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RESUMO 
 
O presente trabalho reflete sobre as políticas educacionais no 
Brasil, considerando a ótica de gênero. Nesse campo, faz um 
recorte sobre as políticas que ganharam espaço na agenda 
pública, destacando o projeto Gênero e Diversidade na Escola-
GDE, com a implementação do curso GDE em parceria com 
universidades federais e estaduais no país, que ofertaram o 
curso aos profissionais da educação das redes públicas 
estaduais e municipais. Foram analisados documentos a partir 
da UEMA, permitindo o acesso a séries discursivas acerca de 
gênero no cotidiano escolar, objetivando analisar os discursos 
dos cursistas e as possibilidades do GDE frente à realidade 
encontrada. 
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ABSTRACT 
 
The following work talks about the educational policies in Brazil, 
considering the gender perspective. In this area, we look at the 
policies that have conquered space in the public agenda, 
highlighting the project Gender and Diversity at School-GDE, 
with the implementation of the GDE course in partnership with 
the national and state universities in the country, which have 
offered it to the professionals in education pertaining to the 
state and municipal public network. Documents from the UEMA 
University were analysed, giving us access to material related 
to gender in the daily school life, aiming to analyse the speech 
of students and the possibilities of the application of GDE in this 
reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Questões que envolvem o modelo de educação que reforça o papel feminino à 

condição de inferioridade na sociedade, bem como as novas exigências colocadas ao 

Estado de responder aos problemas emergentes, com uma educação de qualidade 

intrinsecamente associada à busca por equidade e à valorização da diversidade, são 

instigadoras para a presente análise, em especial as questões relativas à discriminação de 

gênero no interior das instituições educacionais.  

É fato que nos espaços da vida social brasileira ainda são cotidianamente 

produzidas discriminações de gênero, etnicorracial, por orientação sexual e violência 

homofóbica. E não resta dúvida que o espaço escolar é um dos segmentos responsáveis 

pela reprodução dessas discriminações.  

Pensar essas questões no campo da educação é reconhecer os padrões 

hierárquicos, preconceituosos em que se pautam as relações entre homens e mulheres no 

Brasil, que por sua vez, historicamente, diz respeito também aos conteúdos e as práticas 

educacionais.  

O objetivo deste estudo é analisar as possibilidades do curso Gênero e 

Diversidade na Escola (GDE) no âmbito das políticas governamentais frente à 

desconstrução dos paradigmas educacionais tradicionais que reforçam a desigualdade de 

gênero, etnicorraciais e discriminação por orientação sexual. 

O estudo envereda pela revisão bibliográfica, por meio de livros, artigos de 

periódicos, para levantamento teórico da categoria gênero, a partir de estudiosas (os) como: 

Louro (2011); Scott (1996), Bourdieu (2014), entre outros. 

As reflexões aqui apresentadas envolvem ainda um dos eixos do III Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres - Educação para a Cidadania3, e uma das iniciativas 

do governo no desdobramento desse eixo, o Projeto Gênero e Diversidade na Escola, objeto 

desse estudo. Para tanto, foram analisados documentos produzidos no curso GDE ofertado 

pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), através do Núcleo de Tecnologia para 

Educação, a exemplo dos Fóruns e Relatório Final do curso. Aqui estão expostas reflexões 

resultantes dessa pesquisa, contendo discursos dos/as cursistas sobre gênero e o cotidiano 

escolar e as possibilidades do GDE no processo de desconstrução das desigualdades de 

gênero. 

                                            
3 

  Atualmente o Plano está na sua terceira versão 2013-2015, cujo eixo aqui tratado recebe modificação, agora 
com o nome “Educação para Igualdade e Cidadania”. 



