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A EXPOSIÇÃO DOS GRUPOS HOMOSSEXUAIS NA MÍDIA E
SEUS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO
Nascimento, Aldaberon Vieira do1
RESUMO
É considerada uma necessidade a discussão em torno da presença de vários grupos
sociais na mídia e enfatizar como a sociedade reage. Dentre tais grupos está o dos
homossexuais, que estão ascendendo nos meios de comunicação procurando dispor
de espaço na mídia para deixar de ser apenas um tabu e se torne um assunto sério que
leve as pessoas a compreenderem que não se trata de patologias. Sob a influência da
mídia o assunto virou objeto de discussão e de orientação para as diversas camadas
sociais. Contudo, é urgente que a família e a escola estejam engajadas na busca da
educação adequada aos(as) estudantes, não os deixando a mercê dos meios de
comunicação. Daí, a importância da escola incluir no currículo a discussão dessa
temática, haja vista a presença dos(as) homossexuais na escola. A metodologia está
pautada na pesquisa bibliográfica de caráter explicativo a partir da revisão de
bibliografias de grandes nomes do cenário educacional. Optou-se pelo método
funcionalista para entender a sociedade a partir da função de suas unidades. A técnica
utilizada pode ser caracterizada como observação sistemática, pois procura direcionar
sua visão a um determinado aspecto. A pesquisa fundamentou-se em nomes como:
Louro (1997), Rael (2003), Andrade, 2008, Lima (2008), Sayão (2010). Espera-se
combinar escola, família e sociedade numa discussão que garanta respeito ao próximo
e a diversidade. A exposição dos homossexuais nos programas televisivos, o
comportamento dos sujeitos sociais e escolares e o posicionamento da escola através
dos(as) profissionais que a constitui contempla os caminhos trilhados por seus pares
para composição desse trabalho como um objeto de estudo.
Palavras-chave: escola, família, homossexualidade, mídia, sociedade.

ABSTRACT
The discussion about the presence of various social groups in the media is considered a
necessity and to emphasize how society reacts it. Among these groups are the
homosexuals, who are rising in the media looking to have space on the media to stop
being just a taboo and it becomes a serious matter that people understand that this is
not about pathologies. Under the influence of the media the subject turned object of
discussion and guidance to various social strata. However, it is urgent that the family
and the school are engaged in the search of
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adequate education to students, not leaving them at the mercy of the media. Hence,
the importance of the school includes on your resume the discussion of this subject,
given the presence of homosexuals in school. The methodology is based on the
bibliographical research of explanatory character from the review of bibliographies of
great names of the educational scenario. We opted for the functionalist method to
understand the society from the function of their units. The technique used can be
characterized as systematic observation, because it seeks to direct your vision to a
certain aspect. The research was based on names like: Louro (1997), Rael (2003),
Andrade, 2008, Lima (2008), Sayão (2010). It is expected combining school, family and
society in a discussion to ensure respect for others and diversity. The exposure of
homosexuals in television programmes, the behavior of social and school subjects and
the positioning of the school through of your professionals, it covers the paths taken
by peers to composition of this work as an object of study.
Key words: school, family, homosexuality, media, society.

1 INTRODUÇÃO

O texto apresentado discute de forma clara um assunto polêmico e complexo
para alguns membros da sociedade: a questão da homossexualidade. Polêmico, mas
não tão contemporâneo. Complexo, mas não impossível de discutir. Para tanto, é um
tema presente na escola e por si não deve ser tratado com indiferença ou descaso,
sendo sua inclusão no currículo escolar um ponto a se tratar com uma certa dose de
cautela e atenção. Este texto está fundamentado em referências bibliográficas e em
pesquisas de estudiosos brasileiros dessa área do conhecimento humano que ainda é
objeto de tabus na sociedade contemporânea.
No primeiro momento dispõe-se da exposição dos grupos homossexuais na
mídia que vem alavancando discussões e julgamentos como que em um júri popular.
Tal exposição, por um lado, pode parecer uma vitória para um grupo tão desrespeitado
pela sociedade - e que até já foi tido como doente, e por outro lado parece uma
afronta àquelas pessoas que ainda não aprenderam a conviver com (e a respeitar) as
diferenças. E neste sentido diz Nilma Lino Gomes (2008, p.30): “Conviver com a
diferença (e com os diferentes) é construir relações que se pautem no respeito, na
igualdade social, na igualdade de oportunidade e no exercício de uma prática e postura
democráticas”.
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No segundo momento propõe-se uma visão crítica entre a apresentação da
mídia sobre uma face educacional num aspecto de como as famílias se portam diante
da orientação dos seus filhos e de suas filhas no uso dos meios de comunicação e a
influência que esse veículo mantém sobre crianças e jovens.
Fechando o círculo de discussão, no terceiro momento o texto se propõe a
dialogar sobre o verdadeiro papel da escola na orientação dos profissionais da
educação e que papel estes estão desempenhando em sala de aula face à necessidade
de seus alunos e de suas alunas. Está o/a profissional da educação preparado/a pra
lidar com os desafios da orientação sexual nos pontos polêmicos levantados pelos
estudantes na (e fora da) escola? A chamada era da informação, precisa levar as
pessoas a se abrirem para as transformações e respeitar as diferenças de forma sadia e
sensata. Assim, como essa relação está acontecendo dentro das escolas? Estes
questionamentos levam ao entendimento de como a escola deve se portar diante da
temática abordada e seus reflexos na escola.
Assim, a presente pesquisa objetiva de forma geral, analisar a participação de
grupos homossexuais na mídia e sua possível influência nas classes sociais. E de forma
específica: Compreender os grupos homossexuais como uma parcela produtiva da
sociedade; Identificar aspectos da influência midiática na educação; Propor discussão
acerca da exibição de programas de televisão e seus reflexos na escola e na família.
A partir de então, espera-se que novos espaços sejam abertos permitindo um
olhar diferenciado para as pessoas tidas como diferentes pelo padrão imposto pelas
condutas sociais, sem excluir tal grupo do convívio social e educacional pelo
comportamento inverso ditado pelas normas sociais vigentes. Os discursos pautados
neste texto se apresentam também, com base na LDB – Lei de Diretrizes e Base da
Educação, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

2 OS HOMOSSEXUAIS NA MÍDIA E SEUS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO

Notoriamente, o telespectador dos programas de televisão vem assistindo a um
crescimento considerável no número de personagens homossexuais nas novelas e a
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participação seleta de pessoas desse grupo social nos programas de auditórios e nos
Realitys Shows produzidos pela TV. Porém, há ainda, estatísticas mostradas nos
telejornais e demais meios de comunicação que apresentam um considerável número
de atos violentos contra a esse grupo que em pleno século XXI continua sofrendo as
barbáries do preconceito humano. Ou seria preconceito animal? (ou talvez não fosse
correto comparar tal ato a uma reação animal, uma vez que os animais só atacam em
defesa de si próprio, e não por prazer em fazer seu próximo sentir-se humilhado ou
por um extinto desumano injustificável).
Esses programas costumeiramente estampam em suas manchetes casos de
violência contra homossexuais praticados por grupos e/ou indivíduos homofóbicos.
Mas, partindo do pressuposto de que os programas televisivos estão
concebendo um espaço maior à classe dos homossexuais, isso se tornou mais forte na
primeira década do século XXI. Ainda com muitas precauções ao exibirem formatos de
programas com um certo receio de chocar a sociedade machista aderindo assim a uma
ideologia sexista.
Em 2001, a MTV, emissora voltada principalmente ao público jovem, em uma
edição do programa “Fica comigo” apresentado por Fernanda Lima, dedicou ao público
um encontro gay entre dois rapazes em busca de parceiros para manter um
relacionamento amoroso segundo a temática do programa que promovia o encontro
de pessoas em busca de novos relacionamentos.
A pedagogia do “Fica Comigo” cuidou de todos os detalhes prevendo uma
reação da crítica televisiva e da sociedade em geral preocupada com a repercussão
que o programa tomaria após a temática em discussão, pois segundo Elvira Souza
Lima: “A presença de novos elementos imagéticos e cinestésicos repercute no
desenvolvimento de funções psicológicas como a atenção e a imaginação.” (2008,
p.26).
Anos seguintes a televisão, o cinema e a mídia em geral, continuam abrindo
espaços para alavancar o debate em torno da problemática levantada pela discussão
que o assunto causa na sociedade, uma vez que:

229
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

[...] a diversidade precisa ser entendida em uma perspectiva relacional. Ou
seja, as características, os atributos ou as formas “inventadas” pela cultura
pra distinguir tanto o sujeito quanto o grupo a que ele pertence dependem
do lugar por ele ocupado na sociedade e da relação que mantêm entre si e
com os outros. (GOMES, 2008, p. 22)

Não apenas a MTV, mas outras emissoras de televisão passaram a veicular em
suas grades de programação um discurso voltado para a temática da
homossexualidade.
As novelas exibidas em horário nobre, à criação de novos quadros em
programas de auditório semanais, novas séries de TV, abertura para novos
profissionais em diversas áreas da mídia: apresentadores e apresentadoras de TV,
atores e atrizes, cantores e cantoras, diretores e diretoras etc. Contudo, ainda existe
um preconceito para com tais pessoas. Críticas, desrespeito, insultos. Todas as formas
de violência que se pode imaginar, inclusive nos ambientes escolares em todos os
níveis e classes sociais. Porém, percebe-se que houve um grande avanço na discussão
e na forma de tratamento do assunto. É verdade, também, que falta muito a ser feito e
muitas batalhas a serem vencidas. E citando tais aspectos Claudia Cordeiro Rael diz
que:
Diariamente, somos interpelados por uma infinidade de discursos, de
imagens, de canções que, de múltiplas formas, acabam por nos constituir em
um determinado jeito. A sociedade busca, de modo intencional, através de
práticas cotidianas, de palavras aparentemente banalizadas, de uma
multiplicidade de discursos, nos constituir como sujeitos pertencentes a uma
determinada identidade de gênero, de sexualidade, de classe, de etnia, entre
outras. (2008,p.170).

Na fala de Rael sente-se a forma como as pessoas vêem a exibição dos(as)
protagonistas dessa história real no papel de maior destaque de suas carreiras. A vida
lhes reserva os holofotes do glamour e as reservas do anonimato quando se deparam
com as críticas e os obstáculos propostos pela outra face social. A face das imposições,
das banais condições de um ser culturalmente diferente dos demais.
Se tais sujeitos são constituídos de uma multiplicidade de discursos, por si já
constituíram uma identidade própria, com maturidade para contestar determinadas
posições sociais dentro de um diálogo aberto produzido no contexto das relações de
poder.
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2.1 A SUBJETIVIDADE DA ACLAMAÇÃO MIDIÁTICA FACE À EDUCAÇÃO

Desde muito cedo o ser humano começa a ter contato com a educação no seio
familiar, social e em seguida na escola, instituição a quem é dada o acabamento final.
Herdeira de diversas culturas, a família (algumas vezes preparada, outras não) tem a
missão de passar a seus filhos e filhas o que para si, são normas de boa conduta para
um ser educado e com boa formação.
Partindo desse pressuposto e avaliando os diversos conceitos de família
existentes hoje, e considerando a influência da mídia na formação desses sujeitos,
compreende-se a multiplicidade de conceitos educativos instituídos nas famílias para a
formação de seus filhos e de suas filhas. À família cabe a orientação, à sociedade e à
escola a formação.
Pela múltipla jornada das mães, a quem é concedida o acompanhamento do
desempenho dos filhos e das filhas, a orientação educacional é muitas vezes dividida
com a televisão, sem um olhar mais atento a programação a que está pondo em
contato à criança. Essa, muitas vezes instrui de forma errônea seus telespectadores em
diferentes faixas etárias colocando em cheque o desenvolvimento psíquico-sóciocultural da criança.
Não apenas na infância, mas durante a adolescência e, por conseguinte na
juventude, os reflexos da influência midiática provoca uma série de reações nas
expressões desses indivíduos com quem mantém uma relação profunda. Como diz
Silva e Soares (2003, p. 84), “o que parece ser intenso é a ideia de que a juventude
contemporânea traz mudanças radicais que vieram para ficar”. O fascínio que a mídia
e em especial a televisão desperta no telespectador causa uma enculturação que foge
a educação no âmbito familiar.
Porém, é muito complexo discutir a relação entre a TV e a escola. Com um
universo de programação todo planejado para conquistar o público, a TV chega a
cumprir um papel que cabe aos pais na educação dos seus filhos e de suas filhas. Existe
toda uma gama de informações que a toda hora é derramada nos lares atingindo
principalmente o público mais jovem. E visto de forma distorcida o que deveria auxiliar
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na formação, sem a orientação devida termina por tornar vulnerável o produto no seu
destino final.
A sociedade contemporânea permanece muito machista, preconceituosa, e
cheia de tabus. A mulher. O negro, a negra. O(a) pobre. O velho, a velha. O(a)
homossexual, são assuntos ainda complexos e polêmicos. Fala-se muito em escola
inclusiva, em escolas plurais. Contudo, o que deveria ser objetivo na era da informação
é muito subjetivo. Há uma raiz profunda que impossibilita que tais males sejam
cortados, que parem de causar danos.
As escolas recebem um público misto, mutável, influente. Entretanto, ela não
se mostra com um currículo preparado para lidar com esse público considerando que
“na escola, o currículo é um fator que interfere no desenvolvimento da pessoa”. (LIMA,
2008, p.26). Assim não se permite respeitar e viver as diferenças no âmbito de
formação.
Os Realitys shows, as novelas, os quadros dos programas de entretenimento
acabam cumprindo um papel na educação da criança e do jovem que a família, a
escola, e a sociedade negaram ou fecharam os olhos para não verem o que é gritante e
real na atualidade.
Há uma carência de diálogo na família, que é buscada na escola e, essa quando
não supre tal necessidade, na relação de amizade. O mito da ignorância, da falsa
proteção na falta de informação por parte das instituições responsáveis pela formação
pessoal e social do cidadão perpassa os limites da educação, pois “somos
constantemente bombardeados por informações que nos chegam, principalmente
através da mídia e que nos ensinam como devemos nos relacionar com o mundo”.
(ANDRADE, 2003, p. 109).
Essa relação com o mundo é muito complexa. São diversas informações que
chegam a todo instante através dos veículos de comunicação e que merecem passar
por uma filtração, uma seleção do que se deve absorver. Pois, essa pedagogia
midiática interfere muito na formação de ser das crianças e dos adolescentes, mesmo
com os tabus ainda maquiados pela comunicação.
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2.2 O PAPEL DA ESCOLA

Os cursos de formação para professores(as), secretarias de educação precisam
preocupar-se mais e procurar inserir no currículo escolar a proposta dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) sobre os Temas Transversais na temática da Orientação
Sexual. E inserir, aqui, significa sair da teoria e ir à prática. Os temas transversais
precisam ser melhores discutidos, para suprir a maneira errônea como os educandos
discutem a (sua) sexualidade.
Um ponto crucial diz respeito aos professores e professoras, uma vez que
estes/as profissionais não se sentem a vontade para uma conversa, uma discussão que
norteiem o comportamento de seus alunos, pois há grande porcentagem de
profissionais em sala de aula que sentem-se incapazes de administrar qualquer
conversa com seus alunos e suas alunas sobre sexualidade.
Parte disso acontece por terem tido esses(as) profissionais uma educação
repleta de tabus quanto ao assunto, ou seja, os(as) mesmos(as) foram privados(as)
pelo preconceito e pela vergonha de falar sobre o que para muitas pessoas era
vergonhoso: a sexualidade.
Nessa perspectiva os cursos de formação para professores(as) foram passando
como que por despercebidos, e colocaram no mercado profissionais inseguros para
lidar com situações provocadas por crianças, adolescentes e até pela juventude ao
tratar da sexualidade humana.
Assim, com temáticas que envolvem as questões de gênero, corpo e
sexualidade, a interferência da mídia cada vez mais forte na vida de estudantes, a
discussão em torno de certos padrões bissexuais, heterossexuais e homossexuais torna
cada vez mais urgente uma discussão séria sobre tais assuntos, pois a escola deve estar
pronta para injetar em seus e em suas estudantes uma formação eficaz, capaz de
quebrar tabus e formar conceitos de respeito às diferenças sem rótulos que possam
ferir o direito à cidadania, uma vez que:
[...] a educação escolar, implica processos de construção, de produção de
sujeitos, nos quais as aprendizagens corporais são interligadas aos processos
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de socialização, de formação e de escolarização que ocorrem ao longo de
nossas vidas. (LOURO apud SCHWENGBER 2008).

Escola e família precisam andar juntas na construção da educação dos sujeitos
para que estes não sintam-se excluídos e busquem meios duvidosos para suprir suas
necessidades. A mídia não deve ser usada como medida única, nem como solução para
garantir receitas de educação. A família mais do que nunca tem um papel
indispensável na orientação dos seus filhos e das suas filhas. As ofertas dos meios de
comunicação podem ser usadas com a devida orientação para não causar danos à
natureza humana.
Um dos objetivos dos programas televisivos é mostrar a realidade da sociedade
contemporânea, contudo essa sociedade deve saber selecionar o que e quem deve
acompanhar tal programação para não haver riscos de conclusões precipitadas,
(des)orientadas. As orientações de gênero mostradas pela mídia são resultados dos
vários movimentos surgidos pelas ações de violências sofridas por homossexuais.
Como a melhor forma de tratar tal mal, é a educação, as escolas precisam estar
preparadas para lidar com a diversidade de atores que a frequentam diariamente. Para
que isso aconteça é indispensável o debate urgente dessa temática na capacitação
dos(as) profissionais da educação. É fundamental a participação de toda a escola nessa
discussão. Pois, segundo Sayão (2010):
Agora, mais do que em qualquer outro tempo, a escola precisa levar a sério
a sexualidade como tema transversal. Isso significa reconhecer que o
assunto faz e deve fazer parte de seu currículo e, sempre pelo viés do
conhecimento sistematizado já construído, deve ser planejado e
contemplado com todo o alunado.

A educação é o caminho mais viável para desconstruir as injustiças
preconceituosas criadas na sociedade e que perduram através dos tempos
fortalecendo as incapacidades de julgamento de indivíduos que ainda não aprenderam
a respeitar seu próximo. A ascensão dos grupos homossexuais à mídia representa um
passo a mais na luta contra o preconceito, a homofobia, a exclusão assim como
acontece com grupos tratados, ainda como minorias: negros, idosos, pessoas com
necessidades especiais, os indivíduos que vivem à margem da sociedade e tantos
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outros que são tidos como fora do padrão social e por isso são desrespeitados. A
educação deve, acima de tudo educar para a igualdade, respeitando as diferenças.

3 METODOLOGIA

A partir do pensamento para construção desse trabalho como um instrumento
de pesquisa que possibilita um debate da temática como reflexo das cenas cotidianas,
optou-se por construir um trabalhado pautado numa pesquisa bibliográfica de caráter
explicativo a partir da revisão de bibliografias de autores de renome no cenário
educacional. A mesma parte do método funcionalista, onde busca entender a
sociedade a partir da função de suas unidades. Do ponto de vista das técnicas
utilizadas na pesquisa, pode-se caracterizá-la como observação sistemática, pois esta
procura direcionar sua visão a um determinado aspecto para construir suas
conclusões.
Para tal, a pesquisa fundamentou-se em nomes como: Guacira Lopes Louro
(1997), Claudia Cordeiro Rael (2003), Sandra dos Santos Andrade (2003), Elvira Souza
Lima (2008), Rosely Sayão (2010). Foi a partir das teorias aplicadas por estes(as)
estudiosos(as) que uma gama de informações alicerçaram vários trabalhos sobre o
estudo da sexualidade humana e seus reflexos na educação, conduzindo a discussão
relevante a priori da educação sexual e a influência dos meios de comunicação sobre
seus seguidores.
Alguns documentos de cunho oficial, também foram utilizados para subsidiar
ainda mais as teorias apresentadas conduzindo as discussões pelas veredas da ciência.
Para tanto, espera-se que a partir da exposição da temática a sociedade possa
ver a questão da sexualidade na sala de aula com outros olhos, conduzindo, assim a
um debate de opiniões convergentes que permita uma sociedade mais igualitária e
mais humana.
Se os grupos homossexuais estão ascendo e galgando espaços no campo
midiático, isso implica que a sociedade está se abrindo à diversidade como uma forma
alternativa de respeito ao próximo.
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Espera-se, portanto combinar escola, família e sociedade numa discussão sadia
e sábia que garanta respeito ao próximo e a diversidade de opiniões com oposição ou
não ao ponto de vista alheio.

4 CONCLUSÃO

A presença marcante dos grupos homossexuais na mídia continua sendo um
sinal de luta pelo respeito à igualdade. Muito foi feito e muito, ainda, precisa ser
buscado como sinal de resistência para quebrar as correntes do preconceito numa
história que atravessou séculos. É preciso que o ser humano aprenda a respeitar seu
semelhante mesmo que não aceite suas diferenças.
É de suma importância o papel que os veículos de comunicação desempenham
no tratamento do assunto, porém mais importante é perceber o objetivo da exibição
de sujeitos que utilizam-se de tais veículos para expor imagens indevidas, posições
disfarçadas e isso reflete na escola, no comportamento dos(as) estudantes que
acompanham os roteiros sugeridos pela mídia. A sociedade encontra-se sempre em
alerta tanto para criticar quanto para julgar.
E é no sentido de orientar essa geração ativa que se faz presente na sociedade
que criou a era da informação, que família e escola têm de juntar forças para no futuro
não haver vítimas de preconceitos, sentimentos frustados, homens e mulheres alheios
aos desafios presentes em seus lares e escolas, uma vez que a educação começa em
casa e intensifica-se na escola. Que a discussão em torno do assunto seja o caminho à
conquista de novos horizontes.
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GÊNERO E SEXUALIDADE NAS PRODUÇÕES DO GT 23 DO
EPENN E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
SANTOS, MARIA DO CARMO GONÇALO

RESUMO
O artigo trata da presença e dos sentidos de gênero e de sexualidade nas produções
do GT 23 do EPENN (2003-2013) e sua relação com a formação de professoras e
professores. Gênero e sexualidade são categorias teóricas e políticas, construídas
socialmente e discursivamente, através de abordagens dialogais e plurais (BENTO,
2006) e demandam atenção na formação de professores e professoras, tendo em vista
a justiça social. Abordamos gênero e sexualidade na educação, situamos o EPENN e as
produções do GT 23 para apresentarmos a relação com a formação. A Análise de
Conteúdo (BARBIN, 1977) possibilitou identificar os temas que emergem do material
de análise. As produções do GT23 do EPENN indicam a importância, os limites e a
necessidade da formação de professoras e de professores com as diferenças de gênero
e de sexualidade.
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Formação de professoras e professores.

ABSTRACT
The article deals with the presence and gender and sexuality senses in productions of
GT 23 EPENN (2003-2013) and its relation with the training of teachers. Gender and
sexuality are theoretical and political categories, socially constructed and discursively,
through dialogic and pluralistic approaches (BENTO, 2006) and demand attention in
training of the teachers, with a view to social justice. We address gender and sexuality
education, we situate the EPENN and the productions of the GT 23 to present the
relation with the training. The Content Analysis (BARDIN, 1977) made it possible to
identify the themes that emerge from the analysis of material. The GT23's EPENN
productions indicate the importance, limits and the need for training of teachers with
gender and sexual differences.
Keywords: Gender. Sexuality. Training of teachers.
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Introdução

As demandas sociais e limites acerca das discussões de gênero e de sexualidade
no campo da educação fundamentam o nosso interesse de pesquisa sobre as
contribuições do currículo da formação de professoras e de professores para a prática
pedagógica com gênero e sexualidade na educação básica.
A resistência de parte da sociedade frente à intervenção da escola nas
diferenças de gênero e de sexualidade representa desafios para as professoras e os
professores político-ético e epistemologicamente comprometidas e comprometidos.
Na atualidade essa resistência intensifica-se com a interferência de grupos religiosos
conservadores de diversas vertentes que pregam a heteronormatividade.
A referência central desses grupos é o binarismo, apoiado no fundamento
naturalista que define a espécie humana na oposição entre macho e fêmea. O
binarismo também referenda a compreensão que dicotomiza educação e instrução,
bem como os espaços e sujeitos envolvidos. Nessa acepção a educação refere-se aos
valores morais, às tradições e orientações que cabem ao núcleo familiar repassar de
geração a geração, e à escola a incumbência com a instrução, por meio da
transferência de conteúdos disciplinares, correspondendo a uma abordagem
positivista de educação.
Na direção oposta, a educação é um processo histórico e inconcluso de
formação humana, científica e cultural, que considera as diferenças e visa à construção
e ampliação de conhecimentos críticos, comprometidos com a intervenção nas
condições de desigualdades. Essa compreensão está assentada nas abordagens crítica
e pós-crítica de educação. Assim, os territórios e funções da escola e da família2
dialogam partilhando conhecimentos e experiências, com base no conteúdo cultural
produzido pela sociedade e pelas instituições educativas e de pesquisa, sem que um
conhecimento seja superior ao outro.

