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apreciações e percepções sobre  

meninos e meninas com implicações  
para as interações de gênero.

Daiane de Macedo Costa  
Carmen Lúcia Guimarães de Mattos 

Este capítulo argumenta como as avaliações, apreciações e 
percepções dos atores escolares, participantes em Conselhos de 
Classes (COCs) de escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, 
informam sobre decisões a respeito da pertinência de concei-
tos distintos para meninos e meninas. Informa ainda como as 
percepções são mediadas por dicotomias sexuais e permeiam 
essas avaliações desconsiderando concepções de gênero que 
não comportam mais esta dicotomia. O capítulo trata, ainda, da 
análise das implicações que a atribuição de diferenças, carac-
terísticas e comportamentos tipicamente percebidos como 
masculinos e femininos. Estas implicações trazem consequên-
cias para as atribuições desses conceitos, e assim, confirmam 
e perpetuam não somente essas características estereotipadas, 
como fragilizam as avaliações por se pautarem em subjeti-
vidades dos alunos em detrimento de suas características 
intelectuais e acadêmicas. 

As análises selecionadas para este capítulo são derivadas do 
acervo em vídeo, textos, transcrições, notas de campo e obser-
vações in loco de 4 conselhos de classes de diferentes escolas da 
rede pública do Rio de Janeiro e áreas do Grande Rio de pesqui-
sas desenvolvidas pelos pesquisadores do Núcleo de Etnografia 
em Educação (netEDU) da Universidade do Rio de Janeiro (UERJ). 
Foram elas Mattos (1996; 2008; 2010); e CASTRO (2006). 
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Os COCs analisados reportam-se a observações e registros 
em vídeo dos anos de 1993, 2004, 2006 e 2010, cada ano com 
4 reuniões, compondo cerca de 28 horas de vídeos e 1.200 
páginas de transcrições, além de textos e anotações da equipe 
pesquisadora. A revisitação dos dados e observação de um COC, 
em 2010, foram realizadas por Costa (2010) sob a orientação de 
Mattos e suas análises são parte do trabalho de conclusão de 
curso em Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ. Este 
estudo inclui, ainda um dos objetivos da pesquisa Fracasso 
Escolar: gênero e pobreza (MATTOS, 2010).

Das análises produzidas depreendeu-se que as avaliações, 
apreciações e percepções dos atores participantes nos COCs 
eram diferentes para os meninos e as meninas resultando em 
implicações para as formas de organização das interações de 
gênero no âmbito da escola e nos resultados acadêmicos dos 
alunos. Estas análises evidenciaram os estereótipos de gênero 
com a apreciação positiva para características femininas dos 
alunos e negativas para as masculinas. 

No que se referem a estas diferentes formas de percepções 
de papeis sociais atribuídos à meninos e meninas na escola e 
suas relações com o desempenho acadêmico estudos de auto-
res como Connell (1995); Carvalho (2004; 2001); e Brito, (2006) 
mostram que existe uma tendência entre os professores em 
realizar caracterizações estereotipadas sobre esses papéis. 
Estas caracterizações, muitas vezes, levam a atribuição de 
características também estereotipadas que influenciam nas 
decisões dos professores quanto à interações de sala de aula 
e formas de avaliação de seus alunos. Dentre esses estereóti-
pos incluem-se comentários de que os meninos são agitados, 
inquietos, desatentos, e as meninas como meigas, obedientes, 
estudiosas (BRITO, 2006). 

Com enfoque nesses estudos procurou-se observar se 
durante os COCs essas diferenças se mantinham ou não, bus-
cando entender como essas diferenças poderiam interferir na 
avaliação dos alunos mencionados durante as reuniões. 
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Entretanto, para entender como a divisão de papéis sociais 
entre os alunos e as interações de gênero são apresentadas 
neste texto, faz-se necessário partir de concepções teóricas que 
orientam a construção desse conceito, assim como identificar 
qual é o conceito de gênero que serviu de base para os estudos 
realizados. 

