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Resumo 

 

Este trabalho tem como principal objetivo refletir sobre as questões de gênero e 

diversidade nas políticas públicas de educação no Brasil. O propósito foi analisar o 

esforço investido em mudanças no processo de formação básica, que buscam tornar a 

escola um lugar mais igualitário, preparado para cumprir seu papel na formação de 

sujeitos para o exercício da cidadania. Também foi finalidade da pesquisa captar a 

percepção dos educadores em face desse esforço.  

Como estudo de caso, foi tomado o curso piloto do projeto Gênero e 

Diversidade na Escola (GDE), que propõe, através de formação complementar, uma 

discussão com educadores sobre assuntos da diversidade, gênero, sexualidade e relações 

étnico-raciais. O curso GDE, realizado no ano de 2006, ofertou 1200 vagas para 

professores do ensino fundamental de seis municípios das cinco regiões brasileiras: 

Dourados/MS, Niterói e Nova Iguaçu/RJ, Maringá/PR, Porto Velho/RO e Salvador/BA.  

Para viabilizar a pesquisa foram analisados 60 memoriais, desenvolvidos como 

parte da avaliação final dos professores que participaram do projeto.   

 

 

Palavras-chave: gênero, diversidade, formação de professores, educação, formação 

online. 
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Abstract 

 

This dissertation addresses issues of gender and diversity in public education 

policies in Brazil. It analyzes the efforts invested in processes of change in primary 

education, which are seeking to make the school environment more egalitarian, 

prepared to fulfill its role in the formation of subjects for the exercise of citizenship, 

beyond the issue of job qualification. 

The pilot project Gênero e Diversidade na Escola (Gender and Diversity in 

School) - GDE is analyzed as a case study. This course provides additional teacher 

training by offering course materials and prompting debates on issues of diversity, 

gender, sexuality and ethnic-racial relations. Conducted in 2006, the course offered 

1,200 seats for elementary school teachers from six counties across all Brazilian macro-

regions: Dourados/MS (South-West), Nova Iguaçu and Niterói/RJ (South-East), 

Maringá/PR (South), Porto Velho/RO (North) and Salvador/BA (North West). 

For the ends of the study, teachers’ perceptions regarding this effort were 

elicited from course narratives collected by means of the courses monitoring and 

evaluation framework. 60 testimonials by the teachers who participated in the project 

were analyzed. 

 

Keywords: gender, diversity, teacher training, education, online training. 
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Introdução 

 

Este trabalho visa refletir sobre as questões de gênero e diversidade nas 

políticas públicas de educação no Brasil. A pesquisa ora empreendida tem dois 

objetivos principais. O primeiro é analisar o esforço investido em mudanças no processo 

de formação básica, que buscam tornar a escola um lugar mais igualitário e preparado 

para cumprir seu papel republicano na formação de cidadãos. Em outros termos, uma 

formação que possibilite as mesmas oportunidades e a plena participação na sociedade, 

independente de gênero, sexo, raça, cor ou outro marcador social da diferença entre os 

indivíduos. O segundo objetivo é captar a percepção dos educadores em face desse 

esforço, uma vez que as relações de gênero e diversidade não são temas comumente 

tratados pela escola, além de não fazerem parte da formação regular docente. 

Como estudo de caso, foi tomado o curso piloto do projeto Gênero e 

Diversidade na Escola (GDE), que propõe, através de formação complementar, uma 

discussão com educadores sobre assuntos da diversidade, gênero, sexualidade e relações 

étnico-raciais. O principal objetivo do curso é “oferecer aos profissionais da educação 

ferramentas para o enfrentamento de atitudes discriminatórias no ambiente escolar, 

como sexismo, homofobia e racismo” (Carrara & Rohden, 2008). Desta forma, o GDE 

propõe uma reflexão sobre as dinâmicas dos processos de discriminação presentes na 

sociedade brasileira, possibilitando o fortalecimento de ações de combate às múltiplas 

distinções por preconceito.  

O curso GDE foi proposto pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República (SPM/PR) e desenvolvido pelo Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicinal Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (CLAM/IMS/UERJ), em parceria com órgãos do governo 

federal e o British Council. A versão piloto foi realizada no ano de 2006 em seis 

municípios das cinco regiões do Brasil, articulando o poder público local e os 

movimentos de mulheres e negros.  

A principal motivação para escolha deste tema de pesquisa foi o fato de ter 

acompanhado o processo de desenvolvimento e implementação do curso GDE pelo 

CLAM/IMS/UERJ, compondo a equipe de coordenação desde o debate inicial dos 

assuntos que seriam abordados, passando pela oferta do curso piloto, incluindo o projeto 

de avaliação para ampliação desta política pública. 
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Um dos aspectos discutidos com os parceiros durante a elaboração do curso 

GDE era que o conteúdo deveria contemplar as discussões propostas e seus principais 

marcos conceituais, e que estes deveriam dialogar entre si, entrelaçando as questões de 

raça/gênero, sexualidade/raça e sexualidade/gênero. Tal dimensão converteu-se em um 

desafio para o desenvolvimento do projeto, e também em processo formativo para a 

equipe que atuou na organização do curso, uma vez que estes assuntos são objeto de 

especialistas que geralmente não dialogam entre si nos estudos acadêmicos e nos 

movimentos sociais.  

Nesta experiência profissional com o projeto GDE tive a oportunidade de 

acompanhar as discussões conceituais, além dos processos que compuseram o 

desenvolvimento do curso. Mas é necessário dizer que a aproximação com a 

metodologia de ensino adotada pelo projeto (semipresencial) e, principalmente, a 

perspectiva de uma abordagem conjunta e transversal das questões de gênero, raça/etnia 

e sexualidade, são frutos do trabalho empreendido no GDE, fato que me instigou a 

pesquisar a recepção e o impacto imediato de tais conceitos entre os educadores.  

A partir desta experiência, com o intuito de pesquisar as dinâmicas da 

formação cidadã oferecida pela escola e os limites e contribuições dos projetos sociais 

que utilizam a cultura como via privilegiada, ingressei no mestrado profissional do 

CPDOC/FGV. Durante o curso aprofundei a leitura sobre o conceito de cidadania, 

constatando que a sociedade brasileira está distante do ideal de igualdade proposto por 

T. H. Marshall1, e que existe uma tensão permanente entre duas forças opostas 

coexistentes: os direitos iguais e a ordem desigual, uma vez que a legislação brasileira, 

por si só, não modifica a dinâmica social. Reinhard Bendix (1996) contribuiu para a 

formulação da ideia de educação cidadã, a partir das transformações das sociedades 

europeias ocidentais desde o século XVIII. Bendix chama a atenção para as 

possibilidades de estender a cidadania à população que tem menos acesso à educação e 

à informação, notadamente indivíduos que tem posição econômica menos privilegiada e 

periférica. A análise deste autor incorpora o exame da constituição do Estado-nação, 

descrevendo os esforços para que esta cidadania seja plena e equânime, seja através da 

                                                 
1 De acordo com Marshall, “a cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 
comunidade” (1967:76) onde todos são iguais com respeito aos direitos e obrigações. Nas sociedades 
ocidentais contemporâneas a cidadania é entendida como um status que contempla três tipos de direitos, 
os civis, os políticos e os sociais.   
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participação política, seja através dos processos educacionais. Quando trata 

especificamente da construção dos direitos sociais, Bendix toma como direito social 

primário, o direito à educação básica. Essa educação básica seria um “atributo da 

cidadania que compensa o indivíduo por seu consentimento em ser governado pelas leis 

e pelos agentes de sua comunidade política nacional” (Bendix, 1996:122). Entendo que 

as teorias de Marshall e Bendix concorrem para um melhor esclarecimento dos 

princípios orientadores do curso GDE e o seu propósito de promover uma discussão 

sobre a ampliação da noção de cidadania, através dos processos educacionais.  

Outro marco conceitual importante para o desenvolvimento desta pesquisa é a 

questão da cultura no sentido antropológico. O caráter dinâmico da noção de cultura, 

não como uma evolução, mas como um conjunto de processos de transformação, 

contribui para a análise de questões como etnicidade, diversidade cultural, diferença e 

desnaturalização, por exemplo, que também são pontos importantes de reflexão do 

projeto GDE. 

Especificamente sobre a etnicidade, de acordo a teoria de Frederik Barth, a 

identidade étnica, como qualquer outra identidade coletiva ou individual, é “construída 

e transformada na interação de grupos sociais através de processos de exclusão e 

inclusão que estabelecem limites entre tais grupos, definindo os que integram ou não” 

(Barth, 1998:11). Assim, determinadas características podem mudar de significado no 

curso da vida, e outras características podem se adquiridas sucessivamente, por vezes, 

com o mesmo significado. Na perspectiva do autor, a etnicidade não é um conjunto 

estático de “traços culturais” transmitidos da mesma maneira por gerações. Na verdade, 

tal transmissão provoca ações e reações no mesmo grupo e na relação com outros 

grupos, provocando transformações constantes na organização social. No prefácio do 

livro “Teorias da Etnicidade” (1998), Jean-William Lapierre fala sobre a abordagem 

sociológica em detrimento da abordagem etnológica para a questão da etnicidade. 

Significa que é imperfeito tentar entender como se dá e como se mantém a distinção de 

um grupo em relação ao outro grupo, levando em consideração apenas seus contextos 

políticos e culturais. Creio que neste ponto a teoria de Barth contribui para a discussão 

ora empreendida sobre o desenvolvimento do curso GDE, na medida em que atitudes 

etnocêntricas e estereotipadas não consideram a ação, a reação e a troca cultural 

decorrentes do encontro de grupos diversos. De acordo com a teoria de Barth, é 

incompleto tentar entender determinado grupo sem decifrar a dinâmica das relações 

deste grupo com os outros que interagem com ele. No caso específico espaço escolar, os 
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sistemas educacionais devem ser compreendidos de acordo com seu tempo histórico e 

sua localização geográfica, em sintonia com seu contexto social, portanto, é basilar, ao 

analisar as dinâmicas presentes na escola, considerar o contexto sociocultural em que 

determinada instituição está inserida.  

Outras leituras também foram decisivas para a delimitação do tema de estudo, 

como a imersão na história do Brasil Republicano (e com isso um melhor entendimento 

das marcas de cada período na sociedade brasileira) e a análise do cruzamento da 

educação com o pensamento social brasileiro, sendo este último fundamental para 

compreensão da transformação da educação brasileira. O estudo sobre a trajetória dos 

intelectuais na formulação de políticas para a educação, as lutas de forças de campos 

opostos e ideologias antagônicas também foi essencial para o recorte do tema, por 

permitir a compreensão que determinado sistema educacional é um reflexo da sociedade 

onde se vive.  

 Tomando por base os conceitos apresentados procuro, nesta pesquisa de 

mestrado, entender como o conhecimento e as reflexões empreendidas pelas ciências 

sociais, podem alcançar o profissional da educação em seu cotidiano. E como o acesso a 

estas discussões, vinculada à reflexão sobre sua práxis, podem estabelecer novos 

parâmetros de atuação na sala de aula, possibilitando a transformação da experiência 

dos estudantes no processo escolar, formando cidadãos mais conscientes de seu papel na 

sociedade.  

A pesquisa parte de um desejo de saber como o conteúdo de gênero abordado 

pelo curso GDE, que propõe fundamentalmente o tratamento igualitário das diferentes 

identidades presentes na sociedade, articulado com o de sexualidade e de relações 

étnico-raciais, foi recebido pelos professores e professoras que participaram deste 

projeto. Tal curiosidade desenvolve-se a partir de duas ideias: perceber como os 

educadores tratam/passaram a tratar questões envolvendo as relações de gênero no 

ambiente escolar e como se posicionam diante de atitudes preconceituosas e 

discriminatórias na sala de aula com relação à sexualidade e às relações étnico-raciais. 

Estes assuntos entram na escola através dos comportamentos dos estudantes, dos 

profissionais da educação e dos diferentes atores sociais que circunscrevem o ambiente 

escolar e diversos casos de preconceito, discriminação e violência não são percebidos 

por falta de um olhar sensibilizado para tais questões, ou são rechaçados e ignorados 

pelos professores, pois são comumente entendidos como pertencentes à vida privada, ou 

ainda que devem ser tratados por especialistas, fora do contexto da sala de aula.  
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Este trabalho parte do entendimento de que conceitos sexistas, racistas e 

homofóbicos estão fortemente arraigados nos indivíduos, pois são advindos de relações 

construídas ao longo da vida, sendo um processo árduo a desconstrução de ideias, 

conhecimentos e noções preconcebidas e irrefletidas que, por vezes, desencadeiam 

atitudes discriminatórias que afetam diretamente o trabalho docente. A atitude do 

professor em sala de aula pode ser um divisor de águas, no sentido de que um 

tratamento diferenciado entre meninos e meninas, bancos e negros etc. pode afetar o 

pleno desenvolvimento do cidadão ou da cidadã e o acesso igualitário aos bens sociais e 

a isonomia de justiça e de oportunidades, como acesso ao mercado de trabalho ao longo 

da vida adulta, por exemplo. 

A investigação prioriza a análise dos memoriais produzidos pelos cursistas, 

como parte da avaliação final do curso Gênero e Diversidade na Escola, mas também 

utiliza outros documentos, como os relatórios finais do projeto em questão, 

especificamente, os relatórios dos professores online, dos orientadores temáticos e das 

aulas presenciais e o Relatório Final do Seminário de Avaliação do Projeto GDE. Desta 

forma, a pesquisa se configurou majoritariamente qualitativa, de forma a empreender a 

análise dos discursos dos cursistas que completaram o GDE, observando quais assuntos, 

de fato despertaram a atenção dos professores e sobre os quais eles dissertaram em seus 

memoriais.   

O curso GDE foi desenvolvido com base em três eixos temáticos: gênero, 

sexualidade e raça/etnia. Desses, o viés de gênero atua como o eixo analítico principal 

desta pesquisa. É certo que as questões de sexualidade e raça/etnia são tratadas de 

maneira transversal, entretanto, creio que a ótica de gênero para análise das políticas 

públicas na área da educação permite avaliar como elas podem viabilizar a edificação de 

uma sociedade igualitária, uma vez que a política educacional não tem um papel neutro, 

dissociado de preconceitos e, neste sentido, a abordagem das desigualdades de gênero 

pode ser um ponto de partida promissor.  

A dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo busca 

situar a educação nas mudanças trazidas pela modernidade para, em seguida, tratar da 

educação frente à emergência das múltiplas identidades que se apresentam neste novo 

contexto. Ao final, o capítulo aborda a produção do conhecimento em gênero e 

diversidade, na visibilização das diferentes identidades que buscam reconhecimento, 

respeito e igualdade de direitos e oportunidades.  
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O segundo capítulo tem início com um olhar sobre a trajetória da educação 

brasileira, sob o prisma da inclusão, identificando as tensões que permearam os 

principais projetos educacionais e enfatizando o desafio posto ao sistema educacional, 

de instância capaz de reduzir as desigualdades e promover a igualdade de 

oportunidades. Em seguida, há o detalhamento do curso Gênero e Diversidade na 

Escola, desde a sua concepção até a implementação em seis diferentes municípios. Com 

este propósito, é situado contexto político que propiciou o surgimento desta ação, os 

documentos e leis que embasaram a proposta e o projeto político-pedagógico. Também 

é detalhado o processo de oferta do curso piloto, a elaboração dos conteúdos, passando 

pela seleção de cursistas e professores online, pelo desenvolvimento do curso no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, culminando com as avaliações, tanto dos cursistas 

quanto do projeto enquanto política pública.   

O capítulo 3 visa a traçar um perfil dos cursistas que participaram do piloto 

GDE. Na segunda parte é apresentado o recorte do objeto estudado nesta dissertação, 

especificamente os memoriais e a metodologia utilizada para analisá-los. 

No quarto capítulo é apresentada a análise da produção dos educadores acerca 

dos conhecimentos adquiridos no curso GDE, bem como suas impressões sobre as 

diretrizes pedagógicas empregadas no curso. As categorias analíticas foram definidas à 

medida que a leitura dos memoriais foi avançando, se configurando como uma análise 

discursiva. A primeira parte do capítulo dá ênfase à percepção do professor sobre sua 

atuação e a da escola, no âmbito das novas responsabilidades da escola pública; analisa 

a percepção das relações de gênero; descreve as mudanças imediatas na prática 

profissional; e, por último, apresenta os relatos dos professores sobre efeitos e 

ressignificação de conceitos nas outras esferas da vida social, como um resultado não 

planejado do projeto GDE. A segunda parte procura destacar a receptividade dos 

educadores quanto à metodologia do ensino a distância. 
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Capítulo 1 – Modernidade, educação e gênero 

 

1.1. Modernidade e Educação  

 

Durante o século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, grandes mudanças 

sociais circunscreveram um novo momento histórico denominado modernidade. Tal 

momento, definido basicamente por uma reestruturação da dinâmica entre indivíduo e 

sociedade, e por uma mudança na percepção do tempo e do espaço, contrapõe-se, em 

termos de organização social, ao modo de produção artesanal que predominava na 

sociedade, em que o trabalhador, pela proximidade com a natureza, se baseava em uma 

noção de tempo sazonal, determinando suas ações pelo tempo cíclico e local. 

A modernidade é marcada pela complexificação da sociedade e os eventos 

propulsores desta nova ordem social são a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e 

a formação dos Estados Nacionais. Neste contexto, surge a sociologia, que tem como 

objetivo explicar esta nova organização social. E, estimuladas por esta nova disciplina, 

diferentes perspectivas teóricas dispostas a refletir sobre este processo emergiram: 

revolução da força de trabalho, racionalização e transição de uma solidariedade 

mecânica para orgânica.  

Concomitante com estas transformações, também na Europa e nos Estados 

Unidos teve início o processo de formação dos sistemas escolares de massa, e a 

educação primária compulsória foi implementada2.  

No contexto brasileiro, a partir de 1889, após a Proclamação da República, o 

debate educacional passou a ocupar lugar de destaque na agenda do Estado, já que a 

educação era entendida como a estratégia mais segura para promover a transformação 

de comportamentos e valores de sociedades rurais, patriarcais e tradicionais, próprios 

dos anos de Colônia e Império.  

                                                 
2 De acordo com Anísio Teixeira (1962), apenas no século XIX o Estado procurou interferir maciçamente 
na educação escolar. No início, esta escola compulsória tinha como objetivo “ministrar um mínimo de 
educação, considerado necessário para a vida em comum, democrática e dinâmica, da emergente 
civilização industrial”. Esta escola não tinha os objetivos da educação escolar tradicional, a que sempre 
existiu antes do investimento estatal e que visava manter o alto status social do grupo dominante. Esta 
nova escola popular objetivava fornecer o que Teixeira chama de “treino mínimo”, considerado 
indispensável para a vida comum do novo cidadão no Estado democrático e industrial. 
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O objetivo era criar uma nova mentalidade, mais conforme aos valores das 

consideradas modernas sociedades urbano-industriais (Gomes, 2009). Neste momento, a 

preocupação do Estado era criar no povo brasileiro uma nova identidade coletiva, um 

sentimento de nacionalismo com a implementação de projetos cívico-morais.  

Mas, foi a partir da década de 1920 que a educação no Brasil passou a ser 

entendida como um problema social. De acordo com Bomeny (1993), a solução para 

esta questão passaria, na avaliação dos intelectuais da educação, pela substituição do 

modelo tradicional da autoridade política (personalista, hierárquica, tradicional e 

excludente) para um modelo racional, baseado em procedimentos científicos. As 

reformas educacionais empreendidas neste período tinham por base a ciência moderna, 

e o ideal pragmático de John Dewey3 inspirava os movimentos por mudanças na 

educação brasileira.  

O fato é que o século XX consolidou, de maneira global, grandes mudanças 

socioeconômicas, culturais, políticas, científicas e tecnológicas, principalmente em suas 

últimas décadas. Desde então, a sociedade vive um tempo de reflexão e expectativas, 

marcado pela atuação intensa dos movimentos sociais, transformações no mundo do 

trabalho, globalização da economia, avanço dos recursos tecnológicos, rapidez frenética 

da comunicação e da informação, crise de concepções e paradigmas. A modernidade 

redesenhou a realidade econômica, política e social, e redefiniu as discussões em torno 

das instituições sociais, sujeitando a sociedade a uma caminhada permeada de riscos e 

incertezas. 

No que se refere à educação, a modernidade revelou contradições. O 

desenvolvimento e a racionalidade têm como base a ciência e a certeza. Entretanto, nos 

velozes processos que caracterizam a modernização, certezas se desfizeram e a 

revolução de valores desestruturou sistemas em construção. Na alta modernidade 

discute-se o propósito da educação e da docência. Tais instâncias são instigadas por 

saberes advindos de diferentes campos do conhecimento, que demandam mudanças 

socioculturais e éticas. Novos padrões sociais e morais aliados às novas descobertas 

científicas e às novas tecnologias constituem um cenário de permanente alerta para 

educadores, circunscrevendo-os em um ambiente de tensão e temor, dúvidas e 

incertezas. 

                                                 
3 A pedagogia de John Dewey se pautava no caráter teórico e prático da educação, influenciando a 
experiência e o ensino prático. O filósofo e pedagogo americano entendia a escola como parte de das 
transformações sociais e deveria estar ligada ao progresso social.  
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Os pressupostos da educação na modernidade podem ser resumidos em três 

principais tópicos: a educação sob a responsabilidade do Estado, a universalização do 

acesso à educação e a laicidade do ensino. Entretanto, os sistemas educacionais 

historicamente construídos passam, neste momento, por desafios que colocam na 

berlinda seu lugar e sua função na estrutura social atual. 

No que tange à educação como sistema historicamente construído, autores 

clássicos da sociologia refletiram sobre o ensino e instituição escolar de suas épocas. 

Emile Durkheim, Marx Weber e Karl Max, cada um em seu contexto, e cada um 

segundo sua perspectiva teórica, considerou a educação como dimensão fundamental 

para compreensão do universo social. Dentre eles, foi Durkheim quem mais 

pormenorizou o tema, inclusive definindo a educação moral que, em sua concepção, 

seria uma educação que ultrapassa a ideia de instrução como transmissão de 

conhecimentos práticos ou instrumentais. Neste sentido, Durkheim entende a 

modernidade como um processo de transição da solidariedade mecânica para a 

solidariedade orgânica. No seu entendimento, a educação seria a instituição fundamental 

para a manutenção da ordem social (sua principal preocupação) por ser o espaço onde se 

socializa os indivíduos de acordo com valores e normas consideradas estratégicas à vida 

social. Para Durkheim, a educação além de proporcionar conhecimento (que seria sua 

função mais importante), também teria três outras funções complementares: a disciplina, 

o sentimento de pertencimento e a autonomia frente à coerção da sociedade.  

De acordo com Silva (2002), é possível dizer que o principal interesse de 

Durkheim pela educação era o estudo da moral. A educação se apresentava como a 

maneira mais eficaz de socialização das crianças nas regras sociais mais fundamentais, 

como disciplina e valorização da nacionalidade. Apesar do ideal de sociedade orgânica, 

quase harmônica, ser impensável na sociedade do século XXI, a teoria de Durkheim 

permanece atual no que diz respeito à educação como socializadora das novas gerações 

nos valores hegemônicos.  

Na contemporaneidade, autores como Pierre Bourdieu e Antony Giddens 

também refletiram sobre o papel da educação como instituição social, produto da 

modernidade.  

Na concepção de Bourdieu, a educação é definida como uma instância 

reprodutora das desigualdades sociais presentes na sociedade. Bourdieu entende o 

campo educacional como um espaço de disputa de poderes, onde tal disputa seria 

desigual, já que as posições neste “jogo” já seriam predeterminadas em função da 
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herança, no que diz respeito à situação econômica e ao capital simbólico dos indivíduos. 

Neste sentido, Bourdieu denuncia a não legitimidade do discurso-base da ideologia 

burguesa, a questão da meritocracia.  

A escola na modernidade, na lógica liberal-capitalista, faria parte de um 

sistema que teria como objetivo a superação de cenários vinculados às sociedades 

tradicionais, como o descompasso econômico, o autoritarismo, os privilégios indevidos, 

e de construção de uma sociedade justa, baseada no mérito individual; moderna, 

centrada na razão e no conhecimento científico; e democrática, fundamentada na 

autonomia dos indivíduos. A suposição era que a escola pública e gratuita resolveria o 

problema do acesso à educação, e assim seria garantida, em princípio, a igualdade de 

oportunidades entre todos os cidadãos. Nesta hipótese, os indivíduos competiriam 

dentro do sistema de ensino, em condições iguais, e aqueles que se destacassem por seu 

esforço pessoal avançariam na escola e, posteriormente, ocupariam posições superiores 

na hierarquia social. Assim, a escola seria uma instituição neutra, que difundiria um 

conhecimento racional, objetivo e que selecionaria seus estudantes com base em 

critérios racionais. Bourdieu refuta esta tese e afirma que o sucesso acadêmico estaria 

subordinado às "relações entre o sistema de ensino e a estrutura das relações entre as 

classes" (Bourdieu, 2009:16). A instituição escolar não seria uma instância neutra, que 

transmitiria uma forma de conhecimento intrinsecamente superior e que avaliaria os 

estudantes a partir de critérios universalistas, mas, ao contrário, seria uma instituição a 

serviço da reprodução e legitimação da dominação exercida pelas classes privilegiadas, 

onde a origem social dos estudantes (sexo, etnia, classe, local de moradia etc.) teria um 

peso considerável. Neste sentido, Bourdieu entende que a escola apenas reproduziria 

estruturas que não têm seu cerne no campo educacional (Silva, 2002). 

A tese de Bourdieu se funda na concepção antropológica de cultura, onde 

nenhuma cultura pode ser objetivamente definida como superior à outra. Os valores que 

orientam atitudes e comportamentos dos diversos grupos não estariam fundamentados 

em nenhuma diretriz superior, universal. Para Bourdieu a escola teria orientação 

semelhante, ou seja, a cultura transmitida pela escola não seria superior a nenhuma 

outra, mas ainda assim, seria legitimada pela sociedade (na verdade, legitimada pela 

classe dominante daquela sociedade) como universalmente válida. A questão é que, 

neste caso, a escola privilegiaria dissimuladamente o estudante proveniente das classes 

dominantes, uma vez que toda lógica de sua atuação enquanto instituição visa ensinar e 

cobrar conhecimentos que tal indivíduo já traz, em função de sua bagagem familiar. Na 
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verdade, não é essa a noção que a escola tem de si mesma, já que seu discurso 

pressupõe uma equidade formal entre todos os estudantes, mas a desigualdade está 

embutida no fazer pedagógico: 

 

(...) para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos 

os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, 

no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades 

culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. (Bourdieu, 

2010:53) 

 

Ainda para Bourdieu, a difusão dos conhecimentos produzidos pelas ciências 

sociais sobre o sistema de ensino, especificamente sobre os fatores sociais de êxito ou 

fracasso escolar, pode ter contribuído para a percepção de educadores, estudantes e pais 

sobre a situação educacional, e com isso suscitado revisões na atuação da escola 

(Bourdieu & Champagne, 2007:482). Desta maneira, o discurso sobre a escola tem 

mudando o foco sobre o fracasso acadêmico. A lógica da responsabilidade individual, 

onde o culpado é a vítima, e quem fracassa é destituído de dom e de berço, estaria sendo 

substituída pela responsabilização coletiva, onde a insuficiência de recursos oferecidos 

pela escola, a incapacidade e incompetência dos professores e mesmo o currículo, 

carente de reformas, tornam-se os principais responsáveis deste sistema em crise. 

Sem dúvida, o sistema escolar tem sido alvo de discussões sobre sua função 

social, o fazer pedagógico etc. e, em função disto, as mudanças têm acontecido e as 

feições dos sistemas educacionais têm mudando paulatinamente. Mas, mesmo sendo a 

escola atualmente lócus de transformações progressivas, Bourdieu aponta uma situação 

perversa que engendra um lento processo de exclusão. Em seu entendimento, a lógica 

equivocada da escola e os conflitos associados a uma escolaridade sem outra finalidade, 

senão ela mesma (Bourdieu, 2007:483), desencadeia um processo de eliminação diluído 

no tempo, fazendo com que a instituição escolar seja povoada de excluídos em 

potencial. Assim, a escola continuaria excluindo, mas agora exclui de forma continuada 

e mantém em suas dependências os excluídos, maginalizando-os. É certo que Bourdieu 

analisa o sistema escolar sob a lógica do sistema de classes sociais, o menos favorecido 

economicamente seria o excluído em potencial. Mas sua análise nos ajuda e pensar a 

exclusão dos incluídos sob outras óticas, como as constituídas em função da identidade 
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de gênero, da orientação sexual, da raça/etnia e de outros diversos marcadores da 

diferença social. 

A teoria de Bourdieu contribui para a compreensão da crise de consciência pela 

qual o sistema educacional passa atualmente. Certamente, no Brasil, temos questões 

anteriores à análise do desempenho dos estudantes, como a democratização do acesso à 

educação, tema das reflexões e dos projetos de intervenção de intelectuais como Darcy 

Ribeiro a partir da década de 1960. Entretanto, a teoria da exclusão dos incluídos 

atravessa a análise ora empreendida e contribui para edificar o estudo que se constitui 

nesta dissertação, pois se acredita que a articulação de questões como as relações de 

gênero, raça e sexualidade são vetores que implicam na exclusão social de estudantes no 

ambiente escolar. 

A consciência pela sociedade desta exclusão tem transformado a área 

educacional em um campo de disputas e de “empoderamento” da ação dos indivíduos, 

que buscam através de processos dialéticos, transformar a escola em um espaço de 

acolhimento e valorização das diferentes identidades presentes no ambiente social. 

Neste sentido, Anthony Giddens, em sua análise acerca da modernidade e suas 

consequências, dá relevância à ação do indivíduo e valoriza sua capacidade reflexiva em 

relação à realidade social. 

Giddens entende a modernidade como um período dinâmico que abarca 

conceitos como separação tempo-espaço, desencaixe, ordenação e reordenação flexível. 

Tais concepções se infiltram no dia-a-dia dos indivíduos e provocam sentimentos como 

insegurança, ansiedade, sensação de perigo e incertezas.  

As mudanças provocadas pela lógica da modernidade são velozes e operam 

uma descontinuidade entre as instituições sociais modernas e a ordem social tradicional. 

Para Giddens então: 

 

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilham de 

todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira sem 

precedentes. Tanto em extensionalidade quanto em intencionalidade, 

as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que 

a maioria dos tipos de mudanças característicos dos períodos 

precedentes. Sobre o plano extencional, elas serviram para estabelecer 

formas de interconexão social, que cobrem o globo; em termos 
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intencionais, elas vieram alterar algumas das mais íntimas e pessoais 

características da nossa existência. (Giddens, 1991:14) 

 

Na concepção de Giddens, este dinamismo impiedoso no qual a sociedade está 

mergulhada tem por base um tripé formado pela separação de tempo e espaço, o 

desencaixe e a reflexividade, que funcionam produzindo a relação entre segurança e 

perigo e confiança e risco. Para o autor, o advento da marcação do tempo, com a 

invenção do relógio é o marco da transição das sociedades tradicionais para as 

sociedades modernas. A substituição da medida de tempo cíclico pela medida de tempo 

social universal, linear, mas artificial, passou a produzir uma reação chamada 

desencaixe. Este mecanismo sacaria o indivíduo de sua identidade fixada no tempo e no 

espaço, causando uma desorientação. A sensação, segundo o autor, é que o mundo está 

encolhendo, lançando as pessoas em rodamoinhos de eventos que parecem estar fora de 

controle, inclusive porque tais eventos não são completamente conhecidos. O tempo 

social segue alterando e desqualificando a relação do indivíduo com o tempo-espaço 

natural. O resultado é que o indivíduo passa a encarar uma série de forças sociais que 

consideram pessoas, natureza, tempo e espaço como componentes de uma lógica à 

disposição dos meios de produção e do progresso. Fatalmente esta nova diretriz imposta 

pelo controle do tempo entra em contradição com os modos de vida empreendidos até 

então, e os contextos locais são paulatinamente substituídos por uma complexidade de 

relações com outros contextos, afastados territorialmente de qualquer relação pessoal. 

Este processo de distanciamento se constitui na primeira condição para o 

desencadeamento do desencaixe. 

O desencaixe, então, se refere a um deslocamento das relações sociais de 

contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de 

tempo e espaço (Giddens, 1991:29). Dois mecanismos geram este desencaixe nas 

instituições sociais da modernidade: as fichas simbólicas e os sistemas peritos. Tais 

mecanismos à medida que se relacionam com a separação entre tempo e espaço, alteram 

as relações sociais, construindo relações de confiança e credibilidade.  

Como ficha simbólica Giddens entende que é um meio de intercâmbio que 

pode ser circulado, sem ter em vista as características de indivíduos ou grupos que 

lidam com eles em qualquer conjuntura particular (Giddens, 1991:32). O autor crê que o 

melhor exemplo de ficha simbólica seria o dinheiro, já que ele é um meio de 

distanciamento espaço-tempo que cria novas condições estruturais, nas quais acontecem 
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relações sociais onde não são necessárias referências temporais ou espaciais. O dinheiro 

faculta a interação entre agentes sociais que estão separados por tempo e espaço. No 

contexto da modernidade, a moeda funciona como elemento nivelador dentro das 

fronteiras nacionais, minimizando ou acentuando as diferenças locais. 

Entretanto, para o estudo empreendido nesta dissertação, o conceito de 

sistemas peritos desenvolvido por Giddens é fundamental, uma vez que embasa estudos 

de processos identitários, que serão relacionados mais adiante. O autor considera os 

sistemas peritos como o mais importante mecanismo de desencaixe, já que 

desconstroem permanentemente as relações sociais e seus contextos originais. Tais 

sistemas possuem “excelência técnica ou competência profissional que organizam 

grandes áreas dos ambientes material e social que vivemos hoje” (Giddens, 1991:35) e 

são fruto das revoluções científicas e da expansão do conhecimento teórico, resultantes 

da crescente especialização do mundo no contexto da modernidade.  

A sociedade moderna encontra-se continuamente vinculada aos sistemas 

peritos. Nesses sistemas situam-se o conhecimento de especialistas que influenciam 

permanentemente aspectos diversos do ser e do fazer cotidianos, e acabam provocando 

um processo dialético na sociedade contemporânea. Grupos de peritos produzem um 

conhecimento especializado, utilizado constantemente nos diversos aspectos da vida 

cotidiana, e a velocidade das mudanças impetradas promove insegurança nos indivíduos 

e grupos sociais que percebem a ruptura espaço-tempo, o que interfere sobremaneira em 

sua realidade social. Este sentimento de insegurança e desencaixe do mundo, entretanto, 

leva os indivíduos a desenvolveram mecanismos que possam protegê-los deste 

constante estado de risco, e que possam garantir condições seguras para sua 

sobrevivência.  

Os sistemas peritos baseados em competências técnicas dependem, então, da 

confiança dos leigos, e para Giddens, a confiança é uma forma de fé que fornece 

segurança baseada em resultados prováveis, em função da credibilidade de uma pessoa 

ou sistema. Na teoria de Giddens, os sistemas peritos são mecanismos fundamentais 

para engendrar outro importante processo de dinâmica da modernidade, a reflexividade, 

pois é ela que produz e faz circular o conhecimento e a informação. Esta circulação de 

informações faz com que se opere um processo permanente de reflexividade, onde a 

ordenação e reordenação reflexiva das relações sociais, permeada pela contínua entrada 

de conhecimento afeta cotidianamente as ações dos indivíduos e dos grupos sociais.  
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A reflexividade se traduz no fato de que as práticas sociais estão em constante 

reformulação, já que são examinadas e reexaminadas permanentemente sob o efeito do 

conjunto de novas informações sobre essas mesmas práticas. É, sem dúvida, um 

processo cotidiano de perda e reapropriação de habilidades e conhecimentos. Para 

Giddens, a reflexão sobre as práticas sociais, a partir dos efeitos das informações 

produzidas por ela e “a produção do conhecimento sobre a vida social, torna-se 

integrante da reprodução do sistema, deslocando a vida social da fixidez da tradição” 

(Giddens, 1991:58). Assim, a reflexividade no mundo contemporâneo significa que as 

práticas sociais na modernidade são abordadas, organizadas e transformadas mediante o 

acesso ao conhecimento constantemente renovado sobre estas próprias práticas. No 

contexto da modernidade reflexiva, o conhecer não significa estar certo e o 

conhecimento está sempre sujeito à dúvida e à revisão. Neste caso, um paradigma ou 

uma conclusão sempre são constantemente refutados por novas descobertas. Portanto, 

faz-se necessário localizar e datar grandes conclusões e certezas, já que elas certamente 

se referem a determinado período que circunscreve determinado contexto.  