2

A concepção de família amplia a definição de família nucleada e da união resultante dos laços de
consanguinidade, inspirada na Lei n. 11.340/2006, que conceitua família no Inciso II como: “[...] a
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais,
por afinidade ou por vontade expressa.
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Gênero e sexualidade são dinâmicas das diferenças que estão presentes nas
práticas sociais mais amplas e nas vivências da escola. Desse modo, todas as relações
são gendradas e sexualizadas, ou seja, atravessadas por relações de gênero e de
sexualidade e mesmo que parte da sociedade estabeleça censuras à escola para
trabalhar com essas diferenças ou que as e os seus profissionais tentem negá-las, elas
estarão presentes nos seus currículos.
O currículo como espaços de conflitos e de lutas culturais, no qual são, muitas
vezes, negados conhecimentos considerados irrelevantes ou impróprios configura-se
em dimensão formal, prescritiva fruto das concepções de sociedade, de mulher, de
homem e de educação que norteiam o trabalho educativo. Ao mesmo tempo, o
currículo é ação, é vivência, é pratica curricular mediada ou não pelo intencionado no
currículo prescrito. Desse modo, surge a inquietação acerca da presença e dos sentidos
de gênero e de sexualidade no currículo da formação de professores e de professoras.
Para tanto, desenvolvemos pesquisa de doutorado sobre as Contribuições do
currículo da formação para a prática pedagógica com as diferenças de gênero e de
sexualidade na Educação Básica. No desenvolvimento desse trabalho realizamos a
pesquisa exploratória que deu origem a este artigo, que trata da presença e dos
sentidos de gênero, sexualidade e educação nas produções do GT 23 do EPENN
(Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste) 2003-2013 e sua relação com
a formação de professoras e professores.
A análise de conteúdo como uma técnica capaz de captar as mensagens
latentes nos textos, através dos processos de organização, categorização e inferência
(BARDIN, 1977) possibilitou identificarmos a relação entre gênero, sexualidade e
formação de professoras, professoras nas produções do EPENN (2003-2013).
A primeira parte do artigo trata das categorias de gênero e de sexualidade, em
seguida situamos a proposta do EPENN e abordamos as contribuições das suas
produções relacionadas à formação de professoras e professores.
Quanto a gênero identificamos que os trabalhos indicam seus sentidos voltados
para políticas de igualdade, identidade pessoal, categoria relacional, construção
histórica social, relação social fundada nas diferenças e categoria de análise. Sobre
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sexualidade os trabalhos a situam como um conjunto de ações e relações, contexto
cultural, dimensão humana individual, processo sutil, dispositivo histórico.
Nesta pesquisa identificamos que a formação de professoras e professores em
relação a gênero e sexualidade é situada em 22 trabalhos do total de 85 produções do
GT 23 do EPENN. Preponderam os sentidos da importância, da necessidade e da
deficiência da formação para o trabalho com gênero e sexualidade, geralmente,
relacionando-se à perspectiva da inclusão.
Dentre estes trabalhos apenas dois explicitam em seus objetos de pesquisa a
relação entre gênero e educação e o currículo da formação, e três trabalhos apontam a
necessidade e importância da inclusão de gênero e de sexualidade no currículo da
formação.

Gênero, sexualidade e educação na construção/desconstrução dos “papeis” de
gênero e de sexualidade
Gênero e sexualidade são construções sociais e linguísticas, fundadas em
definições binárias de masculino e de feminino, que implicam numa fórmula linear ou
“ordem compulsória” (sexo-gênero-sexualidadede) (BUTLER, 2013) de conceber as
identidades, as relações e os desejos da humanidade. A sequência sexo-gênerosexualidade consagrada socialmente corresponde à seguinte lógica:
O ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que supõe o sexo
como um “dado” anterior à cultura e lhe atribui um caráter imutável, ahistórico e binário. Tal lógica implica que esse “dado” sexo vai determinar o
gênero e induzir a uma única forma de desejo (LOURO, 2008, p.15)

Essa compreensão incide nas representações que construímos acerca das
pessoas, limitando suas potencialidades humanas, como sujeitos e sujeitas
multidimensionais, inacabadas e inacabados e com identidades provisórias.
A instabilidade dos corpos, dos gêneros e da sexualidade amplia as
possibilidades humanas de se configurarem sempre provisoriamente, para além da
definição de macho e fêmea (BUTLER, 2013). Nesta perspectiva, a abordagem dialogal,
que considera a relação entre homens e mulheres na discussão de gênero e, a
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abordagem plural, que possibilita enxergar a pluralidade de sujeitos sociais e culturais
complexificam a compreensão de gênero fundada no determinismo biológico (BENTO,
2006).
As instituições sociais (família, igrejas, escolas), muitas vezes, contribuem com a
definição de papeis para homens e para mulheres desde muito cedo, atribuindo o que
eles e elas podem e não podem fazer, de acordo com o sexo biológico. A escolha de
símbolos (cores, imagens, letras) demarcam espaços, brinquedos e brincadeiras,
comportamentos para as crianças. A indústria cultural, enquanto produção massificada
de uma cultura alheia ao sujeito (ADORNO, 2006), fortalece esta definição por meio de
produtos simbolicamente especificados, para meninas ou para meninos), incutindo
através das cores, personagens e formatos o que é ser homem ou mulher, em vista de
um padrão de consumo que atenda às expectativas sociais e promova lucros.
Entretanto, considerando as potencialidades humanas, a diversidade e a
multiplicidade de inteligências que podemos desenvolver ao longo da nossa existência,
afirmamos que os papeis de gênero são arbitrários culturais, construídos por uma
sociedade patriarcal que visa preservar uma estrutura hierárquica de dominação
econômica. Assim,
Papéis seriam, basicamente, padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade
estabelece para seus membros e que definem seus comportamentos, suas
roupas, seus modos de se relacionar ou de se portar... Através do
aprendizado de papéis, cada um/a deveria conhecer o que é considerado
adequado (e inadequado) para um homem ou para uma mulher numa
determinada sociedade, e responder a essas expectativas (LOURO, 1997, p.24)

Nessa estrutura as mulheres, desde pequenas, são educadas para assumir
atributos de gênero (maternança, paciência, sensibilidade) condizentes com os papeis
necessários à garantia da família nucleada. Os homens também são educados de
acordo com os atributos relativos ao masculino (força, valentia, racionalidade). Estes
arbitrários culturais fortalecem a estrutura social vigente porque a mulher passa a ser
responsável pelo domínio do doméstico e o homem pelo domínio do público (SANTOS,
2004).
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Este padrão, herança do domínio europeu no Brasil, não foi implantado sem
resistência. Desde o período colonial as mulheres negras já lutavam pela sua
libertação, diante das condições de exploração, violência e escravização. Conforme
revela o feminismo latinoamericano, a resistência das mulheres negras antecede o
feminismo burguês do século XIX (CAROSIO,2009). Posteriormente, as lutas das
mulheres, pelo direito ao voto, por condições de emprego, educação, por creche para
suas crianças e por salários dignos, passam a abarcar, na atualidade, outras dinâmicas
das diferenças (classe, raça, etnia, sexualidade, geração) que envolvem outros sujeitos
sociais (SCOTT, 1990; LOURO, 2000).
Gênero, numa perspectiva relacional e plural, situa-se hoje num contexto de
mudanças sociais e econômicas em curso desde o início do século XX, com a ampliação
do mercado de trabalho, as transformações decorrentes da segunda guerra mundial, a
necessidade de mão de obra diversificada. O cenário atual, diante da globalização, das
tecnologias da informação e da comunicação (TIC´S), da multiculturalidade revela que
a divisão de papeis para homens e para mulheres não se sustenta mais. A necessidade
de uma formação humana e cidadã que procure refletir e intervir nas situações de
violência, de desigualdades sociais e de preconceitos sugere relações dialogais e
equitativas.
A divisão de papeis e de representações de gênero a partir de pares binários e
opostos promove conflitos, desigualdades e exclusões. Desde muito pequenas as
crianças são instigadas a estabelecer confrontos entre os sexos biológicos, a partir dos
agrupamentos escolares, que dividem meninos de meninas, a partir das brincadeiras
(meninos contra meninas), das atividades físicas (menino joga futebol, menina vôlei)
etc. Além do conflito, esta segregação também define identidades para cada um/uma,
e nesta definição tanto os meninos quanto as meninas saem perdendo, tendo em vista
as cobranças sociais que exigem deles e delas comportamentos de acordo com “a
natureza”. Torres Santomé (2009 ) ao situar as intervenções curriculares inadequadas
(segregação,

exclusão,

desconexão,

distorção,

psicologização,

paternalismo-

pseudotolerância, infantilização, realidade alheia, presentismo) aponta as instituições
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escolares como promotoras da discriminação, da naturalização do preconceito e da
colonização.
Esta realidade mostra para todas e todos nós que a escola não tem cumprido
com sua responsabilidade social, sobretudo, porque ainda fundamenta o seu projeto
pedagógico em uma lógica monocultural, que prioriza a estabilidade em detrimento
das mudanças (MOREIRA, 1999).
A formação assume responsabilidade em abordar as diferenças de gênero e de
sexualidade com as e os estudantes, em vista de estranhar o currículo que silencia
estas diferenças, situando a necessidade da prática pedagógica comprometer-se com a
justiça social. Desse modo, as produções acadêmicas e os eventos científicos que
contribuem com sua socialização indicam as tensões, tendências e conquistas que
envolvem gênero, sexualidade e formação de professoras, professores.
O EPENN como espaço para socialização de produções e diálogo acerca das
diferenças de gênero e de sexualidade

O EPENN caracteriza-se por ser um encontro bianual de socialização das
pesquisas em educação no Norte e no Nordeste, sua importância para a área da
educação ultrapassa estas regiões, uma vez que está vinculada e contribui com a
produção nacional. Assim:
O EPENN é um dos encontros de pesquisa em Educação mais antigos do Brasil
e o mais importante das regiões Norte e Nordeste na área. É qualificado no
Qualis Eventos da CAPES como Nacional. Realiza-se desde os anos 70,
congregando pesquisadores da área educacional e afins. É um encontro
bianual, vinculado à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED) e ao Fórum de Coordenadores de Programas de PósGraduação em Educação do Norte e Nordeste (FORPRED-N/NE)
(CAVALCANTE; PIZZI; MERCADO, 2007).

O EPENN realizou em 2013 sua XXI edição e permanece envolvendo
pesquisadores/as de todo o Brasil. Os objetivos do EPENN são:
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Gerais: Promover espaços de comunicação, socialização e intercâmbio das
pesquisas científicas e experiências acadêmicas vinculadas aos programas de
pós-graduação em educação das Regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Específicos: Socializar os resultados das pesquisas de docentes e discentes dos
programas de pós-graduação em educação das regiões Norte e Nordeste;
Analisar e discutir referenciais teóricos e metodológicos relacionados às
temáticas de pesquisa das Regiões Norte e Nordeste; Articular os Programas
de Pós-Graduação das Regiões Norte e Nordeste na discussão de políticas de
pós-graduação e pesquisa e de estratégias das melhorias de condições de
desenvolvimento acadêmico-científico (APRESENTAÇÃO, 2011)

Além da socialização do conhecimento o EPENN possibilita o diálogo entre as
pesquisadoras, os pesquisadores e Programas de Pós-Graduação, ampliando e
fortalecendo as discussões na área de educação. Diante da sua trajetória, abrangência
e relevância, inclusive, por termos participado de vários encontros do EPENN (XVI,
XVIII, XIX, XX e XXI), com apresentação e publicação de trabalhos, elegemos o EPENN
como uma das fontes da nossa pesquisa exploratória para o trabalho de doutorado.
A última edição do EPENN (2013), realizada no Recife- PE foi organizada em
mesa de abertura, comunicações orais, trabalhos encomendados, mesas temáticas,
reuniões dos GT´S, exposição de pôsteres, lançamentos de livros, reuniões de redes e
grupos de pesquisa, associações e entidades e reunião Forpred NO NE (GOMES; LEAL,
2013).
Os Grupos de Trabalhos mobilizam os/as pesquisadores/as a socializar suas
produções e estão, organizados por temáticas que podem sofrer alterações ao longo
das edições, conforme quadro I, referente aos Grupos de Trabalhos com temáticas por
edição do EPENN (2003-2013).
Esse quadro indica que algumas temáticas dos Grupos de Trabalho são mais
alteradas ao longo das edições do que outras, situação relacionada às mudanças
decorrentes das atualizações das temáticas; aos movimentos políticos presentes em
toda área de conhecimento; e também à consolidação das temáticas, representada
através de inscrição das produções em cada área.
Em relação ao GT 23, formado a partir do XVII EPENN, que aconteceu no Estado
do Pará, observamos que é um grupo com presença perene, que teve sua temática
ampliada no XVIII EPENN, incluindo Educação Rural e Educação Indígena. Entretanto,
no XIX EPENN retoma a temática Gênero, Sexualidade e Educação.
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Quanto à produção do GT23, houve 11 trabalhos no XVII EPENN, 33 trabalhos
no XVIII, 39 trabalhos no XIX, 34 trabalhos no XX e 9 trabalhos no XXI EPENN, estes
dados revelam a relevância da temática para a área da educação, apesar de termos
uma quantidade menor no último Encontro.
Após identificarmos os trabalhos, realizamos a leitura, na íntegra, dos 85
trabalhos selecionados. Analisamos os artigos a partir dos eixos: autor, gênero, objeto,
concepções de gênero e de sexualidade, abordagem metodológica, achados, relação
entre gênero e educação escolar. À medida que fazíamos a leitura dos textos,
destacávamos no material impresso as unidades de registro pertinentes a cada eixo.
Estes eixos foram definidos a partir dos objetivos da pesquisa e da leitura dos
trabalhos, que representavam eixos importantes para a análise.
A partir destes eixos elaboramos o segundo quadro, por edição de EPENN, que
possibilitou realizarmos a análise de conteúdo. Conforme quadro II, que apresenta um
recorte referente ao Mapeamento dos trabalhos do GT 23 – XVII EPENN.

Gênero, sexualidade, educação e a relação com a formação de professoras,
professores nas pesquisas do GT 23 do EPENN

Diante da relevância do EPENN, como um Encontro de Pesquisa em Educação,
considerado nacional, e devido à trajetória do GT 23 neste encontro, situamos as
produções que tratam de gênero e sexualidade na educação, apresentando uma
síntese dos trabalhos. O propósito é revelar a presença e os sentidos de gênero e de
sexualidade em relação à formação de professoras e professores nas produções do
EPENN.
O 17º EPENN, realizado em Belém-PA, tem a temática Educação, Ciência e
Desenvolvimento Social. Nesta edição do EPENN foi constituído o Grupo de Estudos
gênero, sexualidade e educação, com um total de 11 trabalhos. Deste total
selecionamos 10 trabalhos que fazem a relação entre gênero, sexualidade e educação
escolar. A autoria dos trabalhos, quanto ao gênero, está dividida em 7 autoras e 5
autores. As concepções de gênero presentes neste GT embasam-se em Louro, Scott,
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Carvalho, Beauvoir, Saffioti, e abordam a categoria como políticas de igualdade,
identidade pessoal, categoria relacional, construção social, relação social fundada nas
diferenças.
A sexualidade é definida apenas em um trabalho como um “conjunto de ações e
relações da pessoa consigo mesma e com as outras” e não está referendado
teoricamente. Os PCN relativos à pluralidade cultural e orientação sexual são utilizados
como fonte documental. Os resultados apontam para construções binárias de gênero,
que reforçam papeis sociais para homens e mulheres, entretanto, também indicam
movimentos de transformação das relações de gêneros, bem como a necessidade de
maiores estudos acerca de gênero no campo da educação. A escolarização é enfatizada
como produtora e mantenedora de estereótipos, discriminação e preconceitos, e por
outro lado, contribui para a construção do conhecimento crítico e para combater a
desigualdade entre os sexos.
Dos 10 trabalhos analisados apenas 3 estabelecem a relação entre gênero,
sexualidade e formação, indicando a importância destas discussões no currículo da
formação
O 18º EPENN, realizado em Maceió – AL, com a temática Política de Ciência e
Tecnologia e Formação do Pesquisador em Educação, constituiu o GT 23 como Grupo
de Estudos em Gênero, Sexualidade e Educação, Educação Rural e Educação Indígena,
com um total de 33 trabalhos. Deste total, selecionamos 14 trabalhos que tratam de
gênero, sexualidade e educação escolar. Quanto à autoria, são 24 autoras e 1 autor.
A categoria de gênero está referendada em Scott, Safiotti, Butler e Connel, e é
tratada como categoria de análise histórica, como construção social fundada no corpo
biológico e como relação de poder. Sexualidade não é conceituada. Os PCN para o
ensino médio e os PCN que tratam dos temas transversais e da pluralidade cultural e
orientação sexual, a Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente, bem como documentos da área da educação na esfera
municipal são os documentos analisados nas pesquisas. Quanto aos achados, os
trabalhos indicam a produção e manutenção de desigualdades de gênero, mas
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também apontam transformações nestas relações. A escolarização é apontada como
responsável tanto pela reprodução quanto pela transformação das relações de gênero.
A formação de professoras e professores é tratada em 4 trabalhos, que indicam
seu comprometimento na construção de professoras “assexuadas”, mas também sua
importância para a entender as novas relações de gênero e para desconstruir a ideia
da inabilidade masculina na docência com crianças
O 19º EPENN, realizado em João Pessoa na Paraíba, com o tema central Educação,
Direitos Humanos e Inclusão Social, teve 39 trabalhos inscritos no GT 23 (Gênero,
sexualidade e educação). Destes 39 trabalhos selecionamos 32 trabalhos para compor
a nossa investigação. 41 autorias femininas e 8 autorias masculinas produzem os
textos.
A categoria gênero é referendada em Scott, Louro, Carvalho e Foucault. Esta
categoria é tratada nos trabalhos como políticas de igualdade, identidade pessoal,
relação, construção social, diferenças, categoria de análise, sistema, dominação
masculina, poder, discurso, cultura, desconstrução do biológico e relação com sexo.
Sexualidade é tratada a partir de Foucault, Mott, Furlani, Cesar Nunes, Picazio e Louro
e é apresentada como ações e relações, contexto cultural, dispositivo de poder,
discurso, cultura, pluralidade, pessoal, social, política, construção. A legislação
educacional citada nos trabalhos é a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação) e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e os PCN (Temas
Transversais – Orientação Sexual).
A educação escolar é situada como fundamental para o acesso ao mercado de
trabalho; como requisito para minimizar as assimetrias de gênero; espaço privilegiado
de transformação social; por outro lado, escola mantém relações de poder; os
sistemas de ensino utilizam os currículos para distribuir discursos de gênero e de
sexualidade; além disso, a escola produz identidades étnicas, de gênero, de classe e
tenta disciplinar os travestis.
Quanto à formação de professoras e professores 6 trabalhos fazem menção à
necessidade e importância dos estudos de gênero e, em menor proporção à
sexualidade. Os trabalhos dizem que há uma deficiência nos programas curriculares
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por falta da disciplina de estudos de gênero; necessidade de repensar a formação de
professores, incluindo as discussões das relações étnico-raciais e de gêneros de forma
articulada; necessidade de programas educativos numa perspectiva de gênero;
professoras têm a formação superior e não conseguem trabalhar com a sexualidade;
falta de formação para os professores sobre o tema da sexualidade; exigência da
formação de professores em relação a gênero na universidade; os relatos
autobiográficos como proposta promissora de formação permanente em relação a
gênero.
O XX EPENN, realizado em Manaus-AM, teve como temática central Educação,
Culturas e Diversidades. O GT 23 permanece com a temática Gêneros, sexualidade e
educação, e produz 34 trabalhos, destes identificamos 21 trabalhos que estabelecem
relação com a educação escolar. A autoria é majoritariamente feminina, com 21
autoras e a presença masculina com 14 autores.
Gênero é discutido como construção social, política e categoria de análise.
Sexualidade é tratada como dimensão humana, própria de cada pessoa, processo sutil,
e dispositivo histórico, a partir de autores/as como Louro, Scott, Figueiro, Meira e
Foucault. Os documentos na área da educação utilizados para tratar de gênero e
sexualidade são os Parâmetros Curriculares Nacionais (Orientação Sexual), a
Constituição Federal e as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia. A escola
aparece como direito, ambiente propício ao trabalho de orientação sexual, espaço de
reprodução e transformação social.
Nove trabalhos estabelecem relação com a formação, indicando a insuficiência,
ausência e a necessidade da formação em relação a gênero e/ou a sexualidade; dentre
estes trabalhos 2 falam da formação como uma maneira de reproduzir interesses e de
controlar os sujeitos.
O XXI EPENN traz a temática da Internacionalização da Educação e
Desenvolvimento Regional: implicações para a pós-graduação, e compõe o GT 23
(Gêneros, sexualidade e educação) com 9 trabalhos. Destes identificamos 5 artigos que
fazem relação com a educação escolar, cuja autoria é de 7 mulheres e 2 homens. As
pesquisas indicam que os livros didáticos apresentam uma hierarquia de gênero, que a
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experiência homoerótica no ensino superior está atravessada por processos
normativos; há novos paradigmas em relação ao masculino e feminino; enfatizam a
participação feminina nas lutas de libertação feminina e as representações sobre o
mundo a partir das mulheres Os trabalhos não estabelecem articulação com a
formação de professoras e professores e um artigo diz que a escola é espaço que
expressa a cultura de valores.

Algumas Considerações:
Com o intuito de analisar os trabalhos do GT 23, que tratam de gênero e
sexualidade na educação escolar e sua relação com a formação de professoras,
professores, identificamos que o campo da educação é espaço fértil em relação à
produção de diferenças de gênero e de sexualidade, e em relação ao seu estudo, tendo
em vista a quantidade e diversidade de temáticas socializadas nos encontros. Estas
socializações revelam que o campo está preocupado com estas diferenças, quando
aponta seus limites e possibilidades. Tal afirmação é ratificada pelo diálogo
estabelecido com a pesquisa realizada sobre “As trajetórias teórico-metodológicas em
10 anos de produção do GT23, da Anped” (RIBEIRO; FILHA, 2013), que enfatiza os
estudos de gênero, sexualidade e educação como um campo plural, devido à
diversidade teórico-metodológica apresentada pelos trabalhos.
No caso do EPENN, as autorias dos trabalhos são indicativas do protagonismo
feminino nas produções acadêmicas acerca de gênero e de sexualidade. Por outro
lado, indicam que gênero e sexualidade não são temáticas de interesse,
exclusivamente, das mulheres, uma vez que as autorias masculinas também
contribuem de forma significativa com as produções. A preponderância da autoria
feminina nos estudos de gêneros e de sexualidades, bem como o crescente interesse
dos homens por estes estudos estão presentes nesse trabalho, ratificando os achados
da pesquisa de Ferreira e Nunes (2010) que trata do panorama da produção sobre
gênero e sexualidades na ANPED (2000-2006).
Esta pesquisa revela que os estudos de gênero e de sexualidade nem sempre
estabelecem relação entre si, e que os trabalhos de gênero são preponderantes em
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relação à sexualidade. Desse modo, situamos que as diferenças de gêneros e de
sexualidades estão imbricadas, uma vez que se assentam em discursos e práticas que
classificam, hierarquizam os sujeitos a partir de padrões binários, produzindo
desigualdades.
Os significados atribuídos à sexualidade nas produções do EPENN estão
situados como um conjunto de ações e relações, contexto cultural, dimensão humana,
individual, processo sutil, dispositivo histórico, além do biológico. Estes significados,
geralmente, aparecem de forma isolada nos trabalhos, nem sempre contemplando a
abrangência e a complexidade desta categoria.
Quanto aos significados, gênero é tratado como políticas de igualdade,
identidade pessoal, categoria relacional, construção histórica social, relação social
fundada nas diferenças, categoria de análise. Gênero, nos trabalhos do EPENN, situase, de maneira mais evidente, baseado no fundacionismo biológico (NICHOLSON,
2000), e também como construção discursiva (FOUCAULT, 2012), mas ainda aparece,
de forma mais escassa, ligado ao determinismo biológico (NICHOLSON, 2000). Além
disso, relaciona-se à diferença, igualdade e identidade, discussões contemporâneas da
multiculturalidade.
Além das teóricas e teóricos que tratam diretamente de gênero e sexualidade,
destacamos também a presença dos estudos críticos e pós-críticos do campo da
educação, através de autores como: Henri Giroux, Micheal Apple, Paulo Freire e Tomáz
Tadeu da Silva para tratar da educação crítica e do currículo. As contribuições desses
teóricos nos trabalhos aparecem tanto numa perspectiva de denúncia dos limites da
educação, em relação às diferenças, quanto numa perspectiva de anúncio de
possibilidades transformadoras; aproximando-se da abordagem do multiculturalismo
crítico (MCLAREN, 1997), eleita nesta pesquisa.
As produções do EPENN apóiam, de forma recorrente, na base legal, de
maneira diversificada; entretanto, têm destaque no campo da educação a Lei 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e os PCN, que tratam da Pluralidade Cultural
(vol. 10.1) e da Orientação Sexual (vol.10.2).
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Em síntese, os trabalhos apontam, geralmente, para o caminho dos limites e
das possibilidades em relação a gênero, sexualidade e educação. Nesse sentido, fazem
a denúncia das práticas escolares que discriminam, segregam e produzem
estereótipos; como também anunciam as possibilidades de transformação destas
práticas, em vista de práticas mais democráticas. E ainda, sugerem o acesso ao
conhecimento como fundamento para esta transformação.
A formação de professoras e professores em relação a gênero e sexualidade é
situada em 22 trabalhos do total de 85 produções; destacam-se os sentidos da
importância, da necessidade e da deficiência da formação para o trabalho com gênero
e sexualidade, geralmente, relacionando-se à perspectiva da inclusão.
Esta demanda pela formação para o trabalho com as diferenças indica a
necessidade de políticas específicas para as e os docentes no interior das políticas
educacionais, conforme nos inspiram Gatti, Barretto e André (2011).
Coerente com os achados, e com os dados sobre a formação de professoras e
professores, as produções do EPENN dizem que a educação escolar produz, reproduz e
também pode transformar as assimetrias de gêneros e de sexualidades, indicando que
a finalidade transformadora da escola é evidenciada. Através das lentes do pósmodernismo de resistência (MCLAREN, 1997) percebemos que a escola não aparece
sozinha como instituição que produz e reproduz desigualdades, pois é situada na
relação com os níveis macro e micropolítico de diferentes instâncias e formas de
opressão. Esta pesquisa suscita o interesse em investigar o currículo da formação de
professoras e professores, nas perspectivas de gênero e de sexualidade.