Conceito de gênero

 Gênero e seu conceito, entendido como uma categoria de 
estudo tem sido, muito recentemente, considerado como tema 
de investigação relacionado à área de Educação no Brasil. Um 
estudo do tipo ‘estado da arte’ realizado por Machado (2000) 
aborda o tema e comenta sobre formulações teórico-metodoló-
gicas relacionadas ao conceito de gênero. Para a autora:

Gênero é uma categoria engendrada para se 
referir ao caráter fundante da construção cul-
tural das diferenças sexuais, a tal ponto que 
as definições sociais das diferenças sexuais é 
que são interpretadas a partir das definições 
culturais de gênero. Gênero é assim uma cate-
goria classificatória que, em princípio, pode 
metodologicamente ser o ponto de partida 
para desvendar as mais diferentes e diver-
sas formas de as sociedades estabelecerem 
as relações sociais entre os sexos e circuns-
creverem cosmologicamente a pertinência 
da classificação de gênero. Este conceito pre-
tende indagar metodologicamente sobre as 
formas simbólicas e culturais do engendra-
mento social das relações sociais de sexo e 
de todas as formas em que a classificação do 
que se entende por masculino e feminino é 
pertinente e faz efeito sobre as mais diversas 
dimensões das diferentes sociedades e cultu-
ras (MACHADO, 2000, p. 5). 

Os estudos sobre o conceito de gênero, na perspectiva de 
autores brasileiros, demonstram ainda que, em sua maioria, 
estão ancorados, inicialmente nas teorias feministas e que, a 



252

partir daí, criam independência teórica e corpo com significados 
próprios dos quais derivam as análises das relações de gênero. 
Entretanto, como aponta Matos (2008), as pesquisas dessas teo-
rias, no campo de estudos e pesquisas sociais, assim como a área 
de confluência ainda carecem de consolidação e ampliação. 

É sabido que o pensamento feminista e de 
gênero tem nos oferecido ferramentas teó-
ricas e reflexões metodológicas substantivas 
que já são responsáveis pela formação de 
algumas gerações de pensadores acadêmicos 
e de intelectuais. Penso que esse forte avanço 
no sentido da concretização da instituciona-
lização desse novo campo, além de produzir 
a sua visibilização e reforçar a sua consolida-
ção, vai contribuir concretamente nas muitas 
revisões e reelaborações de questões que são 
centrais na ciência política, na sociologia, 
na antropologia, na psicologia, na comuni-
cação social etc. e que ainda não tivemos 
tempo suficiente para deflagrar. O espaço 
está conquistado e necessita ser definitiva-
mente consolidado, mantido e até ampliado. 
(MATOS, 2008, p. 354-355).

Sobre essa mesma questão, Mattos (2009) em seu trabalho 
sobre gênero, argumenta que “no dia a dia falamos de gênero 
como uma palavra comum para o reconhecimento de homens 
ou mulheres, meninos ou meninas, mas [...] esse conceito não 
é de simples compreensão e pesquisa” (p.15). A autora aponta 
Connell como uma das pesquisadoras, no âmbito internacional, 
que mais tem contribuído para o entendimento do conceito de 
gênero, elegendo os estudos da socióloga para informar sobre 
este conceito, assim como nas análises produzidas neste capí-
tulo. Gênero, de acordo com Connell, 

[...] é uma forma de ordenação política e 
social, é a estrutura de relação social cen-
trada na arena reprodutiva, um conjunto de 
práticas governadas por esta estrutura que 
traz distinções entre corpos dentro dos pro-
cessos sociais. (CONNELL, 2002 p. 10). 
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Connell (2005, p. 184) contribui ainda para as análises das 
interações de gênero e ordem de gênero ao explicar que exis-
tem arranjos convencionais ou ‘ordens de gênero’ que variam 
de acordo com os padrões e diversidades de gênero na socie-
dade. Connell teoriza sobre as relações sociais e institucionais 
de gênero introduzindo os conceitos de: ‘regimes de gênero’ que 
são os modos de vida das pessoas no interior nas instituições; 
‘configurações de gênero’ que são estruturas individuais mani-
festas das práticas de gênero nas diversas instituições sociais e 
‘relações de gênero’ que são as diversas formas de interações 
entre gêneros orientadas por concepções de masculinidade 
e feminilidade. Connell exemplifica que a emergência de 
novas arenas nas relações sociais tomou uma escala mundial, 
criando novos padrões de ‘relações de gênero’, novos ‘regimes 
de gênero’ e podem formar as bases para novas ‘configurações 
de gênero’ e de masculinidade (MATTOS, 2011, p.16).

No Brasil, os estudos sobre gênero foram consolidados no 
final dos anos 1970 (FARAH, 2004, p. 47). Entretanto, quando 
relacionados à área da Educação esses estudos são raros ou 
pouco relevantes para as análises das relações intra-escolares. 