A reflexividade moderna coloca em constante revisão a certeza inerente ao 

conhecimento e posta a ciência em dúvida e sujeita a novos exames. Neste cenário, é 

certo que um determinado paradigma pode sempre ser ultrapassado pela velocidade de 

novas descobertas. No caso dos temas abordados nesta dissertação, notadamente as 

questões de gênero, o papel da mulher, do homem, do masculino e do feminino na 

sociedade, a construção social da noção de raça e etnicidade, são circunscritos por 

assimetrias históricas no que tange à participação político-social e ao acesso aos bens 

comuns. Com a emergência dos estudos sobre gênero e raça, tais assimetrias vêm sendo 

discutidas e diversas mudanças têm sido observadas na sociedade, como um processo 

reflexivo a uma ação das informações advindas dos sistemas peritos aliada à ação dos 

grupos sociais. Entretanto, observa-se que a diferença ainda é transformada em 

discriminação em vários âmbitos da vida social, inclusive no contexto escolar.  

Na concepção de Giddens (1984), a escola é um exemplo de 

desencaixe/reencaixe entre tempo e espaço. Para o autor, a escola moderna é uma 

instituição disciplinar, relativamente autônoma, cuja constituição e organização são 

influenciadas pelo seu contexto local. Seu poder é disciplinador, tem horários 

estabelecidos, isolamento da escola de outros espaços, inclusive dentro dela mesma, na 

divisão das salas e até mesmo nas cadeiras dos estudantes, mas ao mesmo tempo a 
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disciplina carece de uma da interação entre as pessoas, provocando um processo 

dialético que deve ser reflexivamente e constantemente gerenciado. 

Neste ponto, voltamos a discutir a questão da exclusão dos incluídos e da 

culpabilização da vítima, pois, para Giddens, no contexto da escola disciplinadora, os 

estudantes com baixo rendimento acadêmico seriam conscientes de sua posição na 

sociedade. Tais estudantes não se configuram como produtos de uma socialização 

deficiente, ou de uma questão estrutural do ambiente escolar, como apontou Bourdieu, 

mas seriam indivíduos cientes do funcionamento da instituição escolar, no sentido de 

que são conhecedores da falta de perspectiva de sua situação social e/ou econômica, fato 

intrínseco que a educação não ajudaria a suplantar. A reflexividade demonstrada por 

esses atores, no entanto, pode não ter sido produzida somente pela escola, mas na 

articulação de várias instituições sociais, decorrente da ação dos indivíduos nas diversas 

instâncias da sociedade que tenderiam a reproduzir passivamente determinados valores. 

Neste contexto, o currículo oculto também agiria. Para Giddens, esta dimensão 

do conhecimento e dos valores “passados” pela escola seria permeada pelo chamado 

currículo oculto, que suscita a ideia da reprodução passiva de princípios através da 

educação. Sobre este ponto o autor afirma: 

 

A influencia do “currículo oculto” nos processos de educação formal é 

aqui provavelmente decisiva. O que é transmitido à criança no ensino 

da ciência não é apenas o conteúdo das descobertas técnicas mas, mais 

importantes para as atitudes sociais gerais, uma aura de respeito pelo 

conhecimento técnico de todos os tipos. Na maioria dos sistemas 

educacionais modernos o ensino da ciência começa sempre pelos 

“princípios primeiros”, conhecimento visto como mais ou menos 

indubitável. (Giddens, 1991:92) 

 

Sem dúvida, como apontaram Bourdieu e Giddens, a constituição da 

modernidade opera consequências nos processos formativos e educacionais. A 

laicização da educação, a universalização do acesso aos sistemas escolares nacionais, a 

cientificização e racionalização trazidas pela modernidade, com o intuito de redirecionar 

a sociedade para o progresso social e individual, contribuíram para transformar a escola 

em uma instituição reguladora das relações sociais e mantenedora de determinado status 

quo (legitimado por elites dominantes). Neste sentido, seria função primordial da escola 
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a preparação de mão de obra para o setor produtivo e a socialização dos indivíduos, de 

acordo com os preceitos e processos determinados pela sociedade.  

 

1.2. A educação e as múltiplas identidades  

 

Entendendo a educação contemporânea como um dos principais espaços de 

reencaixe na modernidade, é certo que a escola onde se estuda costuma definir uma rede 

de relações sociais nas quais os indivíduos se inserem e fatores como a não frequência 

nas aulas e a marginalização de estudantes no interior da escola condiciona diretamente 

as possibilidades de reencaixe destes indivíduos. É na escola que os estudantes se dão 

conta da diferença e decidem suas estratégias de ação (Silva, 2002), mesmo que seja a 

total descrença no sistema escolar. Significa dizer que o ambiente de ensino se apresenta 

como um local onde múltiplas identidades se encontram e se moldam, e a modernidade 

trouxe profundas mudanças nos processos de formação da identidade.   

De acordo com Stuart Hall (2006:7) as “velhas identidades que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o individuo moderno”. Para o autor, as mudanças estruturais que tiveram 

início nas sociedades modernas no fim do século XX transformaram a noção de sujeito 

e, consequentemente, as formas de “exercer” determinadas identidades. 

Hall apresenta três concepções distintas de identidade, e cada uma corresponde 

a um período histórico, são elas: o sujeito iluminista, o sociológico e o pós-moderno. O 

sujeito iluminista era baseado na ideia de um ser humano autônomo, único, centrado, 

unificado e coerente. De acordo com essa concepção, o indivíduo era dotado de razão e 

agia racionalmente, então, as identidades eram racionalmente construídas. Este é um 

entendimento individualista do sujeito, incompatível com as mudanças complexas 

trazidas pela modernidade. Assim, no final do século XIX, surgiu o sujeito sociológico. 

Esta nova concepção consistia na afirmação de que o sujeito não era inteiramente 

autônomo, que ele não era autossuficiente, e que sua identidade era, na verdade, fruto de 

um processo dialético entre os indivíduos e as instituições sociais. A individualidade do 

sujeito persiste, mas é formada e transformada de acordo como as experiências do 

indivíduo no ambiente social, em um processo de reflexividade. 

Entretanto, desde o final do século XX, em um processo extremamente atual, 

Hall argumenta que as noções de autoidentidade não correspondem mais à realidade: 
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O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias e não 

resolvidas. Correspondentemente, as identidades que asseguravam 

nossa conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da 

cultura, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças 

estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, 

através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 

tornou-se mais provisório, variável e problemático. (Hall, 2006:12) 

 

Esta reconfiguração das identidades acontece em um contexto de intensa 

globalização. O desenvolvimento frenético das tecnologias de comunicação e 

informação e de transporte aproxima cada vez mais o local do global, causando o 

fenômeno da interdependência global. Este fenômeno atinge sobremaneira as 

identidades tradicionais, ligadas ao local, engendrando uma diversidade cada vez maior 

de estilos e identidades (Hall, 2006).  

Este processo revela uma dicotomia no fenômeno da interdependência global, 

pois, se por um lado o acesso irrestrito às informações provenientes de lugares diversos 

no mundo hibridiza, por outro lado, também homogeniza. Por um lado, as culturas 

locais se misturam e identidades, antes nativas, podem ser encontradas em qualquer 

local. Por outro lado, determinadas características se encontram em vários lugares ao 

mesmo tempo, como os padrões relacionados ao consumo: 

 

Os fluxos culturais entre as nações e o consumismo global criam 

possibilidades de “identidades partilhadas” – como “consumidores” 

para os mesmos bens, “clientes” para os mesmos serviços, “públicos” 

para as mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão 

distantes uma das outras no espaço e no tempo. (Hall, 2006:74) 

 

O autor afirma ainda que a globalização, nos sistemas que hibridizam, dispõe 

culturas, estilos de vida, formas de ser face a face e processos que nivelam, valorizando 

o global em detrimento do local, em um processo de padronização radical. Neste 

sistema, as culturas locais se relacionam entre si, minimizando seus hábitos e valores, 
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ao mesmo tempo em que adotam uma cultura partilhada globalmente como 

consumidores.   

De fato, os elementos apontados por Giddens, que contribuem para o 

dinamismo da modernidade, como a separação tempo-espaço, os mecanismos de 

desencaixe e a reflexividade operam grandes reformulações para as identidades. E, no 

contexto descrito por Hall, as identidades deixam de ser localizadas, ou relacionadas 

apenas a grupos locais para dialogar como o global. Neste cenário, a reflexividade, seja 

através dos sistemas peritos ou da mediação da experiência pelos meios de comunicação 

e informação, constitui fator crucial, já que o indivíduo é exposto o tempo todo às novas 

informações, o que leva a uma reflexão permanente da identidade e das práticas sociais.  

Para Giddens (2002:74) a questão da identidade, assim como a individualidade, 

sempre esteve presente na sociedade, mesmo nas culturas tradicionais. Mas foi na 

modernidade que as transformações sociais libertaram o indivíduo de seus apoios 

estáveis e estruturas, refutando a ideia de que determinado status quo era estabelecido 

por força divina e, por isso, não estavam sujeitos a mudanças profundas e estruturais 

(Hall, 2006).  

Neste contexto de descentramento do indivíduo, onde as identidades são 

fragmentadas, abertas, contraditórias e plurais, as diferentes possibilidades identitárias 

são dispostas na arena social, configurando um tipo de liberdade que caracteriza um 

tempo de paradoxos. Por um lado, este descentramento possibilita a ampliação da 

capacidade de interação do indivíduo com o meio social e com as novas tecnologias - 

onde as “novas identidades emergem e se afirmam, apagando fronteiras, transgredindo 

proibições e tabus identitários” -, por outro lado os mecanismos de dominação e 

exploração humanas são expandidos e acentuados, revelando um quadro de privação e 

exclusão (Silva, 2001:7-8). Realmente, as identidades culturais são resultantes de 

variados arranjos sociais, instáveis e dependentes de uma construção histórica e política, 

além de características como raça, etnia, sexo, classe social, geração e nacionalidade, 

por exemplo, que tornam homens e mulheres sujeitos de múltiplas identidades, são 

constituídas no meio social, “permeadas pela cultura, em relações desiguais de poder 

que instauraram as desigualdades sociais” (Furlani, 2003:224).  

No século XX, conforme grupos específicos começaram a se formar em torno 

de questões como desigualdades de gênero, no caso das mulheres; raça e etnia, através 

da população negra e indígena; e da sexualidade, por intermédio dos gays e das lésbicas, 

a ênfase na diferença como marca da sociedade foi revelada. Neste contexto de 
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transformação social, mais uma vez a escola é acionada, pois é vista por diversos 

analistas sociais, a despeito das críticas à questão da estrutura e da função social da 

educação, como local cultural estratégico para reflexão sobre os novos significados 

atribuídos aos sujeitos e suas práticas. Para Furlani (2003:225) a escola se coloca como 

local de visibilidade e de ressignificação das diferentes identidades.  

 

1.3. A emergência dos estudos de gênero e diversidade 

 

O cenário de visibilização das múltiplas identidades propiciou a ascensão dos 

movimentos sociais que trouxeram a bandeira da denúncia, da minimização da 

desigualdade, da inclusão social e da eliminação da violência física e simbólica. Tais 

movimentos emergiram nos anos 1960 e, em conjunto com as revoltas estudantis, o 

ideário da contracultura e os movimentos contrários às guerras, ganharam visibilidade 

na arena social. Estes grupos, formados por atores de diversos segmentos da sociedade, 

se organizaram e passaram a disputar o poder de representação em todas as instâncias 

sociais e culturais (Furlani, 2003:220). 

Para Hall (2001), a emergência do movimento feminista causou grande 

impacto, tanto no campo teórico quanto no campo das lutas por reconhecimento de 

direitos. Em sua concepção, o feminismo se configurou como o movimento social que 

suscitou o descentramento dos conceitos de sujeitos iluminista e sociológico, além de 

ter politizado a identidade feminina, contribuindo de forma contundente para a 

contestação do status quo. 

O movimento de mulheres começou a ter visibilidade no final do século XIX 

com o sufragismo. Analfabetas e alijadas do espaço público, as mulheres no mundo e no 

Brasil passaram a lutar, primeiramente pela educação e pelo voto. Assim, o Movimento 

Sufragista, iniciado na Inglaterra e nos Estados Unidos, reuniu mulheres que 

reivindicavam o direito à participação política. Esta manifestação pelos diretos das 

mulheres é considerada como a primeira onda do feminismo. Já no final da década de 

1960, na chamada segunda onda do feminismo, o movimento se expandiu e começou a 

debater mais do que a reivindicação de direitos. A partir de então, além do sentido 

igualitário no campo político e social, o movimento de mulheres também passou a 

operar através das críticas teóricas. 
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Hall chama a atenção para o fato de que o feminismo circunscreveu aspectos 

realmente novos na sua manifestação de contestação política, na medida em que 

abordou temas como família, sexualidade, trabalho doméstico, cuidado com as crianças 

etc. Sobre essa profunda mudança, Hall afirma que o feminismo politizou a 

subjetividade, a identidade e o processo de identificação (como mães/pais, filhas/filhos, 

homens/mulheres) assim sendo, o que começou como um movimento reivindicatório e 

contestador da posição social das mulheres, passou a atuar na formação das identidades 

dos sujeitos. Para Hall (2006), o feminismo e o movimento negro são pioneiros no que é 

possível nomear de política identitária ou política da diferença, que marcam o cenário 

denominado multicultural ou intercultural. 

No contexto brasileiro, a concepção de gênero passou a fazer parte da agenda 

de estudos acadêmicos a partir de 1990. Desde então, cada vez mais frequente em 

estudos e pesquisas, o conceito de gênero, que se contrapõe à ideia de essência, refuta as 

teorias pautadas no determinismo biológico, construídas para explicar os perfis 

comportamentais de homens e mulheres e que delineavam uma visão naturalizada, 

universal e imutável dos comportamentos e do papel de cada sexo na sociedade. A 

teoria do determinismo operou muitas vezes como justificativa das desigualdades entre 

os sexos, a partir das diferenças físicas. Neste sentido, o conceito de gênero representou 

um avanço, pois se abandonou a definição mais tradicional de papéis sexuais, 

valorizando-se cada vez mais a dimensão de relatividade entre o indicador anatômico e 

a elaboração cultural (Heilborn, 1994). O conceito de gênero, tal como esboçado, tem 

como origem a noção de cultura e opera na estrutura dos sistemas sociais, funcionando 

como organizador da vida em sociedade que afeta homens e mulheres. 

Na perspectiva das relações de gênero é basilar discutir os processos de 

construção ou formação histórica, social e linguística, imbricadas na formação de 

mulheres, homens, meninas e meninos. A teoria das ciências sociais enfatiza que as 

identidades masculina e feminina são construções culturais engendradas sobre os 

corpos, não se configurando, portanto, como dados biológicos naturais e universais. 

Para Maria Luiza Heilborn (1997) as diferenças de gênero são principalmente 

diferenças estabelecidas entre homens e mulheres nas relações sociais ao longo da 

história. Desta forma, gênero tornou-se uma categoria de classificação dos indivíduos, 

assim como classe social e raça/etnia. 

Pesquisadoras como Joan Scott (1995) e Guacira Louro (1997) também 

entendem que o conceito de gênero se apresenta como uma ferramenta teórica 
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potencialmente útil para os estudos das ciências sociais e, além disso, se configura como 

uma importante categoria analítica para a história, especialmente para a história da 

educação.  

Para Louro, o caráter político da teoria de gênero é, sem dúvida, uma de suas 

marcas mais significativas: 

 

Objetividade e neutralidade, distanciamento e isenção, que haviam se 

constituído convencionalmente, em condições indispensáveis para ao 

fazer acadêmico, eram problematizados, subvertidos, transgredidos. 

Pesquisas passavam a lançar mão, cada vez com mais desembaraço, 

de lembranças e de histórias de vida; de fontes iconográficas, de 

registros pessoais, de diários, cartas e romances. Pesquisadoras 

escreviam na primeira pessoa. Assumia-se, com ousadia, que as 

questões eram interessadas, que elas tinham origem numa trajetória 

histórica específica que construiu o lugar social das mulheres e que o 

estudo de tais questões tinha (e tem) pretensão de mudança. (Louro, 

1997:19) 

 

Louro ainda reforça a vocação social e relacional do conceito de gênero e 

aponta “o gênero como constituinte da identidade dos sujeitos” (1997:24). Os 

indivíduos são homens e são mulheres e o gênero faz parte desta constituição. Neste 

caso, a identidade de gênero diz respeito ao fato de que os indivíduos se reconhecem 

como homens ou como mulheres. Entretanto, as identidades são múltiplas, plurais, os 

indivíduos não são apenas homens ou apenas mulheres, assim, “o sentido de 

pertencimento a diferentes grupos – étnicos, sexuais, de classe, de gênero etc. – 

constitui o sujeito” (Louro, 1997:25). O pressuposto básico é de que as identidades são 

sempre construídas, não são fixas e imutáveis, ao contrário, transformam-se e são 

inacabadas. 

A identidade de gênero tem a ver com o fato de ser mulher e ser homem, o 

exercício da masculinidade e da feminilidade, diferentemente da identidade sexual, que 

se refere à maneira como os indivíduos exercem a sexualidade, ao modo como vivem 

seus desejos e prazeres corporais. Assim, as “identidades sexuais se constituiriam, pois, 

através das formas como vivem sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do 

sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as” (Louro, 1997:26). Neste sentido, 
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indivíduos femininos ou masculinos, do ponto de vista do gênero, podem ser 

heterossexuais, homossexuais e bissexuais, do ponto de vista da identidade sexual.   

Portanto, o conceito de gênero é frequentemente articulado com o conceito de 

sexualidade, já que as duas noções estão imbricadas na vida social e são revisitadas a 

partir de normas estabelecidas cultural e socialmente. Neste sentido, Brandão & 

Heilborn afirmam que: 

 

As experiências particulares de homens e mulheres no tocante à 

sexualidade e à reprodução só podem ser consideradas á luz das 

diferenças de gênero que conformam as representações e práticas 

masculinas e femininas em cada cultura. (Brandão & Heilborn, 

2006:1422) 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a sexualidade como uma forma 

integral de personalidade de cada indivíduo, afirmando que é na verdade, um aspecto do 

ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida.  

 

Sexualidade é um aspecto central do ser humano do começo ao fim da 

vida e circunda sexo, identidade de gênero e papel social, orientação 

sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Sexualidade é 

vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, 

atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. 

Enquanto a sexualidade pode incluir todas estas dimensões, nem todas 

são sempre vividas ou expressadas. A sexualidade é influenciada pela 

interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, 

políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. 

(OMS, 1975 apud Corrêa et al., 2004) 

 

 A contribuição da OMS revela que a sexualidade é um conceito bem mais 

abrangente do que o ato sexual em si, fazendo parte da personalidade do indivíduo.  

Neste sentido, Michel Foucault descreveu a sexualidade como uma construção social 

que surgiu para que o corpo individual fosse submetido ao controle da sociedade. De 

acordo com o autor, a sexualidade é uma categoria social que, como tal, somente pode 

existir no contexto social (Foucault, 1993:21).  
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Em 2007, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação (SECAD/MEC), na publicação “Cadernos SECAD - Gênero e 

Diversidade Sexual na Escola: reconhecer as diferenças e superar preconceitos” 

corrobora o entendimento de que as relações de gênero são fruto da construção social e 

cultural em relação ao sexo biológico, o que reflete diretamente nas relações de poder, 

engendrando atitudes discriminatórias como sexismo e homofobia: 

 

Ao se falar em gênero, não se fala apenas de macho ou fêmea, mas de 

masculino e feminino, em diversas dinâmicas de masculinidades e 

feminilidades. Gênero, portanto, remete a construções sociais, 

históricas, culturais e políticas que dizem respeito a disputas materiais 

e simbólicas que envolvem processos de configuração de identidade, 

definições de papéis e funções sociais, construções e desconstruções 

de representações e imagens, diferentes distribuições de recursos e de 

poder e estabelecimento e alteração de hierarquias entre os que são 

socialmente definidos como homens e mulheres e o que é – e o que 

não é - considerado de homem ou de mulher, nas diferentes 

sociedades e ao longo do tempo. (Cadernos SECAD, 2007:16) 

 

O que se discute então é o enfrentamento do fato de que as relações de gênero no 

cotidiano circunscrevem a naturalização histórica dos papéis sociais de cada um dos 

sexos e, neste sentido, a masculinidade é construída a partir do discurso determinista, 

universal e imutável que justifica assimetrias entre homens e mulheres, a partir de suas 

diferenças físicas, o que garantiria, equivocadamente, uma ascendência do poder 

masculino sobre o feminino. 

Gênero, sexualidade e raça-etnia também constituem uma articulação de vetores 

que resultam em exclusão, influenciando e determinando o lugar hierarquizado dos 

indivíduos no âmbito da sociedade brasileira. De acordo com Márcia Lima (2011) raça e 

etnia, assim como gênero, são construções sociais, históricas e simbólicas que não 

possuem fundamento biológico e que só encontram existência na realidade social, ou 

seja, no universo das relações entre indivíduos. Entretanto, o discurso histórico de que o 

povo brasileiro é fruto de um processo de miscigenação, que resultou em uma nação 

singular, formada por indivíduos culturalmente diversos, rebate na realidade das 

relações cotidianas de inúmeras práticas discriminatórias, preconceituosas e racistas, 
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principalmente no que diz respeito à população negra, mas que também atinge as 

mulheres, e a população LGBT (lésbicas, gays, transexuais e transgêneros). 

Movimentos sociais que atuam combatendo a discriminação racial, como o 

movimento negro e o movimento de mulheres negras, lutam contra o racismo, ao 

mesmo tempo em que buscam usar o conceito de raça como elemento aglutinador em 

termos políticos. Portanto, raça é um conceito que agrega em um grupo indivíduos com 

uma história em comum de modo que a autodeclaração de pertencimento a uma 

categoria racial é um ato individual e político. 

Neste sentido, a existência da diferença, seja ela étnico-racial ou ainda de 

gênero e orientação sexual, diz respeito a uma possível hierarquia que se construa sobre 

estas diferenças e que influencie equidade de oportunidades e de distribuição de bens 

materiais ou imateriais na sociedade. Quando este fenômeno ocorre ele é responsável 

pela criação de desigualdades (de ordem racial, étnica, de gênero e orientação sexual) 

que ferem o princípio democrático de nossa sociedade, que se entende pautado em uma 

isonomia de oportunidades e justiça. 
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Capítulo 2 – Educação e inclusão social 

 

2.1. Um olhar sobre as propostas de educação inclusiva no Brasil 

 

As assimetrias entre homens e mulheres, do masculino e do feminino e em 

função da diversidade étnico/racial, identificadas na modernidade se apresentam como 

um desafio para o sistema escolar. A despeito dos diversos avanços pelos quais a 

sociedade tem passado nas últimas décadas, as hierarquizações e diferenças em função 

do gênero, do sexo e da cor, ainda persistem de forma contundente, afetando a 

qualidade do ensino e a formação do cidadão brasileiro. 

Conforme enfatizado na legislação e nos documentos oficiais sobre a Educação 

Básica no Brasil, atualmente para se pensar o sistema educacional e a modernidade, os 

educadores4 têm a necessidade de refletir sobre as questões essenciais que envolvem a 

relação entre a sociedade globalizada, um Estado em transformação e seus reflexos e 

impactos na questão educacional. Busca-se adequar a educação aos ideais democráticos, 

visando à melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras, o que não é possível 

sem considerar a promoção de uma educação igualitária que valorize a diversidade 

presente na sociedade e que promova de maneira paritária o feminino e o masculino, o 

negro, o indígena etc. Parte-se do pressuposto de que as desigualdades baseadas no 

gênero e na cor dos sujeitos lesam os princípios básicos de uma sociedade que busca 

concretizar a democracia. 

A educação para (e na) democracia visa à formação dos sujeitos para a 

vivência de valores republicanos e democráticos, tornando-os cientes de sua dignidade e 

de seus semelhantes, de maneira a fomentar a solidariedade. A educação para a 

democracia consiste ainda na formação para a participação na vida pública, seja como 

governante ou cidadão comum, o que se configura na chamada cidadania ativa 

(Benevides, 1996).  

A difusão da meta de educar para a democracia, de forma a alçar a sociedade a 

um posto mais elevado de inclusão dos indivíduos, não é nova. A busca por uma 

                                                 
4 Aqui incluindo os supervisores, administradores, gestores, professores e demais profissionais que 
permeiam o ambiente escolar. 
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educação socialmente inclusiva tem espaço no Brasil desde a década de 1930, que se 

destacou por transformações na área educacional e nas ciências sociais, também pela 

influência de um grupo formado pelos Pioneiros da Escola Nova, do qual participavam 

Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e outros intelectuais preocupados com os rumos da 

educação brasileira. As principais ideias dos intelectuais que pensaram a educação do 

Brasil, naquele período, estão consolidadas no documento Manifesto dos Pioneiros da 

Educação (1932), lançado logo após a Revolução de 30, e que se transformou no marco 

inaugural da renovação educacional do país. De maneira geral, o Manifesto defendia a 

educação pública, universal, laica e gratuita, além de uma mesma educação para 

meninos e meninas, a chamada coeducação, e também uma nova perspectiva na 

formação docente. Desta forma, o Manifesto reclamava que a educação deveria ser: 

 

única, dirigida a todos; a compreensão do papel da instituição escola 

na construção da sociabilidade, uma pedagogia que valorizasse a 

individualização do educando e a consciência do ser social do homem; 

o caráter público da educação entendido como exigência de 

sustentação financeira do Estado, apto a acolher a diversidade 

educacional, exigia uma nova concepção de formação do docente 

como profissional: tratava-se de construir um novo professor para uma 

nova educação. (Nunes, 1999:34) 

 

Esta nova ideologia de educação no Brasil não prevaleceu nos anos 

subsequentes, perdendo espaço na disputa com grupos conservadores da Igreja Católica, 

que tinha interesses próprios na educação do cidadão brasileiro, os quais preponderaram 

após a emergência do Estado Novo, na fase ditatorial do governo Getúlio Vargas (1937-

1945).  

Antecedido por esse cenário de autoritarismo, o governo politicamente estável 

de Juscelino Kubitschek (1956-1961) possibilitou, em 1959, um novo chamamento dos 

intelectuais da educação para a elaboração de outro documento, chamado Manifesto dos 

Educadores - mais uma vez convocados. Este segundo documento era, na verdade, a 

retomada dos ideais lançados pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como 

antes, o trabalho de elaboração do documento foi liderado por Fernando de Azevedo, e 

contou com a anuência de quase 200 pessoas ligadas ao tema da educação e da cultura 

brasileira; Darcy Ribeiro, entre eles. O novo documento visava resgatar o discurso 
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contrário às diretrizes da Igreja Católica, e destacava o lugar da escola como bem 

público e dever do Estado.  

Neste contexto de renovação, em oposição ao Estado dominante e excludente, 

e com a reafirmação de que o desenvolvimento econômico do país deveria focar em 

uma educação mais técnica, outras ideias e metodologias surgiram no Brasil. Entre as 

quais, a universalização do ensino com Darcy Ribeiro, a partir de 1957, e a educação 

popular, com Paulo Freire, a partir da década de 1960. 

Em 1961, quando João Goulart assumiu a presidência do Brasil, a taxa de 

analfabetismo girava em torno de 40%, na faixa da população de 15 a 69 anos. A 

realidade da educação brasileira se caracterizava, neste período, pela retenção de 

estudantes nas séries primárias e pela baixa escolarização nos níveis médio e superior de 

ensino. Desta forma, a educação no governo João Goulart tinha pontos urgentes: a 

reestruturação da escola pública (tal como defendia o Movimento Escola Nova), a 

alfabetização de adultos e a expansão do ensino superior (Bomeny, 2004). 

O antropólogo Darcy Ribeiro, que desde 1955 atuava no setor educacional do 

governo federal, uniu-se a Anísio Teixeira na defesa da escola pública e na 

determinação de universalizar o acesso à educação para as camadas populares. No 

projeto de Darcy, as crianças teriam prioridade e a escola seria o espaço básico de 

socialização para formação da cidadania. 

Em 1964, durante a ditadura militar, Darcy Ribeiro teve seus direitos políticos 

cassados. Depois da ditadura, nas primeiras eleições livres para o governo do estado do 

Rio de Janeiro, em 1982, foi eleito vice-governador, na primeira candidatura de Leonel 

Brizola. Neste cargo político, Darcy Ribeiro colocou em prática o projeto de educação, 

que tinha forte inspiração da concepção de Anísio Teixeira de uma escola integral, que 

acabou se concretizando em um plano polêmico e revolucionário: a implantação 

Programa Especial de Educação – PEE. Esta era uma ação política abrangente, que 

incluía a implementação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), que em 

sua concepção representavam a solução para a precariedade do ensino básico, nos 

segmentos historicamente marginalizados. 

Os CIEPs eram escolas públicas, de período integral, onde as crianças 

cursavam disciplinas curriculares, recebiam alimentação, acompanhamento médico-

odontológico e praticavam atividades esportivas. Para abrigar essa "nova escola" foram 

construídos prédios próprios (como monumentos), projetados pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer. 
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O PEE era um projeto grandioso e tinha como meta “garantir à população um 

ensino gratuito e moderno, reestruturado do ponto de vista pedagógico e tecnicamente 

aparelhado”, e extravasava bastante os limites de uma escola, pois entendia a 

comunidade local como um sujeito coletivo beneficiado diretamente. Assim, o PEE era 

constituído de políticas intervencionistas para o ambiente escolar e extraescolar. O 

objetivo era proporcionar às crianças de segmentos populares condições de 

aprendizagem, de enriquecimento cultural e compromisso com a mudança social 

(Bomeny, 2007). O PEE durou o tempo de dois governos intercalados (1983-1986; 

1991-1994), pois o projeto não foi apropriado pelos governantes posteriores no estado 

do Rio de Janeiro. No âmbito federal, o projeto dos Centros Integrados de Apoio à 

Criança (CIACs), implementados pelo governo do presidente Fernando Collor (1990-

1992), com base no projeto dos CIEPs, também se perdeu pela descontinuidade dos 

governos.  

Polarizando com Darcy Ribeiro, está o projeto pedagógico de Paulo Freire. 

Freire, assim como Darcy, se dedicou a pensar soluções para a inclusão social das 

classes marginalizadas em um contexto de mudanças e desenvolvimento econômico e 

social, mas sua ação envereda por caminhos distintos.  

Para entender a metodologia pensada por Freire, é necessário compreender o 

conceito que o autor tinha de desenvolvimento. De acordo com Paiva (2000), Freire 

entendia que a sociedade brasileira estava em processo de transformação, tanto 

economicamente, em relação ao modelo de produção, quanto politicamente, com o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de representação democrática, especificamente no 

que tange à participação popular no processo eleitoral. A preocupação de Freire então 

era desenvolver um método eficaz de preparação dos indivíduos para essa nova 

realidade. Sua teoria parte do pressuposto de que era necessário formar sujeitos que, 

conscientemente, pudessem contribuir para o processo de desenvolvimento do país.  

A formação desse homem democrático exigia que se encontrasse um método 

de ensino capaz de permitir ao indivíduo por ele atingido “apropriar-se do sentido 

altamente cambiante da sociedade e do tempo que ele está vivendo (...), a convicção de 

que participa das mudanças de sua sociedade”. (Paiva, 2000:144-145) 

Neste sentido, Freire, através da metodologia da Pedagogia da Libertação, 

propôs a transformação social pela via da conscientização dos indivíduos. Do ponto de 

vista de Freire, o sujeito está inserido em uma realidade social, que deve ser utilizada 

como ponto de partida para a sua compreensão do mundo. Seria necessário, portanto, 
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compreendê-lo como uma totalidade e não como um sujeito isolado, em que pensar e 

agir criticamente a realidade, na busca de sua transformação, faz parte da sua natureza, 

no caminho de sua humanização (Freire, 1999; 2005).  

Ao contrário de Darcy Ribeiro, Freire centra sua metodologia na educação de 

adultos e, em sua primeira intervenção, no ano de 1962, alfabetizou 300 lavradores em 

45 dias. A partir desta experiência, o governo brasileiro investiu na criação dos 

chamados “Círculos de Leitura”, um tipo de oficina proposta pela metodologia de 

Freire.  

O cenário nacional naquele momento pedia mudanças, havia grande 

movimentação política e mobilização popular. O governo e o povo pareciam dispostos a 

aprovar a metodologia da educação conscientizadora proposta por Freire. Entretanto, o 

golpe militar de 1964 acabou por descontinuar os avanços obtidos na área da educação 

popular, sufocando qualquer debate público que perpassasse a ótica social. 

Tanto durante a ditadura militar, quanto no Estado Novo, diferentes interesses 

ideológicos fundamentaram os projetos educacionais no Brasil. De acordo com Helena 

Bomeny (1999), no Estado Novo, o papel da educação era formar um novo indivíduo, 

fabricar a identidade do trabalhador, criar um sentimento de nacionalismo, de 

brasilidade. Após o golpe de 1964, a educação ideológica se fortaleceu com a 

obrigatoriedade da inclusão no currículo escolar da disciplina Educação Moral e Cívica. 

Neste caso, a educação deveria cumprir o papel de visibilizar a imposição daquele 

governo e de suas elites, com valores e princípios próprios, conforme apontado por 

Bomeny, ao analisar o programa de Educação Moral de Cívica da TV Educativa do 

Maranhão (1981).  

Esta breve revisão da trajetória da educação brasileira nos permite perceber os 

embates e os esforços para a transformação do sistema educacional de acordo com os 

preceitos vigentes nos diferentes períodos e mostra que os projetos educacionais sempre 

se preocuparam em definir quais princípios e valores deveriam prevalecer no ensino 

público. Esta abordagem histórica aponta também para a existência das diversas 

concepções de educação, bem como os traços que distinguem tais concepções.  

Os esforços de inclusão estiveram presentes, mas os interesses políticos 

também, sujeitando a formação da sociedade brasileira às mudanças de governo, golpes 

de Estado etc. O resultado, quase sempre, foi um hiato entre o idealizado e o realizado.  

Essa interpretação evidencia as disputas políticas e culturais que se reproduzem 

no sistema escolar, além de esclarecer que as configurações educacionais são dinâmicas, 
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e geram consequências não esperadas pelas partes envolvidas: a sociedade, o Estado e o 

sistema de ensino. Assim, corroborando com a afirmação de Bomeny, a educação pode 

ser considerada “a área mais desafiante e resistente aos critérios de puro cálculo ou da 

racionalidade instrumental” (Bomeny, 1993:36).  

