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Educação e andronormatividade 
Expressões Chave: andronormatividade; educação; materialismo histórico dialético; 
masculinidade. 

GUILHERME HOWES 

 
Vivemos em uma sociedade marcada e dominantemente masculina, a ponto desta 

masculinidade constituir-se como uma verdadeira norma social. Essa configuração 

se realiza tácita ou formalmente, de forma aberta ou secretamente, evidente; mas 

também, por vezes, sutilmente, subliminarmente. Evidências deste fenômeno 

podemos encontrar na linguagem, na narrativa histórica, nos textos e códigos legais, 

na publicidade, na mídia, nas relações cotidianas da vida social. Dentro destas 

considerações, nos tornamos uma sociedade onde o masculino é a norma, uma 

sociedade andronormativa, e reproduzimos esta gramática social, nos reproduzindo 

socialmente de maneira andronormativa. Este é um fenômeno social vivido pela 

sociedade ocidental capitalista deste tempo baseado na consideração de um 

estatuto humano masculino como regra para toda a sociedade. Tudo aquilo que não 

estiver à altura deste estatuto tende a ser considerado por esta mesma sociedade 

como menos importante, menos referente e mais suscetível à aniquilação ou à 

dominação. A consequência mais imediata deste fenômeno é o exercício de relações 

sociais desiguais, misóginas, homofóbicas, e genericamente excludentes. São 

características desta gramática social, o sexismo, a misoginia, a violência sexual e 

de gênero, a homo, trans e lesbofobia, e a hegemonia masculina. É uma sociedade 

mais do que androcêntrica, isto é, centrada no masculino; visto que a distância 

semântica entre a “norma” e o “centro” é substancial. Enquanto o centro é uma 

referência, algo desejável; a norma é uma regulação, uma imposição, algo 

necessário, impositivo. A questão moral referente ao centro é aquilo que o qualifica 

como “melhor”, já a questão moral referente à norma é o que a qualifica como 

“certa”. Semanticamente, há uma distância substancial entre o que é o “melhor”, e o 

que é o “certo”. Enquanto na referência ao centro, “androcêntrica”, o masculino é “o 

maior valor possível”; com referência à norma, na “andronormatividade”, o masculino 

é “o único valor válido”. Novamente, do ponto de vista semântico, moral e político, há 

uma substancial diferença entre algo ser “maior” ou “melhor”, e algo estabelecer-se 

hegemonicamente como “único”, como norma; e por isso andronormativa.  

Sua base está assentada, assim, em uma sociedade dominante e hegemonicamente 

masculina. De forma geral os estudos em torno deste tema giram em torno das 

questões relacionadas a gênero, corpos, sexualidade, feminismos, masculinidades, 

entre outros. Entretanto, todas estas abordagens e temáticas acabam por pesquisar 
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e abordar expressões de um fenômeno, mas não o fenômeno em sua 

substancialidade. Uma sociedade andro centrada e dominada hegemonicamente 

pela masculinidade manifesta essa dominação por meio de expressões 

superestruturais; que não são conjunturais, mas estruturais; sexistas, machistas, 

homofóbicas e misóginas. Compreendendo dessa forma as dinâmicas da vida 

social, torna-se preciso transcender as expressões do fenômeno (exclusão, 

discriminação, violência), e ir além das manifestações fenomênicas, para chegar às 

suas mais profundas determinações. É preciso explicitar e compreender as causas e 

motivações mais íntimas, mais profundas, e que fazem determinado fenômeno 

expressar a aparência que tem. Uma sociedade que constitui o masculino como 

norma, como regra moral, expressa, formal ou tácita, constitui-se em uma sociedade 

andronormativa. A efetivação dessa andronormatividade se expressa através de 

uma hegemonia masculina em todas as instâncias da vida social. Não é, também, e 

simplesmente, uma sociedade da dominação feminina pelo masculino, mas antes 

uma sociedade que se constitui integral e normativamente masculina, e exerce, 

efetiva, e realiza essa dominação estruturalmente. No limite, não são homens que 

dominam mulheres, mas sim uma sociedade em que o masculino é a gramática 

mesma da sociedade e exerce essa andronormatividade sobre todo o conjunto da 

vida social. Está baseada numa noção e numa condição de estatuto humano social 

e culturalmente legitimada capaz de erigir um estatuto humano masculino como 

regra/norma para a produção e reprodução desta sociedade. Uma sociedade assim 

estabelecida, andronormativa, estabelece uma gramática social assentada nessa 

condição e se realiza institucional e socialmente por meio da educação, dos códigos 

