação e da agenda feminista para a
educação.

Tabela 2. Universidades que produziram o ma ior núme ro de teses/dissertações em pro gramas fi liados à ANPEd
e sobre edu cação da mulher e re lações de gê nero: 1981-1998.
Geral
Posição

Universidade

1ª

Educação da mulher e relações de gêne ro
N

%

Posição

Universidade

N

%1*

%2**

UNICAMP

913

10,5

1ª

UFRGS

32

13,7

7,4

2ª

USP

598

6,9

2ª

UNICAMP

29

12,4

3,2

3ª

UFRJ

573

6,6

3ª

PUC-SP

20

8,6

11,4

4ª

UFRGS

431

5,0

4ª

USP

19

8,1

3,2

5ª

PUC/RGS

430

4,9

5ª

UFMG

18

7,7

6,3

6ª

UFF

378

4,4

6ª

PUC/RGS

17

7,3

3,9

7ª

UNIMEP

344

4,0

7ª

UFF

11

4,7

2,9

8ª

UFSC

341

3,9

8ª

UFPb

11

4,7

6,2

9ª

UFMG

284

3,3

9ª

UFRJ

11

4,7

1,9

10ª

IEA

25

3,2

----

28,0

----

8688

100,0

TOTAL

Demais
233

100,0

Fonte: ANPEd (1999).
*

%1 base de cálculo: o total de teses/dissertações indexadas so bre educação da mu lher e relações de gênero
(N=233).
** %2 base de cálculo: o total de teses/dissertações indexadas como tendo sido produzidas naquela universidade.
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85, 86, 88, 92, 97) em que essa universidade
não te nha le vado à de fesa uma dis sertação ou
tese so bre o tema. Além disso, a UFRGS tem
con ta do em seu quadro docente com pro fes sores(as) orientadores(as) profícuos(as) no ge ral e
relativamente constantes na orientação de teses e dis sertações so bre o tema educação da
mulher e relações de gê nero (Tabela 3).
Se al gumas docentes, como Nara Maria
Guazzelli Ber nardes e Gu acira Lopes Louro, ostentam fluxo de orientações mais condizente
6
com um ritmo de “espe ci a lis ta”, ou tros do centes imensamente profí cu os ori entaram te ses e
dissertações so bre educação da mu lher e re lações de gêne ro em ritmo bissex to, decor rên cia
possível de um perfil mais “generalista”. Ponto
importante a considerar so bre o impacto des se
perfil de produção: cer ta dis persão que di fi culta a consti tu i ção de li nhas de pesquisa com
continuidade e apro fundamento teóri co, além
de, provavelmente, obscurecer a vi sibilidade da
produção acadêmica em Educação na área de
estudos so bre mu lher/relações de gê nero,
questão discu ti da adian te.
Ana li san do a evolução da produção no
pe río do 1981-1995 por universidades, Sponchiado (1997) distinguiu três grupos: um

pri me i ro gru po no qual a maior produ ção se
concentra no pe ríodo inici al, decaindo ou desaparecendo posteriormente (UFPb e UNIMEP,
além do programa de Psicologia da Educa ção
da PUC-SP); um segundo gru po, no qual a
ma i or produção con centra-se no meio do perío do (UNICAMP e UFCE); e um terce i ro grupo, no qual a produ ção se inicia ou se
concentra após 1991 (UFRJ, UFSC, UFBa,
UFGO, UNB, UFAM e PUC-Petrópolis).
Apesar da necessidade de aprofundar a
investigação (por exem plo, cru zando o fluxo
de de fesa com a época de criação de mes trados e dou torados e o nú mero de apo sen ta dori as), o perfil traça do por Sponchiado (1997)
pa re ce constituir mais um in dício de que o
tema ain da não esteja con solidado nos progra mas de pós-graduação em Educação.
O per fil da pro du ção de te ses e dis ser ta ções sobre o tema não parece, pois, divergir
do perfil traçado por Rosemberg sobre os estu dos so bre mulher/relações de gê ne ro em
ge ral (e não apenas em Educa ção):

6. Ambas integram o Grupo de Estudos de Educação e Relações de
Gênero (GEERGE).

Tabela 3. Docentes mais profícuos na ori entação de teses e dissertações so bre o tema educação da
mulher e re lações de gê nero: 1981-1998.
Docente

Universidade

no geral

sobre o tema

Nara Maria Gu azzelli Bernardes

PUC-RGS

18

8

Guacira Lopes Louro

UFRGS

11

6

Eliana Marta Teixeira Lopes

UFMG

16

5

Glaura Vas ques Mi randa

UFMG

21

4

Merion Bordas

UFRGS

22

4

Juan Jose Mourino Mosquera

UFRGS

77

4

Nilton Bueno Fis her

UFRGS

45

4

Mirian Sir ley Camiotto

PUC-RGS

?