De acordo com Bragança e Mattos (2009) o estudo sobre 
esta temática em Educação, em geral, parte da noção de natu-
ralização das atribuições sociais de cada sexo e da dicotomia 
das relações entre os mesmos. As autoras, em estudo do tipo 
‘estado do conhecimento’ sobre o fracasso escolar, comentam 
com base nos trabalhos analisados, que

[...] para naturalizar as atribuições sociais 
de cada sexo utiliza-se como fundamento 
as diferenças sexuais mais perceptíveis. O 
que significa dizer que o tratamento dado 
às diferenças entre os desempenhos escola-
res e o comportamento, por exemplo, pode 
ser explicado através do conceito de gênero 
(BRAGANÇA; MATTOS, 2009, p. 8). 

De fato, nos estudos sobre gênero e fracasso escolar, ana-
lisados pelas autoras, verificou-se uma tendência em utilizar 
conceitos oriundos de outros áreas do conhecimento e aplicá-
los diretamente à Educação. Embora, seja possível considerar 
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as especificidades das relações intra e extra escolares como 
parte do processo dos conceitos e ideologias de gênero que per-
meiam o universo da escola na construção do conhecimento 
sobre a escola.

Assim, delineiam-se os fundamentos básicos que servirão 
para as análises que se seguem sobre as apreciações, percep-
ções e interações escolares manifestas nas falas e comentários 
avaliativos de participantes dos COCs estudados.

Análises do rendimento escolar de  
alunos por membros dos COCs: avaliações, 
apreciações e percepções com implicações  
sobre interações de gênero.

As análises das reuniões de COCs estudadas revelaram 
que as relações e ordenações de gênero constituem-se como 
dimensões importantes para os professores avaliarem ou mani-
festarem apreciações relativas aos seus alunos. Estudos sobre 
COCs por Mattos (2006; 2009) ilustram como o fracasso escolar 
de alunos na Escola Básica, vem sendo explicado e justificado 
nos COCs. A autora aponta que: 

[...] essas investigações buscaram explicações 
para esse fenômeno, apontando justificativas 
como – as dificuldades dos alunos, situação 
socioeconômica e cultural das famílias, falta 
de instrumental técnico e teórico das esco-
las, mudanças frequentes no sistema escolar, 
ambiente social violento e pobre, processo 
pedagógico inadequado à cultura do aluno...” 
(MATTOS, 2009, p. 11).

As análises sobre os COCs teve com ponto inicial as avalia-
ções dos alunos nessas reuniões. Estas análises consistiram em 
observar, registrar, diferenciar e aproximar, comentários rea-
lizados por professores e outros atores sociais da escola, sobre 
os alunos alvos das discussões. Cada COC revisitado em vídeo 
ou observado in loco teve as falas dos participantes transcri-
tas ou reorganizadas em função da qualidade da imagem e do 
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som. Após repetidas análises, optou-se por destacar as cenas 
nas quais os alunos eram mencionados contando-se a frequ-
ência para os meninos e para as meninas separadamente e 
qualificando a natureza destas avaliações (positivas, negativas 
ou nem positivas nem negativas).

O grupo total de alunos mencionado foi de 409 nos 4 COCs. 
Destes, 249 eram meninos, 160 meninas. O corresponde a 61% 
de meninos e 39% de meninos para o total do grupo mencio-
nado. Esses primeiros resultados situam uma diferença positiva 
para os meninos, isto é, meninos são mais frequentemente alvo 
de menções nas discussões dos COCs do que meninas. 

Após esta etapa, verificou-se a natureza das menções ava-
liativas proferidas pelos membros dos COCs. Partindo-se 
novamente do total de alunos mencionados foram identifica-
dos três grupos por tipo de menção: 1) positivas, 2) negativas 
e, 3) nem positivas nem negativas. Entre as menções negati-
vas 249 meninos, 182 receberam comentários negativos, o que 
corresponde a 73% do total de meninos. Das 160 meninas, 74 
receberam comentários negativos o que corresponde a 46% do 
total das mesmas. 

Quando os comentários eram positivos, as meninas supe-
ravam os meninos com 23 menções para os meninos (cerca de 
9% deles e 35 para as meninas (22% do total).