legais e políticos (tácitos, formais ou efetivos), dos sistemas de gestão e cuidado dos 

corpos e da saúde, da mídia e da publicidade, das formas mitológicas, da 

espiritualidade e da religiosidade, dos códigos morais laicos ou confessionais, nas 

relações socioeconômicas do mundo do trabalho, nas interações românticas e 

erótico/afetivas enfim, em todos os lugares e poros, públicos ou privados, da vida 

social e coletiva. A andronormatividade, assim, se efetiva na totalidade da vida 

social. 

A partir da identificação deste fenômeno, desta dinâmica das relações sociais, este 

estudo buscou compreender como que a instituição da educação, por meio da 

educação escolarizada, produz e reproduz uma sociedade andronormativa. Por 

outros termos, e tomando a educação como uma instância central para a produção e 

reprodução da vida social, esta pesquisa buscou compreender como que a 

instituição da educação, e em particular a escola, produz e reproduz uma gramática 

social andronormativa. O objetivo principal do estudo foi o de entender em que 

circunstâncias uma sociedade majoritariamente feminina e uma educação 
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escolarizada produzida predominantemente por mulheres professoras produz e 

reproduz uma sociedade hegemonicamente masculina. Em que medida se produz 

como um processo pouco crítico à hegemonia social masculina, patriarcal, sexista e 

violento, simbólica e moralmente; reproduzindo as formas sociais mais amplas de 

discriminação e dominação femininas. A educação, e em particular a escola, 

produzem também elas próprias formas particulares de dominação do masculino, 

reproduzindo, assim, estruturalmente, uma sociedade andronormativa.  

No que tange à metodologia, esta pesquisa fase de conclusão de defesa de tese, 

teve de se haver com o trato das definições, dos contornos, das determinações, de 

uma certa taxonomia do fenômeno que buscava conhecer. Importante destacar 

desde já que no método marxiano, genericamente chamado de materialismo 

histórico dialético (MHD), não se opera com definições, mas antes com 

determinações; definir pressupõe finitude, conclusividade, e assim, não se pode dar 

conta da dinâmica dos fenômenos, seu movimento, sua transitoriedade social e 

histórica. Assim opera o MHD, por meio de determinações. Determinar um fenômeno 

é conhecê-lo. Apontar as circunstâncias que o fazem tomar a expressão que tem, é 

conhecer as suas determinações. Metodologicamente assim orientado, compreende-

se que os fenômenos, verdadeiras usinas de determinações ocultas, não podem ser 

explicados pelas suas próprias dinâmicas ou manifestações fáticas. Pelo contrário, é 

preciso compreender sua movimentação na totalidade e na complexidade da 

sociedade. Assim, para compreender suas múltiplas determinações e mediações na 

realidade social, é preciso ir desde as suas manifestações fenomênicas até suas 

mais profundas, gerais e amplas determinações. No procedimento marxiano, 

denomina-se este processo como ir do abstrato ao concreto. Para identificar no 

fenômeno suas contradições é preciso analisa-lo em toda sua complexidade. É por 

isso que se precisa estudar e conhecer as estruturas mais complexas, buscando 

nelas as determinações mais peculiares. As contradições se dão na base das 

relações sociais mais concretamente dadas (abstratas); mas para compreendê-las, 

percebê-las, conhecê-las, identificá-las, apontá-las, é preciso ir em busca das 

estruturas mais gerais e superestruturais, a exemplo da historicidade, nos textos 

legais, nos movimentos dos sujeitos em sociedade, suas movimentações políticas 

nos espaços sociais.  

E o resultado a que se chegou, de desvelamento das determinações do fenômeno, 

das circunstâncias materiais, sociais e históricas, das implicações culturais e 

jurídico-políticas, permitem afirmar que produzimos e reproduzimos, por meio do 

Trabalho Pedagógico e da educação escolarizada, uma sociedade 

hegemonicamente masculina, patriarcal e sexista, porque a própria educação e a 
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escola, como instâncias da vida social, estão também imersas em uma gramática 

social andronormativa.  

Professor de Teoria Social da Universidade Federal do Pampa – Campus Santana 

do Livramento. 

 