4

Fonte: ANPEd (1999).
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Há al gumas evidên ci as de que a temática
mulher/gênero tenha se infiltrado na univer sidade, não sendo mo nopólio de algumas poucas
especialistas (...) a expansão tem ocorrido pelas
brechas provocadas pela própria insti tu ci o na liza ção das humanidades da uni versidade brasileira (...) fra gilidade decorrente do ainda
pequeno nú me ro de aca dê mi cas. Uma tese, uma
bol sa mais longa no exterior [acrescento agora,
uma apo sen ta do ria] po dem in terromper tem porariamente as atividades de cer tos nú cleos. Ain da so mos mu i to pou cas atu an do numa rede cuja
trama vem sendo te cida informalmente, su gerindo de senho imprevisível (...). Há indícios de
renovação das acadêmicas. Continuamos sendo
procuradas por jo vens mestrandas, mui tas delas
interessadas nos estudos sobre mulher/gênero e
que tiveram uma vivên cia educacional bastan te
diversa das veteranas. (1993, p.221, 222, 223,
224)

Notam-se agora, porém, alguns pou cos
indícios de cons tituição de es pecialistas: uma
mesma autora produ zir, no período, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado
sobre educação da mu lher/relações de gêne ro,
indicando consolidação de tra jetória aca dê mica. Detec ta mos (o plural, aqui re fere-se ao estudo de Auad, 1998), também, casos de
“conversão”: uma mesma autora produzindo
um mestrado fora da temática e um dou torado
na te mática. Dada a juventude de alguns doutorados, con sidero pre maturo va ticinar um futuro. Considero, porém, relevante que nos
preocupemos com a progressão acadêmica de
pesquisadores(as) so bre o tema, visando à con solidação de linhas de pesquisa, con di ção sine
qua non para o acúmulo dos conhecimentos.
A análise do ca dastro da ANPEd evi dencia, ainda, que se trata de uma produção fe minina: 92,3% de teses/dissertações são de
autoria de mu lheres, percen ta gem que cai para
70% quando se focalizam ori entadoras. Esta
diferença en tre autoria e ori entação, pos si velmente, reflete ca racterísticas da do minação de
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gê ne ro do mer ca do de tra ba lho: em se tra tan do de uma área de atuação com pre domínio
de mulheres, “homens-coringa” gal gam, ra pidamente, posições de destaque, in ver sa men te
ao que ocorre com mulheres em profis sões
masculinas. 7
A análise do banco de dados da ANPEd
permite, também, que se apreendam sub-temas pre va len tes e emer gen tes. Com pa ran do-se
à produção da década anterior, nota-se o progresso notável da História, as sociado à pro dutividade de ori en ta do ras pro fí cu as tra ba lhan do
em centros profícuos e que apresentam um
perfil próximo ao que Rosemberg (1993) iden tificara na análise dos curricula vitae de pesquisadoras/docentes da área de estudos da
mulher/gênero: uma especialização parcial na
temática mulher/gênero, mantendo produção
(e possivelmente diálogo) na grande área de
origem, neste caso, a História da Educação.
A par tir de um olhar mais im pres si o nis ta
sobre a produ ção dos anos 1990, como se de
um vôo de pás saro, con figurei o se guinte
quadro: mu lher e relações so ciais de sexo/gênero constitui uma ques tão aco lhida por programas de pós-graduação em Educação que
po dem, ou não, es ti mu lar a pro du ção de te ses
e dis sertações que tratem de problemática
considerada relevante pela disciplina; as te ses
de douto ra do constituem no vidade dos anos
1990 e é essa década que assis te, de um lado,
a maior entrada de homens como autores e
enquanto tema (masculinidade) e, de outro,
sua menor participação como orientadores.
Na exortação final do ba lanço sobre
Estudos so bre mu lher e relações de gêne ro,
Ro sem berg des ta ca va, en tre ou tras ne ces si dades: “Há que encontrar estratégias para
apoiar, especialmente, o pequeno con tin gente de mulhe res ne gras educa das, pre cursoras