A partir do final dos anos 1980, em uma nova etapa da história brasileira, com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma nova legislação trouxe reformas 

para a área educacional, especificamente, a Lei e Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 

1996), o Plano Nacional de Educação (PNE, 2001) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs, 2007). Tais mudanças compreendem aspectos como o financiamento 

da educação, estrutura escolar, avaliação de desempenho, formação docente e também 

questões mais específicas como a inclusão de temas que abordam o exercício da 

cidadania como gênero, raça e direitos humanos (Vianna & Unbehaum, 2004:78). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) define como objetivo 

geral da educação:  

 

Art. 2° - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

Desta forma, a educação para o exercício da cidadania se constitui como uma 

das metas do sistema educacional brasileiro, e representa inovadora característica da 

educação contemporânea, a edificação de uma educação social. De acordo com 

pedagogo italiano Franco Cambi (1999:381):  

 

A contemporaneidade é também a época da educação e de uma 

educação social que dá substância ao político (enquanto a política é 

governo dos e sobre os cidadãos), mas que também se reelabora 

segundo um novo modelo teórico, que integra ciência e filosofia, 

experimentação e reflexão crítica, num jogo complexo e sutil. (Cambi, 

1999:381) 

 

Sobre a educação social, a LDB define a necessidade de uma organização do 

currículo escolar, que considere as características da sociedade, cultura e economia 
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regional e local. O documento traz a diretriz de que a educação deve contemplar dois 

objetivos articulados: a difusão de valores e dos direitos e deveres do cidadão. Portanto, 

a educação social requerida atualmente deve incorporar uma perspectiva transversal a 

diversas áreas do saber, que convergem para um trabalho de formação em torno da 

constituição de identidades, das relações interpessoais, estabelecendo regras para a vida 

em sociedade, além da formação de um pensamento crítico e reflexivo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2007) propõem incluir questões 

sociais no processo educativo de forma transversal, articulando temas de ética, saúde, 

orientação sexual, meio ambiente, trabalho e consumo, pluralidade cultural nas 

disciplinas curriculares. Sobre a definição de tema transversal, os PCNs afirmam que: 

 

Não constituem novas áreas, mas antes um conjunto de temas que 

aparecem transversalizados nas disciplinas, isto é, permeando a 

concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas de 

cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória (...) um 

tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações 

interpessoais e sociais escolares com as questões que estão envolvidas 

nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores 

experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o 

contato intelectual com tais valores (PCNs, 2007:45). 

 

De fato, nas últimas décadas, foram registrados avanços no sistema 

educacional brasileiro no que diz respeito à democratização e a inclusão dos temas 

transversais, especialmente os que tratam das questões de gênero, raça e sexualidade. 

Estas mudanças aconteceram majoritariamente em função da ação dos movimentos 

sociais (movimento de mulheres e movimento negro). Entretanto, o que se apreende, 

tanto da teoria a respeito do tema, quanto da observação do cotidiano, é que a sociedade 

se democratizou formalmente e em alguns aspectos, mas instituições como a família e a 

escola não concretizaram este processo de democratização.  

Com relação à participação dos sexos no sistema educacional brasileiro ao 

contrário de outras épocas, as meninas estão ligeiramente à frente dos meninos, já que 

atualmente elas iniciam os estudos mais cedo, são menos reprovadas e tem um histórico 

menor de abandono dos estudos, como afirma Maria Pinto de Carvalho (2003). Nos 

últimos anos, o número de meninas no ambiente escolar cresceu sobremaneira e, nos 
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dias atuais, meninos e meninas estão equiparados numericamente no corpo de 

estudantes matriculados no Ensino Fundamental5 no Brasil (MEC, 2009). Além disso, é 

maior entre as meninas, o tempo de permanência na escola durante a vida, em média 6 

anos, enquanto os meninos estudam em média 5,6 anos (Carvalho, 2003). 

Os números mencionados comprovam que não existe mais uma significativa 

desigualdade entre meninos e meninas quando o assunto é o acesso e a permanência no 

sistema de ensino, entretanto, esta equidade não se mantém no desempenho durante no 

período escolar e também na atuação de homens e mulheres em suas trajetórias de vida. 

Neste sentido, os anos de estudo para ambos os sexos não garantem as mesmas 

oportunidades e a plena participação na sociedade na vida adulta. Sendo a escola uma 

importante instituição onde acontece a socialização de meninos e meninas, é necessário 

refletir sobre até que ponto a educação fornecida pelo sistema escolar contribui para o 

quadro de assimetria entre homens e mulheres, negros e negras nas diversas instâncias 

da vida social.  

A pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça (IPEA, 2008) 

concluiu que cor e sexo ainda são definidores das desigualdades sociais no Brasil. Em 

2007, enquanto as mulheres brancas ganhavam em média 62,3% do que ganhavam os 

homens brancos, as mulheres negras tinham rendimentos 67% do que recebiam os 

homens negros e somente 34% do rendimento médio dos homens brancos. Quanto à 

questão da ocupação, verifica-se que persiste o “fato de que o trabalho doméstico 

remunerado no Brasil é uma atividade tradicionalmente desempenhada por mulheres 

negras” (Pinheiro et al, 2008:27).  

Outra investigação empreendida em 2008, desta vez pela Fundação Perseu 

Abramo, denominada Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil: intolerância e 

respeito às diferenças sexuais, buscou-se averiguar as percepções sobre o fenômeno das 

práticas sociais discriminatórias em razão da orientação sexual e da identidade de 

gênero dos indivíduos, além de manifestações de atitudes discriminatórias e 

preconceituosas. A pesquisa apontou que 92% das pessoas afirmaram que há 

preconceito contra a população LGBT no Brasil, entretanto, apenas 6% da amostra 

revelou que tem preconceito contra LGBTs, constatando que há discriminação, mas que 

as pessoas não se entendem preconceituosas ou como praticantes de atitudes 

discriminatórias. 

                                                 
5 Crianças entre 6 e 14 anos. 
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A Pesquisa Nacional Diversidade na Escola (MEC, 2005) revelou dados 

importantes para analisar a questão da diversidade no ambiente escolar. A amostra 

revelou que 38,2% dos participantes entendem que há discriminação de gênero na 

escola. Em segundo lugar, com 37% ficou o preconceito geracional, seguido pelo 

preconceito com relação aos portadores de deficiência (32,4%), à orientação sexual 

(26,1%), à socioeconômica (25,1%), à étnico-racial (22,9%) e  à territorial (20,6%). 

A partir deste cenário, nota-se que é necessário atentar para o fato de que os 

esforços para efetivar a democratização do acesso ao sistema de ensino, isoladamente, 

não atuam na democratização das oportunidades para os indivíduos ao longo da vida.  

De acordo com Daniela Auad (2006:137), no Brasil, a partir da década de 

1980, houve um incremento no número de pesquisas sobre a escola e o quanto suas 

atividades cotidianas têm influencia sobre os processos de diferenciação e desigualdade 

entre homens e mulheres. Sobre o avanço dos estudos sobre gênero e escola a autora 

afirma que:  

Este desejo de conhecer as relações de gênero na escola originou-se, 

em grande parte, nos movimentos sociais, nas universidades de nos 

grupos de pesquisa. Assim, ao longo da década de 90, já havia um 

grupo de pesquisas educacionais que buscavam saber qual uso era 

feito das relações de gênero para organizar o trabalho na escola e, em 

contrapartida como o trabalho escolar poderia influenciar as relações 

de gênero socialmente vigentes. (Auad, 2006: 138) 

 

As questões sobre a participação da mulher na educação do Brasil 

contemporâneo vêm sendo apresentadas e discutidas por pesquisadoras como Fúlvia 

Rosemberg (1982, 1994, 2001) em diversos trabalhos. Entretanto, este debate não tem 

alcançado os cursos de formação de professores. Neste sentido, Wivian Weller e 

Cláudia Paz (2011) argumentam que os desafios para a implementação dos estudos de 

gênero que abordam o impacto destas discriminações na educação no currículo formal 

das escolas, nos cursos superiores de formação em pedagogia e nos programas de pós-

graduação em educação ainda são muitos6. Consequentemente, são escassos os 

educadores da educação fundamental e do ensino médio preparados para lidar com as 

                                                 
6 Conforme revela Tânia Suely Brabo (2004), em pesquisa realizada nas escolas de São Paulo, há uma 
forte resistência por parte da administração das escolas para a democratização da gestão escolar, o que 
dificulta a participação dos professores, dos estudantes e das famílias nos conselhos escolares. Esta 
constatação nos leva a reconhecer a assertiva de Norberto Bobbio (1987) de que avançamos, na década de 
1980, na democracia política e não na democracia social.  
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discriminações de gênero, raça e de orientação sexual, especialmente no âmbito das 

escolas. E afirmam: 

 

A inexistência de “olhos treinados” para essas questões parece estar 

relacionada, por um lado, à preocupação com temas emergentes tais 

como a falta de profissionais qualificados, a desvalorização da 

carreira, a falta de segurança para professores/as que trabalham nas 

periferias urbanas, a violência dentro e fora da escola, a depredação 

das instalações físicas, entre tantos outros problemas, que têm 

demandado grande parte das atenções e energias de professores/as, 

diretores/as, conselheiros/as e gestores/as das políticas educacionais. 

Por outro, existe uma concentração de esforços nos programas 

voltados para a inclusão de crianças e jovens distantes das instituições 

formais de ensino, bem como de pesquisas de avaliação do 

desempenho ou rendimento escolar medidos pelo índice de 

desenvolvimento humano (IDH) e índice de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB). (Weller & Paz, 2011:3) 

 

Concomitantemente, a escola reflete o sexismo impregnado na sociedade, 

reproduzindo, conforme apontam diversas pesquisas (Brabo, 2004; Auad, 2006; Grösz, 

2008), as estruturas sociais que reforçam os preconceitos e privilégios de um sexo sobre 

o outro e, assim, colaborando de forma equivocada formação das identidades de 

meninos e meninas. 

Diversas atitudes contribuem para a manutenção dos sistemas de pensamento e 

atitudes sexistas nas escolas. Tais entendimentos, historicamente construídos e que 

mantém o feminino marginalizado e hierarquicamente submetido aos padrões 

masculinos, são expressos através do pensamento científico androcêntrico, da 

linguagem, dos conteúdos de ensino das diversas disciplinas, além dos padrões de 

relação entre educadores e estudantes. Este conjunto de fatores contribui para o reforço 

das assimetrias entre o masculino e o feminino na escola e na sociedade. 

Conforme assinala Bourdieu (1999:23) o androcentrismo implica na visão do 

homem como o centro, como um padrão para os seres humanos. Este entendimento se 

refere ao sistema de valores da cultura dominante, baseada em normas masculinas. A 

tese de que “o princípio masculino é tomado como medida de todas as coisas” 
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contextualiza as relações de poder que permeiam as construções de gênero na sociedade 

contemporânea.  

O pensamento científico (diga-se, os sistemas peritos), pautado pela visão 

androcêntrica, de tanto repetido foi incorporado ao cotidiano, nas relações em 

sociedade, de forma que são necessárias reiteradas interpretações do mundo social para 

que a relação entre os gêneros se transforme de maneira significativa. 

Neste sentido, a compreensão das relações de gênero e suas consequências, 

divisão, separação, polarização, assimetria, desequilíbrio, dominação quanto aos 

significados, valores, modos de ser etc. deve interessar, não apenas as mulheres, mas a 

todos os indivíduos interessados na constituição de uma sociedade mais democrática, 

preocupada com a justiça social. Na realidade, interessa a crianças, jovens, adultos, 

idosos, professores e professoras.  

De acordo com Dirce Grösz (2008), em sua pesquisa de mestrado, as 

representações de feminilidade e masculinidade dos educadores estão impregnadas 

pelas convenções tradicionais de gênero. Por este motivo, os professores acabam 

reproduzindo estes padrões no cotidiano escolar, reforçando práticas discriminatórias. A 

pesquisadora afirma ainda que, à primeira vista, o preconceito e a discriminação de 

gênero parecem menos visíveis no cotidiano escolar em função de sua internalização. 

Entretanto, o preconceito está presente e aparece mais cedo ou mais tarde.   

A invisibilidade e a ausência da agenda de gênero nas políticas educacionais, 

conforme concluiu Nina Madsen (2008), costuma ser justificada pelas estatísticas que 

demonstram que a participação feminina na escola é cada vez maior. Conforme dito, a 

atuação do movimento social nas últimas décadas, buscando a melhoria da qualidade do 

ensino, a ampliação do número de vagas e a visibilidade feminina também resultou na 

elevação da escolaridade das mulheres, Entretanto, é necessário um esforço de integrar 

as políticas educacionais, uma vez que as dinâmicas de preconceito e exclusão social se 

reforçam mutuamente. Conforme explicita Carmen Barroso (2004), o caminho para o 

enfrentamento das diferenças produzidas a partir das múltiplas desigualdades pressupõe 

a articulação e o planejamento das ações:  

 

Como no caso do Brasil, imensas desigualdades regionais, étnicas e de 

classe social fazem com que as desigualdades de gênero pareçam 

relativamente menos importantes, quando de fato todas as 

desigualdades se reforçam mutuamente, agravando exponencialmente 
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seus efeitos. Por exemplo, a falta de segurança, que pode chegar a 

extremos de risco de vida para frequentar escolas noturnas e locais 

afastados, certamente afeta mais gravemente as meninas pobres e 

negras (Barroso, 2004:578) 

 

De acordo com Carvalho (2011) as discussões sobre classe social estiveram 

presentes na academia em toda a segunda metade do século XX. Também a questão da 

discriminação por raça, foi visibilizada pela Constituição de 1998. Entretanto, o 

sexismo e a desigualdade de gênero permanecem praticamente invisíveis no ensino 

superior, nas escolas, na formação e na prática docente, a despeito de fatos cotidianos 

não problematizados sob a perspectiva de gênero, como a violência escolar, o abuso 

sexual e a prostituição infantil, a gravidez na adolescência, a fuga da paternidade e a 

sobrecarga das mulheres com a maternidade. Outras questões vinculadas aos direitos 

humanos que advém das relações de gênero, como a homofobia (o ódio ou aversão aos 

homossexuais) por vezes associada à misoginia (a aversão às mulheres ou ao feminino) 

e se evidenciam na discriminação e na violência contra o gay feminino e o travesti.   

Tais situações de desrespeito com o outro afetam famílias, estudantes, 

educadores e escolas. Entretanto, há o consenso de que o sistema educacional tem papel 

preponderante na reprodução de hierarquias ou na mudança cultural e social, no reforço 

ou na superação dessas assimetrias. O currículo, o conhecimento, as normas e valores 

escolares constroem e desconstroem o mundo social, as relações entre os indivíduos. 

Corroborando com Silva (1999), a educação, o currículo manifesto e o oculto são 

campos de lutas culturais, de reprodução, produção, de prescrição e de transgressão.  

Nesse sentido, são requeridas mudanças curriculares que privilegiem a 

reflexão, o debate e a percepção das relações sociais estabelecidas na escola e fora dela. 

É fundamental que os professores, os gestores e os demais profissionais da educação 

tenham a oportunidade de perceber que é necessário um rompimento com os modelos 

educacionais vigentes e que raras vezes são questionados. Para isso, são necessárias 

ações políticas que promovam a constituição de novas formas de relação entre os 

diversos sujeitos envolvidos nas práticas educativas e escolares, na escola e na 

sociedade. 

 O curso Gênero e Diversidade na Escola, analisado nesta dissertação, está em 

consonância com a premissa da democratização da educação, com a formação para 

cidadania e com a proposta da educação igualitária, ao discutir com os professores da 
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rede pública de ensino fundamental, os temas de gênero, diversidade de raça e etnia e de 

orientação sexual de maneira transversal e articulada.  

 

2.2. A proposta do curso Gênero e Diversidade na Escola 

 

A partir de 2003, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006), privilegiou-se a realização de uma série de conferências nacionais visando 

atender às demandas trazidas pelos movimentos sociais. Destas conferências, entendidas 

como espaços de proposição de políticas públicas, emergiram debates intensos sobre 

questões que não eram, até então, foco de atenção nas ações governamentais. Entre os 

problemas levantados estavam assuntos relacionados às temáticas da diversidade, 

incluindo as questões sobre as relações de gênero, as relações étnico-raciais e o debate 

acerca da sexualidade.  

 No âmbito da organização institucional do governo federal, com o objetivo de 

viabilizar políticas públicas voltadas à defesa e promoção dos direitos das mulheres, da 

população negra e indígena e da população LGBT, foram criadas secretarias especiais 

na estrutura da Presidência da República: a Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM/PR); Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR); e a 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH/PR).  

O Ministério da Educação também se reestruturou e passou a contar uma nova 

secretaria: a SECAD (Secretaria de Educação Continuada, alfabetização e 

Diversidade)7, que ficou responsável pelos temas pertinentes à diversidade nos 

processos de ensino-aprendizagem.  

A partir das demandas trazidas pelas conferências nacionais e com a 

reestruturação organizacional no âmbito do governo, que incorporou mão de obra de 

representantes de setores que há anos vêm discutindo e reivindicando mudanças no foco 

das políticas públicas brasileiras, importantes documentos foram redigidos com o 

objetivo de lançar políticas antidiscriminatórias.  

Como resultado da I Conferência de Políticas para as Mulheres, ocorrida em 

julho de 2004, a SPM consolidou o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. O 

documento recomenda que, no plano específico da educação, deve ser priorizada a 

                                                 
7 A partir de 2011, após ser reestruturada, passou a se chamar SECADI (Secretaria de Educação 
Continuada, alfabetização, Diversidade e Inclusão). 



48 
 

articulação das questões de gênero, raça, etnia e sexualidade, visando contribuir para o 

combate ao sexismo, racismo, homofobia e as demais formas de preconceito e 

discriminação social. Também em 2004, sob a coordenação da SDH/PR e da 

SECAD/MEC, foi implementado o Plano de Ação do Programa Brasil sem Homofobia 

para a área educacional. O documento foi elaborado em conjunto, por vários órgãos 

governamentais e não governamentais, e tem como objetivo o combate à homofobia e a 

valorização da cidadania LGBT. A SEPPIR/PR, em 2005, realizou a I Conferência 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O debate levantado no evento ofereceu 

subsídios para que esta Secretaria lançasse o Plano Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial, que tem como diretriz a implementação de políticas de formação inicial e 

continuada, para qualificar educadores no desenvolvimento de projetos e experiências 

criativas promotoras da educação não racista e não elitista. Também, neste contexto, foi 

sancionada a Lei 10.639/2003, que estabeleceu “as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira". 

Neste cenário de reflexão sobre a intervenção do Estado na proposição de 

políticas públicas antidiscrinatórias, foi realizado em Brasília o I Seminário 

Internacional Educando para a Igualdade de Gênero, Raça e Orientação Sexual, em 

novembro de 2004, organizado pela SPM/PR. Tal encontro era uma demanda dos 

núcleos de estudos de gênero nas universidades e também das militantes do movimento 

feminista. O seminário reuniu representantes do governo, acadêmicos e ativistas dos 

vários movimentos que discutem as temáticas de gênero e diversidade. O objetivo 

principal foi refletir sobre a inclusão dessas temáticas no currículo dos diversos níveis 

educacionais e debater a qualidade de materiais didáticos para educadores e estudantes. 

Na avaliação de integrantes do governo, o seminário teve resultados importantes como a 

discussão conjunta dos três temas: gênero, orientação sexual e sexualidade e relações 

étnico-raciais, e o fato de ter possibilitado o debate entre atores de diferentes 

movimentos sociais, que geralmente dialogam no interior de seus grupos, mas não entre 

si (Pereira & Brandt, 2007:20). 

Como fruto de tais articulações e do cruzamento de documentos 

governamentais que compõem um processo de construção e implementação de políticas 

igualitárias onde as múltiplas identidades são abordadas, e as diferenças presentes são 

consideradas, surgiu a proposta de desenvolver um curso focado na sensibilização de 
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profissionais da educação nas temáticas de gênero e diversidade, que tivesse com 

pressuposto o tratamento articulado dessas questões.   

O Projeto Gênero e Diversidade na Escola foi proposto pela Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM/PR) e pela organização não governamental British 

Council, após a experiência da entidade britânica em projetos brasileiros que 

objetivavam incluir as discussões sobre as discriminações de gênero no contexto 

escolar8. O GDE foi implementado através de uma parceria intersetorial que contou com 

a SPM/PR, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) e da SEED (Secretaria de Ensino a 

Distância); a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial (SEPPIR/PR), o 

British Council e o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

(CLAM/IMS/UERJ)9. Durante a oferta do curso, o projeto também contou com o apoio 

dos governos estaduais e municipais e das organizações de mulheres, negros e negras e 

LGBT das localidades que participaram do curso piloto. 

Os documentos que embasaram o desenvolvimento do projeto são: a Política 

Nacional de Igualdade Racial de 2003, juntamente com a Lei 10.639/2003 que 

determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no 

currículo da educação básica; o Programa Brasil sem Homofobia de 2004, que visa 

combater a violência e a discriminação contra a população LGBT através da promoção 

da cidadania homossexual; e o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres de 2004. 

A ação contou com financiamento da SPM, do MEC da SEPPIR e do British 

Council, sendo que o último aportou recursos exclusivamente no desenvolvimento do 

material didático do curso GDE. Nesta articulação intersetorial entre governo, 

organismo não governamental e universidade, o Centro Latino-Americano em 
                                                 

8 “O British Council é uma entidade sem fins lucrativos que atua em mais de 100 países. Fundada em 
1934, tem como objetivo fortalecer os laços entre o Reino Unido e os países onde está presente através da 
construção de relacionamentos mutuamente benéficos em: Artes, Educação, Esportes e Inglês” (Website 
British Council, 02/2012). Especificamente no contexto educacional brasileiro, o British Council 
participou da elaboração da publicação “Por uma Educação não Sexista”, em parceria com a Universidade 
Federal da Paraíba, direcionado aos educadores da rede pública daquele estado. 
 
9 Criado em 2002, o CLAM é um projeto do Programa de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade e 
Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituição que 
desenvolve pesquisas em sexualidade, gênero e saúde desde a década de 1960. Tem como finalidade 
principal produzir, organizar e difundir conhecimentos sobre a sexualidade na perspectiva dos direitos 
humanos, buscando, assim, contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero e para o 
fortalecimento da luta contra a discriminação das minorias sexuais. Através do diálogo entre a 
universidade, movimentos sociais e formuladores de políticas públicas na América Latina, o CLAM 
articula pesquisadores, militantes e outros parceiros interessados em fomentar o debate sobre a 
sexualidade e os direitos sexuais, coordenando atividades regionais no Brasil, Argentina, Chile, 
Colômbia, México e Peru (Website CLAM, 02/2012). 
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Sexualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (CLAM/IMS/UERJ) foi convidado para desenvolver o projeto 

piloto em colaboração com os demais parceiros. Tal projeto deveria ter como fio 

condutor as discussões acerca da igualdade de oportunidades e a valorização da 

diversidade na formação de educadores. A escolha do CLAM foi justificada em função 

de sua história institucional de pesquisa nas áreas de gênero e sexualidade, além da 

experiência em subsidiar a construção de políticas públicas (Rohden & Carrara, 2008). 

A proposta principal do curso GDE é discutir com professores da educação 

fundamental e pública questões de diversidade, gênero, raça, sexualidade e orientação 

sexual sob a perspectiva das ciências sociais e dos direitos humanos. Parte-se do 

pressuposto de que esses assuntos estão presentes no cotidiano escolar e, apesar da 

constatação de que a sala de aula espelha a sociedade na qual a escola está inserida 

(Durkheim, 1955), tais temáticas não são comumente abordadas na formação 

profissional dos educadores brasileiros.  

O projeto teve sua primeira edição entre maio e setembro de 2006. O curso 

piloto foi ofertado para seis municípios, abrangendo as cinco regiões brasileiras, 

Dourados (MS), Maringá (PR), Niterói e Nova Iguaçu (RJ), Porto Velho (RO) e 

Salvador (BA), com uma oferta total de 1200 vagas, sendo 200 vagas para cada 

município. A metodologia do curso foi estruturada na modalidade semipresencial, onde 

a maior parte do conteúdo foi ministrada online, via Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA)10. A carga horária total foi de 200 horas (170 online e 30 presenciais) e o curso 

GDE 2006 foi certificado como extensão universitária pela UERJ. 

 

(...) o curso Gênero e Diversidade na Escola tem por objetivos 

políticos, sociais e educacionais desenvolver a capacidade de 

professores/as de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental da rede 

pública, para que possam compreender e posicionar-se diante das 

transformações políticas, econômicas e socioculturais que requerem o 

                                                 
10 Ambiente Virtual de Aprendizagem é a tecnologia utilizada para o desenvolvimento de cursos a 
distância mediados por computador. O AVA é geralmente um website com acesso restrito (para acessar é 
necessário um login e uma senha) no qual toda a interação do curso é desenvolvida (fóruns, chats etc) e 
onde os conteúdos são disponibilizados para acesso pelo cursista (geralmente o cursista pode ler o 
conteúdo na tela e pode também imprimir, conforme sua preferência). Para o curso GDE 2006, o AVA 
utilizado foi o e-Proinfo, tecnologia desenvolvida pelo Programa Nacional de Informática em Educação 
(ProInfo), através da SEED/MEC para viabilizar projetos governamentais que utilizam a educação a 
distância com via privilegiada.  
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reconhecimento e o respeito à diversidade sociocultural do povo 

brasileiro e dos povos de todo o mundo. O reconhecimento de que 

negros e negras, índios e índias, mulheres e homossexuais, dentre 

outros grupos discriminados, devem ser respeitados/as em suas 

identidades, diferenças e especificidades porque tal respeito é um 

direito social inalienável. (Pereira et al, 2007:37) 

 

O projeto tem como público alvo os educadores que atuam diretamente na 

formação de adolescentes e jovens, desta forma, o curso foi pensado inicialmente para 

os profissionais envolvidos com o ensino dessa faixa etária. Ao mesmo tempo, o 

objetivo foi contemplar profissionais das redes municipal e estadual, por esse motivo, as 

inscrições para o curso piloto foram restritas aos educadores envolvidos com turmas de 

5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental (atualmente 6º ao 9º ano), uma vez que o ensino 

médio é provido majoritariamente pela rede estadual. Ao final do processo, verificou-se 

que professores atuantes no ensino fundamental, frequentemente, também atuam no 

ensino médio. Desta forma, as discussões realizadas no âmbito do curso GDE 

abrangeram mais do que as experiências circunscritas ao Ensino Fundamental, também 

alcançaram situações vividas na escola, nas diferentes faixas etárias que compõem o 

universo escolar no Ensino Básico brasileiro (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio). 

A coordenação do desenvolvimento e da oferta do piloto ficou sob a 

responsabilidade do CLAM/IMS/UERJ. Esta atribuição se desdobrou na seleção e no 

treinamento das equipes participantes do projeto (técnico-administrativa, acadêmica e 

de educação a distância), no desenvolvimento da metodologia, incluindo a adequação 

do AVA; na elaboração do projeto político-pedagógico; na elaboração e publicação dos 

conteúdos, na gestão acadêmica do curso, incluindo matrícula, acompanhamento e 

avaliação dos professores cursistas11 e certificação dos aprovados. 

Nesta proposição de intersetorialidade, os órgãos governamentais e o British 

Council assumiram atribuições complementares tais como: contribuições na elaboração 
                                                 

11 Professor cursista ou cursista é a referência utilizada no curso para aluno/estudante. O objetivo era 
evidenciar que a participação do educador deveria considerar fortemente sua atuação profissional e que a 
metodologia do curso pressupõe a participação dialógica do profissional. O curso propõe uma 
sensibilização, calcada em relação de diálogo entre professores cursistas e professores online. Esta 
metodologia está de acordo com a teoria de Paulo Freire onde “o educador já não é mais o que apenas 
educa, mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 
educa. (...) os homens se educam em comunhão, mediados pelo mundo” (Freire, 1978:78-79). 
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do conteúdo, do projeto político-pedagógico e participação no treinamento dos 

professores cursistas.  

Coube especificamente ao governo federal, através da SPM/PR, a coordenação 

das ações da equipe governamental e a coordenação geral do projeto; mobilização do 

poder local nos municípios e estados participantes; articulação como as coordenadorias 

e secretarias de mulheres nos municípios e estados; elaboração e efetivação dos termos 

de cooperação e convênios com os municípios e estados. O MEC ficou responsável por 

atribuições como divulgação do projeto, disponibilização e suporte do AVA, 

espeficicamente da plataforma e-ProInfo, além da mobilização nos estados dos Núcleos 

de Tecnologia, os chamados NTEs12. Ao British Council coube agir em conjunto com 

os outros parceiros nas atividades específicas de monitoramento do projeto e avaliação e 

divulgação dos resultados. 

Os municípios onde o curso foi implementado foram escolhidos pela equipe de 

governo e diferentes critérios foram utilizados para selecioná-los. As localidades foram 

escolhidas em função de sua posição geográfica, procurando alcançar representantes de 

todas as regiões brasileiras. Também foi levado em consideração o tamanho da 

localidade, pois a ideia era abranger diferentes perfis sociais e populacionais. Outro 

critério foi a articulação político-institucional previamente existente com agentes locais, 

tanto do poder público, como da sociedade civil, que facilitasse o diálogo com os 

agentes e a implementação do projeto.  

Todos os municípios, no momento do desenvolvimento do GDE, em 2006, 

tinham coordenadorias da mulher, e três deles – Salvador, Dourados e Nova Iguaçu – 

faziam parte do Fórum Intergovernamental de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (FIPIR)13 (Pereira et al., 2007) 

Entretanto, outros interesses também podem ter influenciado na escolha destes 

municípios, como uma estreita relação da implementação do piloto GDE com os 

objetivos políticos do governo federal no período de realização do projeto. Nesta 

                                                 
12 Os NTEs são ambientes computacionais com equipe interdisciplinar de professores multiplicadores e 
técnicos qualificados, para dar formação contínua aos professores e assessorar escolas da rede pública 
(Estado e Município), no uso pedagógico bem como na área técnica (hardware e software). O público-
alvo dos NTEs são professores, diretores, gestores, funcionários e comunidade escolar de todas as escolas 
das redes estaduais de ensino. (Pereira et al., 2007) 
 
13 Atua na articulação, capacitação, planejamento, execução e monitoramento das ações de 
implementação da Política de Igualdade Racial (PIR) no país. A adesão de Estados e Municípios ao FIPIR 
o coloca como principal instrumento de implementação das políticas de PIR no conjunto da Federação. 
(Website SEPPIR: 02/2012) 
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dissertação, o objetivo de refletir sobre a seleção dos municípios advém do fato de que 

esta escolha, em uma política pública, não deve ser arbitrária, sem uma avaliação 

aprofundada do contexto local. 

De acordo com Maria Salete Amorim & Rodrigo Reolon (2009:131), o 

processo de formulação e implementação de uma política pública deve ser visto com 

uma ação estratégica e participativa que envolve agentes governamentais, atores não 

governamentais e a população beneficiária. O público beneficiário direto do GDE, 

então, circunscreve a população dos próprios municípios, através de seus educadores. 

No processo de escolha das localidades participantes do GDE, esta lógica foi quebrada, 

configurando uma escolha arbitrária, a partir de interesses e da visão unilateral da 

equipe governamental, o que pode ter ocasionado o estranhamento a priori da política, 

tanto em função das temáticas envolvidas, quanto em função da (falta de) infraestrutura 

tecnológica dos municípios selecionados, fundamental para a realização do GDE. Este 

fato se refletiu na (não) participação dos cursistas em algumas localidades. Os 

professores foram matriculados, mas se afastaram do curso, inclusive por não dispor de 

tempo e da infraestrutura tecnológica necessária para participar do processo formativo. 

Especificamente sobre a configuração política dos estados e dos municípios 

eleitos para receber o projeto piloto, é interessante analisar o momento de 

implementação do curso, em 2006, e seu papel na capilarização da base aliada do 

governo nos anos subsequentes. Com relação ao contexto municipal, seis, dos cinco 

prefeitos com mandato entre 2005 e 2008, eram filiados ao Partido dos Trabalhadores 

(PT), em consonância com a orientação político-partidária da Presidência da República, 

fato que resultou, sem dúvida, na facilidade de negociação e mesmo na “coerção” 14 

para execução da política pública.  

O ano de 2006 também foi de suma importância, estratégico para o governo 

federal, já que seriam efetivadas as eleições para a Presidência (com uma forte 

possibilidade de reeleição), para governadores de estado, para o senado e a câmara dos 

deputados. 

A configuração política dos estados no momento da implementação do curso 

não era, em sua totalidade, favorável ao governo vigente, uma vez que três dos cinco 

governadores não faziam parte da base aliada do governo federal. Este fato, além do 
                                                 

14 O termo coerção foi usado em função da percepção da equipe de execução do projeto de que alguns 
municípios eram obrigados a receber o GDE e inscrever professores, independente de uma reflexão e 
discussão com os educadores sobre a pertinência e viabilidade de tal ação. 
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gigantismo das estruturas dos estados (e por isso mais difícil de gerenciar), pode ter 

contribuído para a participação menos efetiva das instâncias estaduais na execução do 

curso GDE.  

É importante destacar que a oferta do curso também dependeu dessas parcerias 

locais com os estados e municípios, que ficaram responsáveis por fornecer a estrutura 

local necessária para os cursistas. Os NTEs, alocados em laboratórios de informática das 

escolas públicas estaduais, foram utilizados como espaços de treinamento dos cursistas 

nas tecnologias do AVA utilizado. Entretanto, durante o desenvolvimento do curso 

GDE, ficou claro que a negociação com a equipe municipal se deu de maneira mais 

clara, fluida e dinâmica do que com as equipes ligadas à estrutura dos estados. Um 

exemplo deste fato foi a definição, pelas prefeituras, de determinada equipe local que 

atuaria juntos aos parceiros, acompanhando o andamento do curso, em cada localidade. 

Este expediente foi essencial para que a gestão geral do curso tivesse sucesso, uma vez 

que foi possível contar com “pontos focais” em cada município, como um braço da 

gestão do curso. O mesmo não ocorreu com as equipes estaduais, na verdade observou-

se certa participação no início, mas que se desfez ao longo do processo.  

Confirmando o pressuposto de que o ano de 2006 teve especial atenção na 

escolha das localidades que executaram e implementaram políticas públicas, o governo 

vigente foi reeleito, garantindo a continuidade das ações iniciadas, e ampliando sua base 

governamental, já que apenas um estado, entre os cinco participantes do GDE, não 

elegeu um governador do PT. 

Outra questão relevante, advinda da pressão das eleições de 2006, foi o 

calendário de desenvolvimento e implementação do piloto GDE sugerido pelos 

parceiros governamentais. Todo o processo de desenvolvimento do curso, que será 

detalhado adiante, envolvendo a elaboração dos conteúdos, da metodologia, da 

organização do curso no AVA e da oferta, incluindo as aulas presenciais nos seis 

municípios e a avaliação dos cursistas, durou 10 meses (dezembro e setembro/2006). O 

objetivo da equipe de governo era que o curso piloto pudesse ser avaliado e que uma 

nova edição pudesse ser implementada ainda em 2006 para um gama maior de 

educadores pelo Brasil, transformando o GDE em uma política pública abrangente antes 

do final do primeiro mandato do presidencial. De forma alguma este objetivo foi 

cumprido, em virtude da complexidade da execução e da avaliação de uma política 

plural como o GDE, em função do sistema de parceria intersetorial, dos temas 

abordados e do público participante, cada instância com suas especificidades. De fato, o 
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projeto cumpriu o cronograma acertado entre os parceiros, mas a avaliação e a 

replicação do curso aconteceram apenas nos anos seguintes. Na verdade, a pressão para 

a replicação em larga escala do GDE ainda em 2006 apenas contribuiu para que o curso 

fosse ofertado de maneira intensiva, pois a etapa online foi administrada em apenas 3 

meses (05/06 a 12/09), submetendo os professores a uma carga horária excessiva, para 

além da carga de trabalho que já possuem cotidianamente. Tal fato também contribuiu 

sobremaneira para o afastamento de cursistas ao logo do piloto GDE, informação que 

emergiu da análise dos memoriais e será novamente abordada nos próximos capítulos 

desta dissertação. 

 

2.2.1. Conteúdo temático 

 

Para elaboração do conteúdo do curso GDE foram definidos pressupostos que 

embasaram a articulação das temáticas abordadas (Carrara & Rohden, 2006). São eles: 

 

1. Diferenças de gênero, de orientação sexual de raça/etnia devem ser 

respeitadas e valorizadas, não devendo ser utilizadas como critério de exclusão 

social e política. 

2. É fundamental manter uma perspectiva não-essencialista em relação às 

diferenças, procurando desenvolver uma postura crítica em relação aos 

processos de naturalização ou biologização, que acabam por transformar 

diferenças em desigualdades. 