Quando as menções e comentários não variavam positiva 
ou negativamente, isto é, eram pouco claros quanto a sua 
natureza ou referiam-se a práticas e costumes dos alunos, os 
números também favoreceram as meninas, embora com menor 
frequência. Neste tipo de menção 51 meninas receberam esse 
tipo de comentário enquanto 44 meninos foram mencionadas 
nesta categoria de análise, correspondendo, respectivamente 
aos percentuais de 32% do total das meninas e 18% dos meni-
nos. Esses dados e seus percentuais ilustram os quadros I, II 
e II abaixo. Eles mostram com maior clareza as a frequência 
das menções, as suas diferentes características e variações de 
acordo com a cada sexo no Grupo de alunos que foram alvos 
dos COCs estudados.
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Quadro I e II e III

Fonte: 4 Conselhos de Classe dos anos de 1993, 2004, 2006 e 2010 
- netEDU.
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Diferenças entre homens e mulheres orientadas pela divi-
são sexual são também estudadas por agências estatísticas 
como indicadores de variações resultados escolares. Não raro 
esses dados apontam que as mulheres têm vantagens sobre os 
homens quanto ao desempenho educacional (IBGE, 2008). Os 
resultados do IBGE para o ano de 2008 apontam que em todo o 
Brasil, entre as pessoas com 11 anos ou mais de estudos, as dife-
renças entre homens e mulheres é da ordem de 34,0% para os 
homens e 39,6% para as mulheres. No Rio de Janeiro, esta dife-
rença é de 44,9% para os homens e 55,1% para as mulheres.

Assim como as estatísticas do IBGE, pesquisas qualitativas 
como as de Carvalho, (2001, 2003, 2004), Brito (2006, 2004), 
Gilbert e Gilbert (1998), Connel et al., (1995) e Mattos (2010) 
também apontam que os meninos têm sido avaliados de forma 
diferente das meninas. Essa diferença tem se refletido na con-
clusão dos estudos, pois estes resultados demonstram que as 
mulheres conseguem terminar sua escolaridade em menos 
anos de estudo do que os homens. 

As diferenças nas menções, comentários e avaliações dos 
membros dos COCs podem indicar uma das formas para expli-
car esses resultados. Mesmo que subjetivamente, elas indicam 
que a forma como os membros dos Conselhos de Classe discutem 
as relações entre os alunos, entre as professoras e seus alunos 
e até mesmo entre os alunos seus materiais escolares e tarefas 
podem contribuir para o avaliações menos favoráveis à atitu-
des e comportamentos masculinos e mais favoráveis a atitudes 
e comportamentos femininos, ou até mesmo objetivamente o 
fato de ser menino ou menina pode contar para menções dife-
renciadas e de valorações positivas para as meninas.

Uma das consequências advindas dessas atribuições de 
valores e dos tipos dos mesmos é que os meninos podem estar 
‘saindo’ da escola antes de completarem os estudos e ‘desis-
tindo’ de estudar durante o ano letivo. Na pior das hipóteses 
contribui para que mais meninos do que meninas sejam repro-
vados com maior frequência.



258

Para ilustrar como estas menções e comentários podem ser 
realizadas, destacou-se do COC de 2006 as seguintes falas dos 
participantes: 

Professora 1: Por que eu tenho um aluno que 
está faltando direto, há mais de um mês. 
DIRETORA: Então tem que me comunicar pra 
ligar... (referindo-se a família e ao conselho 
tutelar)
Professora 2: Quem é o aluno?
Professora1: É, eu já comuniquei várias 
vezes.(significando que já havia ligado para 
a família) 
Professora 2: Mas quem é o aluno?
Professora 2: Já falei até com o pessoal da 
direção, entendeu?
DIRETORA: Me entrega por escrito.
PROFESSORA 1: É Roger dos Santos 
DIRETORA: Mas é falta justificada?!
Professora 2: Não, o percentual geral de falta 
eu não tenho. Só tenho por aluno. Específico 
por aluno.
DIRETORA: Professora 1, quem é, por favor? 
Professora 2: Roger dos Santos. É aquele caso, 
é, é, é... Márcia, que continua saindo todo dia 
ao meio-dia. A Mariana Silva, ela tem difi-
culdade em ficar com o Wellington. Aquele 
rapazinho, aquele aluno é que pega [...](refe-
rindo-se ao Roger dos Santos) e larga todos os 
dias ao meio-dia. Para ela eu não faço muita 
questão de ligar porque ela é uma boa aluna. 
Mas ele nunca quis nada com o estudo (refe-
rindo-se ao Roger dos Santos). Como eu cobro 
muito, ele deixou de vir às aulas, porque ele 
viu que ele não consegue acompanhar. Ele 
quer fazer bagunça e eu não aceito fazer 
bagunça na sala. Então eu acho que é até 
um problema, ele não aceitar ficar na escola 
(CIEP C, em COC de 06/10/2006).
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Na cena transcrita acima, os membros do COC constroem 
comentários para avaliar dois alunos Roger e Mariana que apre-
sentaram ‘problema’ similar - falta à escola. Para a professora 
ambos estão com faltas acima do percentual permitido, além 
das faltas costumam sair mais cedo das aulas, desse modo, jus-
tifica que eles não conseguem acompanhar os conteúdos como 
os demais alunos da turma. A professora, solicita à diretora que 
comunique o ‘problema’ para a família de Roger, mas não consi-
dera da mesma forma a situação de Mariana, que é considerada 
uma ‘boa aluna’ e, que não precisa ter o seu caso comunicado aos 
seus pais. A professora justifica o bom comportamento de Mariana 
por ser considerada calma, meiga e quieta. Roger, ao contrá-
rio de Mariana é considerado pelo professora como bagunceiro, 
inquieto e ‘vive aprontando na sala de aula’. Este exemplo ilustra 
as diferentes abordagens para o mesmo ‘problema’ nas avaliações 
durantes os COCs e implica que alunos e alunas sejam percebidos 
e avaliados diferentemente. A consequência dessas diferenciações 
é que os meninos podem estar correndo maior risco de fracasso 
acadêmico do que as meninas embora, os argumentos acima não 
contribuam para avaliar academicamente esses alunos.