7. Nesse caso, a literatura norte-americana refere-se a “teto de
vidro”, limite invisível que delimita a ascensão das mulheres; no caso
dos homens, refere-se a “escada rolante de vidro”, que impulsiona a
ascensão masculina (Williams, 1995).
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potenciais de uma nova fase dos estu dos sobre
mulher/gênero (...)” (1993, p. 224). Nesse passeio a vôo de pássaro por teses/dissertações da
década de 1990, fo ram en contrados alguns títulos so bre et nia/relações raciais, pra ti ca men te
inexistentes na déca da anterior.
Esse mesmo passeio permitiu que apre endes se a in corporação de assun tos que têm mobi li za do ONGs, or ganizações mul tilaterais e
mídia: me ninos(as) em situação de rua, gra videz adolescente. É pa radoxal que a partir do
termo “meninas” e “meninos” tenham-se levantado quase que ex clusivamente referências
a “meninas(os) de rua” (e não alunas/os) e que
foram quase inexis ten tes os tí tulos que fo ca lizam diretamente os temas/problemas pri o ri zados seja pelo mo vimento de mulhe res (como
sexismo no currículo e em livro didático), seja
pelo de bate nacional em educação (por exemplo, reprovação/atraso esco lar), com exceção
da formação/atuação docente.
A con dição de criança pa rece não ter mo bilizado, ain da (ou mui to pou co), a produção
acadêmica nacional sobre educação. Estamos
longe do movimento observado, por exemplo,
na So ciologia da Educação anglo-saxônica ou
francófona dos anos 1990, especialmente a
partir da difu são de cor rentes pós-es tru tu ra listas: a concepção de criança como ator so cial
(Sirota, 2001). Raríssimos estudos pa recem ter
ido à bus ca do lugar da infância na construção
social das relações de gê ne ro no sis te ma edu ca ci o nal. Ora, 61% da po pu la ção es tu dan til bra si le i ra é composta por cri anças e adolescentes
com até 14 anos de idade.8 E é essa fai xa etá ria
que vive a “hora da verdade” da edu cação brasi le i ra (Fonte: PNAD 99).
Do estudo de Sponchiado, des taco um
as pec to de grande relevância: a dis persão
temática e abran gên cia dis ci pli nar de te ses/dis sertações realizadas em progra mas de pós-gra duação em Educação. A questão não é nova:
War de (1993) ha via des tacado a fragmentação
e pulverização de temas e abordagens em teses/dissertações em Educação; Campos e Fá ve-
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ro (1994, p. 6) descreveram essa produção
como “um con junto bastan te heterogêneo no
que se re fere à qualidade, à co ber tu ra dos te mas mais im portantes da área, e ao impacto
que tem produzido so bre a realidade edu ca cio nal brasileira”.
No campo de estudos de Educação e gê nero, porém, tal observação quanto a generalidades constitui apreciação nova. Foi essa
abrangência disciplinar que impulsionou
Sponchiado (1997) a classificar dissertações e
teses em duas categorias: aquelas sobre “educação escolar”, que se referem à “prática social
que se dá na escola”; aquelas sobre “educação
no seu sen ti do am plo”, di ria mes mo mu i to am plo pois se referem ao “processo constitutivo
do ser humano” (1997, p. 66). De acordo com
tal processo de classificação, a autora en controu um menor número de teses e dissertações
referidas à educação escolar propriamente dita
(48,5% do total). Essa primeira constatação é
carregada de implicações: há fortes in dícios de
que um pouco mais da metade de teses e dissertações defendidas sobre mulher/gênero em
programas filiados à ANPEd mantém laços
frouxos com a dis ci pli na Edu ca ção. Por tan to, a
maioria (51,5%) da produção localizada por
Sponchiado (1997) no período 1981-1995 trata de educação em sentido amplo, abrindo em
muito o leque de assuntos. Como salienta a
própria autora, trata-se tan to de um campo de
estudos sobre a “condição feminina” quanto
de Educação e gênero. Se me permitem a metáfora, vários programas de Educação poderiam se configurar como “úteros de aluguel”.
Nessa categoria, os assuntos que prevalecem
são aqueles que também prevalecem na área
de estudos da mulher/relações de gênero produzidos fora dos programas de pós-graduação
8. Algumas indicações recentes de mudança no cenário: as revistas
Educação e realidade (vol. 25, nº 1, dez-jul 2000) e Educação e
pesquisa (vol. 26, nº 2, jan-jun 2000) publicaram núcleos temáticos
sobre infância, a primeira mais de uma perspectiva da análise do
discurso ( Os nomes da Infância), a segunda de uma perspectiva da
História ( Infância na História).
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em Educação, temas valorizados, ainda, pela
prática militante (Sarti, 1988): trabalho, saúde,
sexualidade, violência, cultura, movimentos sociais e identidade. Ou seja, um pouco mais da
metade de teses e dissertações sobre o tema defendidas em programas de Educação compete
com teses e dissertações produzidas em outras
áreas disciplinares: Sociologia, Antropologia,
História, Psicologia.
Alguns títulos de teses/dissertações pinçados podem exemplificar tal abran gên cia:
Mu lher e tra ba lho: duplo pre con ce i to (Na va jas,
1995); O ima ginário cul tural moder no e a
constituição do su je i to ado lescente: con tri bu ição ao es tu do da ado les cên cia atra vés da aná li se de uma revista feminina (Souza, 1998); Do
destino biológico ao des tino so cial: unidades
domésticas geren ci a das por mulhe res –
1970/1995 (Nader, 1996).
Se a forma de análi se de Sponchiado
(1997) – exclusivamente através de títulos, resumos e descritores – re comenda pru dência em
generalizações, as sim mesmo a cons tatação
merece atenção. A partir des ses in dicadores,
Sponchiado ca racteriza o campo como estando
em constituição.
Qu an to a cer ta “pul ve ri za ção” de as suntos,
verificada in clu si ve nas te ses, esta pode ca racte ri zar dis per são e fal ta de acú mu lo – e por tan to de apro fun da men to – mas tam bém pode
de ver-se às con dições de um pe río do (e es tamos fa lando de 15 anos pró xi mos do fi nal do
sé cu lo) em que os olha res se voltam para mu itas e di fe ren tes fa ce tas, de uma mesma questão, pos si bi li tan do des per tar para ele men tos
im por tan tes da compre en são das re lações de
gê ne ro e das re la ções soci a is no seu senti do
am plo. Espe ci al men te no caso des sa te má ti ca,
pa re ce compre en sí vel que as coi sas de dêem
des sa ma ne i ra por tra tar-se de um cam po em
cons ti tu i ção. (1997, p. 70)

O proble ma não é a disper são de qualquer olhar, mas a disper são de te mas, pos si vel-
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mente na construção do obje to das in ves ti gações, que dialogam com áreas de co nhe cimento fora da Educação.
Daniela Auad (1998), outra jovem pesquisadora que se ateve à análi se da produção
recente sobre educação e gêne ro – Formação
de Professoras: um estudo dos Cadernos de
Pesquisa a partir do referencial de gênero –,
relê esta passagem, en riquecendo-a e con trapondo-se, en tão, a Sponchiado (1997), vindo
em defesa do cam po:
A presença de gê ne ro em diferentes temas
educacionais, a meu ver e contrariamente ao
que afirma Sponchiado, in dica que já existe
um campo de pesquisa em gê nero constituído
e tal categoria não se confi nou a determinado
tema educacional, mas é considerada em pes quisas educacionais de va riados te mas, ainda
que es tas pesquisas re pre sen tem uma pe que na
parcela da produção dos Programas de
Pós-Graduação no Brasil. (Auad, 1998, p. 50,
grifo meu).