3. Discriminações baseadas em raça/etnia, gênero e sexualidade estão 

imbricadas na vida social e na história de diferentes sociedades, necessitando 

por isso uma abordagem conjunta e transversal. Como exemplo desse 

fenômeno é possível citar a discriminação em relação às mulheres que se 

articula à discriminação em relação aos que não são sexualmente atraídos por 

pessoas do mesmo sexo, ou ainda os discursos racistas, que geralmente 

utilizam características socialmente atribuídas ao feminino para inferiorizar 

negros, negras, indígenas ou outros grupos considerados inferiores. 

4. A formulação de leis antidiscriminação não é suficiente para fazer cessar 

ações violentas e intolerantes em relação às diferenças de gênero, de raça e 
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orientação sexual, sendo para isto fundamental privilegiar ações que visem à 

transformação das mentalidades e das práticas sociais. 

5. A escola, embora tenha se constituído ao longo do tempo como espaço de 

reprodução de preconceitos, é local estratégico para o processo de 

transformação, e deve cumprir sua missão de formar pessoas dotadas de 

espírito crítico.  

6. O estatuto das diferenças de gênero, de raça e de orientação sexual é um 

debate aberto envolvendo delicadas questões morais. O curso não deve, 

portanto, pretender divulgar a “verdade” sobre tais diferenças pela adoção de 

qualquer tipo de cartilha ou doutrina. Nesse sentido, é fundamental propiciar 

que os professores cursistas compreendam as implicações éticas das diferentes 

posições em jogo e construam sua própria opinião nesse debate. 

7. A educação a distância/online é uma das modalidades de ensino capazes de 

potencializar o efeito multiplicador da ação educativa.  

 

O conteúdo do curso GDE foi desenvolvido sob a coordenação do 

CLAM/IMS/UERJ, que ficou responsável por selecionar e acompanhar os professores-

especialistas, pesquisadores das temáticas propostas que desenvolveram o texto base, 

dando início a um processo dialógico de construção material didático. Desde o 

momento das discussões iniciais sobre o projeto, a perspectiva das ciências sociais e dos 

direitos humanos foi o ponto de partida (Rohden, 2009:163).  

Um relato importante, que pode ser tomado como revelador da dificuldade em 

promover políticas públicas intersetoriais na área da educação (e com uma perspectiva 

transversal e para um universo de educadores das várias regiões do Brasil), é o processo 

de desenvolvimento dos textos apresentados no curso GDE. À luz dos objetivos do 

curso foi delimitada uma lista de assuntos que deveriam servir de ponto de partida para 

a formulação do conteúdo. Este material teria que, além de responder à expectativa da 

abordagem transversal e articulada das diversidades de gênero, sexualidade e raça/etnia 

por especialistas nessas áreas, atender também às exigências de um curso de formação 

online (sintético, estimulante, didático etc.). O processo exigiu que os autores fossem 

além de seus conhecimentos específicos sobre os temas. Eles deveriam incorporar os 

saberes, as demandas e reivindicações de diferentes áreas governamentais, do 

movimento social e da academia, oferecendo subsídios e instrumentos que permitissem 

que, a partir da experiência do curso, os educadores fossem capazes de identificar 



57 
 

práticas discriminatórias explícitas ou ocultas no cotidiano escolar. Um dos desafios 

desta ação foi a construção de um conteúdo envolvendo parceiros de distintos setores da 

sociedade, no qual as perspectivas teóricas, políticas e pedagógicas deveriam ser 

intensamente discutidas antes de serem incorporadas ou rejeitadas.  

O curso se constituiu de cinco módulos, sendo três temáticos, um introdutório e 

um de avaliação. Para cada módulo foi realizada uma reunião entre os parceiros e os 

especialistas para definir as principais temáticas que seriam desenvolvidas no conteúdo. 

Um especialista foi escolhido coordenador do módulo, e ficou responsável pela 

unificação dos textos elaborados por diferentes autores, garantindo a continuação dos 

assuntos e a não repetição de temáticas e informações. Cada módulo temático tem uma 

média de 90 páginas, divididas em três unidades de 30 páginas. Assim, cada especialista 

foi contratado para escrever 30 páginas de conteúdo, mais as referências bibliográficas e 

sugestões de textos, sites e atividades que poderiam ajudar o cursista no entendimento 

dos conteúdos e na utilização daqueles conceitos na sua prática profissional. Ao 

finalizar um texto, o especialista enviava o conteúdo para o coordenador de módulo que 

o revisava passando então para a revisão do CLAM. Após esse trâmite, o CLAM 

disponibilizava o conteúdo para a equipe governamental.  

Assim, a partir dos textos elaborados pelos especialistas, as equipes 

responsáveis pelo projeto iniciaram um intenso debate envolvendo especialistas, 

consultores e coordenação, na identificação de conceitos essenciais ou básicos, na 

seleção de perguntas inquietantes e importantes, na escolha das situações desafiadoras 

para as atividades etc. 

Além do trabalho dos especialistas, do CLAM e dos parceiros governamentais, 

o conteúdo também recebeu contribuições dos professores online que, no momento da 

elaboração dos textos já estavam sendo ambientados nos temas do curso e na 

metodologia. Desta forma, o material produzido inicialmente foi objeto de discussão e 

reelaboração por parte de todas as equipes envolvidas no projeto. Após este processo, 

passou pela avaliação de uma profissional da área de pedagogia, para que ela pudesse 

amenizar o rigor acadêmico que ainda permaneceu nos textos, em prol de uma 

linguagem mais atraente e fluida. O conteúdo é considerado, portanto, um texto de 

autoria coletiva, resultado das indiscutíveis tensões teóricas e políticas que envolvem 

parceiros de diferentes setores da sociedade (Rohden, 2009). 

Finalizado o processo, o texto aprovado foi enviado aos especialistas em 

educação a distância para que o formatassem e disponibilizassem no AVA. 
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O conteúdo do curso piloto GDE está organizado da seguinte maneira: 

 

Módulo I – Abertura 

  

Unidade 1: Orientações 

.Projeto GDE 

.Metodologia 

.Cronograma 

.Avaliação 

.Ambiente e-ProInfo 

 

Unidade 2: Diversidade  

.Apresentação 

.Uma definição de cultura  

.A diversidade cultural  

.Etnocentrismo, estereótipo e preconceito  

.Dinâmica cultural e respeito e valorização da diversidade  

.O ambiente escolar face aos temas tratados 

 

Módulo II – Gênero 

  

Unidade 1: Gênero: um conceito importante para o conhecimento do mundo social  

.Apropriação cultural da diferença sexual  

.Importância da socialização na família e na escola  

.Construção social da identidade adolescente/juvenil e suas marcas de gênero  

.Diferenças de gênero na organização social da vida pública e privada  

 

Unidade 2: A importância dos movimentos sociais na luta contra as desigualdades de 

gênero  

.Discriminação de gênero no contexto da desigualdade social e étnico-racial 

.A importância dos movimentos sociais 

.A contribuição dos estudos de gênero  

.A permanência da violência de gênero  
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.Participação feminina no mercado de trabalho: indicador preciso da desigualdade de 

gênero  

 

Unidade 3: Gênero no cotidiano escolar  

.Escola como espaço de equidade de gênero  

.O gênero na docência  

.Diferenças de gênero no cotidiano escolar 

.Sucesso e fracasso escolar sob um enfoque de gênero  

.Práticas esportivas construindo o gênero  

.Gênero no currículo escolar  

 

Módulo III - Sexualidade e orientação sexual 

  

Unidade 1: Sexualidade: dimensão conceitual, diversidade, discriminação  

.Sexualidade, sociedade e política  

.A noção moderna de sexualidade  

.O corpo e a sexualidade  

.Identidade de gênero e orientação sexual  

.Orientação sexual: desejos, comportamentos e identidades sexuais  

.O combate à discriminação sexual  

 

Unidade 2: Saúde, sexualidade e reprodução  

.As experiências e visões dos/as jovens sobre saúde, sexualidade e temas afins como: 

diversidade sexual, direitos sexuais e reprodutivos, gravidez, desejo, prazer, afeto, Aids 

e drogas, a partir do recorte de gênero, étnico-racial e de classe  

.Os limites e possibilidades das propostas educativas no âmbito escolar focadas na 

saúde, na reprodução e na sexualidade  

.A importância de ações conjuntas de diferentes instituições do governo, de empresas e 

da sociedade civil na construção de ações educativas e assistenciais relativas à saúde, 

sexualidade e reprodução  

 

Unidade 3: Sexualidade no cotidiano escolar  

.Diversidade sexual na escola  

.Controle sobre o gênero e a sexualidade a partir de jogos e brincadeiras  
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.Espaços formais de educação sexual na escola  

.Diferentes fontes de informação sobre sexualidade  

 

Módulo IV – Relações étnico-raciais 

  

Unidade 1: Noções de raça, racismo e etnicidade  

.Os conceitos de raça, racismo e etnicidade 

.Sistemas de classificação de cor e raça em uma perspectiva comparada: as diferenças 

nas classificações raciais entre Brasil e Estados Unidos 

.A relação entre as classificações raciais e as formas de racismo 

.A inter-relação entre raça, sexualidade, etnia e gênero 

 

Unidade 2: Desigualdade Racial  

.Raça, gênero e desigualdades: alguns dados  

.As especificidades da desigualdade étnico-racial no cenário das desigualdades no Brasil  

.Estereótipos, preconceito e discriminação racial  

 

Unidade 3: Igualdade étnico-racial também se aprende na escola  

.“Escola Sem Cor” em um país de diferentes raças e etnias  

.Estereótipos e preconceitos étnico-raciais no currículo escolar  

.Do combate ao racismo à promoção da igualdade étnico-racial  

.O que muda com a Lei n° 10.639/2003  

.As Diretrizes Curriculares para a educação das relações étnico-raciais 

 

Módulo V – Avaliação 

 

.Elaboração do Memorial 

.Produção e apresentação do trabalho final  

.Realização da autoavaliação 

 

O GDE é considerado uma política educacional inovadora, já que trata de 

forma transversal as temáticas apresentadas. O conteúdo desenvolvido tem uma 

organização lógica. As primeiras unidades de cada módulo são estruturadas de modo a 

apresentar os marcos conceituais pertinentes aos temas. As segundas unidades abordam 
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a dinâmica dos movimentos sociais que atuam contra a discriminação e a favor da 

igualdade. Finalmente, as terceiras unidades questionam a abordagem do tema no 

cotidiano da escola. Entretanto, de acordo com Fabíola Rohden e Sérgio Carrara (2008) 

a perspectiva da transversalidade entre os módulos temáticos é a observada e se 

constitui como estratégia para estabelecer o diálogo entre as questões. Também foi 

observada na elaboração dos textos a perspectiva da linguagem inclusiva, visando 

chamar a atenção do cursista para a possibilidade do tratamento de gênero ser 

circunstanciado, podendo variar de acordo com sexo/gênero do interlocutor.  

O módulo de abertura tem dois objetivos: apresentar o projeto GDE aos 

cursistas, descrevendo a metodologia e as formas de avaliação, também compartilha o 

cronograma e, já no âmbito do conteúdo, aborda os alguns conceitos mais gerais e 

introdutórios das ciências sociais e dos direitos humanos, como a ideia de cultura e 

diversidade cultural, e ainda etnocentrismo, estereótipo, preconceito e discriminação. Os 

módulos seguintes, temáticos, têm como base o conceito de cultura, aliado ao conceito 

de construção social, entendendo, como Peter Berger & Thomas Luckmann (2011), que 

o mundo social foi feito pelos indivíduos, e, portanto, pode ser refeito por eles. A partir 

desta perspectiva, o curso enfatiza a posição estratégica do sistema escolar na 

desconstrução de preconceitos e de práticas discriminatórias, enfatizando que devem ser 

consideradas a diferença e a diversidade no relacionamento cotidiano entre estudantes e 

professores e no material didático utilizado (Rohden & Carrara, 2008).  
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2.2.2. Diretrizes pedagógicas  

 

A fundamentação pedagógica do curso Gênero e Diversidade na Escola visa 

favorecer o equilíbrio entre o autoestudo (aprendizagem individual) e a interação dos 

participantes, caracterizada pela aprendizagem colaborativa (Pereira et al, 2007). Para 

viabilizar esta estratégia, o curso piloto GDE contou com duas etapas complementares: 

uma presencial, de abertura do curso, com 30 horas e outra online, de desenvolvimento 

do conteúdo, com 170 horas, distribuídas conforme o quadro abaixo: 

 

Tabela 1. Distribuição da carga horária (PPP-GDE, 2006) 

  Carga Horária  

Etapa presencial 
Seminário Local – Objetivos, Metodologia e Conteúdo 16 
Treinamento NTE – Ambientação no e-ProInfo 14 

Etapa online 

Módulo 1 – Abertura 26 
Módulo 2 – Gênero 38 
Módulo 3 – Sexualidade e Orientação Sexual 38 
Módulo 4 – Relações Étnico-Raciais 38 
Módulo 5 – Avaliação 30 

 Total 200 horas 
 

A etapa presencial foi composta por duas fases. A primeira, contou com um 

seminário de dois dias em cada município participante, que tinha como objetivo geral 

apresentar a metodologia e as temáticas que seriam trabalhadas online. O primeiro dia 

era composto de uma mesa dedicada à apresentação do curso enquanto política pública 

implementada por uma iniciativa intersetorial. Este momento contou, em todas as 

localidades, com representações dos três ministérios envolvidos, representantes dos 

estados e dos municípios participantes, além do CLAM e do British Council. Este 

primeiro dia era também o primeiro contato da equipe de execução GDE/CLAM com os 

professores e contava com duas apresentações mais específicas, sendo a primeira sobre 

o AVA e as formas de trabalho através da internet, e a segunda sobre a organização do 

curso online, sua dinâmica, avaliações etc. O segundo dia do seminário era 

exclusivamente dedicado a uma oficina temática, trabalhando conjuntamente os 

assuntos do curso. Em função do número de participantes, em média 200 pessoas, a 

atividade era desenvolvida em auditórios. Também por esta razão, foi adotado o modelo 

de seminário-participativo, onde os professores eram convidados a expor suas dúvidas e 

impressões sobre os assuntos abordados pelo GDE. O evento tinha como objetivos 
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principais conhecer as expectativas dos participantes com relação ao GDE; apresentar as 

inter-relações entre os temas de gênero, sexualidade e raça-etnia; possibilitar a reflexão 

sobre a diversidade no espaço escolar; estimular, a partir dos estudos iniciados pelo 

GDE, a continuidade da discussão no cotidiano escolar (Mayer, 2008: 40-41). 

A fase seguinte se configurou em um curso intensivo para que os professores 

cursistas pudessem navegar pela internet e pelo AVA com desembaraço. Este curso foi 

ministrado nas dependências dos NTEs, sob a responsabilidade dos monitores destes 

núcleos, que atuam na viabilização de outros cursos para professores da rede pública e 

que foram treinados pela equipe de educação a distância do curso GDE no e-ProInfo. 

A segunda etapa do GDE foi ministrada inteiramente pela internet. De acordo 

com o PPP-GDE (2006), a organização dos conteúdos do curso no AVA foi pensada 

com o objetivo promover uma experiência abrangente dos cursistas nos recursos 

disponíveis na rede mundial de computadores. Sobre esta estratégia, Rondelli e 

Coutinho (2007:38) relataram: 

 

As atividades didáticas potencializam os recursos disponíveis na 

internet através de hipertextos e interatividade, que possibilitam a livre 

exploração dos materiais e a cooperação entre os atores envolvidos no 

processo de aprendizagem. Elas são definidas como um percurso 

iniciado em que o/a cursista já sabe do tema proposto (suas certezas 

provisórias). Em seguida, a partir da exploração e da análise de 

diferentes materiais e recursos, os/as cursistas expressam-se por meio 

de suas próprias produções. O compartilhamento delas gera novas 

análises e produções, impulsionando um crescimento contínuo. (...) 

fomenta inúmeras respostas, motivando-o/a a contextualizar e a 

aprofundar seus argumentos, enfim, a produzir sua própria visão sobre 

determinado tema. Este modelo também reconhece os/as cursistas e 

os/as professores/as online como sujeitos ativos, considera as 

múltiplas inteligências dos indivíduos e as inúmeras possibilidades de 

abordagem multidisciplinar, promovendo, portanto, o respeito à 

pluralidade. 

 

Na oferta do curso virtual, os cursistas foram orientados por professores online 

que fizeram a mediação da aprendizagem a partir dos conteúdos desenvolvidos. Durante 

o curso online os cursistas foram atendidos localmente pelos profissionais dos NTEs, 
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para esclarecimento de dúvidas de caráter tecnológico - acesso ao website do curso, 

acesso ao AVA etc. (Pereira et al., 2007). 

Para um total de 1.200 cursistas previstos, atuaram 36 professores online, 

perfazendo um total de 36 turmas virtuais, com uma média de 36 cursistas cada. As 36 

turmas foram formadas a partir de dois critérios: turmas locais e turmas mistas.  

Os professores online tinham, em sua maioria, formação em ciências sociais, 

com pós-graduação e relevante conhecimento prévio das temáticas do curso, estando, 

também, familiarizados com as tecnologias de ensino a distância. O treinamento desta 

equipe aconteceu em duas fases, sendo uma presencial, através de um seminário 

realizado na UERJ, e outra online, como estratégia de ambientação no AVA. Para esta 

fase também foram convidados os representantes dos NTEs, que prestaram suporte aos 

cursistas nos municípios (Rohden, 2009:163). A etapa presencial do treinamento dos 

professores online teve como objetivo situá-los no conteúdo específico desenvolvido 

para o GDE. Levando-se em consideração que os professores online eram especialistas 

nas diferentes temáticas do curso, o treinamento se mostrou de suma importância para 

nivelar esta equipe nas diretrizes do curso e na orientação sobre a abordagem transversal 

do conteúdo. Os encontros com os professores online também possibilitaram a 

discussão e a difusão das decisões políticas que permearam a construção do conteúdo, 

na ênfase de que o material didático, em sua concepção, buscou reunir os diferentes 

pontos de vista dos parceiros envolvidos, academia, governo e movimento social.  

Nos três meses da oferta do curso no AVA, os professores online, no que diz 

respeito às questões metodológicas do curso, foram orientados por duas especialistas, 

coordenadoras de educação a distância, e por quatro diferentes orientadores temáticos15. 

Os professores online contavam ainda com o apoio de uma coordenadora de pedagógica 

e de um monitor de frequência, este responsável por acompanhar a participação dos 

cursistas, visando evitar a evasão.  

Os professores cursistas foram selecionados dentre os educadores ou 

profissionais ligados à educação com atuação nos municípios participantes do projeto. 

Para cada município foram disponibilizadas 200 vagas e a seleção ficou sob a 

responsabilidade das secretarias de municipais e estaduais de educação.  

                                                 
15 Orientador temático é um especialista nos assuntos do curso, responsável pelo acompanhamento do 
conteúdo no AVA; pelo suporte dos professores online e pela transversalização do conteúdo. Este 
profissional deveria observar as discussões e incluir nuances nas discussões do fórum que abordassem os 
três temas: raça, gênero e sexualidade. 
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No organograma do curso GDE (Figura 1) é possível visualizar a diversidade 

de profissionais que atuaram na execução do curso GDE, além dos fluxos que se 

estabeleceram na gestão da oferta. 

 

Ilustração 1. Organograma do curso GDE 

Coordenação Geral
3 professores do IMS/UERJ

Coordenação Executiva
2 profissionais especialistas 

em gestão de projetos

Coordenação Geral EaD
2 profissionais especialistas 

na área

Gestão Produção 
Material Didático

1

Coordenação Pedagógica EAD
2

Suporte Técnico
2

Monitor 
Participação

1

Prof. on-line
36

Prof. Cursista
1200/36  turmas

Prof. Especialista
(Elaboração do conteúdo)

10

Orientador Temático
(diversidade, gênero, 

sexualidade e  raça/etnia)
4

Dúvidas e-ProInfo

Multiplicador NTEs

Coordenação Pedagógica
1

Dúvidas temas dos módulos

Contato no NTE

Apoio Operacional
1

 
Fonte: Arquivos GDE 2006 

 

No AVA foram disponibilizados os materiais didáticos e as atividades de 

aprendizagem baseadas na cooperação entre os participantes e na interação, além das 

atividades de avaliação. Ao ser matriculado, o cursista recebia sua senha pessoal de 

acesso ao ambiente virtual e era alocado em uma turma determinada, podendo assim, 

acessar seu material didático e participar dos fóruns temáticos mediados pelo professor 

online.  

O curso no AVA e-Proinfo foi organizado da seguinte maneira (PPP-GDE, 

2006): 
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1.Ambiente da turma – tela de boas vindas, que conta com a apresentação do 

módulo, orientações gerais para o cursista, seguida de sugestão para que 

escrevesse em seu Diário de Bordo (ferramenta do e-ProInfo) o que já sabia e/ou 

já havia vivenciado sobre o tema proposto, bem como suas principais 

indagações, e sempre refletindo sobre sua prática docente local/regional.  

2.Módulo – apresentação do conteúdo do módulo com um texto problematizador, 

chamado disparador, que objetiva criar o interesse pelo estudo do tema.  

3.Tela Guia – apresentação da organização dos textos dos módulos, suas unidades e 

os objetivos da aprendizagem.  

4.Tela com os textos temáticos e seus complementos – apresentação dos textos 

complementares, glossário com verbetes conceituais e biográficos, indicações de 

vídeos e/ou links de vídeos disponíveis na internet, leitura complementar e 

bibliografia indicada.  

5.Tela com resumo da unidade – apresentação dos principais pontos da unidade e 

com sugestão para que o professor cursista voltasse a escrever no Diário de 

Bordo o que refletiu a partir da leitura e com a interação com seus colegas 

durante a semana. Trazia, também, a lista da bibliografia consultada pelos 

professores especialistas na elaboração do texto temático.  

6.Biblioteca do curso sugestões de leitura para consulta direta do/a cursista.  

7.Biblioteca digital em gênero e sexualidade – além da biblioteca do ambiente e-

ProInfo, foi organizado outro material complementar relacionado aos temas do 

projeto em uma base de dados com os seguintes itens: 

.documentos de pesquisas sobre gênero e diversidade publicadas 

recentemente; 

.bibliografia indicada pelos professores especialistas; 

.links para as bases de dados de políticas públicas e documentos 

relacionados. 

 

 As ferramentas do e-ProInfo e atividades nelas propostas são as seguintes 

(PPP-GDE, 2006): 

 

1.Diário de Bordo – na abertura do módulo, antes da leitura de cada unidade, era 

proposto que o cursista escrevesse o que já sabia ou já tinha vivenciado sobre o 

tema a ser tratado. Ao final do estudo, logo depois participação da turma no 
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fórum e da leitura dos textos temáticos e do resumo da unidade, ele/a era 

novamente convidado a escrever no Diário de Bordo para registrar quais ideias: 

 

a) eram semelhantes às dele/a 

b) eram apenas diferentes das dele/a 

c) eram contrárias ao que ele/a pensa e acredita 

 

O texto produzido no Diário de Bordo pelo professor cursista não era 

compartilhado pela turma. Somente o professor online daquele cursista tinha acesso a 

ele, trata-se, portanto, de um documento privado, não sendo passível de publicação.  

  

2.No Módulo Avaliação, a partir dos registros que o professor cursista fazia em seu 

Diário de Bordo ele/a produzia um memorial. 

 

3.Fórum – o professor cursista era convidado pelo professor online a participar do 

Fórum no momento da abertura da unidade. Esse fórum permanecia aberto 

durante toda a semana de realização do estudo da unidade. O fórum se 

estabeleceu a partir de um caso16, escolhido pelo professor online para ser posto 

em debate. 

  

4.Bate-papo – atividade livre que podia ser realizada por iniciativa dos professores 

cursistas da turma ou de grupos que queriam se formar dentro dela. Porém, a 

participação em Bate-papo não era considerada para avaliação e era entendida 

como uma possibilidade extra de interação.  

  

Assim, sinteticamente, o processo de aprendizagem proposto pelo curso tinha 

início na entrada do módulo, quando o cursista era convidado a ler a proposta de estudo 

e a acessar o Diário de Bordo para escrever suas impressões e reflexões, após era 

requerida a leitura dos textos temáticos e de seus complementos. Nesta configuração de 

curso, o ritmo de leitura poderia ser determinado pelo próprio cursista, ciente de que 

tinha uma semana para ler os textos temáticos de cada unidade (30 laudas, em média) e 

realizar as atividades propostas no Diário de Bordo e no Fórum, a partir do que fosse 

                                                 
16 O caso era sugerido pelos professores especialistas e se baseavam em fatos reais ou fictícios 
envolvendo as temáticas abordadas pelo GDE. 
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indicado para discussão. Em caso de dúvidas era possível acessar o professor online 

através do AVA, em uma ferramenta especial para tal fim.  

Durante a realização do curso online, o cursista tinha duas formas de suporte. 

O suporte tecnológico, que viabilizava sua entrada no AVA e sua jornada pelas 

ferramentas disponíveis. Este trabalho era feito pelos NTEs presentes em cada 

município participante, e através de email, para esclarecimento de dúvidas em relação 

ao ambiente e-ProInfo. O outro suporte, já no AVA propriamente dito, era feito pelo 

professor online e se referia às dúvidas sobre as discussões temáticas, sobre o 

andamento do curso e as avaliações.  

O último módulo foi dedicado à avaliação do desempenho do cursista. Esta 

avaliação foi realizada com base nos seguimentos abaixo apontados:  

.Elaboração do memorial; 

.Produção e apresentação do trabalho final; 

.Realização da autoavaliação. 

 

Além das atividades desenvolvidas no módulo de avaliação, a participação dos 

cursistas nos fóruns ao longo do GDE também foi avaliada e constituiu parte da nota 

final. Para ser aprovado o cursista deveria obter uma média mínima de 5.0 pontos. 

A nota final foi assim elaborada: 

.Participação nos fóruns (3.0 pontos) 

.Trabalho final (3.0 pontos) 

.Memorial (2.0 pontos) 

.Autoavaliação do/a cursista (2.0 pontos) 

 

Os diferentes itens que compuseram a nota final do cursista tinham objetivos 

complementares e estratégicos na metodologia de avaliação do aprendizado. Assim, o 

desempenho do professor cursista foi mensurado de acordo com as seguintes formas 

avaliativas:  

 

- Fórum de discussão do conteúdo: é uma avaliação que pressupõe a 

participação ativa do cursista durante os três meses de aplicação do conteúdo 

(equivalente à participação do estudante em sala de aula, nos cursos presenciais). De 

acordo com o Projeto Político-Pedagógico do curso, o fórum constitui-se de uma forma 
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de interação assíncrona17, que estabelece um ambiente de formação colaborativa18, onde 

os professores trocam experiências a partir de assuntos levantados pelo professor online. 

Leva em consideração a qualidade e a quantidade de postagens (comentários 

qualificados a partir da leitura do material didático). Desta forma configura-se em uma 

avaliação processual, que perpassa toda a aplicação do curso. Para cada módulo 

temático (três), o fórum valia um ponto, totalizando o máximo de três pontos. 

 

 Os indicadores utilizados pelos professores online para avaliar a participação 

do cursista foram (PPP-GDE, 2006): 

 

- Atingiu os objetivos propostos em cada uma das unidades do Módulo. 

- Trouxe para os debates suas inquietações, experiências de vida e da profissão, e/ou 

contribuições advindas de pesquisa e de leituras. 

 

- Autoavaliação: depois de finalizada a parte teórica, o cursista recebeu um 

formulário para realizar sua autoavaliação. Para os indicadores relacionados abaixo, 

apresentados ao cursistas para que ele próprio pudesse avaliar sua participação no 

projeto, poderiam ser atribuídas notas preestabelecidas, totalizando dois pontos (PPP-

GDE, 2006).  

 

- Participou em todos os fóruns do curso, promovendo debates a partir de experiências 

de vida e profissional, contribuindo com pesquisas a partir de várias fontes: internet, 

literatura, movimentos sociais etc.  

- Interagiu e fez intervenções críticas e éticas, com respeito e tolerância à pluralidade 

dos discursos que emergiam dos debates. 

- Fez os registros devidos no Diário de Bordo.  

- Colaborou com o grupo na realização do trabalho final do curso. 

 

                                                 
17 Na interação assíncrona os interlocutores se comunicam sem o estabelecimento de uma ligação 
simultânea. Não há um horário predeterminado para que tal interação aconteça. 
 
18 A aprendizagem colaborativa acontece através do compartilhamento de diferentes perspectivas, pela 
necessidade de tornar explícito seu pensamento e pelo entendimento do pensamento do outro mediante 
interação oral ou escrita. Isto gera um processo de comunicação dentro de uma dimensão cooperativa, 
colaborativa e de compartilhamento. (Vygotsky apud Barros, 1994) 
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- Trabalho Final: juntamente com o fórum de discussão, forneceu maior 

pontuação entre as avaliações, três pontos. A avaliação consiste em um projeto para 

aplicação na escola. Para desenvolvê-lo o cursista recebeu um formulário com questões 

básicas para elaboração de projetos.  

 

 Os indicadores relacionados abaixo serviram de parâmetro para que os 

professores online avaliassem a pertinência dos trabalhos finais (PPP-GDE-2006): 

 

- Os elementos do projeto e/ou atividade propostos estão bem articulados e atendem aos 

indicadores do enunciado. 

- As atividades propostas no projeto contemplam diferentes áreas do conhecimento. 

- As atividades propostas no projeto valorizam a diversidade de gênero, de orientação 

sexual e étnico-racial. 

- As atividades propostas no projeto são pertinentes ao que pode ser desenvolvido em 

sala de aula para estudantes de 5ª. à 8ª. séries. 

- A proposta pressupõe o envolvimento da comunidade escolar (das diversas instâncias 

da escola e da própria comunidade em que a escola está inserida). 

- As atividades propostas no projeto podem ser replicadas em outras realidades. 

 

- Memorial: a avaliação se constitui em um texto elaborado pelo professor 

cursista, refletindo sobre a sua trajetória do curso a partir de quatro questões norteadoras 

(PPP-GDE, 2006): 

 

1. Reveja, reflita e avalie a sua trajetória no curso. Identifique se as leituras e discussões 

com os/as colegas e professor/a online o/a influenciaram, e se chegaram ou não a alterar 

o seu modo de ver e perceber determinados fatos, atitudes e comportamentos.  

2. Caso tenha percebido, em algum momento de sua participação, que o curso trouxe 

alguma inspiração ou contribuição que você deverá incorporar na prática das disciplinas 

que leciona, relate o que e como foi.  

3. Se for o caso, relate algum fato significativo que tenha acontecido com você, em sua 

escola, família, grupo de amigos ou comunidade, e que tenha emergido por causa do 

que estudou durante o curso. 

4. Escreva a sua percepção geral sobre o curso, o que foi positivo e negativo, o que 

gostou e o que não gostou, suas críticas e sugestões para melhorá-lo. Tenha a liberdade 



71 
 

para, se quiser, falar das questões, dúvidas e dificuldades que experimentou ou que 

permaneceram. 

 

Para desenvolver o memorial, o cursista deveria revisitar os registros feitos 

durante o curso nos Diários de Bordo de Conhecimentos Prévios e de Conhecimentos 

Adquiridos. Significa dizer que no momento da elaboração desta avaliação, o cursista 

deveria confrontar seus conhecimentos anteriores à sua participação no curso sobre as 

temáticas de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais, relacionando os 

conhecimentos adquiridos durante a formação. A nota máxima para esta atividade era 

dois pontos, sendo um ponto pela anotação em todos os diários e mais um ponto pela 

reflexão articulada dos temas contida no texto do memorial.  

 

 De acordo com o PPP-GDE (2006), os indicadores utilizados para avaliação 

destes textos foram: 

- Registrou no Diário de Bordo as suas reflexões sobre o que vivenciou durante o curso 

e as sintetizou de modo adequado no memorial.  

- Apresentou a síntese dos conceitos trabalhados ao longo do curso, demonstrando ter 

incorporado seus principais aspectos. 

 

A partir desde detalhamento da metodologia, é possível verificar que o GDE se 

desenvolveu segundo três princípios fundamentais: o princípio da construção do 

conhecimento, o princípio da atividade colaborativa e o princípio da autoria.  

A construção do conhecimento foi proposta através da participação do 

professor cursista ao longo dos módulos. A primeira ação era registrar seus saberes 

prévios e suas certezas no Diário de Bordo. Depois, fazer a leitura de textos que 

relacionam o saber científico com as práticas nas escolas, e então, dialogar com seus 

pares no fórum. Em seguida, o cursista era convidado a fazer o segundo registro no 

Diário de Bordo, considerando o que havia apreendido, e de que maneira o conteúdo 

ofertado pelo curso o fez repensar suas próprias convicções.  

No final do curso, analisava novamente o seu processo de aprendizagem e 

refletia sobre ele na construção do texto do memorial. 

A aprendizagem colaborativa, neste caso de educadores em ação, visa permitir 

a construção, a desconstrução e a reconstrução do conhecimento. Esta aprendizagem foi 



72 
 

proposta nos fóruns de discussão do conteúdo, no momento de debate dos casos 

apresentados pelo curso, a partir da abordagem de várias perspectivas e das diferentes 

experiências vividas na escola.  

A elaboração do trabalho final do curso foi orientada segundo o princípio da 

autoria. Ao preparar um trabalho sobre as temáticas estudadas para aplicação na escola, 

os professores se tornaram coautores do projeto GDE, valorizando o saber acumulado 

de quem conhece a realidade escolar e da sala de aula, realimentando o curso de novas 

ideias e novos materiais de consulta. O conjunto de trabalhos finais do curso GDE 

também embasou a elaboração do Caderno de Atividades Gênero e Diversidade na 

Escola (2009), que é composto de uma seleção de sugestões de atividades para que os 

educadores possam abordar as questões de gênero e diversidade no cotidiano escolar. 

Na Tabela 2 (Dinâmica do Curso no AVA) é possível verificar o passo a passo 

do cursista no AVA, observando as tarefas que deveriam ser cumpridas e o tempo 

disponível para cada atividade do curso.  
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Tabela 2. Dinâmica do Curso no AVA de 05/06 a 12/09/2006 

Módulo Unidade Cronograma Atividade Área/Ferramenta 

I. Abertura 

1. Orientações 

05/06 a 25/06

- Preencher os dados 
cadastrais. 
- Apresentar-se para a 
turma. 
- Ler os textos de 
orientação. 

- Dados cadastrais 
- Fórum 
- Conteúdo do 
módulo 

2. Diversidade 

- Escrever o primeiro 
registro no Diário de 
bordo da unidade. 
 
 
- Ler os textos temáticos 
de cada unidade. 
 
 
- Participar do Fórum de 
cada unidade (que abrem 
numa segunda-feira e 
fecham na segunda-feira 
da semana seguinte) 
 
 
- Escrever o segundo 
registro no Diário de 
bordo da unidade. 

- Diário de bordo 
- Fórum 
- Conteúdo do 
módulo 

II. Gênero 

1. Gênero: um 
conceito importante 
para o conhecimento 
do mundo social 
2. A importância dos 
movimentos sociais 
na luta contra as 
desigualdades de 
gênero 
3. Gênero no 
cotidiano escolar 

26/06 a 18/07

III. Sexualidade 
e Orientação 
Sexual 

1. Sexualidade: 
dimensão conceitual, 
diversidade, 
discriminação 
2. Saúde, 
sexualidade e 
reprodução 
3. Sexualidade no 
cotidiano escolar 

19/07 a 08/08

IV. Relações 
étnico-raciais 

1. Noções de raça, 
racismo e etnicidade 
2. Desigualdade 
Racial 
3. Igualdade étnico-
racial também se 
aprende na escola 

09/08 a 29/08

V. Avaliação  30/08 a 12/09

- Elaborar o Memorial a 
partir dos registros feitos 
no Diário de bordo 
(entrega em 30/08). 
- Autoavaliação (entrega 
em 30/08). 
- Produção e apresentação 
do trabalho final 
(individual ou em grupo): 
a) apresentação prévia do 
trabalho (21/08); b) versão 
final (30/08). 