 
 

                  

2 OS PARADIGMAS EDUCACIONAIS E A QUESTÃO DE GÊNERO NA ATUAL POLÍTICA 
PÚBLICA BRASILEIRA 

Discutir as questões presentes na vida social brasileira que produzem 

cotidianamente discriminações de gênero, etnicorracial, por orientação sexual e violência 

homofóbica implica pensar os paradigmas educacionais, em que o espaço escolar se 

constitui um dos segmentos responsáveis pela reprodução dessa discriminação. Como 

afirma Louro (2011, p.62), “a escola delimita espaços”. Ou seja, a escola com a missão de 

formar pessoas, é capaz de reforçar modos de pensar e de se relacionar da sociedade. E, 

enquanto espaço de formação, tem uma trajetória normatizadora e normalizadora de 

preconceitos e discriminação. Nessa perspectiva, a autora considera que a escola, servindo-

se de símbolos e códigos, afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, de modo que 

separa e institui; informa o “lugar” de cada um na sociedade, dos pequenos e dos grandes, 

dos meninos e das meninas. Espaço este que constrói significados produz e reproduz 

acerca da masculinização e feminilização enquanto formas de classificação social. 

Todos os espaços de aprendizado, os processos de socialização vão reforçar os 
preconceitos e estereótipos dos gêneros como próprios de uma suposta natureza 
(feminina e masculina), apoiando-se, sobretudo, na determinação biológica. A 
diferença biológica vai se transformar em desigualdade social e tomar uma 
aparência de naturalidade (CARLOTO, 2003, p.203). 

Nesse sentido, os movimentos de mulheres/feministas exigem a desconstrução 

dos discursos morais e ideológicos que sustentam a intolerância em conformidade com o 

padrão patriarcal dos papéis de homens e mulheres na sociedade brasileira. Porém, embora 

havendo o reconhecimento das inciativas e conquistas a partir de suas mobilizações, o 

problema ainda reside numa trajetória histórica que permanece orientando a mesma lógica 

na contemporaneidade, entre outras, a “sexualização” do gênero. 

Estas reflexões também fazem parte do pensamento de Bourdieu (2014, p. 17) 

quando enfatiza que parece ser inevitável, em todo o mundo social, a incorporação nos 

corpos o funcionamento de um sistema de percepção, de pensamento e de ação, cuja 

“experiência apreende o mundo social e suas arbitrárias divisões, a começar pela divisão 

socialmente construída entre os sexos, como naturais, evidentes, e adquire, assim, todo um 

reconhecimento de legitimação”. 

Se contrapondo à naturalização sobre a desigualdade nas relações de gênero, 

Scott (1996) explica que a diferença social não está atrelada ao sentido biológico de 

diferença anatômica, mas a partir da diferenciação dos papéis sociais de homens e 

mulheres na sociedade. A autora conceitua gênero como “um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1996, p. 11). 



 
 

                  

Tais concepções passam a ter repercussão também no mundo acadêmico, 

acentuando a crítica frente o discurso da formação social que informa o lugar da mulher e do 

homem na sociedade, necessitando atenção, pois tais discursos perpassam pelos arranjos 

escolares, discutidos por Louro (2011, p.68): 

Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais 
didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de gênero, 

sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e, ao mesmo 
tempo, seus produtores. 

Ao mesmo tempo a autora ressalta a escola como espaço sujeito a mudanças, a 

partir do direcionamento de políticas para repensar o processo educativo. “Se por um lado, 

práticas e arranjos de ensino sugerem continuidades nesse processo educativo escolar, por 

outro, certas modificações indicam possíveis descontinuidades e rupturas” (LOURO, 2011, 

p.98). 

Nessa perspectiva, temos na I Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993) 

o objetivo estratégico exposto no item B.4: “Estabelecer sistemas não discriminatórios de 

educação e capacitação, medidas que devem ser adotadas pelas ‘autoridades educacionais 

e outras instituições educacionais e acadêmicas’”. 

Face aos incisos deste item, convém destacar, entre outros, o que segue: 

[...] c) Elaborar programas de instrução e materiais didáticos para docentes e 
educadores que aumentem a compreensão de seu papel no processo educativo, 
com vistas a lhes proporcionar estratégias eficazes para um ensino orientado pelo 
enfoque de gênero. 