A questão que me parece per tinente
nesse debate decorre do sentido que se dê a
“considerar” e o que se espera da produção
acadêmica. É possível concordar com Auad
(1998) se atribuir sentido amplo a considerar,
incluindo, até mesmo, o sim ples men cionar.
Di ria que o cam po da Educação não igno ra a exis tência de um deba te so bre gê nero
na academia,9 mas que a produção discente
pós-graduada em seu conjunto não mostra
indícios de um campo estabelecido de co nheci men tos na dis ci pli na. Con si de ra-se, men ci ona-se, refere-se ao debate mulher e relações
sociais de sexo/gê nero, algumas ve zes, do
mesmo modo que po lí ti co pede a bên ção a um
líder religioso ilus tre. A questão que me pa rece em jogo aqui (ou pelo menos aquela que

9. Algumas realizações da ANPEd nos últimos anos, a meu ver,
atestam esse reconhecimento, tais como o curso ministrado por
Guacira Lopes Louro em 1997.
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me mobiliza) é a de sa ber o quanto a pers pec tiva de análi se mulher e relações de gênero em
Educação tem contribuído para compreender
dilemas da Educação no Bra sil.
Essa imagem do “pedir a bênção” ve io-me
à cabeça ao efetuar a análise de títulos e re sumos de dissertações e teses a partir dos descri tores/termos equivalentes a “professora”, no
feminino, no banco de dados da ANPEd. Essa
busca acionou 107 referências. Meu primeiro
movimento foi ficar entusiasmada com a “pescaria”. Lendo os resumos, dei-me conta que o
feminino que substituía o genérico masculino
anterior (influência, ou não, do conhecido ar tigo de Brus chi ni e Ama do de 1988) re fe ria-se, em
muitos ca sos, ao fato de que os sujeitos “empí ricos” eram mulheres, como poderiam ser ho mens
ou ne u tros. Ou ge né ri cos fe mi ni nos. Sem mais.
Para completar esta aná lise, detive-me
na produção de te ses e dissertações so bre mulher/relações de gê ne ro realizadas na Uni ver sidade de São Pau lo. Localizei dez teses de
doutorado e nove dis ser ta ções de mes tra do, to das de au toria feminina, a maioria de fendidas
após 1994 e orientadas por mulheres. Di fe rente men te do que observara para o conjunto nacional, aqui predominaram te ses/dissertações
versando diretamente sobre te mas educacionais. O que mar ca a pro du ção da USP é o re duzi do nú me ro de te ses/dis ser ta ções so bre o tema
em face do montante da quelas in dexadas no

arquivo da ANPEd: 3,2% ou seja 19 te ses/dissertações sobre o tema para um total de 595
teses/dissertações in dexadas pela ANPEd (a
USP res pon de por 6,8% das te ses/dis ser ta ções
catalogadas pela ANPEd).
A pesquisa de Blay e colaboradoras
(1990) já continha in formações, para toda a
área de estudos so bre mulher na USP, re la tivas ao pre domínio de doutorados so bre mestra dos e à pequena parti ci pa ção da Educa ção
e da Faculdade de Edu cação na produção de
teses/dissertações so bre o tema. Com efei to,
das 120 teses/dissertações (mestra do, dou tora do e livre-docência) loca li za das por Blay e
colaboradoras (1990) na USP no perío do
1985-1989, apenas sete (5,8%) versaram sobre Educação e ape nas uma havia sido de fendida na Faculdade de Educa ção! Oxalá o
crescimento observado ago ra possa se man ter
ou acentuar nos próxi mos anos!
Educação e gênero no diretório
de pesquisadores(as)

Em 1997 a ANPEd organizou o di re tó rio
Quem pesquisa o quê em Edu cação: 1998,
identificando pes quisadores(as) que atua vam
(entre 1991 e 1995) em progra mas de
pós-graduação stricto sen su em Educa ção
que res pondiam a três condi ções no sis tema
de avaliação da CAPES; programas re co nhe ci-

Quadro 3. Características predominantes de teses/dissertações sobre mu lher/gênero em pro gr a mas
da usp filiados à ANPEd: 1981-1998
Características

N

Autoria de mu lher

19

Orientação de mulher

13

Doutorado

10

Foco na educação

14

Posterior a 1994

16

Fonte: ANPEd (1999).
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dos; cursos novos; cursos ain da sem avaliação.
Visando
facilitar o intercâmbio entre pesquisadores em
educação no Brasil (...), o diretório in dica traços
do perfil acadêmico dos pesquisadores e de sua
produção, além de informações que permitem
uma co mu ni ca ção en tre eles (Vel lo so, 1999, p.9).

O dire tó rio divulga uma fi cha por pes qui sador(a) na qual constam seis campos: nome,
titulação, áreas de interesse de pesquisa, pro jetos de pesquisa, publicações (li mite de cinco tí tulos), informações que se refe rem ao perío do
1991-1995.
No contexto des se ba lanço, a análise do
diretório (tra balhosa, pois tive acesso ape nas à
versão em pa pel da qual não consta ín dice remissivo de palavras-chave) foi possí vel graças à
inclusão de palavras-chave nos campos so bre
projeto e publi ca ções, além, evidentemente, de
o campo “áreas de inte res se” remeter a recor tes
temáticos ou teóricos.
Analisei, en tão, manualmente cada uma
das 490 fichas que in tegram o diretório, iden tificando aque las em que os(as) pes qui sa dores(as) empregam, em qualquer um dos cam pos
pertinentes, pa lavra-chave associada ao tema
estudos sobre mu lher/relações de gêne ro.