De acordo com as pesquisas de Carvalho (2001; 2003; 2004) e 
Brito (2006) um “modelo” de aluno é ideologizado pela professora 
e este modelo é predominantemente feminino, comportado, pas-
sivo, quieto, controlado e cumpridor das normas escolares e tarefas 
propostas. Para as autoras, um ‘aluno ideal’ deveria ser indepen-
dente, participativo, demonstrar facilidade para aprender, exibir 
rapidez de raciocínio, ser atento, concentrado, organizado e rea-
lizador das tarefas. Além dessas características, um ‘bom aluno’ 
tem apoio da família na realização das tarefas escolares e no aten-
dimento as demandas da escola, dentre outros. 

Em seus estudos Carvalho (idem) e Brito (idem) constata-
ram que as meninas atendiam mais prontamente a esse perfil 
de aluno, eram mais participativas, tinham uma boa relação 
com a professora e recebiam maior atenção dela. Para Carvalho 
(2001)

[...] parece que não apenas se reconhece a 
existência de problemas escolares maiores 
entre os meninos, como também a imagem 
de ‘bom aluno’ estaria mais associada às 
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meninas brancas (e orientais), talvez a um 
certo perfil de feminilidade. Pois, de acordo 
com as falas dessas professoras, o ‘bom aluno’ 
seria ‘quem participa; quem consegue ter um 
elo legal com o grupo; quem se envolve com a 
escola’. E muitas meninas são descritas como 
boas alunas, mas sem essas características, o 
que ofuscaria suas qualidades (CARVALHO, 
2001, p. 561).

Por serem as meninas consideradas, inteligentes, capricho-
sas, meigas, calmas, submissas e sossegadas, durante os COCs 
elas são pouco lembradas ou mesmo procuradas nas listas 
de ‘problemas’ a serem citados nessas reuniões. Enquanto os 
meninos, que são considerados agitados, barulhentos, levados, 
indisciplinados, dispersivos, dentre outros, são mais lembra-
dos e notados nas lembranças dos ‘problemas’ o que resulta 
em prejuízo para as avaliações que recebem de seus professo-
res (WALKERDINE, 1995).

Nos COCs estudados elencaram-se os argumentos, as jus-
tificativas e/ou temas associados as menções atribuídas aos 
alunos de modo a identificar padrões e discrepâncias que auxi-
liassem a compreender esta forma subjetiva de julgamento. A 
frequência dessas menções, que se traduziam em avaliações, 
foi verificada e o resultado foi descrito nos quadros IV e V ilus-
trando a natureza dos argumentos utilizados pelos membros 
dos COCs para avaliar meninos e meninas: 

Quadro IV
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 Quadros V

Fonte: 4 Conselhos de Classe dos anos de 1993, 2004, 2006 e 2010 
- netEDU.

Os quadros IV e V demonstram quais os argumentos utiliza-
dos para consubstanciar as avaliações de meninos e meninas e 
o motivo pelo qual eles foram considerados de natureza posi-
tiva ou negativa. No quadro dos meninos, o comportamento e 
as faltas são considerados mais relevantes que o conceito e a 
aprendizagem que, por sua vez, situam-se como mais relevan-
tes entre as meninas. 