Sem dúvida as Conferencias se constituem um dos marcos regulatórios 

inspiradores das políticas para as mulheres, em diferentes conjunturas políticas desde o ano 

de 2003, a partir da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), que afirma 

em seus discursos a transversalidade de gênero nas políticas governamentais. Nesse 

estudo nos voltamos para as políticas no âmbito da Educação. 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E NÃO SEXISTAS NO BRASIL: perspectivas da 
Educação à luz do Projeto Gênero e Diversidade na Escola-GDE. 

Além dos avanços rumo à efetivação da democracia com a Constituição Federal 

de 1988, a partir da atuação do movimento social, percebemos que as mudanças 

impulsionadas no âmbito das políticas, na perspectiva do reconhecimento de ações 

antidiscriminatórias voltadas à defesa e à promoção dos direitos das mulheres, da 

população negra e indígena, de gays, lésbicas, transexuais e transgêneros, estão 

relacionadas com o início dos governos democráticos. No entanto, resta saber se a 



 
 

                  

igualdade de gênero e o fortalecimento dos direitos4 perpassam transversalmente todo o 

planejamento da política federal, com especial atenção ao processo educacional como 

consta no 3º objetivo do Plano Plurianual 2008-2011: 

Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com 
equidade, qualidade e valorização da diversidade pressupõe que a inclusão 
educacional se dá em grande medida pelo enfrentamento de todas as formas de 
discriminação e preconceito, pela redução das desigualdades no processo 
educacional e por meio dele (BRASIL, 2009, p.57). 

O fato é que as pressões frente às políticas já veem de longas datas e 

correspondem ao preconizado nos marcos legais (nacionais e internacionais), entre outros: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Convenção sobre Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (CEDAW-1979), Declaração e Plataforma de Ação de 

Pequim (1995), Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (1996), Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (2003), 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2005, 2008, 2013). 

 Com vistas ao pleno desenvolvimento da mulher, esses marcos buscam 

estabelecer sistemas não discriminatórios de educação, e exigem medidas que devem ser 

adotadas pelas autoridades e instituições educacionais. Nesse sentido, os citados 

instrumentos legais se constituíram referenciais na elaboração do Projeto GDE, tendo como 

pano de fundo os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres – PNPM. 

O PNPM (2008) sugere que para a sua eficácia e efetividade é necessário que 

este caminhe pari passu com outros planos, programas e projetos de ação que definem 

medidas de inclusão no campo educacional, e nestas as percepções e sensibilidades dos/as 

profissionais da educação básica para a mudança de padrões de comportamento e de 

valores de crianças, jovens e adultos (as).  

Frente a essa questão, interessa aqui o nível de transformação pretendido na 

educação a partir das legislações, convenções e declarações. É necessário que planos e 

projetos incentivem novas práticas não só no tocante ao acesso das mulheres à instrução, 

como registram diferentes estudos, mas que as mudanças sejam associadas ao 

desenvolvimento de programas e cursos, que promovam a representatividade das mulheres 

em campos importantes para o desenvolvimento do país, a exemplo de áreas como ciência 

e tecnologia, podendo influenciar nas suas ocupações e na equiparação de renda entre 

                                            
4 

 A compreensão de direitos aqui definida se remete às considerações de Dagnino (2004, p. 104): Essa 
concepção não se limita a provisões legais, ao acesso a direitos definidos ou à efetiva implementação de direitos 
formais abstratos. Ela inclui a intervenção / criação de novos direitos, que surgem de lutas específicas e suas 
práticas concretas. Nesse sentido, a própria determinação do significado do direito é, em si mesma, objeto de 
luta política. O direito à autonomia sobre o próprio corpo, o direito à proteção do meio ambiente, o direito à 
moradia, são exemplos (intencionalmente muito diferentes) dessa criação de direitos novos. Além disso, essa 
redefinição inclui não somente o direito à igualdade, como também à diferença, que especifica, aprofunda e 
amplia o direito à igualdade. 