Nessa busca localizei 31 pes qui sa dores(as) que mencionaram algum tipo de produção (pro je to ou publicação) ou área de
interesse pelo tema em ques tão, o que sig ni fi ca 6,3% do di re tó rio. No qua dro 4, fo ram des tacadas as características pre valentes des se
conjunto de fichas.
Nota-se uma consistência, até certo
ponto esperada, com da dos e in terpretações
apresentados a partir da análi se da base de
dados sobre dissertações e te ses: pre domínio
nítido de pes quisadoras (80,6%); distribuição
em pou cos progra mas ou uni versidades
(41,7% dos 36 programas arrolados pelo di retório); posição de des taque as sumida pe las
UFRGS e UFMG que os ten tam o ma i or nú me ro
de pesquisadores(as) sobre o tema; dispersão
por uma variada gama de palavras-chave e
áreas de interesse, com abertura para o conceito de educação em seu sentido amplo (ver
quadro 5).
Deve-se notar, tam bém, que o tema estu dos so bre mu lher/relações de gênero, no
âmbito dos pro gramas de pós-graduação em
Educação, consti tui “área de interesse” de
pesquisa ape nas para quinze pes qui sa dores(as), 3,1% daqueles ca dastrados(as) no diretório 1998 da ANPEd, ci fra próxima à de
teses e dissertações defen di das no pe ríodo.

Quadro 4. Características prevalentes em 31 fichas do di retório de pesquisadores(as) da ANPEd versão 1998.
N
Pesquisadora mulher

25

Gênero/Mulher mencionado em:
• Área de interesse
• Proje to de pes quisa
• Pu bli ca ção

15
12
24

Programas diferentes

15

Programas com mais pesquisadores(as)
• UFRGS
• UFMG

5
4

Fonte: Velloso (1999).
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Quadro 5. Palavras-chave e áreas de in teresse re lativos ao campo de estudos mulher/gênero identi fi ca dos
no diretório de pesquisadores(as) da ANPEd versão 1998.
Docência e gê ne ro

Identidade de gêne ro

Educação de me ni nas

Leitoras

Educação e gênero (ou vi ce-versa)

Leitura e gênero

Educação e relações de gê nero (ou vi ce-versa)

Maternidade

Educação, sub jetividade, gênero e etnia

Memória das mulheres

Educação po pular e mulher

Meninas

Educadoras de mulheres

Mulher(es)

Feminismo

Mulher e ensino superior

Feminização do ensino (magistério)

Pioneiras

Gênero e cur rículo

Prática do cente

Gênero e dança

Professora pri mária

Gênero e desempenho (acadêmico)

Papel da mulher

Gênero e saú de

Relações de gênero

História das mulheres

Relações de gênero e prática docente

História das relações de gênero

Sexualidade (de meninas)

Identidade femi ni na

Subjetividade fe minina

Fonte: Velloso (1999).

O tema em revistas acadêmicas

Nesta seção apresentarei e dis cutirei o
que encontrei em revis tas acadêmicas: de um
lado, o tra tamento dado ao tema mu lher/re lações de gênero em duas coleções de re vistas es pecializadas em Educação; de ou tro, o
tratamento dado à Educação em revistas es pecializadas em es tudos feministas, sobre a mulher ou relações de gê nero.
• Mulher/gênero em revistas da Educação.
Visando ampliar a margem de segurança
para avançar na pista lançada por Sponchiado
(1997), dada a fragilidade da base empírica, que
apoiou-se apenas em resumos de teses/dissertações, efetuei uma aná li se com ple men tar de duas
coleções de re vis tas com po si ção re co nhe ci da na
Edu ca ção: os Cadernos de pesquisa10 da Fun dação Carlos Chagas e a revis ta Educação e re ali-
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dade da UFRGS. Essas revistas foram
escolhidas por sua associação a grupos que
vêm tratando, de modo relativamente con tínuo, o tema aqui destacado, e porque constam, de seu quadro de pesquisadoras, autoras
dentre as mais citadas em teses e dissertações
compulsadas por Sponchiado (1997) 11 .
10. Na apresentação dos Cadernos de pesquisa encontra-se a
seguinte caracterização da revista: “revista de estudos e pesquisas em
Educação publicada desde 1971, tem como objetivo divulgar a
produção acadêmica sobre educação, gênero e raça, propiciando a
troca de informações e o debate sobre as principais questões e temas
emergentes na área”.
11. Nicole Mosconi (1998), na introdução do livro Égalité des sexes en
éducation et formation, efetua um interessante balanço da produção
francesa, mostrando o tardio envolvimento das Ciências da Educação
francesas com temas e perspectivas de estudos feministas/da mulher:
final dos anos 1980. É do início dos anos 1990 que datam os estudos
franceses de fôlego: Mosconi (1989), Baudelot e Establet (1992),
Duru-Bellat (1990). Sua análise da Revue française de pédagogie (1982
a 1996) evidencia, também, uma pequena produção de artigos sobre o
tema: 6%, ou uma média de um por ano! (Mosconi, 1998).
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Procurei, por meio de títu los, des critores
e uma leitura (ou releitura), por vezes em di agonal, classificar os ar ti gos so bre mu lher/gê nero em duas categorias: aqueles es pecíficos e
diretos so bre Educação; aqueles sobre outros
temas ou re metendo a uma con cepção am pli ada de Educação, não re fe rin do-se ao sis te ma de
ensino/educação for mal.
Evidentemente não estou criticando nem
a qua li da de nem a per ti nên cia dos ar ti gos pu bli cados nessas revistas. Por exem plo, Educação e
realidade publicou uma série de traduções indispensáveis de autores(as) de escol, no campo
de es tu dos de gê ne ro, abrin do e apro fun dan do o
leque de textos teóricos disponível em por tuguês sobre gênero. Para memória, destaco o v.
20, nº 2 de jul/dez 1995, que trou xe o trio Scott,
Bourdieu e Connel. Minha argumentação, aqui,
é que, ao retirar da massa de produção em Educação os estudos e as pesquisas sobre mulher e
re la ções so ci a is de sexo/gê ne ro no ge ral, re du zo,
sensivelmente (pela me ta de), a pro du ção es pe cífica em Educação.
Além disso, ouso for mular a pergunta:
seriam os programas de pós-graduação em
Educação os es paços ins titucionais mais adequados para apoiar a realização de teses e dissertações so bre assun tos não-educacionais e
que dis põem de um acervo teó ri co-me to do lógico amplo e complexo – em de bate e emba te
acirrados – em ou tras disciplinas? Te riam essas
pesquisas chance de com pe tir com aque las pro duzidas em con textos universitários de dis ci plinas tais como a Antropologia, Sociologia,