- E-mail 

Fonte: PPP-GDE, 2006 
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O curso GDE foi amplamente avaliado após a finalização da oferta piloto. O 

objetivo foi identificar as dificuldades e os pontos positivos, com o intento de 

aperfeiçoá-lo, como proposto inicialmente pelos parceiros governamentais. A 

expectativa era a de implementar novas ofertas com escopo ampliado, visando atingir 

um número maior de educadores pelo Brasil. Assim, cursistas, professores online e 

orientadores temáticos responderam questionários e participaram, juntamente com os 

parceiros e as equipes de coordenação de uma oficina, durante três dias, em Brasília, no 

mês de dezembro de 2006. 

Após esta avaliação, a partir de 2008, o curso GDE teve seu conteúdo revisado 

e sua metodologia adaptada para uma nova plataforma de ensino, o Moodle, considerada 

mais amigável e de fácil manejo para os cursistas. Após tais revisões, o curso foi 

incorporado à grade da Rede de Educação para a Diversidade19 da Universidade Aberta 

do Brasil20. Divulgado por meio de edital, o curso foi disponibilizado para qualquer 

instituição pública de ensino superior, bastando que tivesse interesse em desenvolvê-lo. 

A UERJ, em parceria com a SPM/PR21, também promoveu mais duas edições do GDE 

para os professores do estado e dos municípios do Rio de Janeiro. Em 2009, 

disponibilizando 3000 vagas e em 2010, 1300 vagas. 

No rastro da efetividade do GDE, três novos cursos foram lançados. Em 2007, 

no Chile, em parceria com a ONG CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo de 

la Mujer), o curso Género y Sexualidad: competências para la docência, para 180 

estudantes de graduação em pedagogia de uma universidade local (Universidad Arturo 

Prat). Em 2010, dois novos projetos foram desenvolvidos. O primeiro foi o Curso de 

Especialização em Gênero e Sexualidade (EGeS), lançado pela UERJ, que visa 

aprofundar as temáticas e ampliar o público do GDE para graduados nas áreas de 
                                                 

19 A Rede de Educação para a Diversidade (Rede) é um grupo permanente de instituições públicas de 
ensino superior dedicado à formação continuada de educadores, vinculado à Universidade Aberta do 
Brasil e ao Ministério da Educação. O objetivo é disseminar e desenvolver metodologias educacionais 
para a inserção dos temas da diversidade no cotidiano das salas de aula. São ofertados cursos de formação 
continuada para professores da rede pública da educação básica em oito áreas da diversidade: relações 
étnico-raciais, gênero e diversidade, formação de tutores, jovens e adultos, educação do campo, educação 
integral e integrada, ambiental e diversidade e cidadania. (Website MEC, 02/2012) 
 
20 A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos 
de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por 
meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas os professores 
que atuam na educação básica têm prioridade de formação. (Website UAB, 02/2012) 
 
21 Até a escrita desde trabalho, a UERJ não tinha condições de oferecer cursos através da UAB, em 
função de impedimentos administrativos. 
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ciências humanas e saúde, oferecendo em sua primeira edição, 500 vagas. O segundo foi 

o projeto de formação em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça (GPP-GeR), 

desenvolvido pelo CLAM/IMS/UERJ, pelo governo federal e pela ONU Mulheres, para 

formação de gestores públicos nos três âmbitos governamentais (federal, estadual e 

municipal) e para organizações não governamentais. O curso GPP-GeR também foi 

incorporado à grade de cursos da Rede de Educação para a Diversidade da Universidade 

Aberta do Brasil. 

 O projeto GDE ainda inspirou diversos trabalhos acadêmicos que procuraram 

refletir sobre as vivências e experiências do curso nas quase 30 universidades públicas 

que executaram o curso desde 2008. No ano de 2010, o seminário “Fazendo Gênero”, 

promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que se configura 

como importante arena de debates para os estudos de gênero no Brasil, dedicou uma 

seção exclusiva para pesquisadores que desenvolvem suas investigações acerca do 

impacto do curso GDE.  
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Capítulo 3 – Contexto da análise e metodologia 

 

3.1. Perfil dos participantes do GDE 2006 

 

 

Conforme já mencionado, o GDE 2006 disponibilizou 1.200 vagas (200 para 

cada um dos seis municípios participantes). No total, recebeu 1.756 inscrições, o que, a 

princípio, revela uma forte demanda dos educadores pelas temáticas propostas. 

Entretanto, é interessante observar a existência de certos fatores que influenciaram a 

demanda por inscrições no curso, a efetiva participação dos professores, bem como os 

níveis de evasão, e que se relacionam com as configurações políticas de cada município, 

evidenciadas por suas respectivas secretarias de educação. São exemplos desses fatores: 

a) Ausência de divulgação aos professores acerca dos detalhes do curso; b) Iniciativa da 

inscrição pelas próprias secretarias de educação, sem prévia consulta aos professores; c) 

A existência de políticas de concessão de gratificações aos professores que se 

qualificam; d) dificuldades para equacionar a carga horária do professor, diante da 

necessidade de participação no curso, principalmente quando dependente da estrutura 

pública de informática. 

A análise dos fatores acima mencionados e a apreciação do quadro final do 

número de participantes em cada fase do curso, nos ajuda a traçar um perfil do 

profissional que se inscreveu no GDE.  

 

Tabela 3. Movimentação dos cursistas  

 Inscritos Matriculados Iniciaram 

o curso 

Participaram 

do curso 

Aprovados Reprovados 

Dourados 231 218 183 156 142 14 

Maringá 378 323 297 258 218 40 

Niterói 165 148 98 72 49 23 

N. Iguaçu 223 214 128 81 48 33 

Porto Velho 319 292 173 132 86 46 

Salvador 440 220 192 166 142 24 

Resultados 1756 1415 1071 865 685 180 

Fonte: Barreto, 2008:144 
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 Um ponto que emergiu da análise do material do curso foi o processo de 

inscrição nos municípios. Para que o professor pudesse efetuar sua inscrição no GDE, 

foi disponibilizado um formulário online que, depois de preenchido, era enviado a um 

banco de dados, gerenciado pelo CLAM e que resultou em uma lista de inscritos por 

localidade. Esta lista então foi compartilhada com as secretarias municipais de educação 

para que fosse efetivada a seleção para a matrícula. Alguns municípios, com alto índice 

de inscrições, como Maringá e Porto Velho, solicitam um aumento das vagas iniciais de 

matriculados, uma vez que a demanda pelo estudo das temáticas de gênero e diversidade 

entre seus professores superou as expectativas. A solicitação destes municípios foi 

atendida, após avaliação dos especialistas em educação a distância de que seria 

importante que os professores tivessem contato com as ferramentas do curso online para 

que decidissem sua permanência no processo.  

 Já em Nova Iguaçu os professores revelaram que houve um descompasso entre 

as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação, que foi quem 

efetuou a inscrição dos professores no curso GDE. Não foi informado que o curso seria 

majoritariamente desenvolvido na metodologia online. Os professores tomaram 

conhecimento do sistema de funcionamento do GDE apenas durante a etapa presencial, 

quando já estavam matriculados, o que acabou por afastar quem não tinha interesse ou 

disponibilidade para estabelecer um compromisso de estudo via internet. Por outro lado, 

também foi relatado que os que permaneceram no curso, foram “seduzidos” pela aula 

presencial, principalmente pela oficina temática, ocorrida no segundo dia da etapa local. 

Este momento do curso foi muito elogiado pelos cursistas, como um espaço que 

propiciou a participação e que despertou uma curiosidade para seguir no curso, mesmo 

enfrentado o desafio de estudar pela internet. Neste sentido, ficou evidente a 

participação menos democrática da prefeitura de Nova Iguaçu, que optou por inscrever 

o maior número possível de educadores, mas sem a anuência destes, sem considerar sua 

realidade com relação à disponibilidade de infraestrutura para efetivar um curso online, 

o que resultou em um número significativo de desistentes. Dos 223 professores que 

foram inscritos, apenas 81 realmente iniciaram o curso.  

 Outro ponto também pode ter contribuído para a procura e permanência dos 

cursistas no GDE. No caso de Maringá e Salvador, por exemplo, os professores contam 

com um programa de estímulo à capacitação do servidor público, profissional da 

educação. Em ambos os municípios há um percentual sobre salário a partir da conclusão 
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de cursos de formação, uma gratificação por qualificação. Estes municípios tiveram os 

maiores índices de procura e de permanência no GDE. 

 Apesar das divergências nas informações e no eventual despreparo da gestão 

local no que diz respeito aos recursos públicos, o GDE 2006 teve uma baixa evasão, 

19%. Este resultado foi considerado muito bom, na avaliação dos especialistas em 

educação a distância, uma vez que a média é de 30-35% em outras iniciativas 

semelhantes. 

Em um perfil geral da demanda pelo curso GDE, 85% eram mulheres (refletindo 

a realidade do ensino fundamental no Brasil), com idade predominante entre 30 e 50 

anos (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Inscritos por faixa etária (total 1756) 
 
 

 
 
 

A maior parte das inscritas leciona Língua Portuguesa (21,25%), seguido por 

História (15,12%) e por educadores em cargos de coordenação (12,40%). Os 

professores de Ciências e Matemática vêm em seguida, com uma média de procura de 

10% (Gráfico 2). Este cenário desconstrói a ideia de que apenas professores de Biologia 

e Ciências tem interesse pelas temáticas abordadas pelo GDE. Na realidade, os dados 

indicam que os professores das diversas disciplinas e os gestores escolares têm 
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necessidade de conhecer melhor os conceitos de gênero, raça-etnia, orientação sexual e 

sexualidade. 
 
 
Gráfico 2. Inscritos por área de atuação 
  

 
 
 

No quesito formação, o perfil dos inscritos variou bastante (gráfico 3). Em 

Niterói a maior parte dos professores que demandou o GDE é graduada (42%), seguida 

de perto pelos especialistas (41%), e conta também com 9% de professores com 

mestrado. Esta mesma configuração, com algumas variações, também pode ser 

observada nos municípios de Dourados e Salvador, a despeito de a proporção de 

especialistas ser superior (48% e 45 %, respectivamente). Os municípios de Maringá e 

Nova Iguaçu se situam nos limites extremos da amostra. Em Maringá, 58% dos 

professores declararam ter especialização e 34% graduação completa. Em Nova Iguaçu, 

59% dos professores afirmaram ter graduação, e apenas 28% são especialistas. Sobre a 

formação e a qualificação dos educadores, é interessante salientar que o conteúdo 

elaborado para o GDE visava alcançar também o professor com formação de nível 

médio (sem curso superior), por um entendimento inicial de que nos municípios mais 

interiorizados, poderia haver uma quantidade significativa de educadores sem nível 

superior, e que estes deveriam ter pleno acesso ao GDE. Entretanto, a amostra de 

inscritos no curso revelou que o município com maior número de profissionais de nível 

médio em exercício da sala de aula não está no interior, mas na região metropolitana do 

Rio de Janeiro, mais especificamente na Baixada Fluminense, no município de Nova 

Iguaçu, com 4% de profissionais não graduados inscritos no GDE.  

De maneira geral, os professores de nível médio demandaram cerca de 1% das 

inscrições, em cada município, à exceção de Maringá, onde todos os educadores 
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inscritos possuíam graduação. Por outro lado, Porto Velho foi o único município em que 

um doutor se inscreveu22.  
 
 
Gráfico 3. Inscritos por nível de formação (1756) 
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Sobre o local de onde acessariam o curso GDE (Gráfico 4), a residência 

aparece como a principal opção dos inscritos, geralmente bem à frente das demais 

opções (trabalho/escola e os NTEs), observando-se apenas em Porto Velho uma maior 

aproximação entre as opções residência e trabalho/escola (44% e 41%, 

respectivamente). Esta dependência da estrutura estadual dos NTEs em Porto Velho 

acabou contribuindo para o afastamento dos cursistas ao longo do processo, uma vez a 

demanda pelos temas foi alta, mas infraestrutura de internet neste município era precária 

em 2006, conforme apontado por cursistas e professores online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 O professor em questão possuía doutorado em Ciências Socioambientais. 
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Gráfico 4. Local de acesso do curso  
 
 
 

 
 
 

A imensa maioria dos professores declarou não ter experiência prévia com a 

metodologia de ensino online, sendo que Maringá foi o único município em que esse 

número foi inferior a 70% dos participantes, como é possível constatar no Gráfico 5. 

A maior parte dos inscritos afirmou também que nunca tinha participado de 

alguma atividade ou trabalho prévio com relação às temáticas do curso (dentro e fora da 

área de educação), ficando a cargo de Nova Iguaçu e Maringá a apresentação dos 

menores índices de experiência prévia na temática do GDE (Gráfico 6). Este fato revela 

a pouca ou nenhuma aproximação dos professores cursistas com os temas de gênero e 

diversidade na escola. 
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Gráfico 5. Experiência prévia com cursos online 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 6. Experiência prévia com as temáticas do curso 
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3.2. A opção pela análise dos memoriais  

 

 

A pesquisa empreendida nesta dissertação tem como foco a análise de 60 

memoriais produzidos pelos professores cursistas para a avaliação final do curso piloto 

Gênero e Diversidade na Escola (2006)23.  

Para esta análise, foram selecionados 10 memoriais de cada um dos seis 

municípios participantes, de acordo com os critérios de nota e sexo. Os memoriais 

analisados foram escolhidos a partir das turmas locais (por município), mantendo-se 

uma equidade numérica entre elas. Levou-se em consideração também a quantidade de 

homens e mulheres. O objetivo foi incluir cinco cursistas de cada sexo por município, e 

a partir deste critério a escolha foi aleatória, entre os que tiveram nota 2,0 (nota 

máxima). Entretanto, não foi possível obter uma igualdade numérica entre os sexos, já 

que em algumas localidades não havia memoriais com nota 2,0 de homens o suficiente. 

A distribuição final deste recorte ficou assim constituída:  

- Dourados: 7 mulheres e 3 homens  

- Maringá: 5 mulheres e 5 homens  

- Niterói: 8 mulheres e 2 homens  

- Porto Velho: 6 mulheres e 4 homens 

- Nova Iguaçu: 10 mulheres 

- Salvador: 6 mulheres e 4 homens  

 

O recorte por nota se justifica no sentido de que todos os cursistas com grau 

máximo no memorial participaram de todo o processo formativo, uma vez que 

registraram impressões apreendidas em todos os Diários de Bordo (conhecimentos 

prévios e adquiridos dos três módulos temáticos), o que lhes conferiu a nota de partida 

1,0 no memorial. A outra questão, mais subjetiva, diz repeito ao tratamento dos temas, 

uma vez que para ter direito ao outro ponto, os cursistas deveriam trabalhar as três 

temáticas, de maneira articulada. A suposição é que estes memoriais apresentam uma 

reflexão sobre a formação de maneira geral, e, que os cursistas de tiveram nota 2,0 no 

                                                 
23 Ao final do curso GDE 2006, foram aprovados 685 cursistas e dentre estes, 350 tiveram nota 2,0 no 
memorial. 
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memorial, inequivocamente, dissertaram sobre as relações de gênero, que é o foco 

principal deste trabalho. 

A opção pela análise dos memoriais, que relacionam o fazer pedagógico à 

memória de formação e de atuação profissional, se deu pela crença de que tais 

documentos se apresentavam como uma privilegiada fonte de dados acerca do impacto 

imediato das temáticas do curso GDE na prática desses professores. 

 O memorial se configura como um exercício discursivo, e na concepção de 

Michel Foucault, os discursos são, na verdade “práticas organizadoras da realidade” 

(2000:56) em contraposição aos pressupostos linguísticos, que implicam o 

estabelecimento da noção de discurso como produtor da fala de um sujeito, que produz 

significados (Sommer, 2007:58). Neste sentido, o foco deste trabalho não está na 

significação das palavras utilizadas pelos cursistas, mas sim no papel do discurso nas 

práticas sociais. 

 O objetivo é perceber, no âmbito do cenário de desencantamento do sistema 

escolar apontado por Bourdieu (especificamente sobre a questão da exclusão dos 

incluídos) como os conceitos cunhados por Giddens, a saber, desencaixe, reflexividade 

e sistemas peritos se imbricam na atuação cotidiana dos professores.  

 

3.2.1. Notas metodológicas sobre a análise dos memoriais 

 

 A teoria sobre as pesquisas autobiográficas definem Memorial Acadêmico 

como “uma narrativa autobiográfica da vida intelectual e profissional, escrita em 

resposta a uma demanda institucional” (Passeggi, 2006:205). A autora desdobra o 

documento em duas opções: memorial descritivo, que apresenta uma reflexão individual 

demandada por um edital, e o memorial de formação, que é, na verdade, um trabalho de 

conclusão de curso. Este último caso se aplica ao memorial empregado no curso GDE - 

o texto deveria refletir o aprendizado de determinado conteúdo, recentemente aplicado. 

A autora afirma ainda que as duas versões de memoriais têm caráter público, fazem 

parte de um determinado processo avaliativo, e se convertem em documentos 

institucionais que podem se consultados.  

 É certo que ao falar de memoriais, nos referimos às memórias pessoais, o que 

poderia levar a pensar que a análise aqui empreendida seria efetuada com base apenas 

nas opiniões individuais. Entretanto, de acordo com Maria Lúcia Maurício (2009:117), 

a literatura sobre memórias pessoais estabelece que tal conceito faz parte de um campo 
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de estudos denominado Memória Social, que determina um conjunto de fenômenos (ou 

instâncias sociais) da memória e o adjetivo “social” indica que tal memória está situada 

na interação em sociedade. Neste caso, as memórias pessoais abordadas nesta pesquisa, 

não se referem ao indivíduo de forma isolada, pois abrangem o campo da memória, que 

são constituídas pela interação na sociedade e, no caso dos educadores, são construídas 

também em sua prática na sala de aula e na interação com os estudantes, com a 

comunidade escolar e com seus pares, após a participação nos fóruns de discussão do 

GDE. 

 O acervo produzido pelos memoriais do GDE é constituído por textos autorais 

e a orientação é que deveriam expressar a opinião dos cursistas sobre os assuntos 

discutidos e sobre a pertinência do curso. As condições de produção leia-se, a pressão 

de ter o documento avaliado, pode envolver sobremaneira o autor do discurso, 

mostrando a existência de uma complexidade de questões ideológicas. Neste sentido, 

para analisar estes memoriais era necessário certa atenção para o fato de que o professor 

cursista, autor de determinado memorial, poderia ter apenas negociado, em seu discurso, 

os elementos abordados em uma determinada formação, conforme alertado por Carmem 

Oliveira e Evelyn Orrico (2005:80), sem necessariamente incorporar tal discurso em seu 

fazer pedagógico. Este fenômeno, na verdade, não está vinculado apenas aos 

documentos de avaliação. De acordo com Foucault, a prática discursiva e os poderes 

que a atravessam demonstram que existem variados mecanismos que controlam e 

regulam a produção dos discursos em nossa vida cotidiana: 

 

(...) em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 

têm por função conjugar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório (...) sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim não pode 

falar de qualquer coisa. (Foucault, 1996:8-9) 

 

Neste sentido é importante salientar que a característica “documento de 

avaliação” do memorial (e de autoavaliação, mesmo que informalmente) poderia se 

sobrepor à sua dimensão como instrumento de formação, ou melhor, como via de 

reflexão sobre os conhecimentos recentemente adquiridos.  
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 Outra questão que perpassa a análise dos memoriais diz respeito ao que está 

embutido no discurso dos cursistas, no sentido das interdições. No âmbito social temos 

regras morais e de convivência que produzem interdições, revelando o que Foucault 

(1996:9) chama de “tabu do objeto” (não temos o direito de dizer tudo); “ritual de 

circunstância” (não podemos falar de tudo em qualquer circunstância); e “direito 

privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala” (qualquer um não pode falar de qualquer 

coisa). Para o autor, estes três tipos de interdição se interpõem, formando uma 

complexidade de observações na formação do discurso. 

  As regras apontadas por Foucault estão intimamente conectadas às temáticas 

exploradas pelo curso GDE. No caso específico dos módulos que tratam de gênero e de 

sexualidade e orientação sexual, por exemplo, ficou claro o entendimento de alguns dos 

professores cursistas de que tais temas fazem parte do âmbito privado da vida das 

pessoas, não sendo assunto para se discutir publicamente, com pessoas desconhecidas. 

E que também não são assunto para discussão na sala de aula, mas sim, com 

“profissionais qualificados”, fora do contexto escolar. 

 De acordo com o Relatório de Avaliação dos Professores online (2006), o 

módulo sobre sexualidade foi o mais polêmico, o que causou maior debate e “sem 

dúvida, o módulo mais difícil de se trabalhar”. Os professores online apontaram uma 

forte influência do discurso religioso como um fator inibidor, tanto da discussão, quanto 

da compreensão, além de que alguns cursistas “não se mostraram muito abertos a 

refletir e a repensar conceitos”.  

 Também no Relatório de Orientação Temática (2006)24, foi apontado o tema 

abordado como estimulante da redução da participação dos professores cursistas no 

fórum de discussão. Foi relatado que alguns cursistas afirmaram não entender qual a 

relação de questões como homossexualidade, gravidez na adolescência, aborto, por 

exemplo, com a realidade da prática pedagógica. Tal observação sugere que, no 

entendimento do senso comum, tais assuntos estariam relacionados a determinados 

campos do saber. Em se tratando de professores, o tratamento desses temas no âmbito 

escolar seria tarefa daqueles ligados à área de biologia e, em outras instancias da vida 

social, seria área dos profissionais da psicologia.  

 No caso das temáticas tratadas pelo GDE, parte-se do pressuposto que estes são 

assuntos da alçada dos profissionais da educação de um modo geral, uma vez que a 

                                                 
24 Os relatórios dos professores online e dos orientadores temáticos não foram publicados. 
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tarefa de formação proposta pelo sistema escolar assume o envolvimento 

multidisciplinar de diversos campos do conhecimento, atuando diretamente com 

situações de preconceito e discriminação, dentro e fora da sala de aula. Neste caso, há 

uma desconstrução do senso comum, no sentido de que os temas de gênero e 

sexualidade não são “direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala”, ou seja, não 

é necessário dominar determinado sistema perito para se entender a desigualdade social. 

Mas é necessário que, neste caso, os sistemas peritos atuem produzindo o conhecimento 

positivado e que tais conhecimentos sejam apreendidos pela sociedade em geral, 

produzindo um processo dialético, onde a teoria influencia as práticas e vice-versa. A 

ponte para que tais conhecimentos sejam difundidos na escola e em outras instituições 

sociais, se inicia na atuação dos movimentos sociais, através da ação de representações 

identitárias que pressionam os setores governamentais por direitos e por igualdade de 

condições, enfim, protestam por políticas públicas inclusivas. Tais políticas na área de 

gênero e diversidade podem e devem atuar, sensibilizando a sociedade para serem 

traduzidos em “mecanismos” e “ações”, que visem combater crimes e eventos 

indesejados, como situações de violência, discriminação e preconceito de maneira geral.  
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Capítulo 4. Análise dos memoriais 

 

O estudo dos memoriais considerou a análise do discurso do cursista sobre as 

duas dimensões que compõem o processo formativo: o conteúdo temático, que parte do 

pressuposto da construção social da noção de gênero e a estratégia de ação do GDE, a 

metodologia de educação a distância. O objetivo foi perceber a recepção dessas duas 

novas dimensões de inclusão na atuação do professor cursista, investigando se a 

abordagem transversal das temáticas de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais, 

aliada à metodologia de estudo online, que convergiram em um conjunto de novas 

informações, provocaram reações nos cursistas e quais foram estas reações. 

As categorias utilizadas para a análise dos memoriais foram sendo definidas a 

medida que a leitura dos documentos foi avançando. Ela não tem necessariamente a ver 

com a forma que os cursistas organizaram seus textos, já que a escrita do memorial era 

livre, mas sim com os objetivos definidos para esta pesquisa. Para analisar a recepção 

do conteúdo, as categorias utilizadas envolveram quatro dimensões do impacto do 

estudo desses temas transversais e procuraram apreender (1) as reflexões dos 

professores sobre o papel da escola e do profissional da educação em meio a um 

contexto de mudanças; (2) as transformações na percepção sobre as relações de gênero; 

(3) a ação na escola a partir do GDE; e (4) as possíveis mudanças a notadas para além 

do ambiente escolar.   

Sobre a estratégia de ação utilizada no GDE, o foco de atenção foram as 

considerações dos professores sobre a educação a distância e sobre as diretrizes 

pedagógicas desenvolvidas para viabilizar o estudo dos temas a partir da realidade dos 

educadores na sala de aula.  

Os nomes dos professores cursistas foram alterados, mantendo assim o 

anonimato das contribuições. Os depoimentos foram incluídos neste texto exatamente 

como foram escritos pelos professores em seus memoriais, sem qualquer tipo de 

correção ou adaptação. 

É importante salientar que este trabalho não possui a inglória pretensão de 

esgotar as possibilidades de investigação contidas no material do curso GDE e, menos 

ainda, de homogeneizar a avaliação/apreensão dos cursistas que participaram da versão 

piloto, uma vez que, em função do tempo escasso disponível para a pesquisa de 
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mestrado, foi delimitado um recorte para a investigação dentro do universo de 

professores matriculados.  

 

 4.1. Conteúdo temático 

 

4.1.1. Sobre o papel da escola e do educador 

 

A escola tem hoje um papel muito importante colaborando para a 

transformação da sociedade. Cada vez tenho mais a certeza do meu 

compromisso como educadora e do compromisso da escola em ser um 

espaço igualitário que promova a formação de cidadãos que valorizem 

e respeitem as diferenças sejam elas quais forem. (Paula/Niterói) 

 

A respeito dos papéis desempenhados pela escola e pelo educador, cujas 

interações se apresentam como um sistema em crise, na visão de Bourdieu e Giddens, 

os professores mostraram que realmente se sentem inseguros e em dúvida, quando o 

assunto abordado na escola era diferente dos temas de suas disciplinas de formação, e 

quando o propósito era discorrer sobre o papel da escola e deles próprios no processo de 

formação de uma sociedade mais igualitária, democrática e reflexiva.  

Apesar desta não ter sido uma questão explicitada no formulário norteador do 

memorial, os educadores abordaram o assunto de forma recorrente em seus textos. Dos 

60 memoriais analisados, 49 apresentaram reflexões sobre o papel da escola e do 

educador, sendo mais comum uma estrutura de análise que começava por uma reflexão 

sobre o impacto das temáticas do curso GDE nas práticas pedagógicas cotidianas e, em 

seguida, a conclusão de que, com essas mudanças, a escola poderia ter um melhor 

desempenho em sua função social. Entretanto, em tais relatos, os professores 

reconheceram que não é tarefa fácil refletir sobre a questão de forma qualificada, e que 

isto se deve ao fato de não disporem de um espaço periódico de troca de informações e 

de discussão de suas práticas, e afirmaram que sentem falta deste momento com outros 

educadores. A questão da formação permanente dos profissionais da educação foi mais 

um assunto bastante atrelado à reflexão sobre a práxis pedagógica e sobre a escola. Foi 

recorrente a especulação de que o sistema educacional deve instituir um programa de 

formação continuada, planejado com base em avaliações periódicas da atuação do 
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professor. Alguns educadores reconheceram que se ressentem “da exclusão do professor 

no planejamento da educação” já que estão “na linha de frente do processo educativo” 

(Ana/Niterói). Neste sentido, surgiu um depoimento interessante, que nos reporta à 

teoria de Foucault sobre as interdições de discurso presentes na sociedade: “(...) 

costumo dizer que a educação não é só para intelectuais, mas sim para aqueles que 

buscam a educação como uma necessidade de vida e sabem utilizar dela com sabedoria” 

(Antônio/Salvador). Este professor não se referiu especificamente aos temas de gênero e 

diversidade, mas de uma forma mais globalizante, da educação, assunto do qual ele é 

especialista.  

A questão do currículo escolar, sua construção e encaminhamento, também 

esteve presente nas reflexões dos professores. De fato, o currículo reflete as escolhas 

legitimadas pela sociedade do que deve ou não ser transmitido para as futuras gerações, 

e se configura como base para o processo de sensibilização de estudantes, para o 

conhecimento e o exercício de seus direitos e deveres como cidadãos (Rocha & 

Trindade, 2006:57). Neste sentido, a participação do professor na escolha, seleção e 

organização dos temas que podem integrar e interagir com o planejamento curricular é 

requerida, compondo um processo simbiótico de reflexão sobre as práticas, sobre o 

fazer pedagógico e o conhecimento científico, que também se alimenta das relações 

sociais nas diversas instâncias institucionais.  

O currículo manifesto, que está presente nos planos de ensino, cursos e aulas 

está estreitamente articulado com o currículo oculto, que, como apresentado por 

Giddens (1991), representa a dimensão ideológica de práticas que não estão explícitas 

no currículo formalizado. Nesta relação manifesto/oculto podem circular ideias que 

reforçam comportamentos e atitudes que implícita ou explicitamente podem interferir, 

afetar, influenciar e prejudicar a aprendizagem escolar dos estudantes. Essas ideias 

podem transmitir preconceitos, intolerâncias e discriminações de classe enraizadas, e 

que estão ligadas às relações de gênero, orientação sexual, raça, além de classe, religião 

e cultura. Neste sentido, os professores demonstraram em suas reflexões que o material 

didático com o qual trabalham nas escolas não contempla a diversidade presente na 

sociedade brasileira, e que o currículo formal contém lacunas no que se refere às 

referências desta diversidade, o que compromete a formação, o fortalecimento e a 

constituição da autoestima de meninos e meninas:  
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Outra preocupação que nós professores devemos ter é a de perceber a 

questão do gênero existente na escola, buscando evitar a sua 

perpetuação, para isso se faz necessário ter cuidado com o currículo 

escolar, com a escolha dos livros didáticos e evitar comportamentos, 

ações e linguagem sexista. (Evandro/Salvador) 

 

 A respeito da percepção de que comportamentos preconceituosos e visões 

equivocadas influenciam na constituição da autoestima dos sujeitos, um professor 

relatou que, durante o curso, por vezes ficava irritado com determinados cursistas no 

fórum de discussão GDE que, segundo ele, sempre procuravam demonstrar que os 

grupos homossexuais, afrodescentes e indígenas eram sempre “tratados como 

coitadinhos”. Após alguns dias, analisando mais detidamente as diferentes questões 

postadas no fórum, observou: 

 

A princípio ficava indignado quando lia suas contribuições e, só quase 

no final do curso, percebi que o participando estava tentando era 

mostrar que a auto-estima é uma questão que deve ser trabalhada 

constantemente e prioritariamente. Durante todo o curso essa foi a 

descoberta que mais me motivou a tornar constante as discussões 

sobre gênero e diversidade. Pois, a valorização da auto-estima tem 

ajudado não só a mim, mas principalmente aos meus alunos de quem 

tenho exigido a valorização de suas experiências pessoais, 

independentemente de seu gênero, sexualidade ou etnia. 

(Carlos/Maringá) 

 

Sobre a proposição do GDE de que a escola é o lócus ideal para se lidar com as 

temáticas de gênero e diversidade, os professores majoritariamente concordaram, mas 

alguns se mostraram receosos por achar que não têm competência para tratar desses 

assuntos “como um especialista”. Neste sentido conclui-se que o GDE teve uma 

importância significativa ao sensibilizar os educadores para as temáticas, mas que são 

necessárias ações permanentes e efetivas no ambiente escolar para que o assunto não 

silencie.   

De fato, diversos professores reconheceram que a escola é o espaço onde a 

diversidade presente na sociedade se espelha e, contraditoriamente, onde se encontram 

práticas docentes discriminatórias. Entretanto, conforme recorrentemente relatado, por 
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falta de uma visão mais ampla dos temas, os educadores geralmente não percebem esse 

desacordo. Neste sentido, uma professora comparou a escola com um grande laboratório 

“um grande objeto de estudos que devemos aprender a ter um olhar diferenciado, um 

olhar que a cada dia mais possamos incluir meninos e meninas, plantando sementes para 

um futuro próximo, construindo uma sociedade mais justa e mais igual” (Carmem/Nova 

Iguaçu).  

Sobre o desconhecimento das temáticas transversais e a desarticulação dos 

professores no ambiente escolar, uma professora afirmou que “não atribuía tamanha 

responsabilidade à escola em relação à convivência harmônica da diversidade e dos 

gêneros” (Ana/Nova Iguaçu). Outra educadora reconheceu que “A diversidade na escola 

é de suma importância”, e que em sua larga experiência vem observando o despreparo 

dos educadores de modo geral, o que “culmina em um descompromentimento tanto da 

parte dos professores, quanto da parte da equipe diretora”. E continuou afirmando que: 

 

(...) as escolas estão muito abandonadas. Os professores não tem 

espaço de trocas, de planejamento coletivo. Cada um desenvolve a sua 

disciplina da maneira que achar mais conveniente, não existe um 

movimento coletivo na escola, um projeto pedagógico construído e 

abraçado pela equipe da escola. Conversas informais entre professores 

nos intervalos das aulas e nos corredores demonstram despreparo para 

lidar com os temas relacionados à sexualidade, posturas 

preconceituosas para com a gravidez na adolescência, 

homossexualidade, etc. (Nara/Niterói) 

 

Ainda a respeito do despreparo do sistema de ensino para tratar sobre os temas 

da diversidade e, sobre a falta de uma discussão mais aprofundada sobre tais assuntos 

no cotidiano escolar, houve relatos de professores que passaram a questionar os murais 

da escola, afirmando que é comum encontrar cartazes sobre o Dia Internacional da 

Mulher, o dia da Consciência Negra e, no entanto, estas preocupações/discussões ficam 

circunscritas apenas ao período que aquela data comemorativa é festejada. Este 

despreparo está diretamente ligado à questão do material didático, como reflete uma 

professora de Niterói/RJ, ao relatar que para abordar determinados assuntos em sala de 

aula são necessários materiais de apoio, o que ela chamou de “instrumento de ligação 

entre o tema e o momento adequado”. Para que o professor possa utilizar com 
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desembaraço tais materiais, é necessário que antes de qualquer coisa ele tenha acesso e 

possa escolher entre um leque de possibilidades. Neste sentido, ela, que afirmou ter 

larga experiência em sala de aula, percebeu no GDE que “há muito o que ler, ver, 

analisar, adaptar para uso” e que compreendeu, especificamente nas discussões do 

fórum, a dificuldade que outros professores têm para acessar e selecionar este material 

de apoio. A professora afirmou ainda que “o GDE indicou diversos caminhos e 

saberemos escolher o que mais se adapta à nossa comunidade escolar para seguir com 

firmeza e convicção” (Carmem/Niterói). Outra professora continuou ponderando que 

cada escola deveria ter uma videoteca e outras fontes de mídias com títulos selecionados 

pela equipe, dando oportunidade para o professor se preparar e programar a sua aula 

utilizando este recurso. Neste caso o educador teria a oportunidade de assistir ao vídeo 

previamente, já que, segundo relatado, há ocasiões em que o professor assiste à 

gravação pela primeira vez junto com os estudantes, o que por vezes pode se 

transformar em um revés, no caso do conteúdo não ser exatamente o que o professor 

imaginou. 