 
 

                  

homens e mulheres. Além disso, convém a ênfase nos temas curriculares mais complexos 

como gênero, visando à modificação dos modelos de conhecimento introjetados nos 

diferentes níveis de ensino. 

No III PNPM, na linha de ação 2.2, do eixo “Educação para a Cidadania”  (antes 

denominada “Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-

lesbofóbica”) consta a promoção de cursos de formação continuada de gestoras/es e 

profissionais da educação, para a igualdade de gênero, raça, etnia e o reconhecimento das 

diversidades, além da produção e difusão de conhecimento sobre essas temáticas. Essa é a 

razão de ser do projeto Gênero e Diversidade na Escola – GDE.  

2.1 Projeto Gênero e Diversidade na Escola: contexto geral 

  

O projeto GDE idealizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi 

desenvolvido pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

(CLAM/IMS/UERJ), por meio de uma parceria com Ministério da Educação (MEC), a 

Secretaria de Educação continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), Secretaria 

de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e o British Council (CARRARA et al, 

2011, p.9). 

O referido projeto tem como foco o curso de formação continuada, denominado 

“Gênero e Diversidade na Escola” (GDE), nomenclatura esta que passaremos a adotar em 

toda a discussão seguinte.  

O curso GDE envolveu diferentes órgãos, imbuídos do propósito da revisão dos 

processos educativos no tocante à perspectiva de gênero. No seu percurso, foram 

realizados estudos da situação da mulher, já como ação do eixo “Educação inclusiva, não-

sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica”, contido no II PNPM. Nesse sentido, 

passa a se constituir centro desta ação:  

A reformulação da grade curricular, a avaliação e o aprimoramento de materiais 
didáticos e paradidáticos distribuídos à rede pública de ensino, a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação, concursos de redações com a temática de 
gênero, o incentivo à criação de núcleos de estudo e pesquisas em gênero nas 
instituições de ensino superior, entre outros (CARRARA et al, 2011, p. 15). 

A proposta do curso se volta para a formação continuada de profissionais da 

educação das redes públicas estaduais e municipais de ensino da Educação Básica, de 

todas as regiões do país, acerca das questões articuladas: as relações de gênero, as 

relações étnico-raciais, diversidade e orientação sexual. A experiência contou com a 

parceria das universidades federais e estaduais através dos seus núcleos de estudo de 

gênero e sexualidade. Estas instituições ofertaram o curso GDE, na modalidade de 



 
 

                  

Educação a Distância (EaD) em mais de 200 municípios do país desde 2008. 

Convém destacar que o GDE é um curso semipresencial, cujo conteúdo é 

ministrado em grande parte via internet, no ambiente virtual de aprendizagem -AVA. No 

processo de ensino-aprendizagem os cursistas obtiveram o acompanhamento de tutoria 

presencial e online, sendo uma experiência inicialmente concebida a partir de um projeto 

piloto.  

O projeto piloto do curso GDE foi realizado em quatro meses com uma carga horária 
de 200 horas, sendo 30 presenciais e 170 horas de ensino online (...). No projeto 
piloto, foram oferecidas 1.200 vagas para professoras/es do ensino fundamental, 
sendo elas distribuídas em número de 200 para cada município selecionado. No 
total, 1.070 professoras/es iniciaram o curso e 865 concluíram todo o processo, 
correspondendo a uma evasão de 19% de cursistas, índice considerado muito baixo 
quando comparado à média de evasão dos cursos a distância (CARRARA et al, 
2011, p.49). 