Referências:
Quadro I – Grupos de Trabalhos com temáticas por edição do EPENN (2003-2013)
XVI – 2003 SE

XVII - 2005 PA

XVIII - 2007 AL

IX -2009 PB

XX - 2011 AM

XXI -2013 PE

GT 2 - História da

GT 2 - História da

GT 2 - História da

GT 2 - História

GT 2 - História

GT 2 - História da

Educação

Educação

Educação

da Educação

da Educação

Educação

GT 3 -

GT 3 -

GT 3 - Movimentos

GT 3 -

GT 3 -

GT03 Movimentos

Movimentos

Movimentos

Sociais e Educação

Movimentos

Movimentos

sociais, sujeitos e

Sociais e

Sociais e

Sociais e

Sociais e

processos educativos
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Educação

Educação

Educação

Educação

GT 4 - Didática

GT 4 - Didática

GT 4 - Didática

GT 4 - Didática

GT 4 - Didática

GT 4 - Didática

GT 5 - Estado e

GT 5 - Estado e

GT 5 - Estado e

GT 5 - Estado e

GT 5 - Estado e

GT 5 - Estado e Política

Política

Política

Política Educacional

Política

Política

Educacional

educacional

Educacional

Educacional

Educacional

GT 6 - Educação

X

GT 6 - Educação

GT 6 - Educação

GT 6 - Educação

Popular

Popular

Popular

Popular

GT 6 - Educação Popular

GT 7 - Educação

GT 7 - Educação

GT 7 - Educação da

GT 7 - Educação

GT 7 - Educação

GT 7 - Educação da

de crianças de 0

da Criança de 0 a

Criança de 0 a 6

da Criança de 0

da Criança de 0

Criança de 0 a 6 anos

a 6 anos

6 anos

anos

a 6 anos

a 6 anos

GT 8 -

GT 8 - Formação

GT 8 - Formação de

GT 8 - Formação

GT 8 - Formação

GT 8 - Formação de

Formações de

de Professores

Professores

de Professores

de Professores

Professores

GT 9 - Trabalho e

GT 9 - Trabalho e

GT 9 - Trabalho e

GT 9 - Trabalho

GT 9 - Trabalho

GT09 Trabalho e

Educação

Educação

Educação

e Educação

e Educação

Educação

professores

GT 10 -

GT 10 -

GT 10 -

GT 10 -

GT 10 -

GT 10 - Alfabetização,

Alfabetização

Alfabetização,

Alfabetização,

Alfabetização,

Alfabetização,

Leitura e Escrita

Leitura e Escrita

Leitura e Escrita

Leitura e Escrita

Leitura e Escrita

Leitura e Escrita

GT11 - Política e

GT 11 - Política de

GT 11 - Política de

GT 11 - Política

GT 11 - Política

GT 11 - Política de

educação

Educação

Educação Superior

de Educação

de Educação

Educação Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

GT12 - Currículo

GT 12 - Currículo

GT 12 - Currículo

GT 12 - Currículo

GT 12 - Currículo

GT 12 - Currículo

GT13 - Educação

GT 13 - Educação

GT 13 - Educação

GT 13 -

GT 13 -

GT 13 - Educação

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Educação

Educação

Fundamental

Fundamental

Fundamental

GT14 - Sociologia

X

da Educação

GT14 - Sociologia

GT14 -

GT14 -

GT14 - Sociologia da

da Educação

Sociologia da

Sociologia da

Educação

Educação

Educação

GT15 - Educação

GT 15 - Educação

GT15 - Educação

GT15 - Educação

GT15 - Educação

GT15 - Educação

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

GT16 - Educação

GT 16 - Educação

GT 16 - Educação e

GT 16 -

GT 16 -

GT16 Educação e

e comunicação

e Comunicação

Comunicação

Educação e

Educação,

Comunicação

Comunicação

Tecnologias e
Comunicação

GT17 - Filosofia e

GT 17 - Filosofia

GT 17 - Filosofia da

GT 17 - Filosofia

GT 17 - Filosofia

GT 17 - Filosofia da

Educação

da Educação

Educação

da Educação

da Educação

Educação

GT18 -

GT 18 - Educação

GT 18 - Educação

GT 18 -

GT 18 -

GT 18 - Educação de

Alfabetização de

de Pessoas Jovens

de Pessoas Jovens e

Educação de

Educação de

Pessoas Jovens e

pessoas Jovens e

e Adultas

Adultas

Pessoas Jovens e

Pessoas Jovens e

Adultas

Adultas

Adultas

Adultas
GT19 - Educação

GT 19 - Educação

GT 19 - Educação

GT 19 -

GT 19 -

GT 19 - Educação

Matemática

Matemática

Matemática

Educação

Educação

Matemática

Matemática

Matemática

GT20 - Psicologia

GT 20 - Psicologia

GT 20 - Psicologia

GT 20 -

GT 20 -

GT 20 - Psicologia da

da Educação

da Educação

da Educação

Psicologia da

Psicologia da

Educação
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Educação
GT21 - Novas

GT 21 - Grupo de

Tecnologias e

Estudos Afro-

Educação

brasileiros e

GT22 - Educação
e diversidade

Educação
GT 21 -

GT 21 - Educação e

Educação e

Relações Étnico-Raciais

GT 21 - Afro-

GT 21 - Afro-

brasileiros e

brasileiros e

Educação

Educação

GT 22 - Grupo de

GT 22 - Educação

GT 22 -

GT 22 -

GT 22 - Educação

Estudos em

Ambiental

Educação

Educação

Ambiental

Ambiental

Ambiental

GT: 23 - Gênero,

GT 23 - Gênero,

GT 23 - Gênero,

GT 23 - Gênero,

Sexualidade e

Sexualidade e

Sexualidade e

Sexualidade e Educação

Educação;

Educação

Educação

Educação

Regional

Educação

Relações ÉtnicoRaciais

Ambiental
X

GT 23 - Grupo de
Estudos Gênero,
Sexualidade e

Educação Rural e

Educação
X

Educação Indígena

GT 24 - Educação

X

Rural
X

X
X

X

X

GT 24 -

GT 24 -

Educação e Arte

Educação e Arte

GT 25 -

GT 25 -

GT25 Educação e Ensino

Educação do

Educação

de Ciência

Campo

Indígena

X

GT 26 -

GT 26 - Educação e

Educação e

Ruralidades;

X

GT 24 - Educação e Arte

Ruralidades;

Quadro II- Recorte do Mapeamento dos trabalhos do GT 23 – XVII EPENN
Autor/a

Gênero

Objeto

Conceito Gênero

Abordagem

e sexualidade

metodológica

Achados

Relação

Educação

com a

escolar

Form.de
prof.
F
Kátia

Currículo:

Patrício

LOURO/SCOTT

Ed.

(gênero) Políticas

contribui para

de igualdade

a constituição

um artefato

Benevides

-

de gênero

Campos

Física

-

Normalização

e

homogeneização

das
identidades
binárias

de

gênero
Filomena
Mª
Gonçalves
da Silva
Cordeiro
Moita/

F/M

Games

e

-

Meninos mais

violência na

Observação,

escola sob a

entrevista,

perspectiva

questionário

de gênero

-

Combater relações

violência física

autoritárias

Meninas mais

Compreender

agressões

relação

games espaço

mídia e socied.

entre

masc
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Fernando
Cézar
Bezerra de
Andrade

Referências:

Anais XVI EPENN. Aracaju, SE: UFS, 2003. CD-ROM.
Anais XVII EPENN. Belém, PA: UFPA, 2005. CD-ROM.
Anais XVIII EPENN. Maceió, AL: UFAL, 2007. CD-ROM.
Anais XIX EPENN. João Pessoa, PB: UFPB, 2009. CD-ROM.
Anais XX EPENN. Manaus, AM: UFAM, 2011. CD-ROM.
Anais XXI EPENN. Recife, PE: UFPE, 2013. CD-ROM.
ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. 4. ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro.
Lisboa/ Portugal: Edições 70, 1977.
BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência
transexual. Rio de Janeiro: Garamond. 2006
BRASIL. Presidência da República. Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. D.O.U. de
8.8.2006. Brasília – DF, terça-feira, 8 de agosto de 2006.
BUTLER, Judit. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’. In: LOURO,
Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Tradução Tomaz
Tadeu da Silva. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
CAROSIO, Alba. El Feminismo Latinoamericano y su proyecto ético-político em El Siglo
XXI. In: Revista Venezolana de Estudos de La Mujer. Julio/Diciembre, 2009. Vol. 14/n.
33, p. 13-24.

255
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

CAVALCANTE, Maria Auxiliadora da Silva; PIZZI, Laura Cristina Vieira; MERCADO, Luis
Paulo Leopoldo. Início. Anais. Política de Ciências e Tecnologia e Formação do
Pesquisador em Educação. Maceió – AL, 2007. CD ROM.
FERREIRA, Márcia Ondina Vieira; NUNES, Georgina Helena Lima. Panorama da
produção sobre gênero e sexualidades apresentada nas reuniões da ANPED (20002006). Anais: 33ª Reunião Nacional da ANPED. Caxambu. MG. 2010. Disponível em:
http://33reuniao.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%
20PDF/GT23-6147--Int.pdf Acesso em: 07/04/2014.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. 1: A vontade de saber. 22. Impressão.
Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 2012.
GATTI, Bernadete Angelina; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza
Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO,
2011.
GOMES, Alfredo Macedo; LEAL, Telma Ferraz. Programação.
Internacionalização da Educação e desenvolvimento regional. Recife

In:

Anais.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação. Uma Perspectiva Pósestruturalista. 2ª edição. Petrópolis: Vozes, 1997.
______. Currículo, Género e sexualidade. Porto, Portugal: Porto Editora, 2000.
______. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte:
Autêntica, 2008.
MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. Tradução Bebel Orofino Schaefer. São
Paulo: Cortez, 1997.
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa (org.). Currículo: Políticas e práticas. Campinas, SP:
Papirus, 1999. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).
NICHOLSON, Linda. Interpretando o gênero. Tradução Luiz Felipe Guimarães Soares.
Revista Estudos Feministas, Florianópolis 8 (2), 2000.
RIBEIRO, Cláudia Maria; FILHA, Constantina Xavier. Trajetórias teórico-metodológicas
em 10 anos de produção do GT 23. Anais. 36ª Reunião Nacional da ANPED. Goiânia.
GO.
2013
Disponível
em:
http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_encomendados/gt23_trabencomendad
o_claudiaribeiro.pdf. Acesso em: 07/04/2014
256
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

SANTOS, Maria do Carmo Gonçalo. As Representações Sociais de gênero das
professoras sobre o magistério: feminização-feminilização do campo socioprofissional.
2004. 215p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Educação, Universidade
Federal de Pernambuco, Recife, 2004.
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade. Porto
Alegre – RS. Vol.16 (2), p. 5-22, jul/dez, 1990.

257
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL NO ESPAÇO
CURRICULAR: TRAMAS QUE SUSTENTAM SIGNIFICADOS
MIRANDA, Joseval dos Reis3
“O Currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se a
determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios,
cristaliza-se, enfim, num contexto, que é o que acaba por lhe dar o significado
real (SACRISTÁN, 2000, p. 21).

RESUMO
O presente artigo decorre da pesquisa realizada que teve por objetivo geral
compreender como acontecem as práticas de Educação Sexual no espaço curricular.
Buscamos ainda analisar quais os limites e as possibilidades do trabalho com a
disciplina Educação Sexual no espaço curricular; analisar como estudantes do curso de
formação de professores veem as práticas de Educação Sexual no currículo da sua
formação e o reflexo desse para a sua prática pedagógica. Neste texto abordamos a
questão do currículo e das práticas no espaço curricular, fazendo a interface com a
Educação Sexual. Nossos aportes teóricos constituíram-se de autores como: Silva
(2005), Moreira e Silva (2004), Sacristán (2000) Chauí (1987), Furlani (2008), Nunes;
Silva (2006), Louro (2001) e outros. A metodologia privilegiou a abordagem qualitativa,
por meio de observações e questionários. Os interlocutores foram estudantes do curso
de Pedagogia e Ciência da Computação que estavam matriculados na disciplina
Educação Sexual. Os resultados apontaram a busca pela compreensão sobre as várias
possibilidades de trabalho que o espaço curricular pode apresentar para professores e
professoras diante das questões que envolvem as sexualidades humanas; que o
trabalho com a Educação Sexual pode ocorrer em qualquer disciplina e a qualquer
tempo dentro do espaço curricular e a compreensão de que muitas das práticas
pedagógicas desenvolvidas no espaço curricular só corroboram para legitimar as
desigualdades e a reprodução de diferenças que inferiorizam. Esperamos que as
provocações iniciais aqui mencionadas sejam excitantes o suficiente a ponto de
criarem outras possibilidades de construção de práticas no espaço curricular no âmbito
da Educação Sexual emancipatória.
Palavras-chave: Currículo. Práticas curriculares. Educação Sexual.
PRACTICE OF SEXUAL EDUCATION CURRICULUM IN SPACE: PLOTS TO HOLD
MEANING
ABSTRACT

3

Doutor em Educação e professor da Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Aplicadas e
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This article results of the survey which had the overall objective to understand how
happen the sexual education practices in curriculum space. We seek to further analyze
the limits and the possibilities of working with the sexual education curriculum
discipline in space; analyze how students of teacher training course see the sexual
education practices in the curriculum of their training and the reflection of this in their
practice. In this paper we address the issue of curriculum and practices in curriculum
space, interfacing with sexual education. Our theoretical contributions consisted of
authors such as: Silva (2005), Moreira and Silva (2004), Sacristan (2000) Chauí (1987),
Furlani (2008), Nunes; Silva (2006) Louro (2001) and others. The methodology favored
a qualitative approach, through observations and questionnaires. The interlocutors
were students of the Faculty of Education and Computer Science who were enrolled in
sex education discipline. The results showed the quest for understanding of the various
employment opportunities that may present curricular space for teachers and teachers
on issues involving human sexuality; that work with sex education can occur in any
subject and at any time within the curriculum space and the realization that many of
the pedagogical practices developed in curriculum space only confirm to legitimize
inequalities and reproductive differences inferiorizam. We hope that the initial
provocations mentioned herein are exciting enough as to create other possibilities of
building practices in curricular space under the Sexual Education emancipatory.
Keywords: Curriculum. Curricular practices. Sexual education.

Para início de conversa...

O texto trata de um dos aspectos abordados na pesquisa realizada durante o ano
de dois mil e quatorze, que teve os seguintes questionamentos: como acontecem as
práticas de Educação Sexual no espaço curricular? Quais os limites e as possibilidades
do trabalho com a disciplina Educação Sexual no espaço curricular? Como estudantes
do curso de formação de professores veem as práticas de Educação Sexual no currículo
da sua formação e o reflexo desse para a sua prática pedagógica? Para isso, nossos
interlocutores de pesquisa foram estudantes das licenciaturas em Pedagogia e Ciência
da Computação.
O texto trata, inicialmente, de algumas questões do currículo, fazendo uma
reflexão a respeito desse como constructo social, intencional e que carrega aspectos
éticos, estéticos, amorosos, políticos, epistemológicos entre outros. Entendemos o
currículo como campo de lutas ideológicas que na construção desse, no espaço
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curricular da escola é preciso termos clareza dos objetivos que queremos na formação
do cidadão e da cidadã na atual sociedade.
Em seguida, trazemos para o nosso debate e reflexão o entendimento sobre a
Educação Sexual no espaço curricular e como estes modelos podem se apresentar em
ação sustentados por crenças, tabus, preconceitos, segregação, conservação, estigmas
no que diz respeito às sexualidades humanas. Nesse sentido, salientamos que os
professores e professoras precisam compreender que ao trabalhar as questões da
Educação Sexual no espaço curricular não se trata de ser uma aula em um único dia.
Porém, a partir de situações que aconteçam na sala de aula os professores e
professoras precisam estar sensíveis as essas questões sobre às sexualidades humanas.
Assim sendo, esse texto busca evidenciar o diálogo em torno do eixo currículo,
Educação Sexual, e práticas de Educação Sexual no espaço curricular, considerando as
especificidades dessas práticas no que diz respeito à construção de uma formação
profissional com vistas ao respeito às várias sexualidades existentes.

Compreendendo algumas questões sobre currículo
As questões ligadas ao currículo encontram-se, com maior frequência, no centro
dos debates educacionais brasileiros quer seja discutindo conteúdos, habilidades,
competências, organização do trabalho pedagógico, avaliação, relação professoraluno, formação de professores, escola de tempo integral, quer seja relacionado a
qualquer aspecto educativo no nível micro ou macro, tudo isso envolve, no seu âmago,
a questão curricular. Desse modo, cada vez mais se tornam oportunas as reflexões,
indagações, no que diz respeito ao currículo, refletindo como o mesmo atua e se
manifesta nestes cenários ou nestas situações.
O momento atual tem-se caracterizado como um momento de reflexões,
questionamentos, múltiplos desafios que são postos a todos nós, seres humanos em
vários ambientes. Aqui destacamos uma especial atenção sobre o ambiente escolar
por uma necessidade real de compreendê-lo, por ser um cenário que se configura de
forma particular para o delineamento e a formação do cidadão, preparando-o para as
novas e atuais exigências da sociedade. O currículo aqui ocupa posição de destaque!
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Apesar das várias publicações da literatura especializada na área, parece que
nós, profissionais da educação, que formamos outros profissionais da educação, não
conseguimos ainda entender, absorver, sentir e vivenciar suficientemente questões
elementares sobre a compreensão do currículo, sua prescrição, como este se
manifesta, como é apresentado aos professores, como é modelado pelos professores,
executado e avaliado (SACRISTÁN, 2000).
A nossa reflexão, então, buscará demarcar inicialmente alguns conceitos teóricos
no campo do currículo, trazendo para o centro dos nossos debates alguns autores que
estudam a temática e as suas contribuições acerca do tema. Segundo Goodson (2005),
Sacristán (2000), a palavra currículo provém do vocábulo latino Scurrere, correr,
referindo-se a uma pista de corrida, atletismo. A aplicação dessa definição ou
significado na educação passou a denotar uma sequência articulada de estudos,
percurso a ser seguido, daí o fato de muitas vezes o concebermos simplesmente como
relação em sequência de conteúdo ou assuntos, programa a ser trabalhado.
Pensar na formação de professores e as suas práticas pedagógicas implica
revermos a concepção de currículo que forma este professor. Ao descortinarmos
algumas interpretações sobre o currículo podemos compreendê-lo como campo
intelectual, produtor de teorias, legitimado pelas práticas sociais e pedagógicas
alimentadas, em grande parte, pelo modelo econômico em vigor onde:
[...] a reestruturação global dos mercados, do trabalho assalariado e não
assalariado, da habitação e da saúde, das pequenas e grandes comunidades
e muitas outras coisas – tudo isso está causando efeitos de diferenciação no
que diz respeito à raça, classe e gênero. Tudo isso tem causado efeitos
profundos no financiamento e na direção das escolas, no que se deve
considerar conhecimento oficial e bom ensino. [...] O neoliberalismo e o
neoconservadorismo estão na posição de comando agora, e não apenas na
educação (APPLE, 2006, p.11).

Diante das palavras de Apple, observamos o quanto o ressignificar do currículo,
em particular o currículo e a práticas pedagógica de professores, torna-se necessário,
pois é inconcebível produzirmos currículos preponderantemente com base em um
sistema econômico,
[...] em que o lucro é mais importante do que as vidas das pessoas e em um
sistema educacional que – apesar do trabalho imensamente pesado e muito
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pouco respeitado das pessoas que atuam nele – ainda aliena milhões de
crianças para quem a educação tanto poderia significar (APPLE, 2006, p. 28).

Essas bases não são mais aceitáveis na medida em que as relações
contemporâneas tendem a uma maior fluidez, horizontalidade, criatividade,
acolhimento, diversidades, dando lugar a um sistema educativo mais complexo e
pluralista, onde tal rede estará em transição, em processo e quando esta nova ordem
chegar às escolas, as relações entre professores e alunos e conhecimento mudará
drasticamente (DOLL JR, 2002).
A experiência curricular se desenvolveria, então, em uma forma de espiral de
complexidade e de maneira progressiva em um processo de alternância entre o
individual e o coletivo em que o entendimento da construção do conhecimento será
tecido em rede nas relações sociais que estabelecemos. Esse tipo de conhecimento
torna-se fundamental face à multiplicidade de relações nas quais estamos
permanentemente envolvidos, onde finalmente:
[...] o currículo não será visto como uma pista de corridas determinada, a
priori, e sim como uma passagem de transformação pessoal. Esta mudança
de foco e sujeito colocará mais ênfase no corredor correndo e nos padrões
que emergem conforme muitos corredores correm, e menos ênfase na pista
de corridas, embora nem os corredores nem a pista possam ser
dicotomicamente separados. A organização e a transformação vão surgir da
própria atividade, em vez de estabelecidas antes da atividade (DOLL JR,
2002, p. 20).

Nesse sentido, a relação com o currículo constituído de forma contextualizada
busca subverter o papel da inferioridade e da supremacia na transmissão do
conhecimento por meio de um currículo linear, ordenado, hierárquico, mas sim,
assumindo uma visão de conhecimento como prático, social, cultural e histórico.
Silva (2005) salienta que o currículo como prática de significação deve fazer uma
intersecção com a cultura, pois as produções das identidades são resultantes das
práticas culturais e que estas, muitas vezes, são homogeneizadas através dos
interesses econômicos expressos no currículo escolar.
Ao analisarmos o currículo, como construção social, cultural, individual, coletiva
e ideológica, não o podemos conceber de forma desconectada dos condicionantes
econômicos existentes na nossa sociedade como: os recursos educativos, a valorização
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da carreira dos professores, a formação, a visão, e a profissionalização docente,
pressões dos grupos econômicos e outros aspectos, pois o currículo não se elabora no
vazio nem se organiza arbitrariamente.
O currículo, como parte de uma luta mais ampla entre discursos dominantes e
subordinados, tem implicações práticas no modo pelo qual professores e professoras
acolhem as diferentes vozes e contribuem para a formação de sujeitos autônomos,
críticos, criativos, comprometidos com a justiça e a democracia social. (SILVA;
MOREIRA, 2004).
Assim, apesar de muitos avanços em termos conceituais e procedimentais,
parece-nos que não avançamos tanto em termos atitudinais, já que continuamos com
os velhos problemas, ou seja, práticas sustentadas e enraizados academicamente à
prescrição, à racionalização técnica e à linearidade na forma de conceber e executar
nossas práticas pedagógicas, porque somos resultados do nosso processo de
formação, de um currículo essencialmente pautado na concepção tradicional e até
sustentando em visões elitistas e segregadoras.
A Educação Sexual no currículo escolar
A Educação Sexual é tema frequentemente vivenciado e discutido por alunos e
professores nas escolas, se não formalmente, em programas de educação sexual ou
em aulas de Ciências ou Biologia, informalmente, nas conversas e relacionamentos
entre estudantes no cotidiano da escola e nas reuniões pedagógicas dos docentes. O
interesse sobre as sexualidades no contexto escolar reforça a característica
multidimensional

do

processo

ensino-aprendizagem,

mostrando

que

o

desenvolvimento cognitivo do indivíduo é estreitamente relacionado e, portanto,
influenciado por seu desenvolvimento pessoal e social, no qual a sexualidade e
afetividade têm papeis fundamentais.
O educador, incluindo aqui os profissionais da educação e a família, através do
seu relacionamento pessoal e profissional com o aprendiz, proporciona a este,
estímulos que contribuem para a reorganização do sistema nervoso em
desenvolvimento da criança e do adolescente. É esta reorganização que produz e
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caracteriza a aquisição de novos comportamentos pelo indivíduo, possibilitando-o
desenvolver estratégias para seu viver em sociedade, em bem-estar biopsicossocial,
objetivo final da educação. No entanto, nem sempre os educadores e a família
conhecem e reconhecem a importância da contribuição dos diversos fatores que
influenciam o processo ensino-aprendizagem e que podem, portanto, facilitar ou
comprometer o desenvolvimento do indivíduo.
A identificação das limitações e demandas dos profissionais da educação e das
famílias para a orientação adequada do desenvolvimento da criança e do adolescente
pode contribuir para a melhoria desse processo. Nesse sentido, a relação
professor/aluno é palco privilegiado das intervenções positivas para uma educação
sexual mais condizente com as demandas do nosso tempo. É importante interrogar
seus gestos e posturas frente às sexualidades das crianças, dos adolescentes, na
terceira idade e das pessoas com deficiências.
A Educação Sexual é uma temática complexa. É preciso sensibilizar os
educadores para esse desafio. O reconhecimento dos seus limites e a ampliação das
reflexões que ajudem os mesmos a tomar suas decisões de direção, são os objetivos de
um currículo da formação inicial de professores como também da sua formação
continuada.
A inserção da disciplina Educação Sexual no currículo escolar vem ao encontro de
uma demanda real, que demonstra a dificuldade que tem o educador, em sua maioria,
de abordar questões sobre a sexualidade na sua prática pedagógica. Dificuldade essa
que podemos considerar “natural”, uma vez que o tema mobiliza as mais variadas
questões advindas da cultura, ciência, religião, dos pré-conceitos e das concepções que
o sustentam, muitas vezes da falta de informação e também no próprio curso de
formação inicial.
O objetivo maior ao promover a inserção das questões da Educação Sexual no
currículo escolar por meio da prática pedagógica será o de uma sensibilização, abrindo
um espaço para se falar dessas questões cotidianas, para apontar possibilidades de um
trabalho coletivo, amenizando o impacto dessas questões em suas relações de
trabalho. Ao trabalharmos com essas temáticas das sexualidades no espaço curricular
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esperamos que tanto professores como estudantes possibilitem nos ambientes
escolares onde atuam uma postura de escuta sensível, buscando entender o que para
eles constituem conflitos, suas fantasias, medos, esperanças e a qualidade das
informações. Assim, estaremos exercitando, alternativas para que se posicionem
melhor em relação à sua sexualidade, para que construam um projeto de vida,
exerçam sua cidadania elaborando e executando ações a partir do que foi aprendido
no ambiente escolar.
Ao abordar o tema Educação Sexual no espaço curricular na escola faz-se
necessário um apanhado sobre as visões e construções sociais historicamente
construídas sobre a criança e as sexualidades que foram tratadas ao longo da história
da humanidade. A noção de infância e as concepções de sexualidades durante seu
processo histórico cultural são arraigadas de “verdades” que orientam a prática do
educador, mas que precisam ser desconstruídas e ressignificados.
Vale ressaltar quando mencionamos sobre espaço curricular, entendemos esse
espaço como tudo aquilo que forma e é formado pelos sujeitos que convivem no
ambiente escolar, são elementos interconectados e interdependentes. Dessa forma,
não é só a sala de aula, mas também, o pátio, a biblioteca, as relações que se
estabelecem, ou seja, o espaço curricular é rico, dinâmico, complexo, entretanto não
neutro.
Dessa maneira, ao falarmos sobre Educação Sexual no espaço curricular, nos dias
atuais é muito difícil falar sobre sexo e a sexualidade, mesmo sendo um assunto
estampado e presente em programas de televisão e mídias, que fazem parte do dia-adia da nossa realidade. Assim, o PCN de Orientação Sexual propõe que:
[...] que a orientação sexual oferecida pela escola, aborde as repercussões
de todas as mensagens transmitidas pela mídia, pela família e pela
sociedade, com as crianças e os jovens. Trata-se de preencher lacunas nas
informações que a criança já possui e, principalmente, criar a possibilidade
de formar opinião a respeito do que lhe é ou foi apresentado. A escola ao
propiciar informações atualizadas do ponto de vista cientifica e explicitar os
diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais
existentes na sociedade, possibilita ao aluno desenvolver atitudes coerentes
com os valores que ele próprio elegeu como seus. (BRASIL, 1998, p. 83).
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Cabe à escola ensinar, informar, e promover a informação e discussão sobre a
sexualidade. Fazendo isso ela estará proporcionando ao educando um maior
conhecimento do seu corpo e de suas vontades. As discussões de questões relativas às
sexualidades devem fazer parte do cotidiano escolar, em especial do currículo escolar,
pois promove o conhecimento integral e possibilita aos educandos a reflexão.
Seguindo essa premissa Egypto afirma:
A escola é um lugar onde se está produzindo diálogo e reflexão. É, portanto,
um espaço privilegiado para discutir a sexualidade com crianças e
adolescentes. Na medida em que a escola se nega ou não consegue se
capacitar para poder dar conta dessa responsabilidade, ela reforça a idéia
que de que a sexualidade não faz parte do conhecimento humano (EGYPTO,
2003, p.16).