Política, Saúde, por exemplo?
Tal vez essa dis persão e generalidade de
boa parte da produção acadêmica em Edu cação pos sa ex plicar, parcialmente, a redu zi da
penetração do tema na área de estu dos sobre
mulher/relações de gênero, 12 que no Brasil,
dada sua configuração histó ri ca, eviden cia
uma forte asso ci a ção a dis ciplinas vin culadas
às Ciênci as Soci a is.
Fo ca li zei, aqui tam bém, aten ção es pe ci al
à USP, analisando artigos publicados nos 51
números da revista da Faculdade de Educação
em suas duas denominações: Revista da Faculdade de Educação e Educação e pesquisa
(1975 a 2000). Os resultados foram de salentadores: dos 376 artigos publicados, incluindo
dossiês, apenas quatro trataram de temas re lativos a mulher/gênero. Ou seja, nem mesmo a
produção de teses/dissertações defendidas na
própria Faculdade de Edu ca ção, no for ma to de
artigos, en contraram, em seu veículo de di vulgação, um canal para difusão.13
Portanto, considerei a observação de
Sponchiado (1997) uma pis ta insti gan te e re-

12. Não estou querendo simplificar o complexo tema da produção e
divulgação de conhecimentos, especialmente de novos temas e
abordagens que também ajudam a criar e recriar espaços de poder,
dentro e fora da universidade. Propus-me a levantar apenas uma pista
no plano “operacional” da competição pela divulgação de
conhecimentos.
13. Os artigos foram: de Ruy Nunes (1976), Angela Merici, o
renascimento e a educação; de Elza Nadai (1991), A educação de elite e
a profissionalização da mulher brasileira na Primeira República; de
Marília P. de Carvalho (1995), A história de Alda: ensino, classe, raça e
gênero; de George Noblit (1993), Poder e desvelo na sala de aula.

Tabela 4. Freqüência de arti gos so bre mulher/relações de gênero por subte mas nas revistas
Cadernos de pesquisa e Educação e realidade*.
Artigos sobre mulher/gênero
Revista

Período sob aná lise
em geral

associados à educação

TOTAL

Educação e realidade

set/dez 1983 – jan/jun 2000

12

11

23

Cadernos de pesquisa

dez 1975 - jul 2000

41

31

72

* Fonte: levantamento de arti gos indexados nos descritores “mulheres” ou “gê ne ro” na base de dados (citação).

62

Fúl via RO SEM BERG. Ca mi nhos cru za dos: edu ca ção e gê ne ro...

levante para pro curar entender o desinteresse
que te nho observado nos estu dos femi nis tas
brasileiros (ou de gê nero) pelo tema/dis ciplina
da Educação.
• Revistas especializadas em gênero/feminismo
Ou tra possibilidade de análi se da in te ração entre as áre as da Educação e es tudos sobre
mulher e relações de gê nero provém das re vistas es pe ci a li za das em gênero/feminismo. Como
vimos, tanto os Ca der nos de pes qui sa quan to a
Educação e re alidade acolhem, com uma freqüência relativamente alta, artigos so bre mulher e relações de gênero para além da
educação. Vejamos, agora, qual o es paço do
tema Educação nas publicações femi nis tas
e/ou so bre estu dos so bre mu lher(es) e relações
de gênero.
Do acervo de pe riódicos in dexados na Bi bli o te ca Ana Ma ria Pop po vic, da Fun da ção Car los Cha gas, sele ci o nei três para análise14 :
Caderno es paço fe minino, Cadernos Pagu e
Estu dos fe mi nis tas (Ta be la 5). Os re sul ta dos da
busca foram pífios: pouquíssimos ar tigos so bre
Educação (14 ao todo nas três revistas). Afora
esses ar tigos, a Edu cação aparece em resenhas,
na transcrição de documentos e, se cun da ri amen te, como men ção em ar ti gos so bre tra ba lho
associada ao tema da capacitação profissional,
profissionalização e na transcri ção de relatos
de de poentes adultas sobre sua própria ex periência educacional quando crianças!
Uma análi se dos ar tigos publicados pe las
revistas (Quadro 6) sugere que o tema da