A aprendizagem no quadro dos meninos está em 4o posição, 
enquanto o comportando está em 1º, as faltas em 2º e o ‘con-
ceito’ – que significa a nota obtida em provas – em 3o, lugar. O 
comportamento mencionado pelos membros do COC esta rela-
cionado à indisciplina, desobediência à professora e à todas as 
formas de transgressão das regras estabelecidas para o funcio-
namento da sala de aula e da escola em geral. 

A fala dos participantes nos conselhos de 2004 confirmam 
os resultados registrados no quadros anteriores. A cena com a 
seguinte sequencia, transcrita abaixo. 

COORDENADORA PEDAGÓGICA: [...] Que 
nem o Maicon, […] não faz as coisas. [...] Ele 
é muito chato. Eu vou compartilhar o senti-
mento com vocês. 
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PROFESSORA RAQUEL: Ele é um dos piores. 
Quando até os piores estão fazendo trabalho 
ele vai lá 

PROFESSORA ANALICE: Agora, a Dora e 
o Oscar faltam e têm o péssimo hábito de 
comer dentro da sala; você abre a mochila, 
tem um pão e um tênis junto, vem de chinelo, 
traz o pão e o tênis junto, eles entram sempre 
muito depois, pelo menos uma hora depois 
da turma, aí eles sentam, juntos, né, aí fazem 
assim (A professora abaixa a cabeça debaixo 
da mesa para demonstrar como os alunos 
comem).

PROFESSORA HELENA: Outro dia eu encon-
trei os dois, às 9 horas da noite andando a 
pé, ali embaixo, aí eu perguntei: Vocês não 
têm ido à aula, o que tá acontecendo? - A 
gente tamos doente, tia Helena; aí falei - Mas 
eu acho que vocês estão melhores, amanhã 
vocês já podem ir pra escola, a gente tá com 
saudades, mas não apareceram.

PROFESSORA RAQUEL: Aí quando vêm tra-
zem todos os brinquedos de casa e juntam 
com o Fábio, que já é uma delicadeza de 
criança, (fala com ironia significado contrá-
rio) aí você imagina (COCs da E. M. Cesário, 
nos dias 30/04 e 22/07 de 2004).

No contexto das argumentações o aluno Maicon, de acordo 
com a professora, é percebido como chato, por atrapalhar 
durantes as aulas os outros alunos demonstrando comporta-
mento indisciplinado e inadequado. Ela argumenta que ele 
tenta chamar a atenção da professora saindo do seu lugar, 
mexendo-se, não realizando as tarefas recomendadas e ‘per-
turbando’ os outros alunos. Enquanto os alunos Dora e Oscar 
são descritos como portadores de hábitos diferentes dos outros 
alunos pois, comiam durante as aulas e não se atinham aos 
horários de entrada e saída das aulas e da escola. Eles não 
seguiam as normas de horário de entrada e saída, faltavam em 
demasia e eram indisciplinados. 
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O que essas falas têm em comum é que as características 
de transgressão às normas de sala de aula, de não aceitação 
da rotina escolar foram marcantes para as professoras que 
mencionaram o fato no conselho de classe antes da avalia-
ção da aprendizagem desses alunos. A falas dessas professora 
demonstram que outras características se sobrepõem à apren-
dizagem dos alunos no momento da avaliação nos COCs como 
foi mencionado no caso acima sobre comer na sala de aula, 
chegar atrasado, misturar calçado com alimentos, ou seja, toda 
uma série de questionamentos são feitos antes de chegar à pro-
dução escolar do aluno.

Por sua vez, as meninas, por apresentarem um compor-
tamento mais próximo do “modelo de aluno” esperado pela 
escola – mesmo que apresentem passividade diante das tare-
fas propostas – elas transgridem menos as normas da escola, 
recebem avaliações centradas no conceito, na aprendizagem, 
no comportamento e nas faltas pela ordem de menções pelas 
professoras. Elas são menos consideradas nas apreciações do 
que dos meninos. Pode-se verificar, que as ponderações atri-
buídas às meninas são, na sua grande maioria, fechadas, sem 
muito conflito, como pode ser unificado nas falas dos conse-
lhos abaixo:

PROFESSORA: Fernanda Rozas, bola; [sig-
nifica conceito B] (...) Tatiana, B.; (...) Paula, 
bola; (...) Fávia, bola; (...) Tamara, bola; (...) 
Liliane, bola; (...): Adriana bola; (...) Vanessa, 
bola (COC da E. M. Lázaro dia 30/09/2003).