A partir dessa ideia Suplicy relata:
A escola é um lugar privilegiado, de ajuda em potencial, porque o aluno não
está aí apenas por um dever moral ou por obrigação social, mas também um
motivo interno: o desejo de saber. A energia que origina a curiosidade
sexual (na primeira infância) vai se diferenciar e se transformar no desejo de
saber, o que resulta no prazer de adquirir conhecimentos (SUPLICY et. al.,
2000, p.33).

Neste sentido, Figueirêdo Netto (2003) corrobora na acepção de que a escola
tem a responsabilidade e obrigação de oferecer uma formação integral aos educandos.
Para essa autora a escola se constitui um agente informador e formador por natureza,
local idôneo da promoção do conhecimento socializado, também o local de
cooperação entre a família e a instituição de ensino.
Quando a escola discute sobre “uma verdadeira Educação Sexual” ela está
promovendo ao mesmo tempo saúde, discussão de valores, conhecimento do corpo,
debate sobre prazer, excitação, desejo e outros temas. Vale ressaltar que muitas
escolas trabalham com o ensino mecânico do organismo humano e dizem estarem
trabalhando sexualidade. O trabalho com sexualidade deve abordar temas polêmicos,
tais como: aborto, excitação, masturbação, homossexualidade, virgindade, casamento,
divórcio, traição e outros. Este vai além das aulas de anatomia, fisiologia e prevenção
de doenças, neste o debate sobre questões polêmicas fazem parte.
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Não se trata de criar horários específicos para discutir essas temáticas. Como os
próprios parâmetros curriculares nacionais pontuam é um tema transversal, ou seja,
atravessa ou perpassa por todas as áreas de conhecimento. Porém, é preciso que os
professores tenham formação apropriada teórica e metodologicamente para saber
como promover uma intervenção a serviço da construção de conhecimentos e
reflexões sobre o tema. Caso contrário, muitas práticas pedagógicas no espaço
curricular só corroboram para reproduzirem desigualdades de gênero, reforçarem o
preconceito, o estigma para as questões machistas, homofóbicas, sexistas e outras.
Na atualidade, a discussão da necessidade da Educação Sexual na escola deveria
estar superada, uma vez que as consequências das ausências dessas informações
sobre as sexualidades podem ser claramente sentidas. Na atual sociedade em que a
liberdade de expressão é exercida quase na sua totalidade e as sexualidades mostrada
na televisão e em folhetins de forma fragmentada é frequentemente deturpada,
criadora de estereótipos, e reforçadora de preconceitos. Assim, é inconcebível que o
tema não seja tratado no espaço curricular de forma sistemática, consciente e
responsável na escola (CAMARGO; RIBEIRO, 1999). Pois, se a escola não fizer a
Educação Sexual, outros irão fazer!
Portanto, nessa perspectiva defendemos a constituição/implementação de uma
Educação Sexual emancipadora no espaço curricular. A mesma possibilitará aos
estudantes a refletir sobre questões relacionadas às sexualidades. Fazendo isto,
estaremos promovendo um olhar crítico perante as informações recebidas
informalmente. Nesse sentido, a formação e práticas pedagógicas construídas no
espaço curricular tornam-se essenciais para o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico consciente, reflexivo e crítico a serviço da construção de uma sociedade
mais justa, igualitária, respeitosa e plural.
Práticas de Educação sexual no currículo escolar
A Educação Sexual sempre foi um tema polêmico, tanto no seio familiar quanto
na escola. A visão principalmente da escola por muito tempo e até hoje em algumas
escolas é somente o corpo humano, os órgãos genitais, as DTS, a gravidez, esquecendo
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que a Educação Sexual vai muito além dessas abordagens. Segundo Furlani (2008,
p.18) “a educação sexual contemporânea explicita múltiplas formas de organização de
enunciados constitutivos de seu objeto pedagógico num processo que não é
homogêneo”.
Quando pensamos em abordar a Educação Sexual no espaço curricular na escola,
deve-se pensar antes de tudo na organização do trabalho pedagógico, como vai ser
inserido o tema nas disciplinas, quais os assuntos a ser discutido, quem serão os
envolvidos, e qual é propósito desse trabalho, visto que
[...] atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno
a ser conhecido ou a uma obra a ser produzida. Ela é realizada
concretamente numa rede de interações entre pessoas, num contexto onde
o elemento humano é determinante e onde estão presentes símbolos,
sentimentos, atitudes, interpretações e decisões. (TARDIF, 2008, p. 49-50).

Dessa forma não se pode pensar a,
[...] Educação Sexual de maneira dogmática e doutrinária. Nem, todavia se
pode sustentar um projeto de educação sexual sobre o voluntarismo
espontaneísta, mesmo aquele carregado de boas intenções e altruísmo. A
vontade deve ser o motor das práticas transformadoras, mas somente se
completa com a consciência crítica, que deve ser sistematicamente buscada
pela ciência e trabalho intelectual de pesquisa e aprofundamento. (NUNES;
SILVA, 2006, p. 197).

Algumas estudantes envolvidas na pesquisa foram enfáticas ao mencionar sobre
a forma como era discutida as questões da sexualidade no ambiente familiar:
Na minha família, meus pais, não tocam no assunto sobre as questões da
sexualidade. Não me dizia nada, a não ser se prevenir, mas é muito raro
(Estudante 1).
Posso dizer que na minha família não tive uma educação sexual. Era um
assunto considerado feio para ser comentado (Estudante 2).
A expressão educação sexual nunca foi utilizada no meu cotidiano, desde a
infância até adolescência. Meus pais nunca conversaram comigo sobre esse
assunto, muito menos na infância, pois a maioria das pessoas não tem
conhecimentos que as crianças têm sexualidade (Estudante 3).
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Porém, uma interlocutora mencionou o quanto foi significativo cursar a disciplina
Educação Sexual no currículo da formação no curso de Pedagogia. Suas palavras são
oportunas:
Ainda bem que tive a oportunidade de cursar essa disciplina. Por que
questões da sexualidade nunca são discutidas dessa forma como vimos aqui.
Estudamos sobre a história da sexualidade, a sexualidade da criança e suas
fases, vimos também sobre as deficiências e outros assuntos. Enfim, foi
muito proveitosa a disciplina. Deu bastante trabalho ler tudo aquilo do
módulo, mas foi gratificante. E com essa disciplina tudo eu começava a
analisar quando estava no Estágio. Interessante como meu olhar abriu-se
para essas questões (Estudante 3).

Nesse sentido, importa ainda realçar que o trabalho com Educação Sexual na sala
de aula, requer o reconhecimento das possibilidades e os limites da apresentação das
sexualidades na qual predomine o respeito a todos e todas. Assim, os professores
poderão criar estratégias mais viáveis que possibilitem um bom trabalho sobre as
sexualidades em sala de aula, na qual possa perpassar toda e qualquer disciplina ou
componente curricular, desde que suas concepções acerca da Educação Sexual não
estejam impregnadas de “tabus” ou estereótipos. Nunes e Silva ressaltam que só é
possível
[...] empreender tal estudo e desejar construir as coordenadas pedagógicas
para uma abordagem educacional da sexualidade se tivermos claro, como
educadores, que não há uma educação sexual pronta e acabada, e que os
esforços para produzi-la implicam constantemente um reexame
permanente e crítico da própria sexualidade, a partir de um “ethos” que
intenta o diálogo, a escuta, a troca, sem modismos meramente catárticos ou
reducionismo voluntarista. (NUNES; SILVA, 2006, p. 107).

Contemplando as palavras de Louro sobre a prática pedagógica dos professores
em relação às sexualidades em sala de aula, a autora destaca que,
[...] os professores precisam perguntar como seu conteúdo pedagógico afeta
a curiosidade do/a estudante e suas relações com os/as. Devem estar
preparados para explorar a extensão e as surpreendentes sintonias de sua
própria ansiedade. (LOURO, 2001, p.109).

Assim, nessa perspectiva, não poderíamos deixar de mencionar que a
LDBEN/96, no seu art.61º destaca que “a formação de profissionais da educação terá
como um dos fundamentos: a associações entre teoria e prática, inclusive mediante a
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capacitação em serviços” e no art. 67º,
Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes nos incisos:
II – aperfeiçoamento profissional;
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga
de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalhos. (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, Figueiró refere-se à formação continuada sendo “[...] propostas
ou ações (cursos, estudos, reflexões...) voltadas, em primeira instância, para aprimorar
a prática profissional do professor. Diz respeito a todas as formas deliberadas e
organizadas para esse fim” (FIGUEIRÓ, 2006, p.91). Já, Nóvoa (1995, p. 25) defende
que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica e (re) construção
permanente”.
Nessa conjuntura Cabral enfoca que,
Educar o outro é fundar a ação pedagógica na reflexão acerca da própria
educação. Ou seja, o educador ao se apropriar de um conhecimento passa
por um processo de autotransformação, o que possibilita a produção e
transmissão de novos conhecimentos. [...] O educador que se ocupa desta
tarefa - Educação sexual - necessita conhecer-se a si próprio, conhecendo a
história o homem e das sociedades através dos tempos. (CABRAL, 1995,
p.153-154).

Nesse aspecto, de preparação e valorização do profissional para o trabalho com
Educação Sexual no espaço curricular é relevante e pode acontecer em qualquer
momento da aula e em qualquer aula. Não é necessariamente ter que parar a aula ou
marcar um dia especifico para discutir as questões das sexualidades. O professor
precisa entender e buscar por meio da sua “sensibilidade” o momento oportuno para
fazer as devidas intervenções no processo pedagógico. Os parâmetros curriculares
nacionais pontuam que:
O professor transmite valores com relação à sexualidade no seu trabalho
cotidiano, na forma de responder ou não às questões mais simples trazidas
pelos alunos. É necessário então que o educador tenha acesso à formação
específica para tratar de sexualidade com crianças e jovens na escola,
possibilitando a construção de uma postura profissional e consciente no
trato do tema. (BRASIL, 1998, p. 84)
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Torna-se ainda conveniente ressaltar o posicionamento de Cabral, quando
discorre que
[...] o educador necessita de uma educação reconciliativa sobre a
sexualidade. Pensar e propor educação sexual como disciplina integrante do
currículo escolar, partindo de pressupostos meramente biológicos e
higienista, com vistas a minimizar doenças e gravidez precoce, é a própria
reafirmação positiva do homem e da sociedade. [...] convém sentarmos com
os alunos e, sem distanciamento algum, despojar-nos de velhas e
anacrônicas ideias, para que aconteça um debate franco e coerente como o
que está posto na sociedade contemporânea. (CABRAL, 1995, p.153-154).

Nesse sentido, o professor ao perceber durante a sua aula possibilidades de
intervenção/discussão/reflexão em assuntos referentes a temática das sexualidades é
uma boa oportunidade para realizar o seu trabalho pedagógico em prol do
rompimento de estereótipos, segregações, marginalizações e outros aspectos que não
levem em conta as diferenças entre as pessoas. Ao realizamos pesquisas observando
várias práticas pedagógicas temos presenciado falas de estudantes da Educação Básica
das seguintes maneiras.
“ Matemática é coisa de menino. Menina não é boa em matemática”.
“Fazer aula de dança é coisa de frutinha. Menino deve jogar futebol”.
“Mulher foi feita para cuidar da casa e dos filhos”.
“ Meu namorado é, a minha cara metade. Eu sei eu não sei o que fazer da
vida”
“Não sou preconceituoso, mas cada um na sua parte. Não gosto que gay
venha para o meu lado”.

Percebemos por meio dessas falas o quanto se faz necessário a discussão, a
reflexão e o estudo sobre os vários temas que compõe o campo da Educação Sexual.
Como já abordamos nesse texto, são várias as dimensões que devem ser trabalhadas
no processo formativo dos estudantes. Os professores precisam estar preparados
teórico e metodologicamente para desenvolver o seu trabalho pedagógico com vista a
superação das repressões, pois caso contrário só irá reforça-las. Não se trata de apoiar
tudo! Não é isso! Porém, trata-se de possibilitar a reflexão crítica dos vários aspectos
que englobam a dimensão das sexualidades humana levando em considerações os
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vários condicionantes culturais, políticos, sociais, históricos, econômicos, educacionais
e outros aspectos que reprimam a vivência das sexualidades pelas pessoas.
Nesse sentido Chauí (1987) menciona:
A repressão sexual pode ser considerada como um conjunto de interdições,
permissões, normas, valores regras estabelecidos histórica e culturalmente,
para controlar o exercício da sexualidade [...]. As proibições e permissões
são interiorizadas pela consciência individual, graças a inúmeros
procedimentos sociais (como a educação, por exemplo) [...] (CHAUÍ, 1987,
p.09).

Ainda completa Chauí (1987):
[...] a repressão sexual se diferencia bastante no tempo e no espaço,
estando articulada às formas complexas de simbolização que diferentes
culturas elaboram nas suas relações com a natureza, o espaço, o tempo, as
diferenças sexuais, nas relações interpessoais, com a vida e a morte, o
sagrado e o profano, o visível e o invisível (CHAUÍ, 1987, p. 22).

Não poderíamos deixar de mencionar também que nas nossas pesquisas
desenvolvidas encontramos professores abordado vários temas correspondentes ao
campo das sexualidades das mais variadas formas. Sendo elas: trabalho com textos em
prosa e verso, com músicas, dramatizações, reportagens, leituras de gráficos, estudos
sobre as culturas regionais, desenhos, pinturas, jogos e outra formas e formatos
dentro do espaço curricular. Enfim, repetimos mais uma vez, não se trata de parar a
aula ou de ter um dia específico para falar das sexualidades e seus temas. Entretanto,
todo dia é dia de falar, a partir do contexto e da necessidade sobre o assunto. E cada
professor ou professora, independente da disciplina ou componente curricular que
ministra, poderá abordar sobre os assuntos das sexualidades humanas. Não se trata
também de ter que falar, ou seja, “ficar forçando a barra”!
Desse modo, acreditamos que a prática de uma Educação Sexual emancipadora
no espaço curricular possibilitará aos estudantes e professores construírem um
ambiente fecundo para as questões relacionadas às sexualidades.

Considerações finais...
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Diante das reflexões expostas no diz respeito às questões das práticas de
Educação Sexual no espaço curricular, reafirmamos a necessária busca pela
compreensão sobre as várias possibilidades de trabalho que o espaço curricular pode
apresentar e manifestar para professores e professoras diante das questões que
envolvem as sexualidades humanas.
É importante ressaltarmos que o trabalho com a Educação Sexual pode ocorrer
em qualquer disciplina e a qualquer tempo dentro do espaço curricular. A partir da
pesquisa realizada foi possível perceber que os interlocutores destacaram a
importância de trabalhar a disciplina Educação Sexual no currículo da formação de
professores levando-se em consideração todas as manifestações que ocorrem no
cotidiano escolar no que diz respeito às sexualidades e que muitos foram educados nas
questões das sexualidades de forma castradora e repressiva.
Em segundo lugar cabe destacarmos que muitas vezes o trabalho pedagógico
desenvolvido nessa disciplina pode acontecer de forma frágil, permeado de
preconceitos e a forma equivocada devidos aos significados que muitos professores e
professoras foram educados. Contudo, muitos dos interlocutores da pesquisa
mostraram-se que estavam abertos a novas experiências e ao crescimento em grupo,
buscando compreender, analisar e refletir sobre a temática da Educação Sexual. Em
terceiro lugar a reflexão crítica sobre as questões das sexualidades humana e as suas
manifestações no cotidiano escolar possibilitaram um maior amadurecimento para o
grupo e a compreensão de que muitas das práticas pedagógicas desenvolvidas no
espaço curricular só corroboram para legitimar as desigualdades e a reprodução de
diferenças que inferiorizam.
Em quarto lugar cabe destacar que a experiência deste processo de trabalho com
a disciplina Educação Sexual no espaço curricular, possibilitou a reflexão crítica sobre o
fazer pedagógico, o estabelecimento de parcerias, escuta e compromisso
compartilhado por todos os atores que fizeram esse espaço.
Por fim, a expectativa é que as ponderações aqui iniciadas, apresentadas e
socializadas sejam provocantes e provocadoras de novas reflexões, de novos
questionamentos. Assim, esperamos que as provocações iniciais aqui mencionadas
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sejam excitantes o suficiente a ponto de criarem outras possibilidades de construção
de práticas no espaço curricular no âmbito da Educação Sexual emancipatória.
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CURRÍCULO E CULTURA: UMA ANÁLISE DAS
PEDAGOGIAS DE GÊNERO NA MÍDIA TELEVISIVA
SANTOS, Ana Paula Rufino dos4
Resumo
A mídia televisiva, em seu currículo cultural – opera com saberes que se dirigem à
formação dos sujeitos sociais por meio de diferentes produtos com uma materialidade
discursiva geradora e veiculadora de discursos, produtora de saberes, construtora de
sujeitos e subjetividades. Dentre os produtos midiáticos de maior permanência no
cotidiano de homens e mulheres está a telenovela, que produz e reinventa discursos,
dentre os quais aqueles sobre a mulher e a feminilidade, com ampla visibilidade e
acesso em nossa sociedade. Sob esse olhar, o artigo em tela representa um recorte da
pesquisa de mestrado e problematiza sobre as pedagogias culturais de gênero – as
quais, como defende Costa (2009, p. 08), “educam pela representação de modos de
ser e de viver”. Faz uma análise da função enunciativa dos discursos sobre
feminilidade, advindos do currículo cultural da telenovela. A análise da função
enunciativa constituiu uma reescrita do discurso da telenovela Viver a Vida,
considerando os aspectos como: o lugar de anunciação e a função autor, o espaço de
diferenciação - os grandes temas, conceitos, a gramática recorrente; a coexistência
discursiva, ou seja, a memória discursiva, os interdiscursos sobre a feminilidade no
currículo cultural da telenovela Viver a Vida e sua materialidade discursiva. Parte-se do
entendimento de que tais pedagogias produzem valores e saberes; regulam condutas,
modos de ser; reproduzem identidades, além de constituírem certas relações de poder
ensinando modos de ser, como ser homem e ser mulher.
Palavras-chave: Feminilidade. Gênero. Pedagogia cultural. Telenovela.

CURRICULUM AND CULTURE: AN ANALYSIS OF GENDER IN TELEVISION MEDIA
PEDAGOGIES
Resume
The television media, in their cultural curriculum - operates with knowledge that
address the formation of social subjects through different products with a generating
discursive materiality and veiculadora speeches, a producer of knowledge, subjects of
construction and subjectivities. Among the media products of greater permanence in
the daily lives of men and women is the soap opera, which produces and reinvents
speeches, among which those on women and femininity, with wide visibility and
access in our society. Under this view, the article on screen is an excerpt of the
4
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master's research raising questions on cultural gender pedagogy - which, as advocated
by Costa (. 2009, p 08) "educate the representation of modes of being and living" . It is
a function of enunciative analysis of discourses on femininity, arising from the soap
opera cultural curriculum. Analysis of the enunciative function was a rewrite of the
discourse of soap opera Viver a Vida, considering aspects such as the place of
annunciation and the author function, the differentiation of space - the major themes,
concepts, the applicant grammar; discursive coexistence, ie the discursive memory,
interdiscursos about femininity in the cultural curriculum of the soap opera Viver a
Vida and its discursive materiality. This is on the understanding that such pedagogies
produce values and knowledge; regulate behavior, ways of being; reproduce identities,
and constitute certain power relations teaching ways of being, as a man and a woman.
Keywords: Femininity. Gender. Cultural pedagogy. Soap opera.

Introduzindo a questão

Na sociedade contemporânea, a mídia televisiva tem se firmado como veículo
de entretenimento, de informação e como lugar de aprendizagem e de “criação,
reforço e circulação de sentidos para a formação de identidades individuais e sociais”
(FISCHER, 2001, p. 2).
Neste âmbito, a televisão tem ocupado um lugar estratégico nas dinâmicas da
cultura cotidiana, constituindo-se no mais sofisticado dispositivo de moldagem do
cotidiano e dos gostos populares, numa matriz narrativa, gestual e cenográfica do
mundo cultural, entendido como a hibridação de certas formas de enunciação, de
certos saberes narrativos, de certos gêneros novelescos e dramáticos do Ocidente com
as matrizes culturais de nossos países (MARTIN-BARBERO, 2008).
Associa-se a essa afirmativa de Martin-Barbero o fato de a cultura da mídia ser,
em nossos dias, a cultura dominante, como defende Kellner (2001, p. 27): “com o
advento da cultura da mídia, os indivíduos são submetidos a um fluxo sem
precedentes de imagens e sons dentro de sua própria casa, em um novo mundo virtual
de entretenimento, informação [...] enquanto produz novos modos de experiência e
subjetividade”.
Dentre os produtos midiáticos de maior permanência no cotidiano de homens
e mulheres está a telenovela, que produz e reinventa discursos, dentre os quais
aqueles sobre a mulher e a feminilidade, com ampla visibilidade e acesso em nossa
sociedade. Dessa forma, torna-se impossível negar que os espaços da mídia
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constituem-se também como lugares de formação – ao lado da escola, da família, das
instituições religiosas.
Em sendo um gênero de ficção, onde os fatos são inventados, uma telenovela
permite combinar em sua estrutura elementos dos folhetins aliados a fatos históricos,
assuntos em destaque na sociedade contemporânea e uma história de amor nos
moldes de “Romeu e Julieta” (envolvendo famílias rivais), algum enigma ou mistério
com suas devidas proporções. As veiculadas no horário da tarde abordam um tema
mais leve, com histórias focadas em romance e aventura. Já no horário da noite
envolvem temas mais radicais, misturando o romance já existente com dramatizações
e leves cenas de sexo e violência.
De forma geral, as histórias frequentemente começam com tramas leves e
pouco complicadas, e apenas com o passar da história os mistérios se desenrolam
pouco a pouco, tornando o enredo forte e complexo.
Tais dispositivos, numa perspectiva foucaultiana, são vistos como práticas
discursivas. Práticas que obedecem a regras anônimas sobre o que se pode dizer ou
não sobre a vida, pois, para Foucault, não há saber sem uma prática discursiva
definida, na medida em que toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela
forma. Nesse sentido, o conceito de discurso foi fundamental para a análise
empreendida.
Neste sentido, entrar nessa rede discursiva é importante pela possibilidade de
se associar a estudos que, no campo dos Estudos Culturais, investem na análise do
currículo para além das fronteiras escolares. Interessa discutir o texto midiático como
uma narrativa que institui práticas discursivas e articula um sistema de significação
implicado na produção de identidades e subjetividades no contexto de relações de
poder.
O artigo em tela representa um recorte de pesquisa de mestrado e
problematiza sobre as pedagogias culturais de gênero – as quais, como defende Costa
(2009, p. 08), “educam pela representação de modos de ser e de viver”. Tais
pedagogias produzem valores e saberes; regulam condutas, modos de ser;
reproduzem identidades, além de constituírem certas relações de poder ensinando
modos de ser, como ser homem e ser mulher.
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Tomando como referência dos Estudos Culturais, Corazza (2001, p. 1) afirma
que a Pedagogia Cultural, “para além da instituição escolar, existe e ocorre em todo
espaço social em que saberes são construídos, relações de poder são vividas,
experiências são interpretadas, verdades são disputadas” (ibidem, p. 2), onde a cultura
é assim o solo privilegiado e bastante "problemático" no qual se realizam a educação,
a pedagogia e o currículo.
Os Estudos Culturais estão profundamente preocupados com a relação entre
cultura, conhecimento e poder. Essa abordagem “tem como ênfase a análise do
conjunto da produção cultural de uma sociedade – seus diferentes textos e suas
práticas – para entender os padrões de comportamento e a constelação de ideias
compartilhadas por homens e mulheres que nela vivem” (GIROUX, 1995, p. 86).
Os Estudos Culturais oferecem algumas possibilidades para educadores e
educadoras repensarem a natureza teórica das práticas educacionais, bem como
refletirem sobre o que significa educar para o século XXI, na medida em que não é
possível ignorar multiculturalismo, raça e etnia, identidade, poder, conhecimento,
ética, trabalho, sexualidade e gênero como questões que exercem um papel
importante na definição do significado e propósito da educação numa sociedade do
consumo e da mídia.
Em seus desdobramentos, os Estudos Culturais investem intensamente nas
discussões sobre a cultura, colocando a ênfase no seu significado político; estão
profundamente preocupados com a relação entre cultura, conhecimento e poder
(GIROUX, 1995). Para Hall (2000), os textos culturais não só falam de coisas préexistentes, mas instituem as próprias coisas.
Martin-Barbero (2008, p. 291) afirma que “se a televisão na América Latina
ainda tem a família como unidade básica de audiência é porque ela representa para a
maioria das pessoas a situação primordial de reconhecimentos”. E observa que a
mediação da cotidianidade familiar na configuração da televisão não se limita ao que
pode ser examinado no âmbito da recepção, pois inscreve suas marcas no próprio
discurso televisivo.
Inscrevemo-nos neste pensamento na medida em que estamos
compreendendo que a televisão não é apenas veiculadora de produtos, informação e
entretenimento, é, ao mesmo tempo, produtora de saberes e sujeitos culturais.
Além do fato deste artefato cultural ocupar um lugar estratégico nas dinâmicas
da cultura cotidiana, na transformação das sensibilidades, nos modos de construir
imaginários e identidades, constitui-se no mais sofisticado dispositivo de moldagem do
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cotidiano e dos gostos populares, com uma matriz narrativa, gestual e cenográfica
cultural. No que se refere à telenovela, sobre a qual trataremos mais adiante, Chauí
(2006, p. 51) aponta que esta cria um sentimento de realidade, na medida em que o
espaço se torna exótico quando corresponde ao do nosso cotidiano e se torna familiar
quando corresponde ao exótico desconhecido; o tempo dos acontecimentos
telenovelísticos é lento, dando a impressão de que, a cada capítulo, se passou apenas
um dia de nossa vida; e as personagens, seus hábitos, sua linguagem, suas casas, suas
roupas, seus objetos, são apresentados com o máximo de realismo possível.
Para Sarlo (2004, p. 42), esse sentimento de realidade acrescido de uma
espécie de aparência democrática da mídia televisiva através das suas personagens
reais e/ou fictícias promove uma aparência de certa intimidade. Com linguagem
imediata e de fácil compreensão, tornando todos os acontecimentos visíveis aos olhos
que deve servir como objeto de investigação das pesquisas educacionais, é
exatamente porque a televisão configura-se como um poderoso espaço de produção e
circulação de significados com valor de verdade que precisa ser investigada em seu
conteúdo e potencial.
É importante acrescentar que ao assumir a função educativa, os produtos
televisivos não perdem sua perspectiva de espetáculo, pelo contrário, transformam
vidas e sujeitos em espetáculo de consumo. Essa seria talvez uma das características
mais importantes e presentes nos produtos televisivos na opinião de Fischer (2002, p.
47), a de fazer da vida um espetáculo, mas não qualquer espetáculo. Dizendo com Kehl
(2002, p. 166), “a televisão é sedutora porque devolve ao receptor um princípio
atemporal, da não mediação, do prazer, o código da realização dos desejos”,
permitindo uma espécie de “linguagem de sonho” permanente.
No que se refere às questões de gênero, Louro (1997, p. 88) defende que as
identidades de gênero são construídas em muitas instâncias e espaços. Homens e
mulheres aprendem e incorporam gestos, movimentos, habilidades e sentidos, aos
quais respondem, acatam, aceitam ou rejeitam, reagem, enfim, estabelecem algum
tipo de relação.
Sob esse enfoque, mas em relação à mídia, Swain (2001, p. 68) propõe que a
televisão, as telenovelas, os romances, as revistas, os jornais e a internet, em seu
espaço de recepção e interação, veiculam representações sobre as mulheres, os
homens, a sociedade. Em tempos de globalização, segundo esta autora, a mídia
pretende a homogeneização da condição feminina e a recuperação da imagem da
“verdadeira mulher”, aquela feita para o amor, a maternidade, a sedução, a
contemplação do homem, costela de Adão reinventada