Edu ca ção apare ce as sociado a outros temas
que têm me recido des taque (raça/etnia, masculinidade) e em vários artigos estrangeiros,
pro du zi dos e referentes a países es trangeiros
(especialmente provenientes do encon tro
Bra sil, França, Ca nadá re alizado e publicado
em 1994 pela Revista estudos feministas). 15
Há um campo aberto para in ves ti ga ção:
a sub-representação decor re do quê? De uma
ini bi ção da disciplina da Educação que não
submeteria sua pro dução a es sas revistas?
Concorrência de sequilibrada dado o peso da
produção “generalista” em Educação não
competitiva em face da produ ção dos pro gramas especializados nas disciplinas de Ciên ci as
Sociais? Idi ossincrasias das revistas es pe ci a liza das? Discriminação? Desconhecimento?
Agen da femi nis ta nacional e in ternacional?
Mesmo que timidamente e com muita
precaução, levanto mais uma pista para tentar
compreender o relativo afastamento das áre as:
a au to-referência das pesquisas so bre mulher
e relações de gênero. Em outras pa lavras, o
“adulto-centrismo”. Mu lheres adultas es tudam mulhe res adultas. Assim, uma análi se

14. A análise consistiu no exame de toda a coleção de cada revista,
destacando a presença ou ausência do tema Educação em todas as
seções. Agradeço a colaboração das bibliotecárias para o levantamento
preliminar cujo resultado coloco à disposição dos(as) interessados(as),
como também a seleção efetuada na base de dados e no diretório de
pesquisadores(as) da ANPEd.
15. A Revista estudos feministas publicará em 2001 um dossiê sobre
Educação e gênero.

Tabela 5. Dis tribuição de fre qüência de artigos em revistas feministas sobre gê nero por tema.
Artigos/seções* sobre mulher/gênero
Revista

Educação

Outros temas/disciplinas

TOTAL

Caderno espa ço fe minino

4

23

27

Cadernos Pagu

11

138

149

Estudos feministas

19

182

201

* Seções: qualquer unidade de cor te (pa ginação) na revista, incluindo resenhas, documentos, de poimentos, etc.
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Quadro 6. Artigos diretamente sobre edu cação pu blicados por Caderno espa ço fe minino (CEF),
Cadernos Pagu (CP) e Estudos feministas (REF)
Revista

Referência

Autor(a)

Título

(94) v.1, n.1

Sousa, Vera l.

Internatos

(96) v.3, n.1/2

Algranti, Lelam

Christine Pi zan e o livro das três virtudes: re flexões sobre a educação fe minina

(96) v.3, n. 1/2

Souza, Eus táquia S. de

As relações de gênero no ensi no da Educa ção
Física

(96) v.3, n. 1/2

Verissimo, Marar A. M.

Ima gens fe mininas e masculinas no livro didático

(94) n.3

Ribeiro, Arilda I. M.

Mestres e alunos do século XIX: o Colégio Florence de Cam pos

(96) n.6-7

Gomes, Nilma L.

Educação, raça e gênero: relações imersas na
alteridade

(98) n.10

Velho, Lea & Leon, Elena

A cons tituição social da produção científica por
mulheres

(94) v.2, n.3

Hahner, June

Educação e ideologia: profissionais liberais na
América Latina do século XIX

(94) número especial

Zaidman, Clau de

A ad ministração es colar do regime mis to na es co la pri mária

(94) número especial

Bouchard, Pi errette

O êxito escolar das meninas em Que bec: o surgimento de uma nova ideologia de sexo ou o discur so da usurpação

(94) número especial

Costa, Ana A. & Sar denberg, Cecília M. B.

Te o ria e práxis fe ministas na aca demia: os núcle os de es tudos sobre a mulher nas uni ver si dades bra sileiras

(95) v.3, n.2

Lima, Marcia H. de

Trajetória educacional e realização sócio-econômica das mulheres ne gras

(95) v.3, n.2

Reichmann, Rebecca

Mulher negra brasileira: um retra to

(98) v.6, n.2

Carvalho, Marília P.

Vo zes masculinas numa profissão femi ni na

CEF

CP

REF

atenciosa dos artigos sobre ou menci o nan do a
Educação publicados nas três revistas su geriu-me que eles se referem, es pecialmente, à
educação rela ci o na da a mulhe res adul tas: docentes, cien tis tas, etc.
Se o sujeito do feminismo brasileiro foi,
em seu início, a mulher trabalhadora (Sar ti,
1988), talvez seja possí vel afir mar que desde
então, mesmo com a am pliação de recor tes
(saúde/direitos re pro du ti vos, vi o lên cia, cul tu ra,
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identidade/subjetividade), o foco continua
sen do a mu lher adul ta ou as re la ções de gê ne ro
da ótica da vida adulta, com abertura, atual,
para a terce i ra idade, o envelhecimento. 16 Daí
o uso do qualificativo auto-referência: a ino-