 No sentido de contribuir para melhor apreensão dos conteúdos com a 

abordagem dos temas propostos (Gênero, Diversidade, Sexualidade e Relações Étnico-

raciais), o material didático disponibilizado aos participantes do curso foi composto pelo 

Livro de Conteúdo e o Caderno de Atividades, elaborados a partir de pesquisas acadêmicas 

articuladas com a produção de ativistas e de organizações não-governamentais. 

 Após o projeto piloto, o curso GDE foi divulgado no Edital nº 

1/2008/SECAD/MEC, com a assinatura de 20 convênios com universidades públicas 

interessadas e ofertado para 13 mil vagas. Posteriormente, entre os anos de 2009 e 2010 

seguiram-se mais dois Editais e o número ampliado para 32 universidades e 300 polos 

/municípios do território nacional, entre estes, destacamos os municípios maranhenses, 

sendo 20 polos da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e 02 polos da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA). 

3.2 O curso GDE no Maranhão: resultado e discussão 

Considerando o curso GDE no Maranhão, o estudo em questão se voltou para a 

experiência da UEMA, no período de 2009 a 2010, envolvendo 20 polos no estado5. 

A seleção dos candidatos a cursistas do GDE obedeceu aos seguintes critérios: 
possuir graduação em licenciatura e ser profissional da educação da rede pública na 
ativa ou, em caso de ter nível médio, ser professor da rede pública no ensino 
fundamental com atividade em sala de aula; ter disponibilidade de horário para 
realizar estudos durante 10 horas semanais; ter relativa familiaridade com o uso de 
computadores e internet para a interatividade nos ambientes virtuais de 
aprendizagem; ter interesse pelo curso (RELATÓRIO FINAL DO CURSO 
GDE/UEMA, 2010, p. ). 

Interessou para nós, analisar a partir do curso GDE, os discursos dos 

                                            
5 Alto Parnaíba, Anapurus, Arari, Bom Jesus das Selvas, Barra do Corda, Carolina, Caxias, Codó, Coelho Neto, 
Nina Rodrigues, Santa Inês, Santa Quitéria, Santo Antônio dos Lopes, São João dos Patos, Timbiras, Fortaleza 
dos Nogueiras, Grajau, Colinas, Humberto de Campos, Dom Pedro. 



 
 

                  

participantes associados às desigualdades de gênero, e as possibilidades de desconstrução 

dos paradigmas tradicionais que reforçam a discriminação em face dessas questões no 

espaço escolar, considerando o módulo Gênero, optando pelo fórum que trata do tema 

central “Gênero no Cotidiano Escolar”. 

Tivemos como referência documentos disponibilizados pela UemaNet em torno 

do GDE, tais como acesso aos Fóruns de discussão no ambiente AVA, e Relatório Final do 

curso produzido pela coordenação do GDE/UEMA. Dos 20 polos aonde o curso foi ofertado, 

selecionamos a Turma B do polo de Grajaú, Turma B do polo de Anapurus e o polo de Codó, 

considerando a centralidade da discussão do tema já indicado e o maior número de 

participação de cursistas no fórum. 

Acerca do Módulo Gênero, entre outros aspectos: 

[...] é dedicado à discussão sobre gênero e centra atenção nas desigualdades entre 
homens e mulheres na sociedade brasileira e na esfera escolar. Além disso, 
investiga as dinâmicas sociais por meio das quais as identidades de gênero são 
socialmente construídas e como a escola pode desnaturalizar certos estereótipos e 
questionar as desigualdades sociais. O módulo discute também como as 
representações de gênero incidem na socialização infantil e adolescente, nas 
escolhas que homens e mulheres fazem ao longo da vida, desde a profissão até a 
vida afetivo-sexual, na construção da identidade social de cada indivíduo, na divisão 
sexual do trabalho e, finalmente, na organização social da vida privada (CARRARA 
et al, 2011,  p.39) 

 Nessa perspectiva, no fórum sobre “Gênero no Cotidiano Escolar”, como em 

outros fóruns, o/a cursista é convidado/a pelo/a tutor/a online a participar a partir de uma 

provocação ao debate, ora com uma pergunta ora com textos afirmativos, suscitando 

problematizações contidas no material didático disponível aos cursistas antes do fórum. 