Uma professora identificou que os conflitos e as tensões entre escola, professor 

e estudantes abordadas no material e nas discussões levantadas pelo curso estão 

presentes em seu cotidiano, mas acrescentou que as questões de gênero, sexualidade e 

igualdade étnico-racial são temas “ignorados ou reforçados como uma coisa natural pela 

escola”. Ela afirma ainda que a escola “tenta intimidar a reflexão, o que foi conseguido 

por muito tempo e ainda continua nas maiorias das instituições educacionais, usando um 

discurso de que é melhor deixar como está evitando criar choque na sociedade” 

(Paula/Dourados). O depoimento de outra professora de Nova Iguaçu corrobora esta 

constatação, e descreve sua relação com a direção da escola: 

 

Já quando o assunto é a promoção da igualdade étnico-racial e a 

sexualidade, praticamente é vetada. (...) não concordam, acham que 

não há discriminação racial, sexual, e se mostram constrangidos aos 

falarem sobre o assunto. Colocam que os negros também são 

preconceituosos, quando chama alguém de branquelo ou transparente 

não são processados e os homossexuais são agressivos e não respeita 

ninguém. A escola coloca que esses assuntos são de responsabilidade 

de psicólogos (...) (Isabel/Nova Iguaçu) 
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Outros educadores afirmaram que a partir de sua participação no curso, 

começaram a refletir mais sobre a qualidade das interações e o tipo de educação que a 

escola oferece atualmente, e que o estudo empreendido no GDE foi importante porque 

provocou, segundo o depoimento de uma professora, “uma reviravolta” na sua cabeça 

sobre sua atuação na sala de aula. Um professor afirmou que a proposta dialógica do 

curso também ajudou que ele compreendesse que seu papel não é o de “dono da 

verdade, o ser inatingível, o poço de sabedoria ou aquele que não tem mais nada para 

aprender, mas o(a) intermediário(a)/intermediador(a) nos debates que promovem afim 

de trocar ideias e experiências” (Carlos/Porto Velho). Outra professora dissertou mais 

sobre o tema, afirmando que o curso a alertou sobre a necessidade de revisão constante 

de seus conhecimentos: 

 

(...) tive uma oportunidade maravilhosa de refletir sobre a minha 

responsabilidade como educadora, sobre o quanto meu trabalho é 

social. Ajudou-me a descobrir o quanto preciso buscar conhecimentos 

e a estudar e a perceber o quanto é indispensável o trabalho de 

“desconstrução” dos conceitos incorretos, para a reconstrução dos 

mesmos de forma mais madura e consciente. (Edna/Salvador).  

 

Ainda refletindo sobre o papel do educador: 

 

Nós estamos em uma profissão que não é nos permitido errar, pois 

lidamos com pessoas o tempo todo e como costumo dizer, um 

profissional do nosso ramo mal informado (mal preparado), pode 

acabar com a “mente” de 50 almas. (...) Por isso temos que ter a 

certeza de que estamos fazendo bem feito, e para isso, temos que 

buscar nos aprimorarmos, lermos muito. (Lauro/Dourados) 

 

Alguns professores relataram que, quando souberam da oferta do curso GDE, 

imaginaram o quanto era difícil pensar nestes assuntos polêmicos, e que por isso 

ficaram muito na dúvida se participariam ou não. Uma professora, em especial, revelou 

que ao ver o cartaz do GDE comentou com seus colegas que o curso parecia uma 

“reunião de questões diversificadas e polêmicas, que era juntar gênero, sexualidade e 

preconceitos de inúmeros fatores, como etnia e cor da pele”. A professora afirmou 

ainda: 
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Apesar de estarmos em um estado tão rico em diversidades e 

desejamos inserir estes assuntos em nosso dia-a-dia, nas nossas salas 

de aula, mas sempre achei que tudo era ainda muito pouco para 

chegarmos a um objetivo claro e preciso que desfazer todo tipo de 

imposição da sociedade bem como o preconceito que atinge a muitas 

classes. (Isabel/Salvador) 

 

Este relato da professora Isabel nos faz pensar no seu desencanto com a 

realidade escolar, uma vez que percebia as situações de preconceito, mas não acreditava 

na efetividade de ações intervencionistas, pois na sua percepção as ações dos 

professores e da escola parecem “vazias e inócuas”. Ela contou que geralmente os 

professores não participavam efetivamente dos treinamentos/eventos promovidos pela 

secretaria de educação, e tudo contribuía para que ela mesma não se motivasse a rever 

suas posições. A professora Isabel/Salvador relatou ainda que sua visão se ampliou, e 

que ao concluir o curso ela se coloca como multiplicadora dos conceitos que estudou. 

Como dito, a conclusão de que a educação continuada pode ser o caminho para 

a revisão do papel do educador e da escola foi recorrente. Muitos professores afirmaram 

que sentem falta desta “atualização” em suas práticas, como no depoimento abaixo: 

 

Faz-se necessário uma educação continuada de maior envergadura 

para professores/as que devem buscar reflexão permanente quanto ao 

seu papel ético na formação dos estudantes pois têem papel 

fundamental no combate a toda forma de discriminação (...) a 

educação precisa colocar-se como agente de mudança onde homens de 

mulheres sejam vistos como iguais, com os mesmos direitos e as 

mesmas condições, desfazendo a divisão de ocupações e estimulando 

a criatividade e não a hierarquia. (Luciana/Salvador) 

 

Um relato de uma professora comparou os novos conhecimentos adquiridos 

com uma bússola, que norteia e orienta. Ela afirmou que a participação no fórum de 

discussão e os depoimentos dos colegas a despertaram para o fato de que as temáticas 

de gênero e diversidade necessitam de profunda análise, reflexão e ação, 

fundamentalmente pelos educadores, enquanto formadores de cidadãos críticos e 

atuantes e, acima de tudo, cientes de suas responsabilidades e do papel que 
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desempenham na sociedade. Prossegue afirmando que muitas foram as declarações que 

a conduziram a repensar a sua prática pedagógica e a constatar o quanto esta prática era 

frágil e preconceituosa, principalmente os depoimentos que denunciavam casos de 

preconceito, que até então não tinham provocado sua reflexão, como “xingamentos e 

expressões do dia-a-dia: é negra, mas é bonita, preto de alma branca, ali seguem um 

homem e um negro, etc.” e concluiu: 

 

Certamente o que mais me incomodou, não foi simplesmente o fato 

de, durante toda a vida, ter ouvido tais expressões, mas a naturalidade 

com quê, durante todo este tempo, eu lidei com as mesmas; por vezes, 

até repetindo alguns bordões, como se fosse uma atitude inocente. 

(Gisele/Porto Velho)  

 

Conforme explicitado, foi recorrente a reflexão sobre a escola enquanto espaço 

de recursos para proporcionar uma visão crítica da sociedade aos indivíduos. E, neste 

sentido, os professores levantaram a questão da percepção das famílias sobre a educação 

que deve ser efetivada pela escola. Um professor, afirmou que: 

 

A sociedade e a família esperam da escola um tipo de educação que 

leve os educandos a seguirem as determinações pré-estabelecidas, 

entretanto percebo ser a hora da escola rever seus ensinos no sentido 

de estimular uma nova visão mais ampla que a mudanças de valores 

em favor de uma sociedade livre de discriminações, preconceito, 

racismo, etc. (Evandro/Salvador) 

 

O professor Evandro aborda uma questão importante que nos remete ao quanto 

as discussões sobre gênero e diversidade são embrionárias na sociedade de modo geral. 

O quanto deve ser investido para que os sistemas peritos, diga-se, o conhecimento 

científico produzido sobre tais assuntos e as reivindicações de grupos identitários 

alcancem o cidadão. É fato que o curso GDE e as iniciativas correlatas certamente se 

configuram como disparadoras desta disseminação do conhecimento, e que podem 

produzir resultados positivos em um futuro próximo. No caso do GDE, especificamente, 

pois tem como público-alvo educadores em ação, o que pressupõe uma multiplicação 

explícita desses novos conceitos. Também pelo fato mais geral de que estes mesmo 

educadores são pais, mães, filhos, amigos etc. Enfim, interagem em sociedade em várias 
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instâncias, podendo atuar também informalmente (de forma implícita) nesta nova 

perspectiva, como relatado pelos professores em seus memoriais e que será abordada 

adiante. 

Neste sentido, uma professora reconheceu que a partir do GDE, revisou a sua 

prática docente, pois “me levou despercebidamente estar atuando como multiplicadora 

do referido projeto (GDE)25” Ela afirmou também que, por este motivo, vem recebendo 

convites de outras professoras e de colegas do curso de graduação da UFBA26, 

desejando conhecer e discutir os conteúdos do curso e sua utilização em sala de aula. 

Outro professor relatou que passou a perceber a escola como “local ambíguo”, 

no sentido de que “reproduz as mazelas sociais e ao mesmo tempo é espaço de 

transformação social”. Neste caso, a percepção de que a escola é reprodutora, como 

afirma Bourdieu, é ao mesmo tempo refutada, quando o professor percebe que é 

também espaço de transformação. O mesmo professor completa sua análise, 

esclarecendo que “a escola pode não pode ser a única responsável pelas transformações 

na sociedade, por outro, reconhecemos que sem ela essas transformações não virão” 

(Antonio/Salvador).  

Os professores também chamaram a atenção para o fato de que antes do curso 

tinham dificuldades para elaborar propostas político-pedagógicas e que o GDE ajudou a 

compreender melhor o papel destas ações, inclusive na fundamentação destas propostas. 

Muitos afirmaram que compreenderam melhor seus papéis, enquanto agentes públicos, 

e que por isso podem contribuir para a promoção da escola pública de modo geral, e por 

consequência a melhoria da vida das pessoas que dela se beneficiam. 

Também foi recorrente a percepção de que os educadores não são reconhecidos 

pelo Estado e pela sociedade como deveriam. No que tange à questão salarial, de acordo 

com pesquisa da UNESCO (2009), o Brasil apresenta um quadro de desvalorização 

acentuada das carreiras ligadas à educação, principalmente com relação aos professores 

de ensino fundamental. O salário médio do professor brasileiro é o terceiro mais baixo 

de um total de 38 países desenvolvidos e em desenvolvimento, os professores se 

ressentem de reconhecimento em função do seu papel enquanto agente de mudança 

social: 

 

                                                 
25 Minha observação em função do contexto da frase. 
 
26 Universidade Federal da Bahia. 
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Nós profissionais da educação deveríamos ser mais reconhecidos pelo 

papel que desempenhamos não só como educadores, mas também pela 

responsabilidade que temos e por sermos protagonistas das mudanças 

das quais depende a construção de um novo tempo para a sociedade. 

A formação de profissionais reflexivos é uma necessidade que se faz 

presente na comunidade educacional, pois são esses profissionais que 

ao mesmo tempo, reflete os conhecimentos sociais e contribui para a 

consolidação dos mesmos. (Antônio/Maringá) 

 

Nesta análise sobre o papel da escola e do educador, a partir da fala dos 

professores, foi possível apreender que muitos não têm uma noção da amplitude da 

função social que o Estado tem depositado na ação docente e na escola. É evidente que 

o professor valoriza a sua participação na formação das crianças e dos jovens, mas não 

tem a dimensão da importância da formação geral que se espera dele. Há uma lacuna 

entre o esperado e o executado, confirmando que a formação básica e a continuada do 

educador realmente não anda em sintonia com as teorias e mesmo a legislação acerca da 

função da educação e do fazer pedagógico. 

 

 

4.1.2. Percepção sobre as relações de gênero  

 

Este curso veio preencher uma lacuna que nem eu mesma sabia que 

existia em minha experiência como educadora e também em minha 

vida pessoal, uma vez que abordou os temas tratados com 

profundidade, nos levando a refletir e reaver os nossos conceitos pré-

existentes, colocando os/as cursistas em contato uns com os outros da 

mesma área de atuação, nos levando à uma reflexão conjunta voltada 

para a melhoria do ensino e da realidade escolar. (Luciana/Porto 

Velho) 

 

O curso GDE, produto de uma articulação de documentos, incluindo o I Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (2004) que aponta uma série de políticas 

educacionais para a igualdade de gênero, tem como pressuposto a ideia de que a 

inclusão de uma perspectiva de gênero, raça e etnia, orientação sexual e sexualidade nos 
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processos educacionais, formais e informais, viabiliza a construção de um sistema 

educacional coeducativo27. Esta proposta revista de transformação da educação 

brasileira, atualmente, se baseia no fato de que a escola é também reprodutora de 

desigualdades, diferenças e distinções. A escola moderna ocidental tem em sua 

organização a premissa da separação. Portanto, distingue meninos de meninas, adultos 

de crianças, ricos de pobres e, de variadas maneiras, a sociedade corrobora esta 

separação que atua diretamente na formação de homens e mulheres. A resignação da 

sociedade hierarquizada e desigual que, de maneira geral, é reproduzida inicialmente 

pelas famílias, encontra na escola tradicional espaço frutífero para se desenvolver 

submissa, uma vez que a educação escolar trabalha com as crianças as “maneiras 

corretas” de se movimentar, de se comportar, de se expressar etc. No entanto, Guacira 

Louro destaca que os sujeitos não são sempre receptores passivos de imposições sociais 

“ativamente eles se envolvem e são envolvidos nessas aprendizagens – reagem, 

respondem, recusam ou as assumem inteiramente” (Louro, 1997:61). 

A partir deste pressuposto, a emergência de uma realidade escolar, que reflita e 

promova uma política educacional igualitária, poderia ser o caminho para a promoção 

de uma convivência de respeito à diversidade presente na sociedade e na escola. O 

respeito à diversidade entre as identidades que estão dispostas no ambiente escolar, a 

partir das relações de gênero e de raça-etnia, além das orientações sexuais dos 

indivíduos que perpassam o cotidiano da educação, configuraria o melhor sentido da 

coeducação nos dias atuais. O objetivo principal da coeducação atualmente é a 

promoção de um modelo cultural que não só apoia a existência de diferenças, mas 

também é construído como uma forma de universalizar comportamentos e capacidades 

que foram inicialmente consideradas próprias de grupos específicos (Subirats, 1998 

apud Auad, 2004). O objetivo então é universalizar as diferenças, assim como a 

igualdade, a partir das práticas escolares. Neste sentido, a igualdade e a diferença seriam 

elementos atuantes na escola, juntos e em oposição às desigualdades provocadas pelas 

relações de gênero, raça e etnia e orientação sexual (Auad, 2004).  

O ideal da escola coeducativa, guiada por políticas educacionais igualitárias, 

precisa ser discutida e trabalhada pelos professores, visando o combate das práticas 

diferenciadas por sexo, gênero, raça e etnia na escola, que hierarquizam as diferenças 
                                                 

27 Entendido aqui como uma releitura, de forma ampliada, do conceito proposto pelo Manifesto dos 
Pioneiros da Educação, de 1932. Conforme explicitado na página 37 deste trabalho, o documento sugeria 
uma série de reformas da educação. Naquele contexto, a coeducação dizia respeito à mesma educação 
para meninos e meninas na escola, sem diferenciações por sexo. 
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que constituem as desigualdades. Também são imprescindíveis os momentos de 

questionamentos que promovam a reflexão e a redefinição de conhecimentos e valores 

presentes no contexto educacional, no material didático e na interação entre professores, 

estudantes e a comunidade escolar de maneira geral. Neste sentido, a análise dos 

memoriais do curso GDE mostrou que houve um momento interessante de 

questionamentos e reflexões sobre as desigualdades presentes na práxis escolar. 

A respeito das relações de gênero e diversidade28, grande parte dos professores 

e professoras afirmou que não tinha conhecimento prévio qualificado sobre os conceitos 

abordados. Também foi recorrente o sentimento de admiração com o estudo de 

concepções como a construção social do gênero, da hierarquização e a consequente 

produção da discriminação, da desigualdade social e de oportunidades e da violência de 

gênero. Alguns educadores relataram que a abordagem do conteúdo, que trabalhou a 

desconstrução de verdades - circunscrevendo a legitimidade dessas verdades à ação da 

cultura -, foi bastante esclarecedora.  

A equidade de gênero foi um assunto abordado com frequência pelos 

professores nos memoriais. Temas como a divisão sexual do trabalho e a violência de 

gênero causaram impacto, e mexeram com as noções preestabelecidas das professoras e 

dos professores que tiveram seus memoriais analisados.  

Os relatos de revisão de práticas e de posicionamentos pessoais foram diversos. 

Dos 60 memoriais analisados, 53 continham relatos de que o estudo dos conteúdos de 

gênero e diversidade étnico-racial mexeu com suas convicções e certezas acerca das 

relações entre as pessoas, em variados âmbitos da vida social. A partir daí se se 

confirma que muitos professores não reconheciam como práticas discriminatórias 

determinadas condutas no seu dia-a-dia, seja como profissional ou como cidadão. Os 

professores relataram a percepção de que reconhecer as discriminações e os 

preconceitos vividos pelos estudantes no âmbito da escola, a partir das relações de 

gênero, pode ser um dos primeiros passos para o entendimento acerca dos processos 

produtores de estereótipos. E, “Sendo gênero uma categoria relacional, há de se pensar 

sua articulação com outras categorias durante as aulas (...), porque gênero, idade, força e 

habilidade formam um ‘emaranhado de exclusões’ vividos por meninas e meninos na 

escola” (Sousa & Altmann, 1999:56). Neste sentido, os educadores refletiram sobre 
                                                 

28 Situo a diversidade (envolvendo sexualidade e raça/etnia) neste tópico porque uma das diretrizes do 
projeto GDE era que ele deveria articular os temas, tratando de maneira transversal as temáticas de 
gênero, sexualidade e orientação sexual e relações étnico-raciais. Desta forma, em alguns discursos esses 
conceitos estão atrelados, não sendo possível, nem desejável, desarticulá-los. 
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estes conhecimentos associados à prática diária no trato com os estudantes, como no 

caso de um professor de educação física:  

 

Nunca tinha pensado em como o gênero influencia na vida das 

pessoas. Por exemplo a questão de homens e mulheres nos esportes. 

As questões raciais nos esportes, especialmente no futebol. Esportes 

de homens, esportes de “negros” e esportes de “brancos”; esportes 

para “ricos” e esportes para “pobres”, entre outros. (Carlos/Salvador) 

 

Também foi citado o fato de que professoras e professores tinham a impressão, 

antes de começar o curso, que já sabiam tudo sobre os assuntos abordados pelo GDE, 

pois são “temas corriqueiros no dia-a-dia”. Entretanto, alguns professores demonstraram 

que tiveram esta primeira impressão reformulada, e houve relatos de que, na verdade, 

estavam diante do desconhecido; de novas informações: “surpreendi-me com a 

apresentação dos temas, (...) a impressão é que eu conhecia tudo, não havia mais nada a 

saber, a inovar”, mas que, paulatinamente, as opiniões foram mudando. Esta mesma 

professora continua, afirmando que não admitia a linguagem inclusiva usada nos textos, 

mas, ao escrever o memorial, já se sentia bem ao ouvir “Bom, dia a todos e todas”, pois 

agora lhe soa “menos machista e parece que o contexto eleva a mulher, concedendo 

uma oportunidade de ser vista, lembrada e citada” (Edna/Maringá). 

Outra professora relatou que o curso ajudou a esclarecer os porquês dos 

acontecimentos que ela presencia o tempo todo em sua relação com os estudantes. E 

segue afirmando sempre se sente perdida e insegura com relação aos casos que 

acompanha na escola, principalmente com as questões de “gravidez na adolescência, 

sexualidade e discriminação”. E completa: 

 

Os fatos que os professores se deparam quase todos os dias são 

exatamente a gravidez na adolescência, colegas de pele e olhos claros 

se colocando superiores aos de escura e cabelos crespos, quando a 

moça ou rapaz é meio trejeito. (...) certo dia a aula transcorria dentro 

da normalidade quando a adolescente mexeu em seu material e tudo 

caiu no chão e os preservativos (camisinhas), também os colegas 

fizeram o maior barulho por conta disso, apesar da maioria já 

conhecerem. (Gisele/Dourados) 
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Considerando a “opção” pelo silenciamento em situações de preconceito e 

discriminação, no ambiente da sala de aula, alguns professores afirmaram que os temas 

abordados pelo GDE “mexem e remexem com a estrutura quando ainda não nos 

sentimos seguros para falar sobre o assunto” (Ana/Nova Iguaçu). Desta forma, os 

professores relataram que era preferível “desviar ou disfarçar”, “mudar de assunto”, 

“fingir que não está acontecendo”, “dizer que é problema da família”, “se calar”. E 

continuam afirmando que em sala de aula presenciaram situações de violência, com 

estudantes que se agrediam verbalmente e fisicamente, sem nenhuma providência deles 

próprios ou da escola para fazer daquele caso uma situação de aprendizado e/ou de 

conscientização. Nesta mesma linha, uma professora constatou que os preconceitos nas 

relações de gênero, particularmente no que diz respeito às mulheres, está fortemente 

arraigada nos indivíduos, e atentou para o fato de que é “uma luta diária para nós 

mulheres, com nossos companheiros, uma vez que nos submetemos a situações que 

anteriormente nossas mães e avós e até hoje muitas mulheres se submetem. Neste 

aspecto penso não ser uma luta de superioridade, mas de valorização enquanto cidadã” 

(Nara/Porto Velho) 

Uma professora escreveu: “A diversidade (...) existe para dar mais colorido à 

vida, torná-la, sobretudo mais interessante. Contudo, juntamente com ela somos 

obrigados a sentimentos adversos a alegria e ao prazer que as diferenças podem nos 

proporcionar (...) sentimentos esses que causam sofrimentos terríveis para as vítimas” 

(Edna/Salvador). Este depoimento chama a atenção por considerar o componente 

“sofrimento”. Em última instância, é este o sentimento, ao lado da indignação, que as 

pessoas que sofrem e percebem a discriminação apresentam.  

Ainda com relação à ideia de sofrimento, a constatação de que grupos 

marginalizados são “vítimas” de um processo de desumanização e, enquanto “não 

humanos”, podem ser ridicularizados ou tratados de forma desigual, pode ser observada 

a partir do relato abaixo: 

 

Percebemos que qualquer forma de discriminação faz o ser humano 

sofrer, que não sofre apenas o discriminado/a, sofre também a família, 

principalmente quando jovem possui uma orientação sexual “diferente 

dos padrões considerados normais” para a sociedade. A escola é o 

local ideal, para lutar pela superação nossos preconceitos fazer 
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avançar na perspectiva de uma sociedade verdadeiramente 

democrática. (Antonio/Dourados) 

 

Algumas professoras relataram que estudar as relações de gênero e desconstruir 

certezas não foi tarefa simples. E reconheceram que estão submetidas a anos de silêncio 

e submissão. 

 

(...) discutir a questão Gênero e Diversidade para mim não foi tarefa 

muito fácil frente ao preconceito tão presente em toda a nossa 

caminhada de vida, em casa, na rua, no meio em que vivemos, na 

igreja etc, e mesmo na escola nos deparamos com tal discussão, mas 

que fica na mesma sem agirmos com questões levantadas até por 

educadores. Calamo-nos porque é mais fácil aceitar do que mudar a 

realidade tão penosa para muitos que sofre discriminação. 

(Isabel/Dourados) 

 

Alguns educadores também asseguraram que nunca tinham atentado para a 

ação da cultura na assimetria entre homens e mulheres na sociedade. Um professor 

confirmou que não considerava “a força dos elementos culturais nas afirmações do 

poder masculino”. Outro declarou que antes do GDE não fazia distinção entre o sexo 

biológico e o gênero, e seguiu comentando que a compreensão sobre a identidade de 

gênero e a busca pela igualdade de direitos e oportunidades, permitiu que ele passasse a 

respeitar os travestis e transexuais. E completou: 

 

Estudando os textos, pude me apropriar destas ideias e entender como 

as circunstâncias históricas e culturais reforçam uma hierarquia que 

favorece o poder masculino, branco, heterossexual e incidem nas 

definições dos papéis sociais para homens e mulheres, reforçando as 

desigualdades e estereótipos. (Mario/Dourados) 

 

Outro professor mostrou como se dá, em seu entendimento, a diferença entre 

meninos e meninas em sua sala de aula, levando em conta a crença estereotipada de que 

meninas são mais quietas enquanto meninos são mais “bagunceiros”: 
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Temos certos pensamentos a respeito da superioridade masculina que 

se encontra na escola em que vivemos hoje, um deles é demonstrado 

na seguinte situação quando uma menina tem certa facilidade em um 

dado conteúdo ela faz e fica quieta esperando os outros alunos e 

alunas terminarem e se houver perguntas referentes ao assunto ela não 

interferem menosprezando o companheiro de sala, enquanto alguns 

alunos, que por terem mais facilidade na compreensão, terminam as 

atividades, conversam o tempo todo de maneira que prejudica seus 

companheiros de sala. (Mário/Dourados) 

 

O professor Mário/Dourados e outras professoras refletiram sobre a articulação 

das desigualdades, como é o caso das mulheres negras. Uma professora em especial 

disse que passou a observar no ambiente escolar, precisamente nas relações na sala dos 

professores, como a prática e a dinâmica da discriminação e do preconceito, estão 

enraizadas na escola provocando práticas “escandalosamente excludentes, como no caso 

da mulher negra que está mais vulnerável a diversas formas discriminatórias” 

(Carmem/N. Iguaçu).   

Neste mesmo sentido, um professor associou ainda a situação das mulheres 

com a realidade das mulheres indígenas, acentuando a violência e a subordinação: 

“destaco a dificuldade das mulheres indígenas, da ocorrência de violência nas aldeias e 

dos movimentos sociais indígenas no combate a subordinação". (Ivo/Salvador) 

Outras narrativas dão conta da percepção da discriminação de gênero ao longo 

da vida, no caso de uma professora, a articulação de categorias do preconceito foi entre 

ser mulher, negra e ter, naquele momento, a condição de separada do marido: 

 

(...) percebi que fui discriminada dentro da escola por ser mulher, 

separada e negra, e fui para assumir um cargo de confiança, superei e 

mostrei que eu fazia a diferença, algumas coisas é impossível dizer 

que o tempo apaga, acho que para quem faz, mas não para quem 

passa. (Paula/Maringá) 

 

As professoras narraram em seus memoriais fatos que consideraram marcantes, 

mas que por vezes nunca tinham sido verbalizados, já que, até então, os professores não 

haviam identificado local propício para tais discussões. Uma professora relatou uma 
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experiência traumática, a partir da qual sempre se manteve afastada dos colegas de 

escola quando era estudante: 

 

Este curso, fez várias lembranças do passado voltar. Como um colega 

da 1ª série, também bagunceiro, foi colocado ao meu lado, por eu ser 

quieta e ele não quis por eu ser preta e fedorenta. (Isabel/N. Iguaçu) 

 

Também foram relatadas as repressões no âmbito da família, majoritariamente 

no caso das mulheres, que narraram vários casos e afirmaram que a reflexão sobre tais 

situações em suas vidas tem ajudado a relativizá-las, e a não reproduzir o discurso de 

suas mães, por exemplo. Em um desses casos, a professora apontou: 

 

Desde criança sempre tive a mania de sentar com as pernas em cima 

da cadeira. Minha mãe tentava reprimir este comportamento dizendo 

que “menina não senta com a perna pra cima”. Achei que era por 

causa das saias e passei a usar calças e bermudas. (Paula/N. Iguaçu) 

 

Em outro caso, a professora revelou a violência que sofreu durante sua 

infância, em função de seus gostos e escolhas de jogos e brincadeiras: 

 

(...) sempre gostei de brincar de bola com os meninos, e que a bola era 

coisa de menino, aí já começa o que brincadeira de menina e 

brincadeira de menino, fui jogar uma pelada com meus primos, não 

via nada demais, quando tínhamos praticamente a mesma idade, entre 

8 à 10 anos, quando minha mãe me procurou junto com as meninas, só 

que eu estava com os garotos, levei umas boas cintadas (...) depois 

ficou explicado porque eu gostava tanto de bola, sou professora de 

Educação Física e adoro jogos (...) (Carmem/Maringá) 

 

A teoria da exclusão dos incluídos no sistema, discutida por Bourdieu também 

emergiu no discurso dos professores e professoras. Os educadores analisaram as 

experiências de fracasso e sucesso escolar, sob a perspectiva de gênero e das 

desigualdades, incluindo a manutenção do estereótipo negativo de incapacidade de 

negros e negras no exercício de determinadas funções, resultando, no caso de crianças e 

adolescentes, em baixo desempenho escolar. Um professor afirmou que “além do que a 
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discriminação racial nos faz atentar para as desvantagens quando as discriminações 

estão conjugadas ao sexismo e a homofobia”, e prosseguiu: 

 

Os textos nos fazem pensar sobre questões que não tínhamos como 

relevantes no tratamento das desigualdades a exemplo das diferenças 

de estrutura de oportunidades nas regiões brasileiras relacionadas com 

a distribuição da população brasileira segundo a cor. 

(Antonio/Salvador) 

 

Outro professor se sentiu estimulado a abordar as questões de gênero e 

diversidade em suas aulas, e se surpreendeu com o interesse dos estudantes nestes 

temas, o que provocou debates interessantes, concluindo que assim “é possível 

vivenciar os mitos, medos e preconceitos destes sujeitos”. E continuou:  

 

(...) a questão de gênero, pode sim, apresentar problemas de 

aprendizagem. Quando temos um determinado aluno ou aluna, que se 

sente excluída do grupo, seja por questões de cor, raça, religião, 

percebe-ser que seu desempenho escolar tende a cair 

(Evandro/Maringá) 

 

Uma professora de história fez uma reflexão, articulando o currículo formal 

com a observação das relações de gênero e as influências que determinado tratamento 

inconscientemente sexista pode representar: 

 

Como professora de história já entendia a questão da miscigenação no 

Brasil e o processo histórico que gerou o racismo e o preconceito, 

porém o curso veio clarear ainda mais a minha visão. A questão 

patriarcal no Brasil também será tratada como mais reflexão por nós 

professores, pois pensaremos duas vezes antes de tentar educar 

diferente: Meninos & Meninas. Pois muitas vezes os talentos e as 

aptidões são enterrados porque não sabemos entendê-los e até 

incentiva-los. Precisamos de mais Mulheres na Seleção Brasileira de 

Futebol, na política brasileira, e também mais meninos dançando balé! 

(Ana/Porto Velho) 

  



107 
 

Os professores também mostraram um olhar crítico com relação ao tratamento 

desigual das relações de gênero na vida cotidiana e pela mídia e, neste sentido, um 

professor relatou que depois da experiência vivida no curso, ficou claro o quanto a 

mulher é discriminada no mercado de trabalho, na família e na sociedade como um 

todo, “principalmente quando é apresentada como objeto sexual, e às vezes com 

designação para os afazeres do lar, como nas novelas, seriados e peças teatrais e ainda 

propaganda na TV” (Evandro/Porto Velho).  

Na articulação gênero e sexualidade, a análise apontou para o fato de que a 

desconstrução de uma ideia pejorativa, que ao longo dos anos se construiu sobre a 

sexualidade e a orientação sexual, é um processo árduo: 

 

Nos fóruns debatíamos casos sobre homossexualidade e 

discriminação, senti um profundo impacto em meus valores, 

deixando-os de abalados e provocando em muitas vezes uma nova 

postura perante o outro. Mudei, percebendo o quanto ainda era 

preconceituosa em não levar para a sala dos professores que coordeno, 

esses temas impactantes e que não temos embasamento e sutileza para 

discuti-los. (Ana/Niterói) 

 

O depoimento da professora Ana/Niterói não foi recorrente nos memoriais. Os 

textos desta avaliação refletiram a grande ausência dos cursistas nos fóruns de debates 

do Módulo de Sexualidade. Conforme relatado pelos professores online e pelos 

orientadores temáticos no Relatório Final, a participação dos cursistas caiu em 50% 

quando as discussões sobre sexualidade começaram. Os orientadores temáticos também 

chamaram a atenção para o fato e que a discussão sobre sexualidade não fluiu nos 

fóruns como aconteceu quando o assunto era gênero. A relação foi tensa entre 

professores online e cursistas e, por vezes, houve reduzida problematização por parte 

dos professores online quando a discussão avançava para relatos de preconceitos 

naturalizados e discriminações, o que sugere um maior acompanhamento do trabalho do 

professor online, o que será abordado no tópico que trata da metodologia do curso.  

O fato é que temas como aborto, HIV e uso de drogas e homossexualidade na 

adolescência não foram abordados pelos professores cursistas nos memoriais 

analisados. Na maior parte destes memoriais, os temas de sexualidade e orientação 

sexual foram apenas mencionados de uma forma protocolar, geralmente quando os 
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cursistas tratavam da discriminação de um modo mais geral, o que demonstra a 

dificuldade dos professores em abordar os temas de sexualidade e orientação sexual.  

Entre os textos analisados, 24 memoriais trataram efetivamente destes 

conceitos e, alguns deles apresentaram uma confusão na terminologia “orientação 

sexual”, em vez de “opção sexual”. Os cursistas que trataram do assunto demonstraram 

ter compreendido e valorizado a discussão, mas, em alguns casos, houve confusão entre 

dois conceitos, como demonstra a fala de um professor: “(...) tudo dependerá de uma 

escolha feita em uma etapa mais adiante em sua vida, porém não são raras as pessoas 

que se descobrem homossexuais ou heterossexuais na maturidade ou na velhice” 

(Mario/Dourados, sem negrito no original).  

Ainda no âmbito dos equívocos, a perspectiva de “culpabilização da vítima” 

também se fez presente, como revela o argumento de um professor, que ao tratar com 

questões de sexualidade no cotidiano escolar afirma que os problemas “são mesmo em 

função do efeminado, do travesti, do homossexual que assumidamente desenvolve 

trejeitos bruscos, que levam a provocação do ambiente escolar, pois se fazem mais 

visíveis à rejeição”. (Carlos/Porto Velho) 

Já outro professor relatou que o conhecimento proporcionado pelo curso o fez 

ser mais reflexivo, principalmente quando se tratava de “homossexualismo”, pois não 

tinha nenhuma experiência no assunto e nem subsídios para debater a questão, mas 

agora já se sente mais confiante para iniciar um debate com argumentos que possam 

convencer pessoas que ainda estão presas a preconceitos, principalmente com relação às 

mulheres, gays, lésbicas e negros. 

A referência à palavra homossexualismo emergiu sobremaneira nos memoriais 

analisados, apesar do curso enfatizar que a literatura especializada entende que o sufixo 

“ismo” se refere a uma patologia, e que esta abordagem é ultrapassada. As teorias que 

embasaram o curso GDE dão conta de que homossexualidade e orientação sexual são 

dimensões que consideram a sexualidade como constitutiva da identidade de todas as 

pessoas (GDE, Livro de Conteúdo, 1997:27).  

Os professores também refletiram sobre as novas configurações familiares e o 

controle feito pela escola, no que tange às questões de gênero, inclusive sobre “as 

manifestações sexuais das crianças, adolescentes e até docentes, sem que os mesmos se 

deem conta disso”. É exemplo desta afirmação o relato abaixo: 
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A educação sexual na escola é tratada de forma mecânica e como 

pertencente à área de ciências biológicas, sem levar em conta a 

vivência de cada pessoa, os sentimentos envolvidos e a presença da 

mesma em todas as disciplinas. Com essa variedade de orientações, as 

famílias tradicionais estão sendo substituídas por outros modelos não 

tão tradicionais assim, onde ela pode estar constituída de pai, mãe e 

filhos, de pai e filhos, mãe e filhos, mãe com companheira e filhos ou 

somente de duas pessoas do mesmo sexo que querem estar juntas. Há 

que se dar a devida importância a essa realidade que queiramos ou não 

está inserida na sociedade e deve ser ouvida e entendida em suas 

particularidades. (Luciana/Porto Velho) 

 

Conforme já apontado, o curso GDE teve por objetivo promover uma discussão 

sobre gênero e diversidade com professores de diferentes áreas do conhecimento, 

partindo do princípio de que as dinâmicas de discriminação estão presentes no cotidiano 

escolar como um todo, não sendo parte de disciplinas isoladas do currículo formal. 

Parte-se do entendimento de que o saber escolar é fruto de múltiplas determinações, 

diálogos, atritos, confrontos disciplinares, ou seja, conflitos, tensões e contradições, e 

que a Educação Fundamental deve trabalhar todas as áreas do conhecimento. Neste 

sentido, entende-se que a educação para a cidadania também deve ser abordada e 

incorporada pelos diferentes campos do saber.  