16. O número 13 dos Cadernos Pagu “Gênero em gerações” (1999),
diferentemente do que esperaria um(a) leitor(a) mais distraído(a), trata
exclusivamente de idosos(as) e envelhecimento. O tema mereceu,
também, um dossiê em Estudos feministas (v. 5, nº 1, 1997).
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vação dos anos 1970, nos termos fi xados como
sujeito-objeto de pesqui sa em Ciên ci as Hu manas e So ciais, deu vi sibilidade a nós mesmas,
mulheres adultas. Quando mulhe res adultas
bran cas fe mi nis tas abri ram es pa ço para a di ver sidade, ela veio por in ter mé dio de mu lhe res ne gras e homens... adultos(as).
Além dis so, a in terpenetração en tre o feminismo como atua ção militante e estu dos sobre mulher/relações de gê nero deve ser leva da
em con ta, para que se com pre en da este qua dro,
particularmente no Brasil (Sar ti, 1988; Ro semberg, 1993). Isto significa aten tar para a pequena im portância (e pobreza) dada à
Educação na agen da feminista brasileira, características compartilhadas, aparentemente,
com outros pa íses latino-americanos (Gon zález, 2000; Stromquist, 1996). Tem sido difícil
ao movimento e te oria fe ministas en frentar o
desafio de interpretar, simultaneamente, um
modelo de dominação de gê nero e in dicadores
de escolaridade que apontam igualdade de
acesso/permanência no sis te ma escolar entre
homens e mu lheres ou mes mo superioridade
feminina, especialmente nos paí ses sub de senvolvidos.
Em sín tese: este ba lanço, amplo em extensão, mas ainda preliminar, sobre a pro du ção
de conhecimentos relativos à Educação, mu lher
e relações de gê nero pa re ce in dicar pe queno
avanço da dé cada de 1990 em rela ção à déca da
anterior. Tal vez essa retaguarda ainda pou co
estruturada explique, pelo me nos em parte, a
pobreza das análises de situação, de agendas e
de metas a serem atin gidas no pla no das po lí ticas educacionais sob a óti ca da igual dade de
oportunidades de gê nero.
Nas “considerações finais” do ar tigo Estu dos sobre mu lher e educação: algumas questões
sobre o magistério, Cristina Bruschini e Tina
Amado (1988) afirmaram: “Apesar de não ter
sido feita uma pesquisa exaustiva, pa rece claro,
a esta altura, que os estudos sobre mulher e os
estudos em educação pouco têm-se beneficiado
dos conhecimentos acumulados em uma e ou tra
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área” (p.11). E concluem mais adiante:
Boas idéi as não fal tam, o que é pre ci so é que a
eli mi na ção da dis cri mi na ção de gê ne ro seja as sumida como questão pri o ri tá ria por mestres e
mestras, acadêmicos e acadêmicas, e elabo radores(as) de políticas públicas. (Bruschini &
Amado, 1988, p. 12).

Dez anos mais tarde, outra pes qui sa dora, Da niela Auad (1998), ao final de sua disser ta ção na qual analisou dez artigos
publicados pe los Cadernos de pes qui sa so bre
formação de pro fessoras, consta tou “ca rência” de co municação en tre os en foques da
Edu ca ção e de gêne ro.
Apontar ca rências e exortar sua su pe ração são prá ticas consti tu ti vas do esti lo
pesquisador(a) en gajado(a). Porém, se compar ti lha mos algum tipo de objetivo ge ral – no
caso, a democratização da educação em sua
formulação mais ampla –, nossa dimensão
hu ma na nos coloca numa complexa trama de
jo gos de po der, de alianças e con tra-alianças,
e de opções polí ti cas e teóri cas, por vezes, divergentes (rea is ou camufladas) que podem
desfazer a unanimidade. Assim, Pedro não lê
(ou não cita) Maria, que não lê (ou não cita)
Joana, que prefere ler (ou citar) John, que escre veu quase a mesma coisa que João, que
não foi lido (ou citado) por Joa na.
Esta corrente da “má vontade” pode se
hipertrofiar quando entre João, Joana, John e
Maria distribuímos o governo e setores téc nicos da administração pública, organizações in ternacionais (ou multilaterais) e o movimento
social. Isto é, atores sociais que participam,
mais in ten sa men te que acadêmicos(as), da ela boração das agendas de políticas sociais.
Talvez não seja necessário in sistir mais
so bre a dificuldade de pe netração da pro dução aca dê mi ca nas ins tân ci as que mais di re ta mente dispõem de poder na ela boração e
implantação da agenda de políticas públicas.
Aqui, as “ca rên ci as de co mu ni ca ção” são mais
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notáveis, na medida em que os tem pos de produção/intervenção e os es tilos de comunicação
se distanciam em mu ito, além das diferenças
entre pesqui sa fun damental e pes qui sa apli cada (tema aparentemente mais dis cutido nas
Ciên ci as Bi o ló gi cas que nas Ciên ci as Hu ma nas).
Em outro trabalho (Rosemberg, 2001),
apontei o quan to a agen da con temporânea de
metas e estratégias sobre igualdade de opor tu-

nidades de gê nero na Edu cação tem sido inadequada e in suficiente para certos pa íses,
como o Brasil, que apre sentam igualdade de
acesso e progressão para homens e mulhe res
(esta última com lige i ro predomínio fe mi nino), associada a in tensa desigualdade eco nômica e raci al. Como atuar para su perá-la com
poucas pes qui sas, tão dis persas e ca nais bloqueados de divulgação?
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