280
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

Associada a essas perspectivas, entende-se que é preciso analisar o modo como
estão implicados os enunciados dos dispositivos concretos do currículo da escola e do
currículo cultural da mídia na produção de discursos sobre feminilidade aprendidos ou
reaprendidos cotidianamente por homens e mulheres. Ou seja, problematizar tanto a
mídia televisiva (telenovela) como o currículo propriamente escolar nas suas práticas
discursivas, o que significa considerá-los como sistemas de significação implicados na
produção de identidades e subjetividades no contexto de relações de poder (SILVA,
1995, p. 142).
Para a análise dos enunciados que constituem o arquivo, foram utilizados como
fonte de inspiração os estudos desenvolvidos por Carvalho (2004) e Fischer (1996)
sobre método arqueológico foucaultiano e em sua Arqueologia de Saber.
Na análise do enunciado e seu espaço de diferenciação levou-se em
consideração os grandes temas, conceitos, a gramática recorrente, o lugar de
anunciação, a função autor e sua coexistência discursiva, ou seja, a memória
discursiva, os interdiscursos sobre a feminilidade no currículo cultural da telenovela.
Entendendo-se que “um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o
rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada” (MAINGUENEAU, 2008, p.
85), a noção de enunciação vem trazer um novo modo de articulação entre essa noção
e os gêneros do discurso.
A análise da função enunciativa constituiu uma reescrita do discurso da
telenovela Viver a Vida, considerando os aspectos como: o lugar de anunciação e a
função autor, a gramática recorrente; os interdiscursos sobre a feminilidade.

Educar, divertir e informar: Discursos da telenovela Viver a Vida.

É preciso dizer que, segundo o pensamento foucaultiano, o autor não é
simplesmente um elemento de um discurso, mas exerce certo papel com respeito aos
discursos – assegura uma função de classificação, permite agrupar certo número de
textos ou delimitá-lo, excluir alguns e opô-los a outros; nem tão pouco o nome do
autor está situado no registro civil dos homens e nem situado na ficção da obra, mas
na ruptura que instaura certo grupo de discursos e seu modo de ser singular.
Aqui o lugar institucional em análise é a Rede Globo, empresa que se propõe a
“estar em contato com centenas de milhões de pessoas, na quase totalidade dos lares
brasileiros [...], documentar o dia-a-dia da diversidade cultural do nosso povo”.
Apresenta como missão social “o compromisso de contribuir para a educação, ao
mesmo tempo em que informa e diverte” (www.redeglobo.globo.com). Nesse lugar
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institucional de diferentes enunciações estão em evidência diversos sujeitos e sujeitos
em sua função autor: Escritores/Autores, Atores/Atrizes e Especialistas.
Tais sujeitos têm um status que compreende critérios de competência e de
saber, ou seja, sujeitos institucionais designados pelo lugar de enunciação para dizer
do mundo econômico, social, cultural – da diferença cultural – do gênero e da
feminilidade.
A Rede Globo em sua pedagogia cultural, através de diversos produtos
midiáticos, afirma um discurso em defesa do respeito às diferentes culturas por meio
de “uma programação feita para os brasileiros, por brasileiros.
Apresenta-se como um lugar de coesão cultural e social, “o espelho que reflete
a nossa cultura, a janela que mostra aos outros povos as cores do Brasil e através da
qual se vê o Brasil e o mundo. Essa vontade de verdade encontra materialidade no
slogan Globo, a gente se vê por aqui!” (www.redeglobo.globo.com).
Os enunciados de estruturação da pedagogia cultural da Rede Globo estão
sustentados em uma estratégia da empresa que como objetivo:
Consolidar sua vocação de líder no setor da tecnologia de informação. [...]
Essa estratégia rende a emissora o primeiro lugar no mercado de mídia e
comunicação – indo da segurança na informação aos caminhos para
transações comerciais via Internet, da automação nos procedimentos
administrativos à mobilidade na transmissão de dados. [...] Ou tecnologia de
extensão virtual de cenários, com a geração de ambientes virtuais a partir
da captação de locações reais, utilizando mais de uma câmera
(www.redeglobo.globo.com).

Esse lugar enunciativo, por meio de diversos produtos culturais, se associa ao
discurso da Cidadania através de ações de apoio às causas sociais articulando parcerias
institucionais e apoio à educação:
Com projetos sociais, implementados em parceria com instituições
consagradas, beneficiam-se da força mobilizadora da Rede Globo, na procura
de soluções para as questões prioritárias do Brasil. O apoio às articulações,
que vão a socorro às causas sociais do país, é uma das missões da empresa na
área social. [...] Além de projetos e campanhas sociais, a Rede Globo exibe
diversos programas educativos, desenvolvidos em grande parte com o knowhow em teleducação da Fundação Roberto Marinho, [...] que, diariamente,
proporcionam a milhões de brasileiros a chance de concluir seus estudos
formais. Outros programas, também apresentam conteúdos que contribuem
para a formação educacional (www.redeglobo.globo.com).
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Defende que o seu objetivo é manter uma relação de confiança e intimidade
entre mídia televisiva e sujeitos. Como pedagogia cultural, a mídia em análise articula
modos de interseção com a cultura, com a vida pública e privada, atuando como fonte
de informação, entretenimento e de ensino/formação, fornecendo ferramentas de
intervenção nos modos de ser, viver e se relacionar na sociedade contemporânea.
Os anunciados sobre a feminilidade no discurso midiático da Rede Globo são
construídos pelos conceitos de “diversidade cultural”, “documentar”, “educar”
“informar”, “entreter” que representam a vontade de verdade na mídia televisiva que
conta com uma materialidade discursiva específica e um esquema discursivo próprio
para:
Documentar o dia-a-dia da diversidade cultural do nosso povo faz parte do
cotidiano da Rede Globo. A emissora faz telespectadores se enxergarem
numa programação feita para os brasileiros, por brasileiros. É o espelho que
reflete a nossa cultura, a janela que mostra aos outros povos as cores do
Brasil e através da qual se vê o Brasil e o mundo. E dentro desse compromisso
com o Brasil, ao longo dos anos, a Rede Globo vem descobrindo caminhos
para entreter, informar e educar (www.redeglobo.globo.com).

Tais enunciados podem ser entendidos no cenário discursivo da globalização,
no qual há uma preponderância de circulação de discursos por meio das redes de
comunicação e informação. Afinal, não se fala de qualquer coisa em qualquer época ou
de qualquer lugar.
O desafio consiste em mapear ditos que falam de documentar, entreter,
informar, educar e de diversidade cultural e situar essas coisas ditas em um cenário
discursivo específico tornar evidente seu papel e lugar, as condições positivas de um
feixe complexo de relações que permitam tais ditos. Isso quer dizer que há uma regra
de formação discursiva que rege os diferentes discursos, nesta dissertação, o discurso
da feminilidade na mídia televisiva, onde a feminilidade, objeto do discurso está
conformado em uma gramática própria a partir da seleção de termos e conceitos.
É no contexto dos enunciados da Dramaturgia, do Humor e do Jornalismo e dos
programas de esportes que aparecem diferentes estratégias discursivas que mostram
os conceitos de educar, informar e entreter sendo articulado no discurso pedagógico
da Rede Globo – a vontade de verdade na conformação dos modos de ser e estar dos
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brasileiros e das brasileiras, “a emissora faz espectadores se enxergarem numa
programação feita para os brasileiros, por brasileiros” (www.memoriaglobo.com.br).
Seja através de um discurso serializado que apela para uma descrição do
cotidiano, da vida privada, do mundo, como no texto de humor de A Grande Família,
seriado dos anos 70 que voltou em 2003 com novo elenco e novas histórias que
contam o cotidiano de uma típica família de classe média. Este discurso refere-se ao
cotidiano como algo que já não pode ser alcançado, pois não é mais aquilo que se vive,
mas aquilo que se olha, que se mostra um simulacro, Chauí (2006, p. 34) se refere às
afirmações de Blanchot (1993, p. 240) em The infinite conversation ao afirmar que não
temos que nos inquietar com os acontecimentos, desde que pousemos o olhar
desinteressado sobre sua imagem, a seguir, um olhar simplesmente curioso, e por fim,
um olhar vazio, mas fascinado. A vida, o mundo vira espetáculo do espetáculo da
comunicação.
Outro texto que compõe a programação diária é o especulativo, como define
Bucci (2005, p. 29), em forma de melodrama, o próprio telejornal está sendo
caracterizado aqui como um melodrama, porque não apenas informa, mas se utiliza de
estratégias linguísticas e visuais para chamar a atenção, surpreender: “as notícias do
Brasil e do mundo são veiculadas pela Rede Globo com responsabilidade, isenção e
imparcialidade. [...] e leva aos espectadores tudo de mais importante que acontece no
Brasil e no mundo” (www.memoriaglobo.com.br).
Tal discurso de isenção e imparcialidade mostra o interesse da mídia em
oferecer mecanismos para que o espectador sinta-se tanto mais informado e menos
capaz de questionar ou problematizar e convencido de que sob a voz de especialistas
estão sendo informados da realidade. Esta credibilidade e confiabilidade baseiam-se,
na opinião de Chauí (2006, p. 9), em um ponto comum aos seus produtos, trata-se do
apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem
pública. Os produtos jornalísticos são oriundos da cultura, onde a cultura tem seu
próprio espetáculo, mas, o que se faz na televisão é a produção de um discurso de
constante e agradável entretenimento com vistas à identificação do espectador com
opiniões, atitudes e sentimentos. O telejornal, mais que o impresso, tem a função de
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entreter, onde a cor, o movimento e o retumbante são obrigatórios, onde o principal
critério da notícia é a imagem, tal como ocorre com o telejornalismo do “Fantástico ao
ganhar um formato de revista e convive pacificamente com o entretenimento: é o
show da vida. O programa é uma marca das noites de domingo no Brasil”
(www.memoriaglobo.com.br).
Entendemos assim que nesta gramática o conceito de entretenimento se
constitui em um elemento fundamental na proposta da mídia televisiva, quase palavra
como uma ordem significa: dar asas ao sonho e à fantasia, sem fugir da realidade, é a
mágica de viver, através do outro, múltiplas vidas. É atender à necessidade básica do
ser humano de se emocionar, é provocar reflexão, despertar sentimentos ou,
simplesmente, distrair (www.redeglobo.globo.com).
Entreter é principalmente uma função enunciativa da telenovela. Essa narrativa
se constitui em um dos produtos que compõe a Dramaturgia da Rede Globo de grande
importância, a qual se define como sendo “Perfeita tradução da alma nacional, o
sucesso das novelas mostra a força de um produto nacional. [...] Aclamadas pelo
público que chamam a atenção pela sua qualidade” (ibidem).
Viver a Vida: Análise de uma pedagogia de gênero
É preciso dizer que uma telenovela na atualidade trabalha com várias tramas ao
mesmo tempo, com vários personagens envolvidos em várias tramas que evoluem ao
mesmo tempo, como um feixe de tramas que se desenvolvem paralelamente. São
exibidos, simultaneamente, personagens, cenas e situações trágicas, cômicas,
sensuais, violentas, sociais, intimistas e psicológicas, encadeadas como se o espectador
tivesse mudado de canal (SADEK, 2008, p. 47).
A análise dessa superfície textual fez emergir discursos sobre a feminilidade, os
quais constroem sua materialidade na linguagem com termos que atrelam a
constituição do feminino a uma pauta moral do fazer certo e fazer o bem, o feminino
se apresenta definido a partir de um modelo de comportamento – o da “boa moça”,
aquela que se preocupa com a família.
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No texto analisado, Helena é descrita como uma mulher que traz consigo esse
procedimento em forma de um discurso que atribui a irmã mais velha a
responsabilidade pela família nas suas faltas com uma áurea de naturalização: “Helena
é filha de Edite e Oswaldo, irmã de Sandrinha e Paulo. Os pais são separados e Edite
vive com Ronaldo. [...] Helena está sempre envolvida nos problemas da família”
(www.memoriaglobo.globo.com.br).
Helena é forte, demonstra certa maturidade para o enfrentamento de
problema no espaço de trabalho: “Helena tem que enfrentar a rivalidade da
inexperiência de Luciana, modelo de início de carreira, que sonha em conquistar
glamour e sucesso no mundo da moda e inveja sua posição” (ibidem).
Essa correlação de conceitos casamento, sentimento e comportamento
atrelados ao elemento idade e à reprodução nos fez perceber nos enunciados da
trama a evidência de outro termo, a maternidade, construindo uma gramática da
feminilidade, onde o sentido de ser mulher se aproxima muito do ser mãe, soberana e
gratificada, e ser a protetora da prole que, apesar de moderna e independente, é
capaz de tudo pela família:
Teresa não perdoa Helena por ter discutido com Luciana, o que a levou a
viajar no ônibus – especialmente porque, antes da viagem, Teresa havia
pedido a Helena que cuidasse de sua filha. Teresa vai à casa de Helena tirar
satisfações e, embora esta se ajoelhe, pedindo perdão por não ter cumprido a
promessa, a ex-modelo revela sua revolta e a esbofeteia
(www.memoriaglobo.globo.com.br).

Entretanto, pensando com Foucault (2004), como o enunciado não está
inteiramente visível e nem tão pouco oculto, é preciso uma conversão do olhar e da
atitude para reconhecê-lo em si mesmo, é preciso se ocupar do visível e do enunciável
do discurso, onde um não está separado do outro. O enunciado da mãe, responsável
capaz de tudo por sua prole na cena em questão dá lugar ao visível e enunciável de
outro discurso, o da dominação.
IMAGEM: Tereza esbofeteia Helena (Capítulo 8/1 exibido em 18/11/2009).
Em nossa análise, a forma como a narrativa visual está estruturada propõe uma
representação simbólica de dominação unilateral – de um lado está o direito/poder e
do outro o dever.
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Neste caso, Helena tinha o dever de cuidar de Luciana, a filha de Tereza, havia
prometido isso. Enquanto a cenografia apresenta a decepção de uma mãe pelo não
cumprimento de uma promessa de cuidar de sua filha, aparece a responsabilização
pelo acidente e suas consequências, e por isso, a punição. Trata-se de um acerto de
contas: “Teresa vai à casa de Helena tirar satisfações”.
O discurso impõe sua cenografia de algum modo, desde o início; mas, de outro
lado, é por intermédio de sua própria cenografia que ele poderá legitimar a cenografia
que ele impõe. Se fazendo necessário, de acordo com Maingueneau (2008, p. 117),
“que faça seus leitores aceitarem o lugar que ele pretende lhes designar nessa
cenografia e, de modo mais amplo, no universo de sentido o qual ela participa”.
Observa-se nessa cena a posição corporal de humilhação. A dominada
ajoelhada em frente à soberana dominante, pedindo perdão, clemência – de joelhos,
há ainda a vestimenta e a postura de superioridade da outra personagem feminina
frente à que está ajoelhada, sem maquiagem, chorando abundantemente e
visivelmente abatida, uma imagem de representação simbólica de sofrimento,
subjugação, culpabilização. Na opinião de Silva (2005, p. 103), a questão do racismo
precisa ser analisada levando-se em conta o conceito de representação, pois não se
trata de uma questão de uma descrição verdadeira ou falsa da identidade
apresentada, mas, de uma questão de representação que está diretamente ligada a
questões de poder.
Diante desses elementos cenográficos apresentados, surge a seguinte questão:
Helena é culpada ou responsável pelo acidente que por suas consequências afasta
Luciana das passarelas ou precisa ser castigada, punida por retirar de Luciana o que era
seu por direito?
Para ir ao encontro desta questão, é preciso levar em consideração o contexto
que circunda a cena que se desenvolve, na medida em que “não há imagem sem
contexto, visto que a mera existência de um signo já indica seu contexto” (SANTAELLA;
NÖTH, 2008, p. 57).
Luciana é filha de ex-top model e sonha em conquistar glamour e sucesso no
mundo da moda [...], mimada que nunca precisou batalhar por nada na vida,
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transforma-se em símbolo da luta pela superação, após sofrer um acidente e
ficar tetraplégica (idem).

Portanto, existe um lugar de pertencimento que está sendo cobrado. Nos
termos de Bourdieu (1990), o pertencimento tem íntima relação com o conceito de
habitus, o qual é constituído e incorporado socialmente numa disputa por prestígio,
reconhecimento, poder e hegemonia. O que está em jogo é uma trajetória de sucesso,
um sonho, um lugar a ser ocupado quase que por direito, por “herança”, mas que fora
interrompido tragicamente. E a culpada pelo fato é a top model de renome
internacional Helena:
Helena foi para a capital ainda na adolescência, para iniciar sua carreira de
modelo. A maturidade precoce a colocou no centro da família. Teve dois
romances marcantes, mas sempre colocou a carreira em primeiro plano.
Independente, mas dedicada aos pais e aos irmãos, Helena está sempre
envolvida nos problemas da família. Sua irmã, Sandrinha, foi morar com ela
na capital, mas vive lhe trazendo dor de cabeça. O estopim é o namoro com
Benê, um marginal com passagens pela polícia (idem).

Atrelado ao discurso da maturidade precoce para ajudar a família, estão o
esforço, os sacrifícios e a garra para conquistar seu espaço no mundo da moda, no
caso abortado do ex-namorado em nome da carreira. Na sua história aparece o
enunciado de uma história familiar que convive com problemas de marginalidade:
Sua irmã Sandrinha vive lhe trazendo dor de cabeça. O estopim é o namoro
com Benê, um marginal com passagens pela polícia, que não é benquisto por
Edite e muito menos por Ronaldo (op.cit.).

Esse conjunto de enunciados acaba por reforçar a ideia de um sentimento de
pena por uma pessoa sofredora, que é ao mesmo tempo sofrida e forte, por não ter
uma herança e a possibilidade de sonhar, precisa se esforçar para ocupar um lugar
social de destaque, precisa superar sua própria história, lutar, sofrer, se sacrificar para
conseguir o que deseja.
É preciso dizer que a imagem, neste caso, age como instrumento de dominação
real da representação do outro, aqui, de outro racial, na medida em que está
colaborando na manutenção de um ideário identitário dominante, produtor de
sentimentos que acabam por fundamentar as relações sociais.
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Vale lembrar que até pouco tempo os personagens negros apareciam ou em
novelas de nativas da escravidão ou em papéis subalternos com abordagens que
naturalizavam o sofrimento em associação com a dor, fato relevante no que se refere à
veiculação de uma cena como esta.
Os discursos racistas inserem-se na cultura brasileira com ares de
“naturalidade” o que, num primeiro olhar, impede uma crítica sistemática. É preciso
estar atento ao fato de que a mídia constrói identidades virtuais (ou
pseudoidentidades), no caso em questão, o da identidade de raça, a partir não só da
negação e do recalcamento da identidade negra, como também “um saber de senso
comum alimentado por uma longa tradição ocidental de preconceitos e rejeições”
(SODRÉ, 1999, p. 246).
No sentido que está sendo tomado nesse estudo, no registro pós-estruturalista,
“a representação é concebida unicamente em sua dimensão de significante, isto é,
como sistema de signos, como marca material [...] é aqui, sempre marca ou traço
visível, exterior, uma forma de atribuição de sentido”.
Chamou a atenção ainda, uma gramática recorrente do discurso sobre a
feminilidade, onde a temática do comportamento permeia os enunciados da trama
sugerindo uma associação a modos de ser do feminino com a presença de conceitos
como, agressiva, infantil, dedicada, compreensiva, rabugenta, intolerante, exigente,
assim como, moderna, liberal, independente, profissional como que se referindo a
marcas morais do ser da mulher – domínio dos afetos sobre a racionalidade.
Estes conceitos surgem descrevendo como, por exemplo, uma imagem de
mulher infantilizada, que não tem domínio sobre seus atos que precisa ser educada: “A
relação de Helena e Luciana é conflituosa. Enquanto a primeira tenta se aproximar da
enteada, esforçando-se por ignorar seus comentários agressivos e infantis, Luciana não
perde a oportunidade de maltratá-la” (www.memoriaglobo.globo.com.br).
Outros conceitos também aparecem sob um discurso paternalista da mulher
frágil e problemática, associada à imagem de uma criança que necessita de cuidados,
do afeto de uma figura masculina para dar sentido à sua vida ou do socorro de
especialistas para se reencontrar consigo mesma, como já citado anteriormente:
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Miguel namora a desequilibrada Renata, com quem tem um relacionamento
de altos e baixos. Ele não concorda com a forma com que ela lida com suas
frustrações, e tenta ajudá-la a vencer a anorexia alcoólica – aspirante a
modelo, a jovem substitui a alimentação pelo álcool, para não ganhar peso.
Renata é insegura, tem baixa autoestima e protagoniza várias bebedeiras.
Miguel se mostra muito paciente com a namorada, por quem tem grande
afeto, e a incentiva a fazer psicoterapia, além de estimular sua carreira
quando ela consegue os primeiros trabalhos fotográficos, por intermédio de
Osmar (idem).

Referindo-se ao feminino, também aparecem termos como independente
ligado ao discurso emancipatório da mulher que conseguiu seu espaço no mundo do
trabalho em correlação com suposto atributo feminino do cuidado e dedicação à
família, ou seja, um traço da personalidade como que lhe concedendo o mérito pela
condição social: “Independente, mas dedicada aos pais e aos irmãos, Helena está
sempre envolvida nos problemas da família. Sua irmã, Sandrinha, foi morar com ela na
capital, mas vive lhe trazendo dor de cabeça” (www.memoriaglobo.globo.com.br). Ou
fazendo a descrição de uma figura de mulher que não tem nem na maternidade e nem
no casamento seu objetivo, mas viver a vida onde não inclui estes elementos. A figura
feminina aparece neste enunciado como se desviando do que seria esperado para uma
mulher - “a liberal Alice, solteira convicta aproveita a pensão que recebe até hoje de
seu pai para aproveitar a vida sem estabelecer fortes laços amorosos” (idem), ou um
modelo de feminino erotizado, como uma presa fácil das paixões, que não resiste e se
deixa levar facilmente pelos galanteios de um homem:
Em um de seus passeios pela cidade, Dora conhece Marcos. Ele está passando
alguns dias, sozinho no balneário e apresenta-se a ela como Alberto. Mesmo
casado, o empresário, mulherengo notório, leva a moça para passear de
lancha, e os dois transam numa ilha deserta, voltando a se encontrar algumas
vezes. Dora tenta, mas não consegue resistir às investidas de Marcos
(ibidem).