 A seguir, expomos a análise dos discursos apresentados no fórum com 

alguns fragmentos das falas dos/as cursistas. 

 Na Turma B do polo de Grajaú, a tutora iniciou a discussão com a seguinte 

questão: Quando a escola agrupa alunas (os) por atividades "de menino" e outras como 

sendo "de menina" o que ela está ensinando a suas/seus alunas (os)? 

 Dos 6 cursistas participantes, percebemos que apesar do esforço em refletir 

sobre a escola enquanto reprodutora da discriminação de gênero, sem perceber, alguns 

cursistas reproduzem em seus comentários os padrões estereotipados de gênero, ao indicar 

atividades pedagógicas com a definição de papéis para meninas e meninos, conforme 

observamos na fala do cursista 1 em que é proposto a separação de meninas para um lado 

e meninos para o outro: 

CURSISTA1: 
Com frequência presenciamos crianças dizendo: Você não vai brincar comigo, pois 
minha brincadeira e de homens (brincadeira, jogo de peteca, futebol) e vemos 
também meninas dizendo esta brincadeira e de mulher e você não brinca 
(brincadeira de boneca, de casinha).Na escola, essa prática também pode ser 



 
 

                  

observada, ou seja, a escola está reproduzindo ou perpetuando um preconceito 
quanto ao gênero. Dessa forma, a escola está determinando o que é ser masculino 
e o que é ser feminino. Esta prática contribui para que eles crescem (sic) 
preconceituosos(as) 

O que fazer para que as crianças aprendam a se divertir sem preconceito?Seria 
necessário fazer dinâmicas com os adolescentes, brincadeiras onde seriam usados 
os dois gêneros, desta forma eles iriam aprender a se divertir sem causar 
problemas um com outro.Dinâmicas do tipo: corrida de saco, futebol; meninas de 
um lado meninos do outro. Creio que desta forma resolveríamos o problema (grifo 

nosso). 

 Em outras falas, embora reconheçam que a escola ensina os alunos/as a 

serem preconceituosos, não apontam sugestões de como desconstruir esse paradigma, 

optando por um discurso pessimista, como se o/a próprio/a cursista, enquanto professor/a, 

não fizesse parte desse contexto e não tivesse a responsabilidade em contribuir para mudar 

tal realidade.  

CURSISTA 2:  

Quando a escola agrupa meninos separados de meninas é porque ela é uma escola 
"tradicional," e está ensinando seus alunos (as) a serem mais preconceituosos. 
Sendo assim o preconceito nunca vai ter fim (grifo nosso). 

 Ainda percebemos casos extremos de cursistas que destacam a 

naturalização das diferenças de gênero, defendendo a manutenção da assimetria de gênero 

no espaço escolar, acentuando o discurso da formação social que informa o lugar da mulher 

e do homem na sociedade. Ou seja, reafirmando as práticas de desigualdade e 

discriminação que perpassam os arranjos escolares, como se observa no argumento da 

cursista 3.  

CURSISTA 3: 

Que ambos são diferentes, portanto não devem compartilhar atividades que não 
são indicadas para o seu sexo com comprometimento da conduta a ele 
estabelecido (grifo nosso). 

 Na turma de Codó, esse fórum foi apresentado com um texto reflexivo do tutor 

visando à problematização do tema:  

Acredito que muitas coisas estão mudando, no entanto, ainda estão impregnadas 
certas marcas no nosso imaginário que demandarão muito trabalho para serem 
removidas. Portanto, alunas/os, ainda, responderiam diferenciadamente, – e levando 
sempre em consideração estereótipos e estigmas que permeiam as relações de 
gênero -, ao convite para dança, futebol e voleibol. Entendemos como muito 
importante que meninas e meninos tenham experiências em toda e qualquer 
atividade e, para tanto, realizaria aulas como enfoque na desconstrução dos 
estigmas e estereótipos que envolvem estas atividades exemplificando-as com 
participações exitosas das mulheres e dos homens em cada uma delas[...] 