Considera-se que “é exigido do professor que tenha reflexão teórica que 

respalde suas escolhas metodológicas e conteúdo disciplinar socialmente válido, 

praticas pedagógicas criativas e qualitativas” 29. Assim, a discussão sobre qual campo 

do saber deve tratar das questões de gênero e diversidade no âmbito escolar também 

emergiu dos memoriais do curso GDE e, novamente temos referência à falta de preparo 

dos professores para lidar com tais demandas. Uma professora argumentou que não 

entende que os educadores são preconceituosos, mas sim que faltam informações para 

que os professores possam interagir com “esses indivíduos”. Ela prosseguiu afirmando 

que, em sua opinião, a questão da “educação sexual não é papel apenas dos professores 

de Ciências”, mas deve envolver toda a comunidade escolar, professores, pais e agentes 

vinculados aos serviços de saúde. 

                                                 
29 “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais” publicado pela SECAD/MEC em 
2006. 
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A análise dos memoriais, a partir da ótica das transformações da percepção 

sobre as relações de gênero e diversidade, demonstra que os cursistas não dissertaram 

em seus textos sobre as intensas discussões realizadas nos fóruns de temáticos. Neste 

sentido, os memoriais funcionaram como “organizadores” dos conceitos que 

prevaleceram ao final do processo, sem ressuscitar o calor das discussões efetivadas no 

decorrer do curso, isto é, as discordâncias com o material e os conceitos apresentados. 

Entretanto, a escrita dos memoriais traduz o resultado de tais discussões, e podemos 

especular que as reflexões contidas nos memoriais são o resultado de tais embates, 

tratado por cada professor e professora. Assim, os cursistas dissertaram sobre o que 

concordaram e assimilaram, silenciando sobre o que não concordaram e o que 

permanece como tabu na sala de aula e na sociedade, como aborto e AIDS (nenhum 

memorial tratou sobre estes dois temas) e, de forma superficial (protocolar, por vezes 

reproduzindo o material do curso) foram tratados os temas de homossexualidade juvenil 

e gravidez na adolescência. 

 

4.1.3. Ação na escola a partir do GDE 

 

Considero o GDE um marco em minha profissão. Acho que cresci 

enquanto cidadã e tenho agora a consciência de que devo propiciar aos 

meus alunos e também aos colegas a chance de evoluir, de melhorar e 

de repensar suas práticas. (Ana/Dourados) 

 

De modo geral, os professores e as professoras refletiram sobre as mudanças 

que tiveram na percepção das relações sociais, tanto em sala de aula quanto no ambiente 

escolar. Também foi relatado que começaram a perceber o leque de possibilidades de 

atuação, e que estavam em processo de revisão de suas práticas, começando por incluir 

a perspectiva de gênero no modo de tratar/lidar com os estudantes, outros professores e 

a comunidade escolar de maneira global. Outros ainda relataram que já tinham ou 

estavam trabalhando em novos projetos/ações no sentido que pôr em prática os 

conceitos e as novas possibilidades discutidas no curso GDE. 

Alguns professores, percebendo sua importância na rede de relações 

proporcionada na escola e, consequentemente, no processo de inclusão/exclusão de 

estudantes no próprio âmbito escolar, que se reproduz em seu trajeto acadêmico e, por 
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vezes, em sua vida adulta, concluíram que os temas estudados também trouxeram a 

consciência de que existe um conteúdo a ser trabalhado pelas diversas áreas do 

conhecimento, para além do currículo formal adotado pelo sistema de ensino, que é a 

abordagem transversal das questões sociais. Neste sentido, há uma série de proposições 

sistematizadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2007), que orientam a 

atuação dos educadores na inclusão dos chamados temas transversais na realidade da 

educação brasileira. Os temas transversais indicados no documento para a educação 

fundamental são ética, saúde, meio ambiente, trabalho e consumo, além de pluralidade 

cultural e orientação sexual. Especificamente sobre a orientação sexual, os PCNs 

sugerem que os conteúdos sejam abordados como estratégia de valorização de direitos 

sexuais e reprodutivos, com o objetivo de ampliar os direitos sociais. Neste sentido, o 

documento propõe o desenvolvimento do conteúdo a partir de três eixos temáticos, 

corpo como matriz da sexualidade; relações de gênero; e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e AIDS. Os PCNs pretendem ser um referencial para 

viabilizar e instigar uma reflexão sobre os currículos escolares, uma proposta aberta e 

flexível, que pode ou não ser utilizada pelas escolas na elaboração de suas propostas 

curriculares. Entretanto, a falta de uma proposição de formação continuada, como já 

citaram vários professores, e de uma discussão efetiva entre estes educadores sobre a 

inclusão, a pertinência e a forma de tratamento de tais temas no currículo escolar, 

dificulta a eficácia de projetos e ações nestes assuntos, como relata uma professora de 

Porto Velho: 

 

Durante as leituras também pude perceber que esses temas 

transversais indicados nos PCNs estão excluídos da escola. Nas 

escolas que tenho contato não encontrei nenhum gestor preocupado 

com esta questão. Na maioria dos casos não dizem nem que sim nem 

que não ou trabalham de uma forma muito desinteressante. Ouvi um 

depoimento de um professor dizendo que “todos os anos a escola 

convida o órgão responsável pelas palestras de DST/AIDS e os alunos 

não gostam da palestra, dizem que já sabem tudo – no entanto a 

comunidade escolar apresenta um alto índice de alunas com gravidez 

precoce”. Outro depoimento que considerei grave foi o fato de um 

professor descobrir que “suas alunas não gostam de usar camisinha 

mesmo quando os parceiros insistem e que elas não estão preocupadas 

em contrair doenças e nem uma gravidez indesejada – pensam que 
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sem camisinha atrairão darão mais prazer sexual e terão o homem em 

suas mãos”. Toda esta situação fica ainda mais grave quando ouvimos 

professores dizer que não sabem o que fazer com os “gays” de sua 

sala. Enfim, são situações difíceis e constrangedoras que somente 

ações como esta, de estudo e discussões de propostas práticas nas 

escolas irão mudar esta realidade tão triste e preocupante. São tarefas 

que todos os professores sabem que têm que fazer, mas não há um 

direcionamento, uma organização de fato para tratar os assuntos. É 

verdade também que as escolas públicas daqui estão bastante 

deficientes em seus planejamentos. Os professores dificilmente 

planejam suas aulas adequadamente e em conjunto com outros 

professores.  (Isabel/Porto Velho) 

 

O diálogo experimentado no GDE se mostrou muito profícuo neste sentido, 

uma vez que os educadores enfatizaram a possibilidade de discussão do cotidiano da 

sala de aula, o que proporcionou uma série de revisões e revisitações no fazer 

pedagógico.  

A reflexividade é traduzida nos relatos das reformulações de práticas sociais, 

reexaminadas como resultado do conjunto de novas informações sobre as possibilidades 

de transformação do ambiente escolar. Neste contexto temos variadas reações relatadas 

nos memoriais, algumas no sentido de que, diante de um ambiente repleto de conflitos, 

é possível parar e repensar sua organização e as possibilidades de intervenção: 

 

(...) o curso ampliou minhas possibilidades de intervenção junto a 

comunidade escolar marcada pelas desigualdades. Hoje tenho um 

novo olhar no que se refere aos comportamentos e as atitudes dos 

alunos, alunas quanto a sexualidade e orientação sexual, gravidez na 

adolescência, as drogas e as questão étnica. (Carmem/Salvador) 

 

Sobre as ações propriamente ditas, temos alguns comentários que merecem 

destaque, como a percepção de que era necessário tratar de forma articulada as questões 

de levantadas pelo curso: 

 

Desenvolvi com meus/minhas alunos/as, e com colegas de escola, 

alguns pequenos projetos relativos a questão do gênero e do 
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preconceito relacionado a cor, e não poderia ser mais estimulante uma 

vez que moramos num estado chamado Bahia e que 80% dos alunos 

de nossa unidade escolar são negros. Já começamos a trabalhar desde 

já fora do prazo que “se estabelece” normalmente em toda escola que 

é trabalhar assuntos ligados a raça, racismo, preconceito e etnicidade 

durante o mês de novembro quando acontece a semana da consciência 

negra. Deixamos para esta época um presente para os alunos /as da 

nossa unidade escolar que é conhecer alguns quilombos daqui da 

Bahia. (Isabel/Salvador) 

 

(...) pude realizar algumas atividades diversificadas com as alunas e os 

alunos os alunos visando melhorar a sua alto-estima, a valorização da 

cor da sua pele, do seu jeito de ser, da necessidade de se recusar 

alguns padrões impostos pelo sistema com trabalhos práticos 

analisando revistas, jornais, filmes, propagandas veiculadas nos meios 

de comunicação. (Geraldo/Maringá) 

 

Na linha da articulação dos temas de gênero e raça/etnia, uma professora 

relatou que já participava de um projeto em sua escola que tinha por objetivo disseminar 

conhecimentos sobre a história da África e discutir a Lei 10.639/200330. A partir da 

incorporação dos conhecimentos sobre as relações de gênero, ela propôs ao grupo 

incluir os conteúdos do GDE tanto de gênero, quanto de raça/etnia das discussões deste 

projeto. De acordo com o seu relato os textos foram muito bem recebidos em sua escola, 

“porque os professores têm necessidade de ter outros conhecimentos” e o grupo passou 

a se reunir semanalmente para estudar o conteúdo.  

Ainda sobre a Lei 10.639, vários cursistas asseguraram que estavam se 

articulando para montar projetos e grupos de discussão, no sentido de envolver 

efetivamente a comunidade escolar. Uma educadora afirmou que a escola recebeu uma 

publicação referente ao tema, como um manual de formação de professores, mas que tal 

material não provocou qualquer mudança no comportamento da comunidade escolar.  

 Os professores relataram que a atuação em sala de aula estava, de fato, sendo 

repensada, que perceberam com mais evidência que a chave para abordar a diversidade 

                                                 
30 Determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo da 
educação básica. 
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do ambiente escolar e a combinação respeito e debate, com o envolvimento da 

comunidade escolar. Conforme narrado por uma professora: 

 

Hoje encorajo meus alunos a não serem cúmplices de comentários 

maliciosos e preconceituosos. Procuro junto à Orientação Educacional 

da escola a acolher os jovens que se isolam do grupo por ter 

comportamento ‘diferente do padrão’(...) não adianta fingir que nada 

está acontecendo. Até porque as piadinhas maliciosas são veladas e só 

nos damos conta do que está acontecendo quando esta criança ou 

adolescente que está sendo massacrado se afasta da escola. Então 

resolvemos promover um debate franco sobre a necessidade de 

respeitar as diferenças. (Edna/Nova Iguaçu) 

 

Os educadores também refletiram sobre a reconstrução do currículo formal, 

incluindo em seu bojo as temáticas de gênero e diversidade, não de forma 

complementar, mas a partir da reformulação da abordagem dos conteúdos das 

disciplinas, como por exemplo, história e geografia, onde apareçam como partes 

integrantes de temas como movimentos migratórios, crescimento demográfico, 

organização cultural e social, urbanização, favelização, mercado de trabalho, 

regionalização etc. A esse respeito um professor de geografia concluiu: “minha área é 

muito rica em temas nos quais estão inseridas as questões de gênero, sexualidade e 

orientação sexual e relações étnico-raciais, mas (...) essas questões sempre foram vistas 

com muito pouca profundidade (...) (Carlos/Maringá) 

Neste mesmo contexto, uma professora de Dourados afirmou: 

 

Na minha área de atuação, como professora de língua portuguesa vejo 

que há um vasto campo para trabalhar com textos literários, filmes, 

artigos de revistas ou jornais, tudo isso levando à analise das 

personagens, descrição de suas características. Também através da 

leitura destes textos, fazemos também a análise crítica dos discursos, a 

fim de que os alunos possam identificar os pontos de vista, valores, 

preconceitos nele veiculados. (Edna/Dourados) 

 

Outro professor, neste caso de matemática, também relatou entender melhor as 

dinâmicas presentes em sua sala de aula. Para ele, era incompreensível o fato de que as 
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meninas, aparentemente mais atentas, não tinham aproveitamento tão bom quanto os 

meninos, embora estes fossem, frequentemente, “bagunceiros desordenados”, o que o 

levava a crer na existência de certas distinções inatas, entre meninos e meninas, no que 

tange à capacidade de aprender matemática. Sua conclusão, neste contexto, é que os 

níveis de atenção em sala de aula não podem ser presumidos, apenas observando o 

comportamento (quieto das meninas ou bagunceiro dos meninos) em sala de aula, pois 

que estes não são mais do que papéis construídos socialmente. E que está em sua alçada 

estimular meninos e meninas da mesma forma no aprendizado da disciplina. 

A escassez de debates acerca destes temas, tão caros ao sistema de ensino, não 

escapou à observação dos professores. Um deles, em especial, afirmou que: 

 

O fato interessante, de tudo isso é que nunca tínhamos conversado 

abertamente sobre tais casos nas escolas como durante estes trabalhos 

do curso, pois para mim, cada caso foi um grande trabalho a ser 

resolvido, mais ou menos como um cientista social, que sempre 

estudando, compreende e elabora proposições possíveis nas soluções 

apontadas na maioria dos casos. Me senti muito mais seguro e crítico, 

como mediador sobre alguns dos temas discutidos pelo curso. E em 

algumas aulas, nas escolas em que eu trabalho vivenciamos algumas 

discussões sobre formas de superar situações de preconceito e 

exclusão apresentadas muito comumente nas turmas nas aulas de 

Educação Física e do Projeto de Capoeira. (Ivo/Maringá) 

 

Outra professora relatou que em poucas semanas de estudos e debates no curso 

GDE fatos que passavam despercebidos no cotidiano da escola, emergiram para o seu 

olhar. Também foram recorrentes os relatos de professores, no sentido de não 

considerarem que os diversos assuntos da diversidade e, principalmente, da sexualidade 

fossem questões para serem tratadas na escola, e menos ainda que necessitassem de uma 

interferência destes profissionais. Para eles, a mudança desta postura veio com o curso 

GDE, como revela o caso relatado abaixo: 

 

Uma aluna grávida em sala de aula. Sentava sozinha, destacada da 

turma. Pensava que estava com vergonha pela situação em que se 

encontrava e logo voltaria ao convívio da turma. Porém no decorrer 

desse curso, procurei conversar com essa aluna que estava muito 
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arredia. Aos poucos fui percebendo o quanto ela estava perdida e sem 

direção. Aos treze anos grávida de um rapaz de 23 anos, casado e pai 

de dois filhos. Muito complicado. Ela corajosamente insistiu em ter o 

filho, quando toda a família (mãe, irmã, avó) insistiu que abortasse. 

Diz que vai trabalhar, para cuidar do filho. Só que nunca trabalhou e 

está perdida. Acionei a escola, para que juntos possamos darmos um 

apoio a ela e ajudá-la no que for possível. Com a turma trabalhei a 

“Canção da América”, para fortalecer a amizade entre eles. Hoje a 

turma está mais solidária a ela. Estão incluindo-a em seus grupos. 

Conversando. Mostrando que ela é querida e importante para eles. 

(Isabel/Nova Iguaçu) 

 

Os professores afirmaram que o material didático desenvolvido para o curso 

GDE também serviu de base para a preparação de aulas, como afirma um professor que 

relatou usar os textos nos debates que agora promove em suas aulas: 

 

Discutimos em uma turma de 2º ano, do ensino médio, a questão das 

profissões entre homens e mulheres e a dificuldade de se quebrar a 

barreira da discriminação e da criação de estereotipo em nossa 

sociedade, que sem dúvida, mantêm seu padrão machista e 

conservador, em relação a determinadas profissões. Esse foi um tema 

bastante discutido no Fórum, onde muitos participantes relataram suas 

experiências. Em uma outra aula eu utilizei a questão da diferença 

entre Racismo e Discriminação, tema bastante muito bem trabalhado 

em um dos textos do material didático do curso. (Antônio/Nova 

Iguaçu) 

 

Outra professora afirmou que durante o curso ficou bastante estimulada com as 

novas possibilidades de atuação e que, após conversas com os estudantes sobre a 

questão das diferenças presentes no ambiente escolar, conseguiu apresentar algumas 

práticas demandadas pelos próprios estudantes. Assim surgiu o projeto “Não se combate 

o preconceito sozinho”: 

 

O objetivo deste projeto é conhecer as várias etnias e culturas, 

valorizá-las e respeitá-las. Repudiar a discriminação baseada em 

diferenças de raça, religião, classe social, nacionalidade e sexo. 
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Reconhecer as qualidades da própria cultura, exigir respeito para si e 

para os outros. Trabalhamos com vídeos, filmes, livros, Internet que 

abordam as diferenças de raça, sexo, classe social,... Depois das 

apresentações surgiram debates calorosos e relatos surpreendentes dos 

próprios alunos. Darei continuidade a este projeto (que não tem 

fim...), porque acredito que ensinar-aprender-ensinar é um desafio e 

também uma das mais belas artes de ser um professor/ aprendiz. 

(Ana/Niterói) 

 

Também em Niterói, outra cursista relatou ter levado a discussão empreendida 

no GDE para a realidade de sua escola, em um primeiro momento com educadores, 

para, em seguida, estendê-la aos estudantes. Ela reconheceu que a experiência foi 

bastante interessante, embora tenha revelado a falta de um debate mais frequente no 

ambiente escolar: 

 

Levei algumas situações do estudo de caso sobre gênero apresentados 

no Módulo II deste curso para ser discutido entre professores de 

educação física da rede estadual e municipal e foi muito rica as 

discussões sobre os diferentes casos, especialmente os que tratavam 

sobre a homossexualidade, provocando muitas polêmicas e o 

depoimento de alguns sobre sua própria dificuldade em aceitar o 

relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Todos apontaram não 

só o despreparo da equipe pedagógica para lidar com estas questões 

como também foram unânimes em enfatizar a necessidade de se ter 

nas escolas uma equipe de profissionais como orientador educacional, 

assistente social e psicólogo que pudesse também dar um suporte ao 

aluno e à família quando necessário. (Nara/Niterói) 

 ....................................................................................................... 

Estamos desenvolvendo oficinas temáticas sobre sexualidade e gênero 

na disciplina Atividades Complementares junto com a professora de 

Biologia da escola por um período de dois meses. Esta atividade foi 

realizada na 4ª oficina. Distribuiu-se sete situações para serem 

trabalhadas em pequenos grupos, dentre elas dois casos de 

homossexualidade (...). Quando os grupos apresentaram os seus casos, 

a questão da homossexualidade provocou uma imensa discussão e 

apenas duas alunas e um aluno posicionaram-se a favor da 
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homossexualidade, entendendo-a como uma manifestação afetiva-

sexual normal entre pessoas do mesmo sexo. Alguns não se 

pronunciaram, mas boa parte da turma foi unânime em condenar a 

homossexualidade pelo viés religioso, afirmando que as pessoas que a 

praticavam estavam condenadas ao inferno e a homossexualidade 

feminina foi percebida de forma mais preconceituosa. Ficamos 

bastante surpresas (nossa equipe e a professora de biologia da turma) 

com a reação dos alunos. Foi muito difícil mediar o debate pois a 

turma além de numerosa é muito participativa, e particularmente um 

dos alunos defendia veementemente sua posição contra a 

homossexualidade como coisa do demônio, de pecador e de inferno. 

No calor da discussão só foi possível falar um pouco sobre a 

homossexualidade sob a perspectiva histórica, bem como o 

entendimento atual da homossexualidade como uma orientação sexual 

desvinculada de qualquer caráter biologicista relacionado a distúrbio, 

doença ou perversão. (Nara/Niterói) 

 

Outra professora fez questão de compartilhar a sua experiência: 

 

Comecei a introduzir em minhas aulas temas como o preconceito, a 

cor da pele, a diversidade, o respeito ao outro, a importância da 

diferença. Coincidiu de que a discriminação ser o tema de um projeto 

do 3º bimestre em minha escola, então eu que já estava motivada levei 

o assunto para sala de aula. Trouxe um texto e uma música para 

discutir com meus alunos e em toda a escola, ainda não finalizamos, 

mas está sendo bem interessante. (Ana/Dourados) 

 

 

Uma coordenadora escolar destacou o quanto o curso GDE contribuiu para 

auxiliá-la nas funções por ela desempenhadas. Ela narrou um fato inesperado que 

ocorreu em uma sala de aula, e que acendeu a discussão latente sobre sexualidade, a 

qual ela teve condições de contribuir:  

 

(...) fui chamada para participar juntamente com os professores e 

alunos de um conselho de classe. A diretora da escola também se fazia 

presente. Cada professor fazia suas colocações diante do rendimento 



119 
 

dos alunos e também da falta de compromisso e solidariedade dos 

colegas. Foi à vez dos alunos fazerem suas colocações, era uma sala 

da oitava série. Os alunos pouco falavam, até que uma aluna levantou 

a mão e pediu a palavra:” Ela disse ao professor de história:” ___Olha 

professor, teve um dia que o senhor digitou a palavra da prova errada 

e só porque eu questionei o erro o senhor disse que eu estava 

atrapalhando a aula e o resto da sala que vive chamando o senhor de 

gay? Isto o senhor não vê. Foi um constrangimento geral, ninguém 

sabia o que falar... o professor Um pouco sem graça 

respondeu:”___Eu nunca ouvi ninguém falando isto. A menina 

continuou:” Claro eles falam pelas costas e dizem que pode até 

provar.” Foi então minha vez, abri o jogo e disse que devemos 

respeitar as pessoas, levantei o debate na sala... perguntei se o 

professor estava desrespeitando eles, se ele fosse ou não o que aquilo 

incomodava... Foi uma discussão geral, falei de preconceitos e 

discriminações sociais, questionei se eles não poderiam ter colegas 

com orientações sexuais diferentes, cor, etnia. (Isabel/Dourados) 

 

Da mesma forma, outros educadores afirmaram que, ainda durante o curso, 

começaram a reformular suas aulas, abordando os temas de gênero e diversidade de 

forma mais recorrente. Relataram também que passaram a cobrar apoio da direção da 

escola e dos coordenadores pedagógicos, no sentido de promover encontros com os 

professores para discussão dos temas, de forma a se manter uma rede de troca de 

informações sobre tais assuntos.  

Outros relatos mostram que a polêmica questão das ações afirmativas foi 

bastante discutida no curso, provocando dissensos. Entretanto, em alguns casos, a 

discussão no fórum, aliada a observação já sensibilizada no ambiente escolar, ajudou os 

educadores a reconsiderar seus posicionamentos e a (re)definir suas posições. Um 

exemplo foi o de uma professora que relatou a sua participação em uma discussão 

acalorada, ocorrida no fórum, na qual expressou sua indignação com as cotas para 

negros, pois as tinha como discriminatórias. No dia seguinte, em sua sala de aula, onde 

leciona para uma turma de ensino médio em uma escola estadual, determinada 

estudante, “humilde e negra”, questionou se poderia prestar vestibular pelo sistema de 

cotas. A professora admitiu que refletiu sobre a discussão que teve no GDE e acabou 

reconsiderando sua concepção, retornando ao fórum para debater mais o assunto. 
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4.1.4. Para além da escola 

 

Fico emocionada quando durante a leitura de um livro, no meio de 

uma conversa, ou em algum programa de TV percebo, escondido, mas 

bem presente nas entrelinhas algum estereótipo, aquele preconceito de 

estimação que carregamos, às vezes durante toda uma vida como se 

fosse algo “normal”, que antes passava despercebido diante da minha 

visão massificada e estereotipada! (Gisele/Nova Iguaçu) 

 

 A conclusão da professora Gisele foi compartilhada pelos professores que 

tiveram o memorial analisado nesta pesquisa. Como expõe a fala de outra professora: 

“(...) contribuiu não apenas no meu lado profissional, como também pessoal. Ele gerou 

conversas com meu marido e filhas, com meus colegas de trabalho e outros/as alunos” 

(Nara/Maringá) 

  O exame dos memoriais mostrou que a maior parte dos professores aqui 

contemplados, no decorrer do processo formativo do curso GDE, compreendeu que 

determinadas questões, que eram consideradas circunscritas à vida privada, se 

constituem, na verdade, de questões norteadoras para o trabalho docente e o fazer 

pedagógico, no contexto das escolas e da sala de aula. Esta nova concepção sobre as 

questões de gênero, orientação sexual e sexualidade e raça e etnia nos remete à menção 

que Stuart Hall faz sobre a frase “O pessoal é político”, que se tornou o slogan do 

feminismo. Isto porque as teorias feministas colocaram em xeque a subordinação 

feminina e questionaram as fronteiras entre o particular e o universal. (Hall: 2005:45) 

 Neste sentido, levando-se em consideração que as identidades são constituídas 

no meio social, através de um processo de reflexividade, partindo da circulação de 

conhecimento e informação, é possível dizer que o GDE contribuiu para um processo de 

reconstrução e ressignificação das diversas identidades dos sujeitos que dele 

participaram. 

 Desta perspectiva emergiram depoimentos que procuraram explicitar as 

mudanças que professores e professoras perceberam no âmbito de suas vidas privadas: 

  

Neste momento histórico da minha vida, digo que pode participar de 

uma série de discussões acerca de muitos temas e casos elaborados 
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(...) que considero de extrema importância para minha vida, para a 

vida em sociedade (...) atuando agora nos demais grupos sociais que 

fazemos parte. (Ivo/Maringá) 

 

(...) tentando colocar algumas coisas em prática, tanto em sala de aula, 

quanto dentro de minha casa e trabalhando algumas coisas comigo 

mesma como a própria sexualidade, que acabei percebendo que tinha 

algumas coisas que não estavam bem resolvidas e que sentia 

preconceitos até comigo mesma, embora tendo consciência que eram 

de fato errados. De toda mudança ocorrida, a mais radical e, para mim, 

a mais significativa aconteceu de aceitar o "diferente" com 

naturalidade e respeito. (Edna/Porto Velho) 

  

 Outras mudanças também foram relatadas. Foi o caso de um professor de 

Dourados, que afirmou ter noções equivocadas sobre gênero e discriminação racial 

antes do curso, e que não compreendia que discriminava os estudantes, e as pessoas de 

maneira geral, incluindo sua própria família. Não percebia o alcance de suas piadas e 

brincadeiras e afirmou: “hoje não posso afirmar que mudei totalmente do que era, mas 

posso afirmar que muitas das minhas atitudes mudaram a partir das atividades propostas 

neste curso” (Mario/Dourados). 

 Também emergiram relatos de professores que perceberam que a autogestão da 

sua formação profissional e pessoal é importante, e que deve ser priorizada no caso de 

educadores, como asseguram os depoimentos abaixo: 

 

Nossos diálogos, nossas ações, nossos gestos tem uma cara, o nosso 

rosto. E para uma criança, dependendo da forma como interagimos 

pode não ser tão agradável assim, como imaginamos ou queremos que 

fosse apenas por intuição, por acharmos que estamos fazendo bem 

feito. Por isso, temos que ter a certeza que estamos fazendo bem feito 

e para isso, temos que buscar nos aprimorarmos, lermos muito. 

(Lauro/Dourados) 

 

Apesar dos conhecimentos que obtive no curso, acho que ainda é 

muito pouco e por isso tenho que tentar me aprimorar cada vez mais 

buscando novas fontes de conhecimentos para poder dar uma 
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contribuição bastante considerável a uma boa parcela da sociedade. 

(Antônio/Maringá)  

 

 

A opinião do professor Antônio foi corroborada por mais alguns colegas que 

relataram o interesse em cursar pós-graduação, e duas professoras que estavam, naquele 

momento, prestando concurso para o mestrado em educação, com projetos ligados às 

áreas de gênero e diversidade. 

 Outro relato mostrou que, mesmo sem se dar conta, a professora passou a 

utilizar os conceitos de gênero e diversidade em seu dia a dia, como no contexto de uma 

prova de concurso público, onde teve que dissertar sobre o cotidiano de trabalho. De 

acordo com a professora, de imediato, ao receber a prova para, ficou em dúvida do que 

deveria escrever, já que não dominava todos os assuntos requeridos, assim: 

 

(...) diante desta situação, decidi-me a escrever sobre gênero, 

sexualidade e orientação sexual. Obtive ótimo resultado e aprovação 

final. Neste aspecto o curso contribuiu e muito para minha vida, além 

de que hoje vejo a responsabilidade da sociedade, da escola e minha 

enquanto educadora e cidadã na desconstrução de valores 

preconceituosos (...) o que me ocorreu realizando este curso. 

(Edna/Maringá) 

 

 A articulação de gênero e de raça/etnia também revolveu as convicções de 

professoras que se entenderam vítimas de um processo de submissão e subalternidade: 

 

(...) todos temos direitos e deveres e quando se fala do preconceito 

quanto às mulheres chega ser deprimente, entre a mulher negra e a 

branca então é qualquer coisa de horror, falo enquanto negra, não 

temos que deixar acontecer a divisão do trabalho em casa é um caso 

serio, no caso de separação então nem se fala, parece que a mulher fez 

os filhos sozinhas, falo porque vivo isso, e tenho uma filha de 15 anos 

que não contei a historia dela, tem um grau de hiperatividade, com 

acompanhamento, e o problema é só meu. (Paula/Maringá) 
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Foi bastante recorrente também a fala de professores afirmando que 

desconheciam a atuação dos movimentos sociais e, especialmente do movimento 

feminista, e a importância da ação destes atores sociais para o reconhecimento dos 

processos discriminatórios, e a consequente resposta do Estado a essas assimetrias. 

Alguns professores asseguraram que após o término do GDE, sentiram necessidade de 

se aproximar efetivamente de algum grupo atuante no movimento social, buscando uma 

experiência de participação mais efetiva na sociedade. Este é certamente um indicador 

que de o GDE contribuiu para a reconfiguração e a produção de identidades. Sobre este 

assunto, relacionei alguns relatos: 

 

Aprendi também que os movimentos são as armas mais poderosas que 

temos, quando queremos algumas mudanças que nos traga alguns 

benefícios devemos nos mobilizar (...) podemos citar a parada gay que 

começou timidamente e já atinge proporções extraordinárias. Isso com 

o conhecimento adquirido no curso, podemos contribuir muito para 

melhorar as questões de preconceito na escola. (Antônio/Maringá) 

 

Pouco ou quase nada conhecia a respeito dos assuntos abordados. 

Conhecia pouca coisa sobre os representantes de classe. Por exemplo, 

sabia que tínhamos e ainda temos entidades ligadas aos direitos dos 

negros, dos homossexuais, dos índios, mas na verdade não sei citá-los. 

Quantos aos direitos, na verdade, não conheço. Nunca tive 

curiosidade. Porem, ao ler os temas abordados neste curso, fui 

perceber e me dar conta de que tratava de mero preconceito (...) 

(Evandro/Maringá)  

 

Vemos que o preconceito contra mulheres, negros e minorias sexuais 

continuam, e que só a luta organizada daquelas populações poderá 

reverter o quadro. Sendo assim, durante estas discussões a respeito da 

temática, possibilitou meu engajamento nos movimentos sócias na 

luta pela igualdade de gênero; bem como pude trabalhar este tema 

durante minhas aulas. (Carlos/Salvador) 

 

 De maneira mais geral, os memoriais investigados também mostraram que o 

GDE auxiliou os professores a compreender melhor a legislação nacional, como uma 
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professora que revelou não conhecer o conteúdo da Constituição Brasileira de 1998. 

Outros professores revelaram que também não tinham conhecimento do alcance e das 

proposições dos PCNs, entre outros documentos e que embasam o sistema educacional 

brasileiro, e que passaram, inclusive, a criticar a fala dos candidatos às eleições, nas 

propagandas veiculadas pela televisão, como é o caso do relatado abaixo: 

 

Soube agora que é obrigatório o ensino sobre a História e Cultura 

Afro-Brasileira, e muitos professores ainda desconhecem esta lei. 

Nesta campanha eleitoral tem até candidato dizendo que vai implantar 

uma lei sobre a cultura Afro-Brasileira. É muito engraçado assistir um 

político desatualizado. (Carmem/Dourados) 

 

 De acordo com Helena Bomeny, “há uma certa dose de imprevisibilidade na 

interação ensino-aprendizagem” (1993:36), o que nos ajuda a concluir que o curso GDE 

foi além da sua proposta inicial de sensibilização de professores, pois ele alcançou 

também a dimensão pessoal da vida dos indivíduos. A reflexão, estimulada pelo estudo 

e pelos debates efetivados no curso GDE com vistas à atuação do professor em sala de 

aula, permitiu que o professor-indivíduo olhasse também para o seu cotidiano, em 

outras instâncias de sua experiência social.  
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4.2. Diretrizes pedagógicas 

 

Um dos pressupostos do GDE é que “a educação a distância é uma das 

modalidades de ensino capazes de potencializar o efeito multiplicador da ação 

educativa” (PPP-GDE, 2006). Dentro desta perspectiva, a metodologia do curso faz 

uma revisão do processo educativo e acentua o foco no estudante, como uma revisão do 

processo de aprendizagem proposto pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 

1932.  

A metodologia de educação a distância aplicada no curso GDE é não é 

totalmente nova, na verdade retoma a metodologia da Pedagogia da Libertação proposta 

por Paulo Freire (2001), e aposta na riqueza da construção coletiva do conhecimento, 

valorizando e problematizando os saberes dos professores cursistas, utilizando o 

instrumental da educação a distância para promover esse debate de forma intensa, 

diária.  

O objetivo é transformar o cursista GDE em protagonista do processo 

cognitivo, na medida em que pressupõe que a sua experiência prática é a base para a 

construção do seu conhecimento em gênero e diversidade, que é o objetivo do projeto. 

A aplicação deste princípio permeia todo o curso, mas tem sua principal expressão no 

diário de bordo e no memorial, pois é através do primeiro que o professor reflete sobre o 

que já sabe, e o que aprendeu nos fóruns de discussão do conteúdo e, no segundo onde 

sistematiza esta experiência. 

A educação a distância é uma modalidade de ensino considerada como uma 

forma de inclusão social, uma vez que coloca o desenvolvimento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) a serviço da ampliação dos processos educacionais 

(Rondelli, 2005:17).  Ela contribui para a inclusão social, por permitir que os estudantes 

conheçam não só a as diversas áreas de estudos, mas também desenvolvam a habilidade 

de usar TICs, imprescindíveis para o exercício da maioria das profissões 

contemporâneas, e que pode contribuir para o fazer pedagógico, na medida em que são 

utilizadas como material de apoio didático. 

Assim, como um efeito assessório da iniciativa GDE está à inclusão digital, e 

também a inclusão social dos professores, uma vez que muitos não tinham nenhuma 

experiência com computação, navegação na internet e com as TICs. Este fato pôde ser 
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comprovado na etapa presencial do curso nos municípios, pois ficou claro que boa parte 

dos professores matriculados não tinha nenhuma prática no mundo virtual. 

Comentários sobre a metodologia do curso e seus efeitos emergiram dos 

memoriais, sendo um importante dado para verificação da validade da proposta de 

formação. Os memoriais mostraram a receptividade desta modalidade de ensino, e a 

potencialidade deste instrumento na formação continuada dos profissionais da educação, 

uma vez que possibilita a troca de informações sobre gênero e diversidade, que os 

professores tanto consideraram ao longo dos seus textos e debates no curso. Entretanto, 

o cuidado e a atenção com o rumo das discussões nos fóruns temáticos devem ser 

redobrados, uma vez que observações dos orientadores temáticos pontuaram a 

dissonância e a ausência de importantes assuntos discutidos no curso, como é o caso da 

articulação entre gênero e sexualidade. E neste sentido, a emergência da educação a 

distância (via AVA) também se constitui em ponto positivo, uma vez que é possível 

olhar detidamente para o que foi discutido, uma vez que está registrado, facilitando a 

avaliação dos erros e dos acertos. 

Para os cursistas, a equipe de frente, aquela mais visível, é liderada pelos 

professores online, que fazem a mediação dos fóruns debatendo junto com os 

professores o conteúdo temático, seguida pelo suporte técnico que atendia o cursista em 

suas dúvidas sobre o curso no AVA e, mais distante, a coordenação pedagógica. Estes 

atores foram bastante citados como partes integrantes do processo dialógico descrito 

pelos professores cursistas em seus memoriais. 