Contudo, a articulação de conceitos ao fazer referência ao comportamento
masculino aparece com termos como sedutor, aventureiros, responsável, trabalhador,
paciente, egoísta, possessivo, generoso, bonitão, mulherengo, machista, grosseirão.
Essa constatação nos permite afirmar a forma como são construídos os
enunciados, sugere uma polarização e hierarquização dos sexos ao subordinar o
gênero à identidade e os toma como noções estáveis em uma oposição que aparenta
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ser natural e inevitável, onde o poder não parece operar na própria produção dessa
estrutura binária em que se pensa o conceito de gênero. Scott (1995), que defende
uma desconstrução do caráter permanente da oposição binária masculino-feminino,
observa nas sociedades um pensamento polarizado sobre os gêneros colocando
homens e mulheres como pólos opostos que se opõem sob uma lógica de dominação e
submissão, pois a dicotomia marca a superioridade de um dos elementos. Para a
autora implodir essa polaridade dos gêneros significa problematizar tanto a oposição
entre eles quanto a unidade interna de cada um – observar que o masculino contém o
feminino e vice-versa.
Há uma gramática recorrente de conceitos que institui uma narrativa de divisão
do masculino e feminino numa referência direta entre racionalidade e emoção. Na
mesma medida, há também a evidência de uma visão essencialista do masculino e do
feminino, onde a virilidade, a força como atributos do masculino concedem ao homem
direito sobre o feminino, direitos estes que o circunscreveram nos espaços sociais de
pertencimento para cada um dos sexos.
Além de reafirmar um discurso sobre a feminilidade inscrito nos pólos do
desejo e da maternidade no que tange à condição feminina, conforma uma
representação do masculino como determinante do feminino, promovendo uma
espécie de repetição de um discurso aos moldes patriarcais – homens com poder
sobre as mulheres, onde a subjetividade feminina parece estar sempre atrelada a uma
figura masculina como um elemento fundamental para a existência de um feminino,
mantendo uma oposição binária dos sexos, uma proposta pedagógica cultural com
vistas à produção de identidades e subjetividades de gênero, que propõe um elenco de
formas de comportamento, de modos de agir, de se comportar, de se relacionar, ou
seja, de produzir sujeitos.
Alguns apontamentos
É sob um modelo de feminilidade simbolizado pela mãe devotada capaz de
sacrifícios esquecendo-se de si mesma pelos filhos e pelo marido que se forja as
opções e a conduta feminina no campo pessoal e profissional, que no dizer de Rago
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(1997, p. 67), aparece uma pedagogia paternalista de subordinação da mulher frente
ao homem. Um modelo normativo de mulher elaborado na modernidade, o qual prega
novas formas de comportamento e de etiqueta, inicialmente às moças de famílias mais
abastadas e, aos poucos, às da classe menos favorecida, na tentativa de difundir um
ideal feminino.
Outros conceitos relativos ao mundo do trabalho: top model, ex-modelo,
formando um jogo discursivo revelado na forma como são arranjados no texto,
eliminando o caráter político das relações de gênero num jogo de saber e poder
propõe uma essência feminina sob um misto de virtuosidade, abnegação, afetividade
assexuada responsabilidade com a família e esforço individual. Este discurso atribui à
mulher um espaço definido para ocupar um único lugar social, o espaço doméstico e
seu destino, a maternidade. O que está em jogo aqui é uma recriação de sentido – o
que seria um atributo natural feminino, o de ser capaz de gerar vida, por exemplo,
transfigura-se numa maternidade “compulsória”. Para Judith Butler (2008, p. 45), a
instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o
gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo
feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo
heterossexual.
Em contrapartida, no enunciado da mulher emancipada, que ocupa o lugar
social do trabalho, capaz de garantir sucesso no campo pessoal e profissional, emerge
também o enunciado da mulher que ao mesmo tempo precisa ser conduzida ao seu
destino, à maternidade. O discurso moralista e filantrópico do Brasil do século XIX
reaparece na representação de uma mulher que precisa ser protegida do perigo da
perdição:
Frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo de
mulher, elaborado no século XIX, prega novas formas de comportamento e
de etiqueta, [...]. Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma
representação simbólica de mulher, a esposa-mãe-dona-de-casa, afetiva,
mas, assexuada, no momento mesmo em que as novas exigências da
crescente urbanização e desenvolvimento. (RAGO, 1997, p. 63).

Neste sentido, o discurso da feminilidade na telenovela ao mesmo tempo em
que se atualiza o discurso sobre uma mulher do século XX e suas conquistas, afina-se a
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conceitos e termos de uma gramática que aponta para o discurso europeu dos séculos
XVIII e XIX.
Permite ainda dizer que neste sentido a telenovela tem uma função
pedagógica, na medida em que possui uma “estratégia de ensino” composta por uma
série de assuntos abordados de forma específica, através de uma modalidade
comunicativa, dialogal, diálogos que se correlacionam, como formando uma espécie
de interdisciplinaridade. E do ponto de vista das coisas ditas, a telenovela fala de
femininos e masculinos. Fala por meio de vários tipos, pois são cúmplices, amantes,
comparsas, amigos, elegantes, ciumentas, amorosas, insensíveis, grosseiros,
mentiroso, boa moça, bom rapaz, e tantos outros que sofrem, se alegram, dão à luz,
morrem, são injustiçados, compram, desejam, lutam e superam, enfim, fala através de
um simulacro de subjetividades que sugerem formas de ser e estar no mundo.
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MAPEANDO PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE UMA
POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (AS):
GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA - GDE
FIRINO, Daiane Lins da Silva5
CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de6

RESUMO
Este trabalho, de pesquisa documental, visou mapear produções científicas sobre
experiências de formação continuada de professores/as no âmbito do curso Gênero e
Diversidade na Escola (GDE), a principal iniciativa política de formação docente nessas
temáticas. Foram acessados sites de eventos científicos, bancos de teses/dissertações
e periódicos no período de 2006 a 2013. Os resultados indicam a ausência e a
necessidade de pesquisas que adentrem o espaço escolar e apontem como os/as
professores/as que participam/participaram desse curso estão ressignificando as
aprendizagens nas suas práticas; e, consequentemente, que apontem os impactos
dessa política de formação docente, levando em consideração também os demais
sujeitos da comunidade escolar.
Palavras-chave: Gênero. Diversidade. Sexualidade. Formação docente continuada.
ABSTRACT
Based on documentary research, this paper aimed to map scientific productions on
teacher training experiences within the Gender and Diversity in School Program (GDE),
the main teacher continual education policy initiative focusing on these issues in Brazil.
Sites of scientific meetings, theses and dissertations repositories, and academic
reviews were accessed for the 2006-2013 period. Results indicate the absence and
need of research that goes into schools in order to show how teachers that
participated in the GDE program translate learning into practice; and, consequently,
the policy impacts, considering diverse voices within the school community.
Keywords: Gender. Diversity. Sexuality. Teacher continual education.
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Professora do PPGE/UFPB. Coordenadora do Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na
Escola, NIPAM/UFPB. João Pessoa/PB, Brasil. mepcarv@gmail.com
296
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

INTRODUÇÃO

O objetivo deste texto é apresentar os principais resultados de uma pesquisa
documental que envolveu a análise de produções científicas sobre o curso Gênero e
Diversidade na Escola - GDE, uma política de formação continuada de professores/as,
em nível de extensão universitária ou de especialização lato sensu, proposta pela
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) em
parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD, atual SECADI), a Secretaria de Educação a Distância, ambas do Ministério da
Educação (MEC), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR) e o British Council,7 com material produzido pelo Centro Latino-Americano em
Sexualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (CLAM/IMS/UERJ).
Para conhecer as pesquisas sobre as experiências de desenvolvimento do
curso, fizemos o levantamento de produções científicas sobre o GDE em:


um evento nacional considerado pela CAPES como QUALIS ‘A’, o da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)8, que possui,
dentre seus Grupos de Trabalhos, um sobre Gênero, Sexualidade e Educação, o
GT 23, criado em 2004 (FERREIRA e NUNES, 2010);



um evento internacional sobre gênero, o Seminário Internacional Fazendo
Gênero, que acontece bianualmente desde 19949;



o banco de dissertações e teses da CAPES, bem como o seu banco de
periódicos; e



a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação - BDTD10, onde constam
teses e dissertações de 101 instituições de ensino e pesquisa cadastradas.

7

Organização Internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais.
Informação retirada do site: http://www.britishcouncil.org.br/
8
Informações retiradas do site da Associação. http://www.anped.org.br/reunioes-cientificas/nacionais
9
Informações retiradas da página principal do evento. http://www.fazendogenero.ufsc.br/
10
Informações retiradas do site: http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Os eventos e os sites de busca de trabalhos científicos escolhidos são os
principais locais de circulação de trabalhos científicos no nosso país. Procuramos
dissertações e teses nos principais locais de divulgação com abrangência nacional
(CAPES e BDTD) e artigos completos aprovados em eventos de abrangência nacional e
internacional. Através do portal de periódicos da CAPES, ampliamos ainda mais nosso
alcance, pois o portal localiza trabalhos publicados em diversos periódicos e portais do
Brasil e do exterior11.
O período escolhido para coleta foi de 2006, quando o projeto piloto do curso
GDE foi iniciado, até 2013, último ano em que ocorreram os eventos selecionados.
Utilizamos os seguintes descritores: Gênero e Diversidade na Escola, Formação de
Professores/as e Gênero, e Formação de professores/as e Diversidade. Selecionamos
os trabalhos que sinalizassem, no título ou no resumo, experiências a partir do
desenvolvimento do curso GDE ou os impactos dessa política para o campo
educacional brasileiro, para a sala de aula e/ou comunidade escolar.
Nosso corpus de análise não foi muito grande, visto que encontramos poucas
produções que enfocassem diretamente o GDE: apenas 12 trabalhos no período de
2006 a 2013.
No site da ANPED, a busca foi feita no GT 23 nas reuniões anuais de 2006 a
201312. De um total de 115 trabalhos apresentados em oito reuniões, nenhum
abordou o objeto de nossa investigação.
Os textos apresentados no Seminário Internacional Fazendo Gênero foram
pesquisados nos anais eletrônicos disponíveis na página do evento nas edições 2006
(Fazendo Gênero 7), 2008 (Fazendo Gênero 8), 2010 (Fazendo Gênero 9), e 2013
(Fazendo Gênero 10). Localizamos trabalhos com o nosso foco de estudo apenas em
duas edições do evento. No Fazendo Gênero 9 (2010) encontramos 4 trabalhos e no
Fazendo Gênero 10 (2013) encontramos 6 trabalhos.
11

Esse portal de busca, iniciado em 2000, consolidou-se como uma ferramenta fundamental para as
atividades de ensino e pesquisa no Brasil, pois em um único espaço virtual oferece acesso a textos
completos disponíveis em mais de 37 mil publicações periódicas, nacionais e internacionais.
http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=historico
&Itemid=100.
12
Número de trabalhos aprovados: 29ª reunião, doze; 30ª, dezesseis; 31ª, onze; 32ª, doze; 33ª, quinze;
34ª, quinze; 35ª, dezessete; e 36ª, dezessete.
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No banco de Teses e Dissertações da CAPES e no seu banco de periódicos, que
são sites distintos de busca, utilizando-se os descritores já explicitados, foi encontrada
apenas uma dissertação do ano de 2012, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas, que buscou analisar
o esforço investido em mudanças no processo de formação básica visando tornar a
escola um lugar mais igualitário, preparado para cumprir seu papel na formação de
sujeitos para o exercício da cidadania e na qualificação para o trabalho, e captar a
percepção dos/as educadores/as em face desse esforço através da análise do projeto
piloto do curso GDE (BARRETO, 2012).
Por fim, na BDTD foi encontrada também apenas uma dissertação desenvolvida
pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro – UERJ, no ano de 2009, que buscou analisar os conflitos de valores em uma
política pública para a diversidade na escola, sendo esta política o projeto piloto GDE
(MOSTAFA, 2009).
Para uma melhor explanação dos resultados da pesquisa, o texto está
estruturado em três seções. Na primeira, apresentamos o GDE como objeto de estudo:
o quantitativo de publicações por ano; as instituições, estados e regiões que
apareceram nas publicações; e os procedimentos metodológicos utilizados nas
mesmas. Na segunda, destacamos o que as pesquisas revelam: principais objetos e
objetivos; mudanças percebidas e limites que precisam ser superados. Na terceira,
apontamos as lacunas percebidas e caminhos que ainda podem ser percorridos na
análise dessa política de formação de professores/as.

1. O GDE COMO OBJETO DE ESTUDO

Observamos, inicialmente, que não houve um aumento constante na
publicação de trabalhos sobre o GDE no período de 2006 a 2013. Por ser uma política
nacional de formação de professores/as e um dos cursos estratégicos na área de
gênero, sexualidade e relações etnicorraciais esperávamos encontrar mais trabalhos
avaliando as experiências realizadas.
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De 2006 a 2008 não encontramos nenhum trabalho divulgado sobre o GDE. No
ano 2009 encontramos apenas uma dissertação. No ano 2010 surgiram quatro artigos,
apresentados no Seminário Internacional Fazendo Gênero 9. Em 2011 não houve
nenhum trabalho. Já em 2012 apareceu mais uma dissertação. Em 2013, houve um
aumento significativo, com a publicação de seis artigos no Seminário Internacional
Fazendo Gênero 10. No total, no período de sete anos, encontramos apenas 12
publicações: 10 artigos e 2 dissertações.
As dissertações (MOSTAFA, 2009; BARRETO, 2012) estavam vinculadas a
universidades do Rio de Janeiro, que foi o estado pioneiro na oferta do curso GDE,
conforme Mostafa (2009). Nos trabalhos de 2010, já se encontram relatos de
experiências sobre o GDE de outros lugares do Brasil: Universidade Federal da Paraíba
- UFPB (CARVALHO, 2010; MAFALDO, SILVA e BARBOSA, 2010); Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC (LEITE e MACHIESKI, 2010); e Universidade Federal Rural de
Pernambuco - UFRPE (NEVES, RIBEIRO e LEITÃO, 2010).
Percebemos que o aumento das publicações no período ocorreu devido à
expansão da oferta do curso GDE por várias instituições de ensino superior:
Universidade Federal do Maranhão - UFMA (SILVA, 2013); Universidade Federal de
Lavras/MG - UFLA (KALSING, 2013); Universidade Federal de Goiás - UFG (SANTOS,
2013); Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ (GOMES, 2013); Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC (GRAUPE, 2013); e Universidade Estadual Paulista UNESP (GARCIA, 2013).
Dessa forma, notamos que a única região ausente das publicações entre 2006 e
2013 foi a Região Norte. A região que mais teve representação foi a Sudeste com 5
publicações advindas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em
seguida, a Região Nordeste com 4, oriundas dos estados da Paraíba, Pernambuco e
Maranhão. Depois, a Região Sul com 2, vindas do estado de Santa Catarina e a Região
Centro-Oeste com uma publicação do estado de Goiás, conforme o gráfico 1.
Os dez artigos e duas dissertações sobre o GDE se baseiam em pesquisa
qualitativa. A maior parte, utilizou a pesquisa documental, mas outras técnicas de
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coleta de dados estiveram presentes, a exemplo da observação, relato de experiência
e entrevistas. Agrupamos os procedimentos metodológicos em:
1) Pesquisa documental: trabalhos que retiraram seus dados de análise dos
fóruns de discussão, dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), memoriais e
planos de ação (CARVALHO, 2010; SANTOS, 2013; MAFALDO, SILVA e BARBOSA,
2010; GOMES, 2013; GARCIA, 2013; MOSTAFA, 2009; BARRETO, 2012);
2) Entrevistas: análises apenas de entrevistas ou uso desta técnica de coleta de
dados associada a outra (SILVA, 2013; KALSING, 2013; GRAUPE, 2013);
3) Observação: trabalhos que utilizaram apenas observação ou associaram-na a
outra técnica (GRAUPE, 2013; NEVES, RIBEIRO e LEITÃO, 2010);
4) Relato de experiência: trabalhos baseados em vivências próprias (LEITE E
MACHIESKI, 2010).

Dos sete trabalhos que utilizaram a pesquisa documental, um analisou todas as
produções escritas, produzidas ao longo do curso, ou seja, produções de fóruns de
discussão, memoriais e trabalhos finais (GOMES, 2013); dois analisaram apenas fóruns
em que participaram cursistas e professores/as e tutores/as (GARCIA, 2013; MOSTAFA,
2009); dois analisaram memoriais (MAFALDO, SILVA e BARBOSA, 2010; BARRETO,
2012); um analisou apenas os planos de ação produzido por/pelas cursistas
(CARVALHO, 2010); e um analisou apenas os TCC dos/das cursistas (SANTOS, 2013).
Três trabalhos realizaram entrevistas com cursistas (SILVA, 2013; KALSING,
2013; GRAUPE, 2013) dos quais um também fez observações em encontros presenciais
nos polos (GRAUPE, 2013). Apenas um trabalho utilizou a observação como única fonte
de dados; as autoras observaram três encontros presenciais e analisaram como os/as
cursistas, através dos discursos, demostravam introspecção e/ou dificuldades para
lidar com questões relacionadas às identidades de gênero (NEVES, RIBEIRO e LEITÃO,
2010).
Como relato de experiência, há um trabalho em que as autoras eram tutoras e
também alunas do curso; nele descrevem essa experiência de tutoras/cursistas,
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destacando aspectos que marcaram sua atuação, bem como algumas considerações
sobre gênero, sexualidade e relações etnicorraciais (LEITE e MACHIESKI, 2010).
Os sujeitos das doze pesquisas selecionadas foram cursistas, professores/as do
curso e tutores/as, que foram entrevistadas/os, observados/as, ou tiveram os
materiais que produziram analisados. O campo das pesquisas não extrapolou o próprio
espaço de aprendizagem – virtual ou presencial, levando a inferir práticas e mudanças
somente a partir do que foi informado pelos/as cursistas. Não se encontrou pesquisa
realizada em escola onde esses/essas cursistas atuavam, ou que incluísse como
sujeitos alunos/as ou gestores/as das escolas, para se perceber o impacto dessas
políticas/mudanças na escola, comunidade escolar e/ou sala de aula.
As análises se restringiram ao que foi observado nos encontros e percebido
através de análise documental, em que é possível perceber mudanças, mas
consideramos também importante que se investigue como esses novos conhecimentos
podem contribuir para mudanças nas relações escolares e como estão sendo recebidos
na escola; como em sua prática pedagógica os/as cursistas estão ressignificando suas
novas aprendizagens e se posicionando frente a situações de discriminação e exclusão;
e como alunos/as e outros integrantes da comunidade escolar percebem as mudanças
propiciadas pela formação docente continuada.
A seguir enfocamos o que esses trabalhos apontam como resultados de
pesquisa sobre o GDE. Quais as mudanças percebidas? Quais os limites que precisam
ser superados?

2. O QUE REVELAM AS PESQUISAS

A análise do objeto e objetivo principal de pesquisa, possibilitou agrupar os
trabalhos em seis categorias, conforme o gráfico 2.
Toda política, em geral, e toda proposta de formação docente, em especial,
necessitam ser avaliadas para ser melhoradas e expandidas. Assim, é importante
compreender se o curso GDE está influenciando na prática docente e gerando s
mudanças desejadas, ou seja, verificar sua eficácia. Quatro trabalhos buscaram
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verificar, ainda que indiretamente, como o GDE tem influenciado a prática docente:
Silva (2013), Kalsing (2013), Carvalho (2010) e Barreto (2012).
As/os professoras/es tendem a basear sua prática pedagógica em seus valores
pessoais, conforme Neves e et al (2010). Investigar como estão reelaborando esses
valores e quebrando tabus e preconceitos em prol da equidade na escola se torna
fundamental nesse processo de aprendizagem, é sua própria razão de existir. Três
trabalhos tinham como objetivo principal identificar as tensões existentes entre as
ideias e valores prévios dos/as cursistas e os novos conhecimentos aprendidos sobre
gênero, sexualidade e relações etnicorraciais ao longo do curso. Para alcançar esse
objetivo, dois trabalhos utilizaram análise de fóruns e registros escritos produzidos
pelos/as cursistas (GOMES, 2013; MOSTAFA, 2009) e um deles utilizou a observação
em encontros presenciais nos polos (NEVES, RIBEIRO e LEITÃO, 2013).
Dos cinco trabalhos restantes, um deles, através de entrevista e observação,
teve como objetivo problematizar as contribuições e implicações do GDE na formação
continuada de professores/as (GRAUPE, 2013). Outro, teve como objetivo analisar as
articulações entre corpo, gênero e sexualidade nos depoimentos de cursistas através
da apresentação e representação de si em memoriais ao final do curso (MAFALDO,
SILVA e BARBOSA, 2010). Os demais não enfocaram as contribuições do GDE para a
formação e prática pedagógica e investigaram outros aspectos a partir da interação
dos/as cursistas: Santos (2013) abordou as relações de gênero e o brincar na educação
infantil a partir das produções teóricas dos/as cursistas; Garcia (2013) analisou como
os/as professores/as cursistas percebiam a “vocação natural” imposta aos jovens no
mundo profissional e como poderiam contribuir para a melhoria da equidade de
gênero nas escolhas profissionais de seus alunos /as a partir da análise de um fórum de
debate em um módulo do curso; e por fim, Leite e Machieski (2010), por meio de um
relato de experiência, apresentaram como estar cursista e tutora, no curso GDE,
poderia contribuir para um melhor ensino-aprendizagem.
Quanto aos achados das pesquisas não foi possível agrupá-los em poucas
categorias, pois cada pesquisa é singular e apresenta resultados a partir de seu
contexto. Poucos achados convergiram, contudo, quanto à eficácia do curso em mudar
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a prática, sendo que alguns trabalhos apontaram mais possibilidades do que outros.
Sistematizamos os principais resultados no quadro 1.
Diante desses achados, compreendemos que alguns/algumas cursistas, mesmo
após terem passado por todos os módulos do curso GDE, não se sentem preparados
para enfrentar, no dia-a-dia, questões de preconceito e discriminação relacionados a
gênero, relações etnicorraciais e, principalmente, orientação sexual.
Os resultados analisados indicam que questões relacionadas a sexualidade e
identidade de gênero, na visão dos/as cursistas, são mais difíceis de serem trabalhadas
na escola, seja porque a sexualidade é considerada assunto da vida privada que deve
ser tratado apenas pela família, seja pelo crenças e valores conservadores da
comunidade escolar e, inclusive, dos/as próprios/as professores/as. Todavia,
alguns/algumas professores/as relataram que, após o GDE, reconheceram que a escola
é o lugar para se problematizar e discutir sobre sexualidade.
Essa e outras mudanças ocorreram devido às indagações e reflexões que foram
levados/as a fazer durante o curso. Quatro das pesquisas apontaram em seus
resultados que os/as cursistas passaram a perceber as normatizações e naturalizações
que nos são ensinadas e reproduzidas pela escola e pelos/as educadores/as. Até as
brincadeiras na educação infantil, consideradas inocentes, são atravessadas por
preconceitos sexistas. As escolhas profissionais foram desnaturalizadas e reconhecidas
em seus condicionamentos de gênero, sendo necessário que o/a educador/a esteja
atento/a e preparado/a para conversar com estudantes sobre essas escolhas e
influenciar na equidade de gênero no mundo do trabalho.
Apesar de todas as dificuldades e resistências da comunidade escolar e/ou
dos/as docentes, percebemos que mudanças, mesmo que sejam só na forma de
perceber os preconceitos e discriminações, são proporcionadas pelo estudo e reflexão
das temáticas gênero, sexualidade e relações etnicorraciais. Duas pesquisas apontaram
que

professores/as

e

coordenadores/as

que

participaram

do

curso

GDE

implementaram mudanças em suas práticas cotidianas.
Uma das pesquisas que investigou diretamente os benefícios do GDE para a
formação continuada de professores/as destacou como resultado que o curso
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proporciona aprofundar os conhecimentos, conhecer conceitos teóricos e práticos
novos, refletir sobre as desigualdades sexuais, raciais e de gênero, e refletir sobre
mudanças práticas que devem ocorrer no cotidiano escolar.

3. O CAMINHO ADIANTE

Ao socializar experiências de formação docente no âmbito do GDE e apontar
benefícios e dificuldades encontrados, os trabalhos analisados contribuem para a
compreensão dos contextos locais onde o curso está sendo desenvolvido e para a
avaliação dessa política com vistas a sua continuidade.
Alguns benefícios aos educadores e educadoras apontados foram: a capacidade
do GDE promover reflexão sobre temáticas invisibilizadas no contexto escolar como
gênero, sexualidade e relações etnicorraciais e com a novidade de entrelaçar essas
problemáticas; desestabilizar certezas e verdades e proporcionar um novo olhar sobre
preconceitos e práticas discriminatórias; e possibilitar a construção de uma educação
que valorize as diferenças e promova a equidade.
Comentários foram feitos, nas conclusões dos trabalhos analisados, sobre a
necessidade do curso ser ofertado não apenas a professores e professoras, mas
também aos demais profissionais da escola, bem como a pais/mães interessados/as
(GRAUPE, 2013).
Quatro das pesquisas apontaram que apenas o curso GDE não é capaz de sanar
todas as assimetrias de gênero. São necessárias outras políticas e ações que garantam
o trabalho constante com as problemáticas de gênero, sexualidade e raça/etnia na
escola e a reformulação dos currículos dos cursos de formação inicial e continuada de
professores/as de forma a enfocá-las com vistas a uma prática pedagógica mais
inclusiva (SILVA, 2013; GOMES, 2013; GRAUPE, 2013; GARCIA, 2013).
Apesar de todas as contribuições que o GDE traz para a formação e prática
dos/as educadores/as, algumas pesquisas indicaram que, ao final do curso, alguns
cursistas ainda se mostraram despreparados/as e inseguros/as para trabalhar as
temáticas estudadas (GRAUPE, 2013); com dificuldades para elaborar planos de ação
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que as contemplassem (CARVALHO, 2010), bem como para colocar em prática no
cotidiano escolar as novas aprendizagens e conceitos (BARRETO, 2012).
Um dos trabalhos apontou a necessidade de mais pesquisas na área das
relações de gênero e o brincar na educação infantil, pois contribuirão para desvendar o
sexismo e as desigualdades de gênero presentes no ato de brincar, e para pensar em
outras formas de brincar e de organizar o espaço na escola infantil (SANTOS, 2013).
Também constatamos que as problemáticas de gênero e sexualidade foram
mais contempladas nos trabalhos analisados, tendo sido deixadas de lado as questões
etnicorraciais, que não apareceram como temática central em nenhum desses
trabalhos.
Com relação ao objeto de estudo e à metodologia, apontamos a necessidade de
enfocar a prática pedagógica/escolar e ter como campo de pesquisa a escola, ou seja,
realizar pesquisas que levem em consideração não apenas os discursos e os registros
escritos de cursistas, mas que adentrem o espaço escolar e busquem lá as mudanças,
levando em consideração todos os sujeitos envolvidos, direta ou indiretamente, no
processo ensino-aprendizagem.
Para futuras pesquisas fica a questão dos impactos dessa política de formação
de professores/as no cotidiano escolar. Como as/os professoras/es têm ressignificado
suas práticas a partir dessa experiência formativa? O curso GDE influenciou/influencia
a organização e o cotidiano escolar em direção à superação do sexismo,
heterossexismo e racismo e à promoção da equidade de gênero? Quais são os
benefícios do curso para toda a comunidade escolar, levando-se em consideração as
vozes de outros sujeitos, além dos/as cursistas/professores/as?
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Gráfico 1 - Distribuição das publicações por Região
brasileira
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Fonte das autoras, 2015.