 Dos 11 cursistas participantes, percebemos a preocupação com o que 

consideram desafio para o professor, a “dificuldade” de vencer as práticas reprodutoras da 

desigualdade de gênero haja vista que dependem dos meios disponíveis para essa 

reorganização, que acreditam, envolvem sobremaneira a família e a sociedade. O destaque 



 
 

                  

nos argumentos seguintes é a importância da família na mudança desses paradigmas, ao 

mesmo tempo em que expressam uma ideia de papel coadjuvante da escola nesse 

processo.  

CURSISTA 1 

No cotidiano escolar ainda existem essas diferenças de gênero, muitas vezes as 
atividades desenvolvidas na escola se dão de forma separada, sem contar que as 
crianças já possuem sua formação familiar. Dessa forma para nós educadores/as 
fica difícil trabalhar essas diferenças sem a ajuda da família (Grifo nosso). 

CURSISTA 2 

Infelizmente tenho que concordar que muitas atividades desenvolvidas nas escolas 
ainda exigem essa separação no que diz respeito o que é para homem e o que é 
para mulheres participarem. E para nós educadores fica muito difícil trabalhar e 

passar de forma significativa tais valores ainda tão impregnados em nossa 
sociedade ainda com visão tão machista (Grifo nosso). 
CURSISTA 3 

[...] Gostaria de ressaltar apenas que isto é um fato e devemos falar sobre o assunto 
de maneira a abordar todas as questões rotineiras decorrentes na sociedade, para 
que haja uma criticidade sobre o “problema”, sobre essa visão medieval ainda 
prevalecente em nosso meio. Acredito que essa é uma tarefa um tanto difícil 
para o educador, pois as crianças e jovens já possuem uma formação familiar 

que, na maioria das vezes transmite esses valores, porém, sabemos o quanto 
somos formadores de opinião e que o nosso trabalho depende do compromisso que 
temos com o discente, com a sociedade (Grifo nosso). 

 Na Turma B do polo de Anapurus, as questões suscitadas pelo tutor foram as 

seguintes:Como as relações de gênero estão presentes no seu cotidiano escolar? Como 

elas se apresentam em elementos como disciplina, diferenças de rendimento e em 

atividades fora e dentro da sala de aula? Você acha que há atividades para meninas e para 

meninos? 

 Dos 10 cursistas participantes, destacamos o comentário da cursista 1 que   

apresenta um discurso reducionista, expressando a falta de aprofundamento acerca das 

questões de gênero, situando sua discussão no âmbito da saúde física e mental, ignorando 

aspectos da construção social das identidades de gênero. Para a cursista, as atividades 

físicas comuns defendidas para meninos e meninas teriam vantagem na perspectiva do 

desenvolvimento fisiológico e mental. 

CURSISTA 1 

A escola ainda se apresenta como espaço fechado às questões das diferenças, às 
discussões sobre acesso ao desenvolvimento escolar de meninos e meninas. 
Acredito que todo tipo de atividade é saudável para todos, não importa se é 
dança ou futebol, pois ajuda a desenvolver o metabolismo e a mente das 
crianças (Grifo nosso). 

    A cursista 2, em consonância com os conteúdos disponíveis  trata da visão da 

escola como uma instância que ainda reproduz com frequência os padrões hierárquicos, 

preconceituosos em que se pautam as relações entre homens e mulheres, ao mesmo tempo 

em que destaca o papel do professor na desconstrução das práticas discriminatórias. 