PROFESSORA MARTA: Agora, só pra concluir, 
então, aqui, os alunos que se destacam positi-
vamente são os meus alunos que têm conceito 
O e MB: Anita, Douglas, Catarina, Julimar, 
Caio, que é da residência, [significa que o 
aluno foi indicado pelo Conselho Tutelar 
para morar na escola] Melissa e Gleice (COC 
do CIEP C em de 06/10/2006).

PROFESSORA ADELINA: Brenda Cristina leu 
bem.
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COORDENADORA PEDAGÓGICA: A Carla tam-
bém (COC do CIEP ÍCARO dia 14/07/2004).

PROFESSORA DA TURMA 302: Tem uns que 
sabem demais, tem outros que não sabem 
nada, a Cristiane, a Bruna. Agora tem outros 
que não sabem nada, o caso do (...), do Cristian 
não sabe nem ler direito (COC do CIEP ÍCARO 
dia 22/07/2004).

PROFESSORA ADELINA: A Juliana Medeiros 
já era uma boa aluna, só faltava direcionar. A 
Eduarda era “I”, mas ela melhorou muito. Ela 
não estava nem fazendo as tarefas.

PROFESSORA SILVANA: Agora que a gente 
descobriu que ela tem uma letra bonita.

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Eu estava 
surpresa com a Jéssica, porque ela sem-
pre foi boa aluna (COC do CIEP ÍCARO dia 
14/07/2004).

As menções às meninas, citadas acima, demonstraram que 
os elogios prevalecem entre as argumentações para a atribui-
ção de conceitos, pois a percepção sobre o comportamento 
está pouco presente nestas argumentações. Neste quesito é 
dito que as meninas não dão muito trabalho. Da mesma forma 
as alunas não são mencionadas pela aprendizagem, embora 
não sejam consideradas pelas professores como “inteligentes”. 
Esses dados são consubstanciados nos resultados das pesqui-
sas de Carvalho (2003) que apontam que 

as professoras têm me indicado é que os 
‘bons mesmos’, os ótimos alunos, são meni-
nos. Quase sempre quando me descrevem 
suas classes, elas colocam os meninos nos 
dois pólos, o dos ‘excelentes’ e o dos ‘muito 
complicados’, que têm muita dificuldade. E 
as meninas permanecem no círculo mediano: 
não são tão brilhantes, mas também não 
dão tanto problema. Isso mostra que há 
um grupo de meninos que tem conseguido 
articular algum tipo de afirmação da sua 
masculinidade com um desempenho escolar 
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muito positivo do ponto de vista das profes-
soras; indica também que precisamos ainda 
entender os múltiplos conceitos de masculi-
nidade que circulam entre os nossos alunos 
(CARVALHO, 2003, p. 189).

Constatou-se ainda que nos dados analisados as argumenta-
ção utilizadas para conceituar os meninos pelos membros dos 
COCs, quando elogiosas, são permeadas por expressões mais 
comumente utilizadas para elogiar as meninas.

PROFESSORA: O Rubens é um aluno ótimo 
que nós temos na sala, né? Responsável, o 
melhor dos alunos! É... O pai dele veio de 
manhã aqui... 

- Professora, professora, o Rubens veio? Falei 
assim - Veio. Ah, deixa eu dar uma olhadi-
nha pra conversar com ele. Aí eu falei... Aí 
eu fiquei pensando, né? Provavelmente não 
moram juntos pai e mãe, né? Aí fiquei pres-
tando atenção. Ai ele virou e falou assim, 
- Sabe, professora, tava tão preocupado que 
a mãe dele, minha esposa, ela tá internada 
e hoje ele ficou o dia todo sozinho, dormiu 
sozinho com o irmão de 10 anos... - É... e eu 
fiquei preocupada. Então, quer dizer, achei 
interessante, né? A preocupação no dia! Eu 
acho que isso parte dos pais mesmo. Melhor 
aluno da turma, a mãe está internada e ele 
que ficou cuidando do irmão de 10 anos (CIEP 
ÍCARO, entrevista com a professora).

PROFESSORA 1: Ah, falar do Patrick...

PROFESSORA 2: O Patrick é A;

PROFESSORA 1: Ah, Patrick é...

PROFESSORA 2: O Patrick é muito bom...