 

O apoio da professora também foi de suma importância para que 

houvesse melhor aproveitamento do curso com seu conhecimento e 

preocupação para que não perdêssemos o prazo estipulado para cada 

leitura com suas respectivas atividades. (Luciana/Porto Velho)  

 

(...) pude aprender com a forma provocadora e envolvente do meu 

professor relacionada a sua maneira de nos conduzir ao acerto e 

estimular a nossa prática como profissionais da educação. 

(Isabel/Salvador) 

 

Vale ressaltar que a nossa professora orientadora não deixava a peteca 

cair, sempre estimulando a participação com casos interessantes e 

cobrando a participação nos fóruns. (Ana/Salvador) 
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A ead me surpreendeu, a interação com a professora online e os 

colegas cursistas despertaram-me (...) também por ser bastante 

dinâmico. Permitiu que eu interagisse e eram momentos bastante 

proveitosos, onde as pessoas se expunham de maneira bastante 

natural, trocavam opiniões e algumas vezes reviam alguns valores. 

(Ana/Nova Iguaçu) 

 

A proposta trazido pelo curso à distância e via internet, diversidade e 

gênero na escola gerou muitas expectativas: dúvidas, consultas, sem 

livros. Tudo isso dissipou-se durante o curso, nas interações, 

discussões, fóruns, material de apoio, leitura complementar e 

principalmente nos comentários e nas dicas da professora. 

(Geraldo/Porto Velho) 

 

Confesso que do todo o que mais gostei foram os vistos no diário de 

bordo da coordenadora do meu grupo, (...) que não usou de 

condescendência ao fazer seus comentários às vezes até, indo além do 

que postávamos sugerindo leituras e mesmo propondo uma nova 

forma de enxergarmos o que tínhamos percebido anteriormente. 

(Lauro/Dourados)  

 

Ao finalizar este curso sinto-me recompensada, e ao mesmo tempo 

triste, pois já fazia parte do meu cotidiano. As experiências que tive 

através dos Fóruns e dos casos que foram estudados foram 

importantíssimas, pois somaram-se as minhas experiências! A 

professora da turma foi super profissional e soube lidar perfeitamente 

com a turma. Os conteúdos expostos foram bem elaborados e com 

ótimo embasamento teórico e bibliográfico. (Ana/Porto Velho) 

 

A respeito da participação dos professores online no curso GDE, é necessário 

fazer algumas considerações sobre a natureza desta atuação. Reflexões sobre ser 

professor presencial, e ser professor online, nos ajudam a perceber as diferentes 

metodologias utilizadas para a transmissão de informações e para interação dos 

estudantes. 
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O professor tradicional, por estar próximo fisicamente de sua turma, estabelece 

um diálogo direto em sala de aula. Além do quadro tradicional, ele pode usar 

tecnologias de aprendizagem, como apresentações de power point, vídeos, filmes, 

documentários, textos, análise de livros, trabalhos em grupo, seminário, apresentações 

individuais, entre outros. Entretanto, o trabalho didático é uma ação que praticamente 

termina com o fim da aula. Durante determinada aula, o assunto é estudado e debatido e 

então o curso segue para o próximo ponto. Dificilmente o estudante, ou mesmo o 

professor, retorna a conceitos que foram debatidos, exceto quando há alguma 

manifestação de que o assunto não foi apreendido. 

No caso do professor online, é necessário superar a distância física do 

estudante pela interação a partir da internet. Especificamente, no caso do GDE, 

majoritariamente através das discussões no fórum e dos comentários nos diários de 

bordo. A distância física, entretanto, não faz com que haja uma distância de 

aprendizado, pois o estudante online que frequenta e participa ativamente dos fóruns 

virtuais tem rendimento equivalente ao estudante presencial (Pedroso, 2005). Para 

alguns estudiosos no tema da educação a distância, o fato dos estudantes terem que se 

preparar para a participação no fórum, sem correr o risco de postar comentários 

totalmente descontextualizados, pode contribuir para que estes estudantes tenham um 

conteúdo reflexivo superior ao estudante presencial que, por vezes, “espera o professor 

passar a matéria para então ler o material” (Pedroso, 2005:21). 

A experiência com o curso GDE também mostrou que o professor online tem 

uma carga de trabalho superior ao presencial, pois tem que dar conta de individualizar o 

aprendizado, já que, em muitos casos, os estudantes prosseguem com a discussão 

proposta além do período de tempo inicialmente estabelecido. Isso sobrecarrega o 

trabalho do professor, que também tem que atender aos cursistas de maneira particular 

através de e-mails, além de prestar atenção nos cursistas que não estão frequentando, na 

busca constante de manter o estudante no curso.  

Outra peculiaridade do professor online, no caso de cursos que abordam 

temáticas subjetivas, como é o caso do GDE, é que o professor tenha considerável 

competência profissional nos assuntos relacionados aos temas. Ele deve ser especialista 

em pelo menos uma destas temáticas, para atuar em um processo formativo no ambiente 

virtual, pois o professor online não é aquele que apenas conduz os debates, ele é 

também o profissional que faz a ponte dos conhecimentos abordados pelo curso com os 

conhecimentos trazidos pelos cursistas, em um esforço de coletivo de construção do 
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conhecimento. E ainda assim, é necessário que haja um permanente diálogo entre os 

próprios professores online, abarcando os professores especialistas e a coordenação 

acadêmica para que exista um efetivo acompanhamento dos temas abordados pelo 

curso. Desta forma, é fundamental o estabelecimento de um programa de formação 

continuada nos temas de gênero, sexualidade e raça-etnia para os professores online, 

uma vez que tais profissionais são especialistas em uma, ou no máximo duas áreas 

articuladas, como gênero/sexualidade ou gênero/raça ou ainda sexualidade/raça. 

Neste sentido, vale uma ressalva quanto ao tratamento que o Ministério da 

Educação dá aos professores online, já que na legislação e nos documentos e nos 

manuais sobre a educação a distância, fica claro o entendimento do MEC de que os 

professores online são tutores online (Manual da Rede de Educação para a Diversidade, 

2010). Pela experiência como curso GDE, entendemos que mediação é uma função 

docente, tanto na tutoria específica de uma disciplina, quanto na tutoria, em geral 

presencial, como um orientador de estudo. O professor Marco Silva é um dos que 

também criticam a utilização do termo tutor, ao invés de professor. No artigo “Criar e 

professorar um curso online: relato de experiência”, afirma que preferiu recorrer ao 

verbo professorar no título de seu trabalho, visando “garantir o papel do professor no 

ambiente online, reagindo assim à equivocada supressão do seu lugar em nome do tutor 

ou da tutoria”. (2006:73) 

De fato, a partir da análise dos textos dos cursistas, percebemos que a maneira 

geral, a educação a distância foi bem recebida e considerada, se bem conduzida, como 

um instrumento poderoso para a formação continuada de educadores e educadoras: 

 

A primeira vista fiquei um pouco receoso em virtude da modalidade 

de ensino, Educação a Distância, e pelo ranço do ensino presencial, a 

falta de encontros presenciais me preocupava bastante. Mas, sem 

dúvida fiquei surpreso como o material utilizado, o desenvolvimento 

do curso e seu nível de discussão. (Antônio/Niterói) 

 

O site do e-Proinfo é organizado, e de fácil navegação. Todos os itens 

foram muito bem explicados. Gostei das explicações, porque a 

maioria dos professores não tem acesso a Internet, então foi um 

aprendizado também com a tecnologia. (Carmem/Dourados) 
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A diversidade e a qualidade do material didático disponibilizado no AVA do 

curso GDE também se refletiu nos memoriais: 

 

Durante todas as unidades eu pude perceber nos textos trazidos, nas 

sugestões de leitura, sites, filmes, letras de músicas, poemas, etc. a 

preocupação da coordenação do curso em inserir elementos 

motivadores para deixar cansativo para nós alunos/as (...) 

(Isabel/Salvador)  

 

Considero também como ponto forte do curso, os questionamentos 

feitos no diário de bordo, no fórum e dentro dos textos (...) bem como 

as dicas de vídeo, dicas de sites, glossário, dicas de leitura 

complementar e bibliografia consultada em cada unidade e é claro a 

opinião dos colegas no fórum e o dinamismo e a sabedoria da 

professora. (Nara/Porto Velho) 

 

Destaco ainda os excelentes textos que foram apresentados no 

decorrer deste curso escritos de uma forma clara, enxuta e didática, 

além do riquíssimo material de apoio e referências que foram 

disponibilizadas para pesquisa e suporte didático. (Nara/Niterói) 

 

Alguns professores afirmaram que consideraram pertinentes os materiais de 

apoio didático e que por isso, incorporaram tais materiais à prática cotidiana, conforme 

o depoimento abaixo: 

 

O curso trouxe como contribuição que está incorporada ao meu 

profissionalismo à medida que se faz necessário fundamentação 

teórica para estudos e as sugestões da biblioteca: dica de leitura, 

leitura complementar, vídeos, clip, música, site, tudo colaborou e 

continuará a ampliar meus conhecimentos para que minha pratica 

pedagógica se torne ainda melhor. (Edna/Maringá) 

 

O fórum de debates foi uma ferramenta bastante reportada pelos professores, 

entendida como um útil espaço de trocas e de interação: 
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Através dos fóruns percebi que problemas que eu tinha são comuns a 

outros colegas, mas que todos têm o firme propósito de resolver (...) 

(Ana/Dourados) 

 

O ambiente do curso não poderia ter sido mais democrático. No 

começo estava muito ansiosa e cheia de expectativas com relação ao 

curso que era uma novidade, Posso dizer que todas as expectativas 

foram superadas. (...) É ótimo poder observar, analisar as diversas 

opiniões e os diversos modos de pensar a depender de um mesmo 

assunto tratado (...) Através dos fóruns (debates) me senti em um 

ambiente realmente participativo e democrático (Ana/Salvador) 

 

Durante esta trajetória houve discussões no Fórum, anotações no 

Diário de Bordo serviu para melhorar os conhecimentos a respeito de 

situações antes vivenciadas, sem que tenha sido tomada posição com 

embasamento aprofundado por parte do educador (...) Todos estes 

pontos foram exaustivamente discutidos no Fórum, sempre buscando 

mais entendimentos, sempre buscando mais entendimentos, colocando 

posições e aceitando afirmativas que contribuíssem com a melhor 

forma de entender as questões propostas pela professora online. 

(Evandro/Porto Velho) 

  

(...) e nos instruir com diferentes vivências tais como os estudos de 

casos realizados nos fóruns, então pude conhecer a experiência 

dos/das meus/minhas colegas online e expor as minhas e aprender 

melhor (...) (Isabel/Salvador 

 

Além das temáticas serem do meu interesse, anteriormente nunca 

tinha participado de um curso a distancia. No começo fiquei um pouco 

tímida ao entrar no fórum de discussões, ficava imaginando como as 

pessoas reagiriam as minhas colocações, depois isto foi superado (...) 

Material de boa qualidade e linguagem prazerosa, somada a vários 

links interessantes conseguiu tornar o curso atraente e motivador. 

(Carmem/Nova Iguaçu) 
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O acesso às ferramentas foi ficando mais fácil a cada dia e a 

insegurança do tempo foi sendo substituída pelo prazer e pela 

possibilidade de novos conhecimentos. (Ivo/Salvador) 

 

Nunca tinha participado de um curso online e não tinha ideia de como 

tudo se desenvolveria. Entretanto o seminário de abertura conseguiu 

me deixar mais e mais satisfeita com a escolha que tinha feito. (...) só 

tenho uma sugestão que tivesse um encontro marcado onde todos os 

alunos da turma pudessem se conhecer (...) (Gisele/Nova Iguaçu) 

 

Alguns professores chamaram a atenção para o fato de que a metodologia do 

curso, que prevê a leitura prévia e o acesso periódico ao fórum, os ajudou a criar um 

método de estudo contínuo, e que será levado adiante noutros momentos de formação: 

 

Aprendi também com o estudo a distância a criar um método de 

estudo, como debater nos fóruns, o que nunca tinha vivido antes 

enquanto aprendizagem. Foi um espaço formador muito rico e que me 

estimulou a continuar os estudos nessas temáticas. (Ana/Niterói) 

 

Outra citação recorrente nos memoriais foi o fato do curso ter ajudado a 

ampliar o vocabulário, que normalmente não é adotado em no dia a dia da educação, 

como estereótipo, etnocentrismo etc., o que ajuda sobremaneira no trabalho de 

mediação desenvolvido pelo profissional da educação: 

 

(...) foi possível ampliar meu vocabulário, com tantos termos citados 

nos módulos e perceber o quão importante é a mediação de um 

profissional da educação quando aborda qualquer desses temas. 

(Gisele/Maringá) 

 

A metodologia proposta pelo GDE, em sua dimensão dialógica na discussão 

dos saberes, entre professores online e professores cursistas, também foi 

recorrentemente abordada nos memoriais: 

 

Quando fui convidada, pela diretora a fazer este curso, esperava 

palestras teóricas, uma linha ou diretriz pronta, onde deveríamos 
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estudar e dizer o que entendemos e pronto. Foi novidade para mim, 

poder discordar e questionar os pontos levantados no texto 

(Isabel/Nova Iguaçu) 

 

Como a princípio eu buscava um modelo ou receita pronta, o curso 

pouco me oferecia, pois além das críticas ao preconceito e 

discriminação, quase nenhuma proposta alternativa de trabalho surgia 

(...) Porém, sem que eu percebesse, as mudanças começara a ocorrer, 

meu olhar mudou (...) (Edna/Porto Velho) 

 

(...) foi um privilégio participar de um projeto dessa magnitude e, só 

tenho a agradecer tal oportunidade. É certo que ainda pairam dúvidas 

e, muitas são as dificuldades, pois, como aprendiz que sou, a cada 

descoberta sinto-me impelida a buscar, maior conhecimento acerca do 

assunto e, consequentemente, percebo quão longo é o caminho do 

saber e o quanto ainda o tenho que trilhar. (Gisele/Porto Velho) 

 

Este curso foi uma proposta de educação riquíssima e necessária. 

Desde o início não fazia ideia que estudar pela internet seria 

proveitoso, achava que não dava certo e que esses cursos online eram 

pura enrolação. Que bom que eu estava errada. O estudo a distância 

tem a mesma qualidade de um curso presencial e além de cômodo 

facilita a vida de todas nós, mães, pois não precisamos deixar os filhos 

com estranhos e nem com empregados para estudar. (Isabel/Porto 

Velho) 

 

A educação a distância requerida no curso GDE pressupõe uma estrutura física 

de apoio, que deveria funcionar como suporte para dúvidas dos cursistas com relação ao 

acesso à internet e também como sala de aula, uma vez que os professores que não 

tinham acesso à informática em suas residências, geralmente utilizavam a estrutura 

disponibilizada no NTE. Neste espaço, os cursistas também poderiam ter acesso aos 

textos impressos para consulta. Assim, a estrutura do NTE se fazia fundamental e sua 

falta e apoio foram citados nos memoriais. As dificuldades estruturais emergiram nos 

textos dos cursistas, tais como a qualidade dos computadores disponíveis nos NTEs e a 

velocidade de banda de internet: 
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(...) as máquinas no NTE, por serem antigas, levavam mais de 40 

minutos para acessar a página do curso, as horas iam se passando e 

não se conseguia concluir a tarefa. (Carmem/Salvador) 

 

Outros professores que não tinham internet e não acessaram o NTE também 

tiveram dificuldades para acessar o curso: 

 

A minha maior dificuldade durante o curso, foi o fato de não ter 

internet em casa e de ter que fazer os Dowloads dos textos e fazer os 

registros e comentários de casos e participações no fórum em Lan-

houses, ou seja, além de ter de sair de casa, ir procurar Lan-houses, 

tive também gastos para usar internet por horas, isso dificultou a 

minha participação, porém acredito que foi satisfatória. 

(Isabel/Maringá) 

 

Uma crítica severa que os professores recorrentemente fizeram à metodologia 

do curso foi com relação à carga horária. Muito enfatizaram que o ritmo intenso do 

curso acabou por afastar professores, que não deram conta de seus afazeres diários e 

mais as tarefas do GDE. Outros professores relataram que continuaram mesmo com os 

horários apertados e o curso passado velozmente, por vezes sem um aprofundamento 

adequado dos temas. Conforme relatado, a dificuldade com a infraestrutura para estudo 

online foi recorrente:  

 

(...) a exigência do cumprimento quanto aos numero de horas por 

semana a serem cumpridas, embora necessárias, tive dificuldades 

porque não tenho computador em casa, precisava me dirigir a uma 

casa de internet para cumprir as tarefas em tempo hábil 

(Carmem/Salvador) 

 

E, neste sentido, muitos cursistas defenderam que o curso deveria acumular 

hora-aula, para que o percurso dos professores nos cursos de formação fosse 

reconhecido e incentivado pelo sistema público de ensino. 

Mas, mesmo com o acúmulo de tarefas no dia a dia, a flexibilidade da 

educação a distância chamou a atenção dos professores: 
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(...) nos deu a oportunidade de escolher o horário e o local mais 

apropriado para estudarmos. Apesar de não ter experiência em 

computação não tive dificuldade de acesso (...) (Luciana/Salvador) 

 

A oportunidade de fazer novos contatos com outros educadores e criar uma 

rede de relações e de troca de experiências também foi salientada: 

 

Gostei muito de participar de um curso online. Este foi o meu 

primeiro. Penso ser uma experiência de grande valia para nós 

professores que, se não fosse desta forma, não teríamos a 

oportunidade de trocar e receber informações ligadas a nosso 

cotidiano. É muito importante esta capacitação à distância, pois nos 

permite fazer as tarefas e discutir num Fórum no momento que mais 

nos seja adequado, não perdendo o fio condutor da discussão. Não 

descarto a chance de interagir com pessoas que se assemelham e se 

atraem pelas idéias. Foi muito interessante trabalhar com uma pessoa 

que só conheço pela internet. Nunca nos vimos, só nos falamos pelo 

MSN. Porém somos a partir de agora parceiras para novos trabalhos. 

(Carmem/Niterói) 

 

Outras críticas pontuais sobre a metodologia surgiram nos memoriais, como a 

escolha dos casos discutidos no fórum, alguns professores relataram que estes deveriam 

ser regionalizados ou que tivessem mais cuidado com o tratamento da riqueza regional 

do Brasil, expressadas nos perfis dos participantes, modos de falar, atitudes 

diferenciadas etc. 

Os professores também alertaram para o fato de que deveria ter sido feito um 

diagnóstico para verificar o índice de inclusão digital dos educadores interessados no 

GDE, que influenciaria o desenho do treinamento dos educadores na plataforma, isto é, 

que este momento fosse adaptado às condições dos educadores, como em um 

treinamento por nível de conhecimento. Neste sentido houve relatos de que professores 

que já tinham conhecimento em educação a distância eram obrigados a participar do 

mesmo treinamento, que apresentavam conhecimentos iniciais, com professores sem 

qualquer conhecimento tecnológico. Por outro lado, os professores com pouco 

conhecimento das ferramentas tecnológicas relataram que o treinamento dado não foi 

suficiente para que se sentissem confortáveis no AVA durante o curso, sendo necessário 
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recorrer a outras pessoas, como familiares e amigos, para acesso e movimentação pelo 

AVA. 

Como agravante, a primeira edição do GDE não contou com material didático 

impresso individualmente. Todo o material era disponibilizado em virtualmente ou 

impresso pelo NTE, para consulta coletiva. Com isso muito professores relataram 

dificuldades na leitura do conteúdo na tela do computador, sendo necessário, por vezes, 

imprimir por conta própria estes materiais, o que gerou um custo adicional para o 

professor, além do próprio trabalho de impressão31. 

Os educadores também chamaram a atenção para o fato de que ações como o 

GDE devem ser promovidas especialmente para os gestores escolares, pois são eles na 

linha de frente das escolhas dos materiais didáticos, das estratégias de ação e do perfil 

da escola, sendo fundamental que estejam também sensibilizados para os temas em 

questão. 

                                                 
31 A partir da entrada do GDE na Rede/UAB o conteúdo foi organizado em uma publicação que é 
utilizada por todas as instituições que ofertam o curso a partir de então. 
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Considerações Finais 

 

O principal propósito desta pesquisa foi refletir sobre a efetivação de políticas 

públicas que visam elevar a qualidade da educação brasileira e sua abrangência, a partir 

da valorização da diversidade no ambiente escolar. Dentro desde escopo, o curso piloto 

do projeto Gênero e Diversidade na Escola, realizado em 2006, foi tomado como estudo 

de caso. O projeto GDE tem como objetivo discutir com professores da rede pública de 

ensino as questões de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais de forma articulada e 

localizada na prática escolar destes atores sociais, partindo do entendimento de que tais 

assuntos são vetores que, imbricados, atuam em preconceitos e atitudes discriminatórias 

na escola e nas diversas instâncias sociais. 

A pesquisa teve como base teórica os estudos de Anthony Giddens e Pierre 

Bourdieu acerca das mudanças trazidas pela modernidade para a vida em sociedade e, 

consequentemente, para o entendimento do papel da educação neste novo contexto.  

A abordagem das teorias que entendem a escola como reprodutora das 

desigualdades sociais, que exclui e marginaliza seus estudantes, teve como objetivo 

desmistificar o entendimento trazido pela lógica liberal-capitalista de que a escola 

pública resolveria o problema do acesso à educação, garantindo a igualdade de 

oportunidade para todos os cidadãos. As diferenciações adviriam por mérito próprio na 

aquisição e no uso dos conhecimentos ao longo da vida. Entretanto, esta lógica é 

refutada no momento em que é constatada a distinção que a escola faz entre seus 

próprios estudantes, diferenciando, de forma irrefletida, meninas, meninos, negros e 

brancos, jovens e adolescentes em função da orientação sexual. 

Neste sentido, foram levantados os desafios do sistema escolar que, em última 

análise, tem por finalidade disseminar princípios e valores que viabilizam o pleno 

desenvolvimento do sujeito, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação 

para o trabalho, a equiparação e a paridade dos indivíduos, independente de sexo, raça 

ou outra distinção preconceituosa no acesso aos bens sociais, aos direitos e às 

oportunidades em todas as instâncias da vida social e produtiva.  

Após apreciações sobre o desenvolvimento do curso, o estudo privilegiou a 

análise de 60 memoriais produzidos por professores de seis municípios brasileiros, 

como parte das avaliações finais do GDE.  
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A pesquisa mostrou que o curso em si provocou um processo de desencaixe, 

estimulando os professores a migrarem de um patamar de conhecimento e ação para 

outro, mais reflexivo, uma vez que foi recorrente nos memoriais a percepção de “outro 

olhar” para a diversidade presente na escola, como uma possibilidade de encarar as 

relações sociais com maior espírito crítico. Este desencaixe se operou sob a do conteúdo 

temático e também da estratégia de ação metodológica do GDE.  

A fundamentação teórica do curso discute a equidade de gênero, sob o 

pressuposto de que o masculino e o feminino têm igual valor, tomando a relação entre 

os sexos como socialmente construída. Não isto apenas, mas que a orientação sexual e a 

identidade étnica também são construções sociais, históricas e simbólicas, que não 

possuem nenhum fundamento biológico e que só encontram existência na realidade 

social, ou seja, no universo das relações entre indivíduos. É certo, porém, que as 

categorias de gênero, raça-etnia e orientação sexual, isoladas ou articuladas, concorrem 

para o quadro de exclusão social que permanece na realidade brasileira. 

Quanto à metodologia, o GDE se desenvolve segundo três princípios 

fundamentais: o princípio da construção do conhecimento, o princípio da atividade 

colaborativa e o princípio da autoria. O curso propõe uma discussão coletiva acerca dos 

temas propostos, alçando o professor ao protagonismo das ações que podem contribuir, 

não apenas para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho, mas também na 

formação de cidadãos e cidadãs conscientes de seu papel social. 

 Este processo resultou em momento profícuo de questionamentos sobre as 

desigualdades presentes na práxis escolar e sobre o papel social da escola e da função 

docente. 

O entendimento de que a escola é o espaço onde a diversidade presente na 

sociedade se reproduz de forma suscetível ao controle, estando o professor em posição 

privilegiada para exercê-lo diretamente foi discutido, sem dúvida. Assim como o 

reconhecimento de que os professores têm um papel estratégico, e uma responsabilidade 

equivalente, considerando a proximidade que experimentam com os estudantes e pela 

voz que devem ter ao influenciar as políticas globais ou locais. Este papel social 

transformador, aliado a uma grande responsabilidade dissolvida nos atos cotidianos de 

ensinar, se situa além das fronteiras definidas pelas disciplinas lecionadas. Tal 

responsabilidade se potencializa quando se percebe que as ações e os discursos que se 

reproduzem no espaço escolar podem perpetuar ou ressignificar conceitos, símbolos, 

representações e identidades, que tendem a naturalizar-se na sociedade.  



139 
 

Desta posição privilegiada, ocupada pelos educadores, é possível operar uma 

gama de influências, utilizando seus respectivos discursos, que são visualizados a partir 

de sua prática pedagógica. E os professores se esforçaram para reproduzir este discurso 

ao final do curso. É exatamente o aconteceu com certa professora, ao afirmar que: 

“Devemos aprender a ter um olhar diferenciado, um olhar que a cada dia mais possamos 

incluir meninos e meninas (...) construindo uma sociedade mais justa e mais igual”. 

A pesquisa revelou que as discussões provocadas a partir da análise do 

conteúdo de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais, e que são vivenciadas nos 

fóruns do curso GDE, chegam aos memoriais já submetidas a um processo de reflexão, 

possibilitando que os relatos lá inscritos se configurem como uma sistematização da 

experiência dos cursistas. Neste sentido, os memoriais se apresentam como 

instrumentos organizadores dos conceitos assimilados ao final do processo, sem 

ressuscitar as discussões realizadas no decorrer do curso, incluindo as possíveis 

discordâncias com os temas apresentados. Conclui-se que os memoriais funcionaram no 

curso GDE estabelecendo um momento particular, onde os profissionais puderam 

perceber as próprias tensões, advindas de suas crenças pessoais e do conhecimento 

disseminado pelo senso comum, confrontadas com a reflexão sobre seu papel como 

agente público, representante de um Estado laico.  

A análise da produção dos cursistas permitiu perceber após o reconhecimento 

deste conflito, o que, de fato, os professores consideraram importante relatar sobre a 

experiência no curso. No contexto do GDE, isto significa pensar sobre quais foram os 

(pré)conceitos identificados e, eventualmente reformulados, e quais os que 

permaneceram, mas que poderão ser revisitados no cotidiano escolar, à medida que as 

situações ocorram, impondo a participação destes educadores.  

A noção de que a escola é o local ideal para discutir tais assuntos foi percebida 

e registrada, entretanto, os educadores demonstraram temor quanto ao protagonismo de 

sua atuação em assuntos que não são totalmente conhecidos e que atravessam a escola 

através dos comportamentos de seus atores sociais. Esta abertura do campo de visão 

provocou um pânico inicial, quando os educadores tiveram a oportunidade de refletir 

sobre a complexidade e a importância estratégica de sua função social, ao mesmo tempo 

em que perceberam que não dispõem de instrumentos suficientes para executar este 

papel em toda sua extensão, confirmando o hiato existente entre o esperado e o 

executado, no que tange ao papel da escola e do educador. Certamente, por esse motivo, 

foi recorrente a fala destes profissionais reclamando por programas permanentes de 
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formação e por espaços de discussão mais frequentes. Este cenário caracteriza o forte 

descompasso entre três importantes instâncias sociais, o sistema legislativo, a produção 

do conhecimento sobre a escola e a atuação docente. A legislação acerca da educação 

no país traduz o entendimento do Estado de que a escola é um local estratégico para a 

formação de valores para a vida social e para o desenvolvimento nacional, assim como 

as inúmeras teorias sobre a escola e sobre a efetividade da sua formação, e ambos estão 

extremamente afastados do cotidiano do trabalho docente no Brasil. É evidente que tais 

concepções não são amplamente difundidas e menos ainda discutidas com os 

educadores brasileiros. 

 Os memoriais se mostraram fontes confiáveis de captura de realidades e 

experiências ressignificadas, na conformidade dos princípios que nortearam o modelo e 

o conteúdo do GDE. Os professores se sentiram impulsionados a fazer associações entre 

o ambiente em que estão imersos, em sua prática escolar cotidiana, e as “novas” noções 

que lhes estavam sendo apresentadas. Isto demonstra, aliás, que não houve limitação 

significativa que comprometesse a garantia de um discurso “livre”, a despeito do 

memorial se tratar de uma avaliação. Muito ao invés, o desembaraço dos professores ao 

retratar suas (re)construções de discursos principalmente no que tange aos assuntos de 

gênero e raça, demonstra, excetuando algumas imprecisões conceituais, uma associação 

entre prática e teoria nova. 

  Neste sentido, e em compasso com o recorte da pesquisa, foi possível 

perceber que a teoria da construção social das relações de gênero provocou a reflexão 

dos professores. De fato, os assuntos abordados pelo módulo sobre as relações de 

gênero foram tratados, de maneira geral, pelos cursistas. Temas como a assimilação da 

cultura na diferença sexual; a importância da socialização na família e na escola; a 

construção da identidade de gênero e suas diferenças na organização social, além da 

importância dos movimentos sociais dos estudos de gênero, e as relações de gênero no 

cotidiano escolar foram contemplados nos memoriais. De modo geral, eles afirmaram 

desconhecer anteriormente a teoria da construção social do gênero, o que, de fato, 

possibilitou refutar ideias preconcebidas, tais como a hierarquização dos papéis 

masculino e feminino.  

A narrativa dos cursistas dá conta de que muitos deles já estavam investindo no 

cotidiano da escola, antes mesmo da conclusão do curso. Relatam que os debates e 

reflexões estimulados no ambiente dos fóruns os levaram a implementar medidas para 

mudar e provocar mudanças, inclusive para além do espaço escolar. Isto sinaliza para 
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certo impacto na configuração das relações entre estes professores, os estudantes e a 

estrutura do sistema de ensino e em sua vida, em outros contextos sociais. O fato de 

perceber seu próprio preconceito foi recorrente, o que se constitui em outro ponto 

positivo do curso GDE, já que abordar conceitos arraigados é de fato, um desafio. 

Entretanto, interdições no discurso32 foram identificadas na medida em que os 

professores deixaram de mencionar em seus memoriais, assuntos relacionados à 

articulação entre gênero e sexualidade. Neste caso, os fóruns produziram informações 

que foram introduzidas nos relatórios finais do curso, revelando um considerável 

desconforto dos professores cursistas em tocar em certas questões relacionadas à 

conexão com sexualidade. Assuntos como aborto, HIV e uso de drogas e 

homossexualidade na adolescência, por exemplo, provocaram ausências dos cursistas ou 

dissensos entre os que dispuseram a discutir nos fóruns, gerando intensos debates, 

muitas vezes articulados com o discurso religioso e que se configurou mais como um 

campo de disputas de opiniões e menos em discussões de fundo conceitual ou de 

reflexões sobre como abordar os temas na escola. De fato, essas impressões não foram 

transportadas para os memoriais que, sob este aspecto, se caracterizaram pelo 

silenciamento, evidenciando que as temáticas relativas à sexualidade e à orientação 

sexual não tiveram o mesmo nível de discussão dos temas de gênero e raça nos fóruns 

do curso GDE.  

Os memoriais dos professores também avaliaram a não efetividade de algumas 

políticas públicas, enfatizando que tais políticas não levam em consideração um prévio 

debate público que se configure em um ambiente formativo, como é o caso do processo 

de elaboração e aplicação dos PCNs. Para eles, é imperativo, no contexto de suas 

atuações, o desenvolvimento de um programa de formação continuada, onde que 

possam refletir sobre o fazer pedagógico e os objetivos da escola frente às mudanças 

que permeiam a sociedade. 

Outra conclusão que se apreende da análise do material do GDE é que, 

fundamentalmente, o sistema de ensino deve ter seu currículo revisado para abranger e 

acolher uma diversidade de identidades. Neste sentido, é necessário mais do que o 

investimento fundamental em atualização profissional. Os assuntos devem fazer parte 

                                                 
32 Retomando a teoria de Foucault de que as interdições no discurso, como barreiras levantadas contra a 
compreensão e atuação dos indivíduos na sociedade, mostram-se sob três modalidades: a) ausência de um 
“direito” de se falar sobre certas coisas; b) a circunstância de não se “poder” falar sobre certas coisas, em 
certos lugares; c) a ilegitimidade das pessoas em falar sobre certas coisas. 
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das disciplinas que compõem a formação profissional dos educadores, pois parece que 

este se constitui em um ponto importante, a partir do qual um ciclo de reflexividade se 

inicia, irradiando-se pelas diversas instâncias e instituições sociais, em um processo de 

perda e reapropriação de habilidades e conhecimentos desde a formação inicial dos 

profissionais da educação.  

Parte-se do pressuposto de que ações que visam transformar um determinado 

status quo devem se configurar em atividades cotidianas, e mais do que isso, os 

participantes devem estar cientes dos engendramentos de poder que perpassam as 

atitudes reprodutoras das assimetrias que produzem desigualdades e discriminações. E 

ainda devem se entender como parte do processo de mudança, como protagonista neste 

contexto de debates. 

Corroborando que este entendimento, o projeto GDE, como fruto de uma 

articulação de documentos33 que traduzem as expectativas de grupos identitários com 

relação à valorização da diversidade étnico-racial e de orientação sexual, à equidade de 

gênero e ao combate a qualquer forma de discriminação, possibilitou aos educadores 

acesso ao conhecimento científico acerca das temáticas propostas, permitindo que eles 

as confrontassem com o que era visto e percebido no cotidiano escolar, abrindo ainda 

possibilidades de novos olhares para o que não era conhecido ou era diferente. Neste 

sentido, o curso piloto, entre erros e acertos, viabilizou a criação de um espaço possível 

para o “exercício de negociação de identidades” (Scott, 2005), de maneira a 

compartilhar a percepção da importância da igualdade como um princípio e como uma 

prática, na qual se reconhece a diferença, sem tentar eliminar ou ignorar esse traço 

distintivo entre os indivíduos, mas, sobretudo, tomando-o como um valor.  

É certo que multiplicação deste entendimento depende de tempo e investimento 

em políticas públicas educacionais abrangentes, evidenciando que ainda há um longo 

caminho para se concretizar um sistema educacional que, de fato, valorize a diversidade 

na educação, sem que se encare o diferente como desigual, passível de exclusão social e 

ainda mais, que homens e mulheres tenham o mesmo valor e as mesmas possibilidades 

de oportunidade e acesso aos bens comuns.  

                                                 
33 A Lei 10.639, que determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 
no currículo da educação básica, de 2003, e o Programa Brasil sem Homofobia, que é um projeto de 
combate à violência e à discriminação contra a população LGBT e que visa à promoção da cidadania 
homossexual, de 2004, além do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004) e a Política 
Nacional de Igualdade Racial (2003). 



143 
 

Sem o objetivo de prescrever uma única solução para a formação de 

educadores, a análise da percepção dos professores e professoras que participaram do 

curso GDE mostrou que o diálogo qualificado é uma via poderosa, que possibilita a 

reflexão e a mudança. Assim, a perspectiva deste diálogo entre escola e os estudos 

científicos sobre as dinâmicas sociais deve ser valorizada e fomentada, fortalecendo o 

relacionamento simbiótico destas duas instituições sociais. 

Ainda no contexto de discussão sobre o alcance da educação na formação para 

a cidadania, a perspectiva da coeducação, em discussão no Brasil desde a década de 

1930, deve ser revisitada e, de fato, incorporada pelo sistema educacional brasileiro, não 

apenas nas leis e nos documentos que tratam da educação, ou em projetos pontuais, que 

abrangem uma pequena parcela de professores, mas sim, efetivamente, no dia a dia 

destes atores sociais.  

Esta revisão da prática educativa e o estreitamento das relações entre as 

diferentes instâncias setoriais como os movimentos sociais, a escola, a universidade e o 

poder público, pode provocar um novo tempo reflexivo de fomento da diversidade, da 

igualdade e da democracia.  
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