 
 

                  

CURSISTA 2 

É comum ainda encontrarmos escolas principalmente de Educação Infantil que 
realçam as diferenças entre os sexos dispondo o ambiente escolar em que meninos 
ficam de um lado e meninas para o outro. E essa distinção ganha vigor até na 
seleção do material e uso nas atividades, onde meninos não usam lilás muito menos 
rosa. É nesse momento que o professor tem que ter a sensibilidade de perceber a 
abertura e a oportunidade para construir a igualdade de gênero e não inculcar 
comportamentos e atividades masculinas ou femininas. 

   Cabe lembrar que nos três polos, os/as cursistas de um modo geral 

apresentaram discursos coerentes com os conteúdos que lhes foram disponibilizados, e 

assim interagiram contribuindo para a desconstrução dos equívocos em torno dos conceitos 

trabalhados. De outro lado, os/as tutores online, se constituíam profissionais especialistas 

nas áreas de conhecimento do curso com o papel de, sobretudo, participar e conduzir as 

discussões, contribuindo com esclarecimentos e avaliando o nível de participação dos 

cursistas a fim de disseminar os conteúdos com vistas a: 

[...] “combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta 
estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação”, 
incentivando, nas relações escolares, a “diversidade de comportamento de homens 
e mulheres”, a “relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao 
masculino e ao feminino”, o “respeito pelo outro sexo” e pelas “variadas expressões 
do feminino e do masculino” (BRASIL, 1997,144-146 apud VIANNA; UNBEHAUM, 
2006). 

 Ou seja, ao se tratar do cotidiano escolar, é urgente uma reviravolta nas 

práticas institucionais, em que os profissionais envolvidos precisam estar dispostos ao 

conhecimento e a disseminação do mesmo no discurso e nas práticas. 

4 CONCLUSÃO 

   O presente estudo apresentou uma breve análise acerca das políticas 

educacionais inclusivas no Brasil, à luz do curso Gênero e Diversidade na Escola, 

evidenciando as desigualdades acumuladas pelas mulheres que, por sua vez, apresentam 

implicações para as políticas educacionais. 

   As políticas estruturantes na perspectiva de gênero nascem nos tratados e 

convenções, a partir das pressões dos movimentos feministas. Resultante desse processo, 

encontramos os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres e seus esforços no sentido 

de incluir a perspectiva de gênero nos processos educativos a partir da formação continuada 

de professores da rede pública da educação básica, com vistas ao enfrentamento da 

discriminação de gênero e por orientação sexual no ambiente educacional. 

  Nesse contexto, o cenário do curso GDE, ainda que nos bastidores fosse 

tomado por algumas barreiras (a dificuldade de acesso dos cursistas ao ambiente AVA, a 

dificuldade de um perfeito sinal de internet, a falta de comprometimento de alguns tutores, a 

ausência dos cursistas aos fóruns, entre outros), o estudo demonstrou que este curso 



 
 

                  

estava aberto e preparado para novas cenas, ou seja, indicava inúmeras possibilidades de 

disseminar temas da diversidade no cotidiano das salas de aula por meio dos fóruns com o 

acompanhamento do tutor online, dos tutores presenciais disponíveis para orientações nos 

polos, das vídeos conferências, do material didático disponível; envolvimento de diferentes 

atores institucionais voltados para a efetividade do GDE como política pública.  

Por outro lado, perguntamo-nos em que medida os cursistas alteraram as suas 

práticas a partir do GDE, considerando a baixa frequência no fórum virtual, a exemplo do 

fórum “Gênero no Cotidiano Escolar” aqui exposto. E mesmo aqueles que se posicionaram 

com equívocos, como saber se o seu conhecimento prévio foi substituído por novas 

compreensões, se o compartilhamento das ideias gerou novas análises, originando 

reflexões contínuas?  

De toda forma, entendemos que a desconstrução dos paradigmas que 

discriminam foi provocadae que faz parte de um processo lento, pois envolve outros atores 

sociais, cujo comprometimento deve ser, entre outros, de toda a comunidade escolar, além 

dos gestorese das políticas públicas de educação. 
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