DIRETORA: O Patrick é aquele que frequenta 
a turma da... Elizabeth (COC da E. E. São 
Sebastião, em 1993).
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Expressões como ‘ótimo aluno’, ‘o melhor dos alunos’, ‘muito 
bom’, ‘responsável’, confirmam o que Carvalho (2003) demons-
trou no resultado de sua pesquisa. Apesar de as meninas serem 
mais elogiadas que os meninos, elas são medianas, não são tão 
brilhantes quanto um ou outro menino que se encontra nessa 
posição. As professoras demonstram satisfação em ter alunos 
que se destacam entre os demais. Entretanto, a realidade é que 
são poucos os meninos que se encontram em posições favorá-
veis de destaque, a grande maioria, são os meninos tidos como 
‘complicados’, ‘difíceis’, ‘impossíveis’.

Entre os argumentos utilizados pelos membros dos COCs 
uma explicação para a diferença entre os sexos está no fato de 
que as meninas seriam consideradas mais aptas à escola pois 
esta possui uma tradição feminina (CARVALHO, 2003). Isso 
foi observado quando meninos e meninas, são mencionados 
em comportamento, disciplinados ou não, evidenciando posi-
ções diferentes entre os sexos. Este tipo de menção também 
está relacionada a uma hipótese francesa chamada “ofício de 
aluno”, adotada por Perrenoud (2002, p.21) e utilizada também 
no Brasil por Silva et. al. (1999) ela diz: 

Há que se considerar, ainda, que, ao ingressar 
na escola, a criança já traz uma representa-
ção dos papéis de aprendiz e professor, de 
homem e de mulher vivenciados nas rela-
ções familiares. Tal representação contempla 
uma diferença importante que é a de aluno e 
aluna. O que, por exemplo, os pais esperam de 
seu filho para que seja considerado um bom 
aluno? O que, para o pai, é mais significativo, 
que seu filho traga boas notas e um parecer 
de aluno “bem-comportado” ou que as notas 
sejam sofríveis ou até insuficientes, mas que 
ele se saia bem como aquele que “não leva 
desaforo para casa” e, por isso, não é chamado 
de maricas? (SILVA et al., 1999, p.222).

As implicações para o exercício deste ofício de aluno esteve 
representado em muitas das avaliações realizadas nos COCs ana-
lisados nesse estudo quando os professores indicam diferenças 
nas formas de mencionar os resultados escolares de meninos e 
meninas.
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Considerações finais 

Pelos dados e pressupostos teóricos (MATTOS, 2010; 
CONNELL, 1995, 2000, 2008; CARVALHO, 2001, 2004; BRITO, 
2006) apresentados nesse estudo, pode-se inferir sobre a 
existência de uma larga vantagem para os meninos entre as 
avaliações negativas, enquanto em todos os tipos de avalia-
ção as meninas foram mais bem avaliadas; que os meninos 
cooperam menos do que as meninas e, desse modo, recebem 
avaliações negativas relativas ao comportamento inadequado 
em sala de aula. 

Contrário a estes argumentos pressupõe-se que, através dos 
estudos realizados sobre o fracasso escolar (MATTOS, 2009), 
na percepção dos alunos eles não são diferentes das meninas. 
Os dados destas pesquisas leva a conclusão de que os meninos 
ao se comportarem desta forma em sala de aula e na escola, 
demonstram não se ‘conformarem’ com o tipo de aula ofere-
cido. Agem no sentido de subverterem a ordem local, enquanto 
as meninas ‘cooperam mais’ e são menos argumentativas 
quanto a instrução que recebem. 

Portanto, o fato de serem avaliados com notas mais baixas, 
serem mais reprovados, dentre outras características negati-
vas, não sugere que eles sejam ‘os piores’, mas ao contrário, 
talvez possa ser uma indicação de que sejam ‘melhores’, visto 
que as meninas agem passivamente em relação ao ‘tipo de aula 
quer recebem de modo a obter ‘boas’ menções. A qualidade da 
educação brasileira, de um modo geral, é considerada pouco 
qualificada para receber e formar bons alunos. Seria o caso de 
repensar as condições em que meninos e meninas vem sendo 
formados para então promover avaliações, especialmente nos 
COCs, que apresentassem argumentos relacionados aos proces-
sos educacionais como um todo e não somente quanto a bons e 
maus alunos e alunas. Entende-se que dessa forma poderia ser 
promovida uma mudança quanto os argumentos relacionados 
àqueles considerados maus alunos.
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