Fonte das autoras, 2015.

Quadro 1: Principais resultados das pesquisas
Silva (2013).

Kalsing (2013); Leite e
Machieski (2010).
Kalsing (2013);
Mafaldo, Silva e

Após o término do curso os/as cursistas passaram a enfatizar a
questão de respeitar o outro, mantendo uma atitude de fuga e
esquiva ao enfrentamento da discriminação e preconceito, o que
contribui para reforçar a normatização/heteronormatividade
que a escola perpetua.
Professores/ coordenadores (as) que concluíram o curso
buscaram implementar mudanças.
Após o GDE os/as cursistas passaram a compreender o mundo
de uma forma diferente. Descobriram-se preconceituosas/os e
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Barbosa (2010);
Neves, Ribeiro e
Leitão (2010); Barreto
(2012).
Carvalho (2010).

repensaram a questão das diferenças. Tornaram-se mais
reflexivos e passaram a questionar as desigualdades presentes
no cotidiano.

Embora o curso GDE trabalhe com entrelaçamento entre gênero,
sexualidade e relações étnico-raciais, percebeu-se que a
problemática do racismo foi menos priorizada; mesmo após o
término do curso, muitos/as cursistas apresentaram dificuldade
em elaborar um plano de ação simples que trabalhasse essas
problemáticas.
Santos (2013).
Após o curso houve ampliação da compreensão da importância
do brincar como possibilidade da quebra dos modelos
heteronormativos.
Gomes (2013).
Os/as professores/as passaram a entender que a escola é um
lugar de trabalhar a sexualidade. Consideravam a normalização
que ocorre na escola como algo exterior a si mesmos/as, ou seja,
mesmo fazendo parte da escola sexista e heteronormativa não
se consideravam reprodutores das desigualdades. Houve tensão
entre as ideias prévias/valores e as expectativas
percebidas/novos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
Gomes (2013);
A temática sexualidade era vista como difícil de ser tratada na
Graupe (2013); Neves, escola por envolver questões de valores e crenças tanto dos/as
Ribeiro e Leitão
alunos/as quanto dos/as professores/as; por isso era evitada,
(2010).
sendo tratada apenas de forma emergencial quando vinha à
tona.
Graupe (2013).
O curso GDE como formação continuada proporcionou aos
professores/as: oportunidade de aprofundar os conhecimentos;
conhecer novos conceitos teórico-práticos; refletir sobre as
desigualdades sexuais, raciais e de gênero e sobre mudanças
práticas no cotidiano escolar.
Garcia (2013).
Professores/as reconheceram que sua intervenção quanto à
suposta ideia de vocação na escolha da profissão é necessária
para a melhoria da equidade de gênero no mundo do trabalho.
Neves, Ribeiro e
O contexto sociocultural onde a escola e os docentes se inserem
Leitão (2010).
influencia como vão lidar com questões de gênero e sexualidade
na sala de aula.
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CURRÍCULO E[M] FORMAÇÃO: UM DEBATE SOBRE AS
RELAÇÕES DE GÊNERO NO EMBIENTE ESCOLAR
CAMARGO, Edson Carpes13
PIZZOLI, Jean Carlo14
CANAL, Denise Cristina15
RESUMO
Diante da constante compreensão do sujeito no mundo enquanto um ser em
permanente ação, emerge a possibilidade de problematizar o currículo como elemento
em permanente construção, trazendo para esta arena, a necessidade de pensar a
formação docente como elemento central que articule as relações de gênero no
ambiente escolar. Sendo assim, este estudo tem por objetivo apresentar como e o que
pensam @s professor@s que atuam na Educação Básica das escolas situadas no
município de Bento Gonçalves sobre as relações de gênero. Como processo
metodológico optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com
professor@s dos Anos Finais do Ensino Fundamental. As questões balizadoras
buscaram relacionar as questões de sala de aula com a ação e o pensamento d@s
professor@s que participaram do estudo. Participaram do estudo, oito professor@s de
diferentes escolas e que ministram diferentes componentes curriculares. As respostas
foram analisadas sob a ótica da Análise de Conteúdo e demonstraram que, apesar dos
debates constantes abordando as relações de gênero, esta temática ainda carece de
maior enfrentamento por parte de toda a sociedade. Nesta perspectiva, espera-se que
a formação continuada possa contribuir com o debate sobre a diversidade presente na
escola possibilitando um novo olhar sobre a prática pedagógica.
Palavras-chave: Relações de gênero. Formação inicial. Formação continuada.
ABSTRACT
Faced with the constant understanding of the subject in the world as a being in
permanent action, emerges the possibility of questioning the curriculum as an element
in permanent construction, bringing into this scene the necessity to think teacher
training as a key element that links gender relations in a school environment. Thus, this
study aims to present how and what the teachers that are working in the basic
education schools of Bento Gonçalves, think of gender relations. Therefore in the
13

(Doutor em Educação. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul – Campus Bento Gonçalves – RS, Brasil. edson.camargo@bento.ifrs.edu.br)
14
(Bolsista do projeto de extensão Gênero e Sexualidade na escola. Acadêmico do curso de Licenciatura
em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Bento
Gonçalves - RS, Brasil. jeanpizzoli@outlook.com)
15
(Bolsista do projeto de extensão Gênero e Sexualidade na escola. Acadêmica do curso de Licenciatura
em Pedagogia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus
Bento Gonçalves - RS, Brasil. denisecanal@hotmail.com)
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methodological process it was chosen to do semi-structured interviews with teachers
of the final years of middle school. The fundamental questions sought to relate the
issues of classroom with the action and thinking of teachers that participated in this
study. Eight teachers joined the research from different schools and from different
school subjects. The answers were analyzed by the content analysis point of view and
demonstrated that although the constant debates about gender relations, this theme
still needs more confrontation by the whole society. In this perspective, it is expected
that the continued formation can contribute to the debates about diversity present in
the school enabling a new look at pedagogical practice.
Key words: Gender relations. Initial formation. Continued formation.

INTRODUÇÃO
Ao educador cabe colocar em análise questões que transcendem o conteúdo
elementar, problematizando questões sociais atuais para o seu espaço de trabalho, a
sala de aula. Ao olhar para a sociedade o educador percebe temas que estão em pauta
e que necessitam de uma abordagem elementar para os educandos, que estão em
permanente construção. As questões de gênero, que estão sendo debatidas em
ambientes acadêmicos há alguns anos, propiciam grande material de discussão na
educação básica. Não apenas os educandos, mas também os educadores a partir de
suas experiências e reflexões podem por em prática seus conhecimentos criando um
novo olhar sobre os sujeitos contemporâneos.
Diante disso, este estudo procura observar, analisar e trazer para o debate a
relação de trabalho dos profissionais do ensino fundamental com as relações de
gênero presentes no ambiente escolar. No currículo atual, a interdisciplinaridade surge
como uma resposta a questão de como trabalhar temas aparentemente desconexos.
Dessa forma, temas como sexualidade e as relações de gênero podem estar
conectadas aos componentes curriculares como matemática e língua portuguesa tanto
no ensino fundamental quanto no médio.

PROBLEMAS/QUESTÕES
Com a inserção dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
em 1997, onde se encontra as questões de gênero, urge uma tomada de decisão por
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parte das escolas sobre como trabalhar estes temas, tendo em vista que a sociedade
atual continua de forma bem observável, a ter uma desigualdade de gêneros. Diante
disso, emerge o questionamento que orienta este estudo: o ambiente escolar tem
propiciado o debate sobre as relações de gênero? Neste estudo procurou-se identificar
como está o andamento do debate desta questão em escolas de ensino fundamental,
centrando no papel d@s professor@s como difusor@s de novos olhares sobre a
sociedade, sendo el@ também um sujeito que está em constante mudança.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivo apresentar como e o que pensam @s
professor@s que atuam na Educação Básica das escolas situadas na Serra Gaúcha
sobre as relações de gênero e sexualidade na escola.

METODOLOGIA
Este estudo foi constituído de entrevistas semiestruturadas, as quais foram
gravadas e posteriormente analisadas sob a ótica da Análise do Discurso. As questões
norteadoras tencionaram sobre atividades em grupos, diferenças aparentes entre
meninas e meninos, gênero, sexualidade, o Plano Nacional da Educação e a identidade
de gênero. Até o presente momento participaram da pesquisa duas professoras dos
anos finais do ensino fundamental, de escolas localizadas na Serra Gaúcha, uma vez
que a pesquisa ainda está em andamento. Estas professoras foram escolhidas por
trabalharem com estudantes em uma fase de desenvolvimento psicológico e físico que
facilita a abordagem do estudo. Escolheu-se profissionais de diferentes áreas para que
a reflexão acerca do assunto pudesse ser abordada sob diversos campos do saber.

RESULTADOS E/OU CONCLUSÕES
Dos primeiros resultados, foi possível classificar as respostas das entrevistas em
três categorias, as quais tratarão sobre as diferenças (ou não) nas aprendizagens e nas
organizações, além de tratar sobre a importância e a possibilidade de debater este
assunto na escola.
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Aprendizagem
Uma das questões pertinentes que foi explorada é quanto à percepção das
professoras acerca das diferenças na aprendizagem dos meninos e das meninas. A
professora 1 entende que “de um modo geral percebo que há diferença. Eu não diria
no nível da aprendizagem, por que nos termos da capacidade de aprendizagem eu não
vejo diferença, eu vejo na questão do interesse essa diferença.”
A professora 2 compartilha do entendimento de que não há diferenças na
questão de aprendizagem, mas coloca que o professor pode afirmar questões
preconceituosas “fazendo com que muitas vezes essa diferença entre meninos e
meninas aconteça porque nós não queremos fazer diferente.”

Gênero e sexualidade na escola: a importância
Após os debates que o PNE tem propiciado acerca do estudo da identidade de
gênero, alguns professores entendem a importância de debater o assunto, mas veem
dificuldades para tanto:
Não tenho conhecimento aprofundado sobre isso. É importante se trabalhar
essa questão, mas a minha dúvida seria de como se faria isso em sala de
aula, porque eu acredito que muitos professores também não estão
preparados para trabalhar com isso, porque assim, eu tenho muitos colegas
que tem preconceito nesse sentido. (Professora 1)

Outra questão pertinente é a desconsideração das opiniões da parte
interessada, os alunos, que em momento algum foram ouvidos, tampouco fizeram
parte dos debates:
Eu não ouvi eles (os alunos) dizerem que não querem essa discussão dentro
da sala de aula, né? Eles que tinham que dizer, não os pais deles. Eles
tinham que dizer, “‘paiê’, [...] não, mas a profe falou sobre isso. A profe não
tá ensinando ninguém lá, um menino a ser menina ou meninas a ser
meninos, ela está nos ensinando a nos respeitar”. Eles querem ouvir, eles
querem conversar sobre isso, eles querem perguntar, eles querem. Eles
adoram, eles sentem curiosidade e além das curiosidades eles ainda se
sensibilizam. (Professora 2)

Gênero e sexualidade na escola: a possibilidade
As professoras divergem quanto ao conceito de possibilidades de trabalhar este
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assunto dentro de qualquer disciplina. A primeira professora percebe a importância
deste trabalho, mas tem dificuldades em visualizar a aplicação prática desta proposta:

Acho que muitos professores não estão preparados para trabalhar, não sei
se eu mesma estaria preparada, pois não sei como é que isso seria
trabalhado, se seria trabalhado em todas as disciplinas, em que momento.
Porque, por mais que a gente saiba da importância de trabalhar estas
questões de mundo, eu acho difícil um professor de matemática, digamos
parar, para trabalhar uma questão assim. (Professora 1)

Já a outra professora entende que:
Eles (os alunos) querem se tornar seres humanos melhores, eles querem
aceitar as diferenças e é o nosso papel oferecer pra eles essa oportunidade
deles falarem. A possibilidade da ciência, ou de qualquer outra disciplina
que se disponha, da história, geografia, língua portuguesa, matemática
discutir esses assuntos está inserido, por que a aula não é copiar do quadro.

É claro que esta visão mais ampla deste processo dialógico que proporciona a
construção de conhecimento vem de uma formação específica da pesquisada: “Vocês
estão falando com uma professora que pesquisou sobre isso, então para mim as coisas
são mais fáceis, talvez para os meus colegas nem tanto.”
Portanto, tratar de sexualidade na escola de educação básica, torna-se
essencial, pois ainda existe uma noção de que os 'padrões sociais estabelecidos' são os
que devem ser seguidos. Contudo, @s alun@s que se apresentam na escola hoje, são
sujeitos da diversidade, da diferença, quebrando todos os padrões que até então
estavam estabelecidos.
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DESDOBRAMENTOS DO III PLANO NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES NO PNLD CAMPO/2016:
UMA LEITURA ATRAVÉS DO FEMINISMO LATINOAMERICANO DESCOLONIAL
SANTOS, Aline Renata16
SILVA, Janssen Felipe17
RESUMO
Este artigo é parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Temos como
questões: qual o diálogo entre III PNPM/2013 e o PNLD Campo/2016? Em que se
aproximam e em que se distanciam? Entendemos que o III PNPM/2013 constitui-se em
um elemento fundante da construção de um Estado democrático que busque a
igualdade de gênero, considerando a interseccionalidade de raça, etnia, classe,
sexualidade e geração. Compreendemos o PNLD Campo/2016 enquanto um dos meios
da política curricular, que seleciona determinados conhecimentos que constituirá as
coleções didáticas destinadas às escolas do campo. As fontes de análise foram: o III
PNPM/2013; Edital de Convocação e o Guia do Livro Didático do PNLD Campo/2016.
Baseamo-nos no Feminismo Latino-americano Descolonial e utilizamo-nos a Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2004). Concluímos que: há aproximação entre o III PNPM/2013 e o
PNLD/2016 quando apontam a necessidade de tratar das questões relacionadas a
gênero. E há distanciamentos quando o III PNPM/2013 aponta a urgência de se romper
com o patriarcado enquanto o PNLD Campo/2016 permanece em uma discussão
genérica sobre as relações de gênero sem questionar o patriarcado.
Palavras-chave: Feminismo Latino-americano Descolonial. Política Curricular. Gênero.
ABSTRACT
This article is part of developing master's research at the Graduate Program in
Education of the Federal University of Pernambuco. We like questions: what dialogue
between III PNPM/2013 and PNLD Campo/2016 They approach and move away from
that? We understand that the III PNPM/2013 constitutes a fundamental element in
building a democratic state that seeks gender equality, considering the
intersectionality of race, ethnicity, class, sexuality and generation. We understand the
PNLD Campo/2016 as a means of curriculum policy, which selects certain knowledge
that constitute the textbook collections aimed at schools in the field. The analysis
sources were the PNPM III / 2013; Call Notice and the Guide Book Didactic PNLD
16
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Campo/2016. We rely on Feminism Latin American decolonial and we use ourselves to
Content Analysis (BARDIN, 2004). We conclude that: no rapprochement between the
III PNPM/2013 and PNLD Campo/2016 when they point out the need to address issues
related to gender. And there distances when the III PNPM/2013 points out the urgency
to break with patriarchy while PNLD Campo/2016 remains a general discussion on
gender relations without questioning the patriarchy.
Key words: Feminism Latin American decolonial. Curricular Policy. Gender

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte da pesquisa de mestrado em andamento
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da
Universidade Federal de Pernambuco. O ponto de partida é o objetivo específico
referente ao segundo capítulo (Educação para igualdade e cidadania) do III
PNPM/2013, que visa “eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios e promover a
inserção de temas voltados para a igualdade de gênero e valorização das diversidades
nos currículos, materiais didáticos e paradidáticos da educação básica” (BRASIL, 2013,
p 23). Objetivamos com este artigo compreender qual o diálogo entre III PNPM/2013 e
o PNLD Campo/2016? Em que se aproximam (declarado) e em que se distanciam
(silenciamento)?
Nessa direção, o PNPM/ 2013 constitui-se enquanto um elemento estrutural da
configuração de um Estado democrático, na medida em que contribui para o
fortalecimento e a institucionalização da Política Nacional para as mulheres.
Diante disso, entendemos que o PNLD Campo/2016 é uma das materializações
das políticas curriculares, na medida em que estabelece através de critérios avaliativos
a organização e os conhecimentos que as coleções didáticas devem possuir. Dessa
maneira, o PNLD Campo/2016 legitima uma concepção de currículo, de organização
curricular e de conhecimentos. Segundo Lopes, “toda política curricular é, assim, uma
política de constituição do conhecimento escolar: um conhecimento construído
simultaneamente para a escola (em ações externas à escola) e pela escola (em suas
práticas institucionais cotidianas)” (2004, p. 111).
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Neste caso, o PNLD Campo é compreendido enquanto uma política que
seleciona e valida os conhecimentos escolares que deverão estar presentes nas
coleções didáticas, isto acontece por meio de ações externas as escolas. O livro
didático é resultado deste processo de seleção, sendo assim, são textos curriculares
(SILVA, 1999), uma vez que são recortes culturais que podem legitimar e/ou
subalternizar culturas, conhecimentos, sujeitos, formas de ser mulher, de ser homem,
entre outros aspectos.
Dessa forma, os livros didáticos estão localizados em um campo de disputas e
tensões uma vez que são resultados concretos de lutas sociais pela legitimação de um
currículo nacional que atenda aos anseios tanto da esfera federativa como da
sociedade civil, representada, principalmente, pelos movimentos sociais, entre estes,
os movimentos feministas.
As fontes de análise do presente trabalho são: o III PNPM/2013, Edital de
Convocação e o Guia de Livros Didáticos do PNLD Campo/2016, tomando como lente
interpretativa a Abordagem Teórica do Feminismo Latino-americano Descolonial. E
como técnica de análise a Análise de Conteúdo via Análise Temática (BARDIN, 2004).
A Análise Temática acontece por meio de três fases, sendo elas: pré-análise;
exploração do material e tratamento e inferências dos dados. Na primeira fase foi
realizado o levantamento dos documentos referentes ao PNLD Campo/2016.
Utilizamo-nos das seguintes regras: a) exaustividade; b) representatividade; c)
homogeneidade e; d) pertinência (BARDIN, 2004).
A Regra da exaustividade diz respeito à reunião de todos os documentos
passíveis de análise. Em relação à regra da representatividade, os documentos
representativos permitam generalizações dos resultados. Concernente à regra da
homogeneidade refere-se à coesão entre os documentos. E por fim a regra da
pertinência concernente à adaptação dos documentos ao conteúdo e ao objetivo do
trabalho.
No que concerne à segunda fase exploração do material aconteceu por meio de
leituras minuciosas dos documentos, buscando codificar, classificar e categorizar os
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dados. Por fim realizamos o tratamento e inferências que permitiram tecer redes de
sentidos analíticos sobre os dados.
A título de organização, este artigo está subdividido nas seguintes seções: a)
Feminismo Latino-americano Descolonial; b) III Plano Nacional de Políticas para as
Mulheres; c) Programa Nacional do Livro Didático do Campo/2016; d) Conclusões.

Feminismo Latino-americano Descolonial
Nesta seção apresentamos o Feminismo Latino-americano Descolonial através
de sua origem e dos seguintes conceitos: a) patriarcado colonial/neoliberal; b) gênero;
c) interseccionalidade; d) despatriarcalização.
O Feminismo Latino-americano Descolonial surge dos reclamos das mulheres
da Abya Yala18 que historicamente foram vistas como incapazes de construir
epistemologias enraizadas em seus territórios. O referido Feminismo encontra-se em
construção de uma genealogia do pensamento produzido desde as mulheres latinoamericanas racializadas e subalternizadas. Dialoga com epistemologias geradas por
intelectuais e ativistas, ao realizar uma virada epistêmica no intuito de desconstruir a
matriz de poder fundada com o nascimento do Sistema Mundo Colonial/Moderno.
O Feminismo Latino-americano Descolonial realiza rachaduras epistêmicas ao
denunciar as formas de exploração e de opressão sofridas pelos povos da Abya Yala
durante o processo de Colonialismo e ainda permanecem através das heranças
coloniais. Destacamos que as mulheres durante o processo de colonizaçãocolonialismo foram exploradas duplamente: por ser mulher e por ser de raças
classificadas e hierarquizadas como inferiores, neste caso, índias e negras.
De acordo com Espinosa Miñoso (et al. 2013), o Feminismo Latino-americano
Descolonial diz respeito a: transformação radical da relações sociais de poder que
oprimem e subordinam as mulheres indígenas, afro e mestiças pobres na Abya Yala;
rupturas epistêmicas com o Feminismo Hegemônico. Ressaltamos que o Feminismo
Hegemônico surge com a Ilustração através de uma ideia de história linear e
18

Destacamos que Abya Yala é uma das nomeações atribuídas a América pelos povos Kuna, que
“significa Terra Madura, Terra Viva ou Terra em florescimento e é sinônimo de América” (PortoGonçalves, 2009, p. 25).
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eurocêntrica, este tem negado e ocultado outros lugares-tempos em que mulheres se
colocam contra o patriarcado.
Segundo Paredes (2011), o patriarcado colonial/neoliberal é um sistema de
morte construído historicamente sobre o corpo das mulheres, este engloba costumes,
tradições, normas, hábitos, ideias, símbolos, leis, entre outros. Deste modo, o
patriarcado colonial/neoliberal determina, naturaliza e universaliza papéis e lugares
das populações, mulheres e homens em diferentes tempos e lugares.
O patriarcado colonial/neoliberal atinge a todas as mulheres, mas de formas e
intensidades distintas de acordo com o contexto histórico, cultural, social, político e
econômico de cada realidade. De acordo com Paredes,

el Patriarcado, se recicla y se nutre de los cambios sociales y revolucionarios
de esta misma humanidad. Afina sus tentáculos, corrige sus formas brutales
de operar y relanza las opresiones con instrumentos cada vez más sutiles y
difíciles de detectar y responder (2011, p. 6).

O patriarcado, na década de 1990, se reestrutura através da institucionalização
dos movimentos sociais, visando com isso despolitizar os movimentos feministas na
luta por libertação das opressões sofridas, via patriarcado. A institucionalização dos
movimentos feministas refere-se a processos de cooptação de mulheres feministas
para assumirem cargos dentro das Organizações não governamentais (ONG).
A institucionalização dos movimentos sociais feministas trouxe o gênero como
categoria central de análise para explicar a diferença entre homens e mulheres. Para
Valdivieso, "el “género” no es suficiente para entender la situación de las mujeres
negras, indígenas o mestizas, como tampoco para comprender las relaciones de
subordinación que se dan entre mujeres por razones de clase" (2014, p. 28).
A partir desta institucionalização dos movimentos sociais, surge em
contraposição o movimento feminista autônomo que levanta a bandeira pela
autonomia das mulheres, esta entendida "en primera instancia desde la autonomía de
nuestros cuerpos de mujeres y hombres y de nuestras decisiones, remarcamos aquí la
autonomía del cuerpo y las decisiones de las mujeres” (PAREDES, 2011, p. 14).
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Frisamos que a categoria gênero, ao ser entendida dentro de um olhar
eurocêntrico-moderno, limitou-se a analisar as relações de opressões pautadas apenas
pelo olhar das desigualdades entre homens e mulheres, silenciando as desigualdades
de classe, de raça e de sexualidade, ou seja, a interseccionalidade.
Para Femenías (2009) a adoção da categoria de gênero, até certa medida,
desviou o foco do estrutural sócio-político para o discurso sócio individual, exaltando o
modo como cada pessoa vivencia a sua sexualidade, abandonando o projeto feminista,
uma vez que a categoria gênero tem abordado descritivamente a condição das
mulheres.
Não obstante, Paredes (2010) defende a urgência os processos de descolonizar
e de desneoliberizar o gênero. Esses processos acontecem ao localizar o gênero
geográfica e culturalmente nas relações de poder internacionais estabelecidas entre o
norte e o sul global. Para tanto, é urgente que as mulheres do norte global questionem
sua filiação ao patriarcado transnacional.
Assim, a luta pela autonomia das mulheres caminha para Despatriarcalização
(PAREDES, 2011) entendida como um processo que visa romper com o sistema de
dominação sobre o corpo das mulheres, o patriarcado colonial/neoliberal. Nesta linha
de raciocínio, será que o III PNPM e o PNLD Campo/2016 ao tratar da discussão de
gênero questiona o patriarcado colonial/neoliberal ou o legitima.

III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
Nesta seção apresentamos o III PNPM/2013, destacando sua construção e o
segundo capítulo que trata especificamente da promoção de uma educação para
igualdade e cidadania.
O III PNPM 2013-2015 é resultado da 3ª (terceira) conferência de políticas para
as mulheres, ocorreu em dezembro de 2011, teve a participação em todo o país de
200.000 (duzentos mil) participantes e na fase nacional de 2.125 (duas mil, cento e
vinte cinco) mulheres delegadas, que participaram da elaboração e definições das
resoluções aprovadas na conferência.
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O Processo de elaboração do III PNPM/2013 revela-se como um movimento
plural e contínuo. É plural porque contou com a participação da sociedade civil e dos
movimentos sociais. E é contínuo na medida em que o III PNPM/2013 reafirma as
metas e as ações propostas nos PNPM I e II, bem como aponta para tratar questões
que pouco tem avançado no caminho de práticas sociais igualitárias.
Nessa direção, O III PNPM/2013 reafirma os princípios orientadores da Política
Nacional para as Mulheres, são eles:
1) autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida;
2) busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os
âmbitos;
3) respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação;
4) caráter laico do Estado;
5) universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado;
6) participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas;
7) transversalidade como princípio orientador de todas as políticas públicas
(BRASIL, 2013, p. 9-10).

Evidenciamos que estes princípios são de duas ordens: específica e geral. A
respeito da ordem específica estão os princípios (1 e 2) que tratam diretamente da
condição de subalternidade das mulheres, visando promover sua emancipação. No
tocante aos de ordem geral estão os princípios (3, 4, 5, 6 e 7) que correspondem às
ações de responsabilidade do Estado em garantir as condições para efetivar a
igualdade e, consequentemente, a emancipação de gênero.
Tais princípios revelam o quanto, ainda, as mulheres estão distantes de
alcançar liberdade e autonomia plenas. Ressaltamos a importância de cada princípio
norteador do III PNPM/2013 no intuito de romper com o modelo de sociedade
patriarcal colonial/neoliberal que, ainda, ceifa a vida das mulheres.
No intuito de romper com as desigualdades de gênero, raça, classe,
sexualidade, entre outras, o III PNPM/2013 propõe que as políticas públicas adotem a
perspectiva da transversalidade. Esta entendida como um construto teórico e como
um conjunto de ações e de práticas políticas e governamentais. Como um construto
teórico ressignifica conceitos-chave no intuito de expandir a compreensão sobre as
estruturas e dinâmicas sociais que produzem desigualdades de gênero, de raça, de
classe, de sexualidade, de geração, entre outras. E, como um conjunto de ações e de
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práticas políticas e governamentais, compõe uma nova estratégia para o
desenvolvimento democrático em função da inclusão sociopolítica das diferenças
tanto no âmbito privado quanto no público (BRASIL, 2013). A Perspectiva da
transversalidade visa perpassar todas as esferas das políticas federativas, municipais e
estaduais na busca da igualdade de gênero na vida em sociedade como um todo, como
é o caso das políticas educativas e curriculares.
Nessa direção, seguindo a perspectiva da transversalidade da Política Nacional
para as Mulheres, o III PNPM/2013 está organizado em dez capítulos, são eles: 1)
Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; 2) Educação para igualdade
e cidadania; 3) Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 4)
Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; 5) Fortalecimento
e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; 6) Desenvolvimento
sustentável com igualdade econômica e social; 7) Direito a terra com igualdade para as
mulheres do campo e da floresta; 8) Cultura, esporte, comunicação e mídia; 9)
Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; 10) Igualdade para as mulheres
jovens, idosas e mulheres com deficiência.
Neste artigo, focamos, em especial, o segundo capítulo Educação para
igualdade e cidadania, visto que a educação “é um meio fundamental para o
desmonte das desigualdades sociais de gênero, raciais, étnicas, geracionais, de
orientação sexual, regionais e locais” (BRASIL, 2013, p. 22). Vale salientar que da
mesma forma que a educação pode ser um elemento central no desmonte das
desigualdades, em suas distintas formas, esta, também, é produtora, reprodutora e/ou
legitimadora de desigualdades. Os Movimentos Feministas desde sua gênese
denunciam que a educação, as escolas, os currículos, os livros didáticos (enquanto
textos curriculares) e os conteúdos, disseminam uma educação sexista e
androcêntrica.
Tal educação determina lugares e papéis das mulheres e dos homens
socialmente, não obstante, os atributos tidos como naturalmente masculinos eram
exaltados e alimentados, enquanto que os atributos tidos como naturalmente
femininos não possui status social. É por meio das denúncias realizadas pelos
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Movimentos Feministas que as identidades e as relações de gênero tidas como
naturais passam a ser entendidas como sócio e historicamente construídas. “É com
este enfoque que estas políticas são avaliadas por pesquisadores e pesquisadoras, pelo
movimento de mulheres e feminista, e são identificados os mecanismos que existem e
contribuem para a discriminação contra as mulheres” (BRASIL, 2013, p. 22).
Destacamos que para além das diferenças entre mulheres e homens é
necessário considerar a interseccionalidade entre gênero, raça, etnia, rural/urbano e
orientação sexual, entre outras para desenvolver políticas específicas que combatam
preconceitos, mesmo entre mulheres (BRASIL, 2013).
Nesta linha de raciocínio, o III PNPM/2013 tem avançado no combate a
qualquer forma de discriminação quando toma por objetivo “eliminar conteúdos
sexistas e discriminatórios e promover a inserção de temas voltados para a igualdade
de gênero e valorização das diversidades nos currículos, materiais didáticos e
paradidáticos da educação básica” (BRASIL, 2013, p.23).
Assinalamos a importância deste objetivo no que diz respeito à formulação e
avaliação dos conteúdos disseminados nos currículos, nos materiais didáticos, entre
outros. Nessa direção, vislumbramos que tal objetivo passa a ser critério de escolha e
de eliminação na seleção das coleções didáticas do PNLD Campo-2016.
Percebemos, assim, um esforço no III PNPM/2013 em criar as condições
políticas para superar a herança patriarcal que ainda é hegemonicamente presente no
cotidiano da sociedade brasileira. Contudo, ressaltamos que o Plano em questão não
suficiente para a superação do patriarcado, sendo necessário analisar que implicações
ocorreram nos diversos ambientes político-social e cultural da realidade. Por isso
sentimos a necessidade de relacioná-lo com o PNLD Campo/2016.
Diante do exposto, analisamos o Edital de Convocação e o Guia do Livro
Didático do PNLD Campo/2016 no intuito de percebermos se o PNLD Campo tem
considerado na avaliação e na seleção das coleções didáticas o referido objetivo
apontado pelo III PNPM/2013.

Programa Nacional do Livro Didático do Campo/2016
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A presente seção visa apresentar e analisar os documentos que constitui o
PNLD Campo/2016, a saber: Edital de Convocação 04/2014 – CGPLI e o Guia de Livros
Didáticos PNLD Campo/2016.
No tocante ao Edital de Convocação 04/2014 – CGPLI, este é responsável por
convocar editores para o processo de inscrição e avaliação das coleções didáticas
destinadas ao atendimento de escolas e de turmas do território campesino, que
ofertem os anos iniciais do ensino fundamental em turmas multisseriadas, seriadas e
por segmento de aprendizagem.
A estrutura organizacional do Edital de Convocação 04/2014 – CGPLI está
ordenada através de itens, são eles: 1) Do objeto; 2) Dos prazos; 3) Da caracterização
das obras; 4) Das condições de participação; 5) Da inscrição; 6) Das Etapas da Triagem
e Avaliação Pedagógica das Obras; 7) Da Acessibilidade; 8) Dos Processos de
Habilitação, Negociação e Contratação; 9) Das Etapas de Produção, Controle de
Qualidade e Distribuição; 10) Das Disposições Gerais.
Referente ao Guia de Livros Didáticos PNLD Campo/2016, este visa auxiliar a/o
professora/o na escolha dos livros didáticos que melhor se adequem ao ensino nas
Escolas do Campo para o período de 2016 a 2018. O aludido Guia está organizado por
meio de seções, a saber: Apresentação; A constituição das Escolas do Campo e o
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD Campo 2016; Princípios e critérios que
orientaram a avaliação dos livros didáticos para as escolas do campo destinadas ao
Ensino Fundamental; Informações para Escolha; Resenha dos Livros Didáticos; Resenha
dos Livros Regionais; Fichas de Avaliação; Referências.
No processo de convocação das editoras o PNLD Campo/2016 houve a inscrição
de dez coleções, destas apenas duas coleções foram aprovadas, são elas: a) Coleção:
Campo Aberto; b) Coleção Novo Girassol: Saberes e Fazeres do Campo. Referente aos
livros regionais houve a inscrição de seis livros dos quais foram aprovados dois, são
eles: a) Culturas e Regiões do Brasil; b) Tempo de Aprender - Região Norte (BRASL,
2015).
No tocante a análise dos referidos documentos iniciaremos pelo Edital de
Convocação, buscando identificar possíveis diálogos com o III PNPM/2013 no que
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concerne a eliminação “de conteúdos sexistas e discriminatórios na promoção de
temas que tratem da igualdade de gênero e valorização das diversidades nos
currículos, materiais didáticos e paradidáticos da educação básica” (BRASIL, 2013, p.
23).
Nessa direção, através da análise do Edital de convocação identificamos que
apenas em dois itens foram identificados possíveis diálogos com o III PNPM/2013, são
o item 3 da caracterização das obras e o item 10 das disposições gerais.
A respeito do item 3 da caracterização das obras identificamos no subitem 3.8 o
seguinte fragmento,

3.8.
Poderão ser também apresentadas obras que, atendidas às
exigências do subitem 3.2, abordem, de forma transversal, os seguintes
temas de educação: a) relações étnico-raciais; b) história e cultura afrobrasileira e africana; c) história e culturas indígenas; d) direitos humanos; e)
relações de gênero; f) inclusão de pessoas com deficiência, transtornos
globais e altas habilidades; g) sustentabilidade socioambiental e h) direito
das crianças e adolescentes (BRASIL, 2015, p. 3).

Evidenciamos através deste fragmento indícios de um dialogo com o III
PNPM/2013 uma vez que o Edital de Convocação aponta como uma das características
das coleções didáticas a perspectiva da transversalidade referente ao tema relações de
gênero. Nessa direção, vislumbramos avanços no sentido de considerar que este tema
seja tratado de forma transversal nas coleções didáticas. Contudo, vale destacar que o
tema relações de gênero revela uma generalização por parte do PNLD Campo/2016 na
medida em que não é especificado o que são as relações de gênero e como devem ser
tratadas nas coleções didáticas. De acordo com Paredes (2010, p 62), o uso funcional
da categoria gênero silencia o seu potencial de denúncia, visto que “el género
denuncia las relaciones subordinadas de las mujeres respecto a los hombres y a esta
subordinación social que es uno de los mecanismos del sistema, repetimos, le
llamamos género”.
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Referente ao item 10 das disposições gerais19, identificamos trechos que
apontam possíveis rupturas com o sexismo e a discriminação de gênero, raça, etnia,
sexualidade, geracional. Vejamos,

reconhecer e tratar adequadamente a diversidade de gênero,
considerando a participação de mulheres e homens em diferentes
trabalhos, profissões e espaços de poder, discutindo diferentes
possibilidades de expressão de feminilidades e masculinidades,
desmistificando preconceitos e estereótipos sexuais e de gênero,
considerando o gozo dos direitos civis e políticos, visando à construção de
uma sociedade não-sexista, não-homofóbica; promover a discussão acerca
das relações de gênero, das minorias sexuais, etnicorraciais, geracionais,
das hierarquias entre localidades urbanas e rurais, das relações
socioambientais, visando a educar para enfrentamento de toda sorte de
preconceito, de discriminação e das violências correlatas, com vistas a
superar preconceitos e discriminações (BRASIL, 2014, 49-50, grifo nosso).

Destacamos nestes trechos o desejo de ruptura com o modelo de sociedade
fundado no patriarcado colonial/neoliberal (PAREDES, 2010) uma vez que entende a
necessidade de respeitar as diferenças de gênero, raça, etnia, geracional, de território.
Não obstante é preciso saber de que maneira estão sendo tratados tais temas
nas coleções selecionadas e aprovadas pelo PNLD Campo/2016, visto que se forem
tratados separadamente acabam por silenciar as desigualdades causadas por meio da
interseccionalidade de raça, etnia, classe, gênero, sexualidade (LUGONES, 2008).
Assinalamos que o Edital de Convocação tem se preocupado em valorizar e
combater as distintas formas de discriminação, entretanto, destacamos que referente
à eliminação de conteúdos sexistas das coleções didáticas não é tratado de forma
específica. As menções sobre a importância de tratar as relações de gênero são
generalizações. Salientamos que, de acordo com Paredes (2011), é preciso
descolonizar o gênero visto que este pode estar relacionado apenas à descrição dos
lugares e papéis desempenhados pelas mulheres sem que o Patriarcado seja
questionado.
A respeito da análise do Guia do Livro Didático do PNLD Campo/2016
identificamos dialogo com o III PNPM/2013 nas seguintes seções: A constituição das
19

Identificamos especificamente no anexo IV, que dispõe dos Princípios e Critérios para a Avaliação das
Coleções/Obras Didáticas.
328
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

Escolas do Campo e o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD Campo 2016;
Resenha dos livros didáticos e Resenha dos livros regionais.
No tocante a seção A constituição das Escolas do Campo e o Programa Nacional
do Livro Didático - PNLD Campo 2016 destacamos o seguinte fragmento,

o Programa Nacional do Livro Didático PNLD Campo), em sua segunda
edição, tem como objetivo considerar as especificidades do contexto
social, econômico, cultural, político, ambiental, de gênero, geracional, de
raça e etnia dos Povos do Campo, como referência para a elaboração de
livros didáticos para os anos iniciais do Ensino Fundamental (seriado e não
seriado), de Escolas do Campo, das redes públicas de ensino (BRASIL, 2015,
p.8).

Percebemos por meio deste fragmento que o Guia do PNLD Campo assinala
que sejam consideradas as especificidades do contexto social, dentre estes o de
gênero, entretanto ressaltamos que o aludido Guia reforça a visão generalista do Edital
de Convocação, uma vez que não explicita a necessidade de romper com as relações
desiguais de gênero. Nessa linha de raciocínio, “el “género” no es suficiente para
entender la situación de las mujeres negras, indígenas o mestizas, como tampoco para
comprender las relaciones de subordinación que se dan entre mujeres por razones de
clase” (VALDIVIESO, 2014, p. 28). Assim sendo, o gênero permanece colonizado na
medida em que não expressa a interseccionalidade entre raça, etnia, classe,
sexualidade e geração.
Referente à seção Resenha dos Livros Didáticos identificamos na Coleção
Campo Aberto que há menção a respeito das diversidades de gênero, contudo, a
discussão de gênero é reduzida a organização distinta das famílias. Como podemos ver
no seguinte fragmento,

são identificados temas relativos à diferença e à pluralidade social e
cultural brasileira: (a) ao tratarem dos diferentes tipos de família,
diferentes brincadeiras de diferentes regiões, das diversas festas
populares; (b) ao se mostrar uma escola quilombola e uma comunidade
indígena Xicrin, imagens de crianças de diferentes etnias, diferentes
paisagens urbanas e rurais e (c) ao se trabalhar com calendários agrícolas
produzidos por diferentes povos em diferentes épocas. Assim, são
retratados, além de campesinos, os grupos afro-descendentes e a
população indígena (BRASIL, 2015, p.37 grifo nosso).
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Através deste trecho, evidenciamos que o tratamento dado à discussão sobre
diversidade, silencia a discussão sobre a diversidade de gênero, sexualidade, entre
outras. Este silenciamento tem mascarado o patriarcado colonial/neoliberal, uma vez
que naturaliza e universaliza papéis e lugares das populações, das mulheres e dos
homens em diferentes tempos e lugares (PAREDES, 2011).
Referente à resenha da Coleção Novo Girassol: Saberes e Fazeres do Campo,
evidenciamos que as questões relativas a não disseminação de conteúdos sexistas e a
busca pela igualdade de gênero entrecruzada pela de raça, etnia, classe, sexualidade e
geração não são mencionadas. Apontamos que não tratar destas questões acaba por
naturalizar

as

relações

desiguais

estabelecidas

por

meio

do

patriarcado

colonial/neoliberal (PAREDES, 2010).
Em relação à seção Resenha dos Livros Regionais a respeito da resenha do livro
regional Culturas e Regiões do Brasil, não foram identificadas menções referentes à
eliminação de conteúdos sexistas e/ou a respeito da diversidade de gênero.
Destacamos que o silenciamento das relações de gênero é uma forma de naturalizar os
lugares, papéis das mulheres dentro do modelo de sociedade patriarcal
colonial/neoliberal (PAREDES, 2010).
No tocante a resenha do livro regional Tempo de Aprender - Região Norte,
apontamos que o livro busca discutir os processos formadores da diversidade cultural
assinalando para as questões de gênero como podemos perceber no seguinte
fragmento,

os processos formadores da diversidade natural e cultural brasileira estão
ancorados numa abordagem que alcança conceitos como: paisagem,
trabalho, riqueza e sua distribuição, moradia, questões de gênero, lutas, e
do direito como expressão das conquistas sociais (BRASIL, 2015, p. 57, 58
grifo nosso).

Enfatizamos que as questões de gênero permanecem sendo tratadas de forma
geral nas resenhas dos livros didáticos e dos livros regionais, silenciando as
desigualdades de gênero dentro de uma sociedade, ainda, patriarcal. Dessa maneira,
assinalamos que o Guia do Livro Didático do PNLD Campo/2016, ainda, está a serviço
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de um Estado patriarcal que inclui de forma superficial a discussão de gênero sem
questionar o patriarcado colonial/neoliberal.

Conclusões
Através das análises realizadas sobre o III PNPM percebemos um esforço em
criar condições políticas para superar o patriarcado, levando em consideração os
princípios constitutivos da Política Nacional para as Mulheres. Referente ao PNLD
Campo/2016 evidenciamos que há uma preocupação em tratar das questões
relacionadas a gênero no processo avaliativos das Coleções didáticas e dos Livros
regionais.
Concernente aos critérios de escolha das coleções estabelecidos pelo Edital,
percebemos que as resenhas das coleções didáticas e dos livros regionais quando
tratam da diversidade de gênero é de forma generalista. Ressaltamos que não há um
detalhamento sobre o que os avaliadores identificaram como discussões ou questões
de gênero.
Também destacamos que as resenhas não trazem com detalhamento as
discussões sobre a diversidade de gênero, o foco ainda prevalece sobre a diversidade
cultural dos povos do campo. Vale ressaltar que, ao tratar apenas da diversidade
cultural silenciando a diversidade de gênero, oculta as relações desiguais presentes na
própria diversidade cultural. Sentimos falta nas resenhas dos livros didáticos e
regionais a problematização do lugar e da função das mulheres dos distintos povos do
campo.
Assinalamos que tratar de forma genérica ou mesmo silenciar as diversidades
de gênero entrecruzadas pela raça, etnia, classe, sexualidade e geração no Guia do
Livro Didático compromete a escolha do livro didático de maneira qualitativa, visto que
este Guia é o instrumento utilizado pelos professores para a seleção das coleções
didáticas.
Retomando as questões centrais deste trabalho: qual o diálogo entre III
PNPM/2013 e o PNLD Campo/2016? Em que se aproximam (declarado) e em que se
distanciam (silenciamento)? A aproximação se dá quando ambos apontam a
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necessidade de tratar das questões relacionadas a gênero. E se distanciam uma vez
que no III PNPM/2013 aponta a urgência de se romper com o patriarcado enquanto o
PNLD Campo/2016 fica em uma discussão genérica sobre as relações de gênero sem
questionar o patriarcado.
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REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO E GÊNERO NO CONTEXTO
DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR
FERNANDES, Viviane Carvalho20
RIBEIRO, Vândiner21
RESUMO
Este artigo apresenta reflexões de uma pesquisa em desenvolvimento que
analisa como os discursos sobre gênero que circulam no currículo de uma escola de
tempo integral, produzem determinadas feminilidades e masculinidades. O referencial
teórico dialoga com estudos de gênero tomando como referência as contribuições de
Foucault sobre o discurso e estudos do currículo. O campo de pesquisa é uma escola
da rede municipal de ensino que universalizou o atendimento em tempo integral. O
recorte aqui apresentado é o resultado de uma pesquisa bibliográfica em torno da
temática do gênero, currículo e educação integral, na qual foi realizado um
mapeamento de estudos sobre gênero e currículo no sentido de identificar a
constituição das feminilidades e masculinidades na escola. Nesses estudos a ampliação
da jornada escolar não é um elemento de análise, o que indica a relevância da
investigação que está em andamento, pois esta procura analisar as relações de gênero
em um espaço em que acredita-se não se prolongar apenas o “tempo relógio”, mas
também e talvez, sobretudo, o tempo das “experiências” escolares generificadas.
Palavras-chave: relações de gênero, currículo, escola de tempo integral.

REFLEXIONS ON CURRICULUM AND GENDER IN THE CONTEXT OF EXPANSION OF THE
SCHOOL JOURNEY
ABSTRACT
This article presentes reflections of a developing research, which analyzes the
constitution of femininities and masculinities in the curriculum of a full time school.
The theoretical framework takes as reference Foucault’s contributions on the
discourse, in dialogue with gender studies and studies on the curriculum. The research
field is a school of the municipal education system, which has universalized the full
time for the Elementary School. The outline presented here is the result of a
bibliographic research on the gender thematic, curriculum and full time education. In
the analyzed studies, the extension of the school journey is not an element of analysis,
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which indicates the importance of the ongoing investigation, since it seeks to
understand the relationships established between gender and curriculum in a space, in
which, it is believed not only to prolong the “clock time”, but also, and perhaps above
all, the time of gendered school “experiences”.
Keywords: gender relations, curriculum, full time school.

“Não é assim que uma moça se comporta!” “Homem não chora!” Isto não é
coisa de menino!” “Rosa é cor de menina!” Não é incomum ouvirmos frases como
essas no nosso cotidiano, pois a sociedade cria demandas para os sujeitos - homens,
mulheres, meninos e meninas, como se fosse algo natural. Para Joan Scott (1995), é
recorrente nos estudos e na compreensão das sociedades uma análise dicotômica
sobre gêneros, na qual homem e mulher são concebidos como polos opostos.
Nesse sentido, este trabalho, recorte de uma dissertação ainda em andamento,
é o resultado de uma pesquisa bibliográfica em torno da temática do gênero, currículo
e educação integral, na qual foi realizado um mapeamento de estudos sobre gênero e
currículo no sentido de identificar a constituição de feminilidades e masculinidades na
escola em tempo integral, haja vista que no cotidiano escolar diversos discursos
circulam demandando determinados tipos de sujeitos generificados. Para Michel
Foucault (2005, p. 55) discursos são práticas que “formam sistematicamente os
objetos de que falam”.
Os binarismos entre homem e mulher, comuns às relações gênero, podem ser
pensados dentro da teoria queer, que para Guacira Louro (2001, p.47) “permite pensar
a ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero, mas,
além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o
poder e a educação”. Desta forma, ao remeter-se ao masculino também se remete ao
feminino. Contudo “cada um desses sujeitos é internamente fragmentado e dividido
(afinal não existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas
entre si, que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou opositoras)” (LOURO, 2003, p.
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36). Louro (2004) desconstrói o binarismo entre feminilidades e masculinidades
oportunizando a compreensão de que se esses sujeitos se constituem socialmente.
A teoria queer, neste sentido, contribui para refletir sobre a binaridade entre
homem e mulher. Queer é aqui compreendido como
colocar-se contra a normalização – venha ela de onde vier. Seu alvo mais
imediato de oposição é, certamente, a heteronormatividade compulsória da
sociedade; mas não escaparia de sua crítica a normalização e a estabilidade
propostas pela política de identidade [...]. Queer representa claramente a
diferença que não quer ser assimilada ou tolerada, e, portanto sua forma de
ação é muito mais transgressiva e perturbadora (LOURO, 2004, p. 38-39).

Nesse contexto, o conceito de heterormatividade assume espaço importante
na discussão. Segundo Judith Butler (2003, p. 24) heterormatividade “é a regulação da
prática heterossexual, imposta como norma não apenas cultural, mas também,
biológica, se constituindo como uma 'ordem compulsória do sexo/gênero/desejo'”.
Desta forma, qualquer escolha fora da heterossexualidade poderia ser compreendida
como fuga à norma, e, consequentemente, como um desvio da sociedade e por isso
necessitaria ser inserido à norma. Foucault (1987, p. 153) adverte que normalizamos
os corpos ao comparar, diferenciar, hierarquizar, homogeneizar e excluir.
O conceito de performatividade foi um empréstimo da linguística, apropriado
por Butler (2003) para designar que a linguagem não apenas apresenta o corpo e o
sexo tal como se apresentam, como algo dado, mas sim cria, constrói significações e
representações daquilo que nomeia. Assim, a performatividade será, justamente, a
prática da reiteração dos discursos produzidos pelas normas regulatórias, o modo pelo
qual “o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2000, p. 111). É
importante ressaltar que os corpos não reiteraram os padrões exatamente conforme
as práticas regulatórias os instituem e, desse modo, não obedecem totalmente à
regulação imposta, pois está no cerne da condição humana a transitoriedade sexual
(BUTLER, 2000). Nesse sentido, a performance está sempre em construção.
Para Butler (2003) a constituição do binarismo sexual leva a argumentar que as
relações de gênero estão implicadas nos significados culturais assumidos pelo corpo
sexuado. Assim, não se pode dizer que ele decorra do sexo feminino ou masculino,
sendo necessário considerar a distinção existente entre sexo e gênero. Em outras
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palavras, a construção de “homens” não pode se aplicar exclusivamente a corpos
masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete somente corpos femininos. Além
disso, não é possível limitar os gêneros a dois números - feminino e masculino.
Simone de Beauvoir (1949) diz que “ninguém nasce mulher, mas torna-se
mulher”, por conseguinte, refletindo quanto ao conceito de performatividade, a
mesma frase, poderia ser parafraseada aos homens, pois “ninguém nasce homem,
torna-se homem”. Ou seja, a constituição de ser mulher ou homem, menino ou
menina são construções sociais elaboradas nas relações humanas, mediadas pela
cultura e pela linguagem.
Compreender como se dá a constituição das feminilidades e masculinidades no
ambiente escolar, especificamente na escola em tempo integral, na qual os sujeitos
permanecem mais tempo neste espaço, é o objeto de reflexão da pesquisa que
subsidia este trabalho, focalizando as relações de gênero e o currículo na escola em
tempo integral. A hipótese é a de que o aumento de permanência das/os alunas/os na
escola pode exercer efeitos sobre a produção de feminilidades e masculinidades, que
merecem ser investigados.
Assim, este estudo também problematiza as supostas verdades educacionais e
sociais, já que os estudos pós-estruturalistas, o qual é referência desta investigação,
compreende o sujeito como “fruto de um discurso prático que o constitui, subjetiva e
governa” (UBERTI, 2006, p. 106), o que remete às demandas heteronormativas que
produzem modos de ser homem e ser mulher. Nessa direção, Louro (2010,) pontua a
importância das/os educadoras/es compreenderem os efeitos que os discursos
produzem nas/os alunas/os e alunos, como o currículo e as práticas representam esses
sujeitos e por fim “que possibilidades, destinos e restrições a sociedade lhes atribui”
(LOURO, 2010, p. 47).
Diante do exposto, discutir quanto à constituição da feminilidade e
masculinidade é trazer à tona discussões sobre construções sociais que são
naturalizadas.

O conceito de gênero se mostra produtivo, nesse sentido, pois

apresenta a questão sobre os limites da normalização de ser homem e de ser mulher e
como tornar-se mulher e homem. Dessa forma, essa discussão possibilita construir e
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desconstruir conceitos pré-definidos que, por vezes, definem marcas para
compreender a importância dos significados culturais.
A seguir trago reflexões sobre as relações entre gênero, currículo e tempo
integral, buscando compreender como o fator tempo pode estar favorecendo a
ampliação de discursos heteronormativos.

GÊNERO, CURRÍCULO E TEMPO INTEGRAL
Uma educação em tempo integral, como o próprio nome diz, requer maior
tempo das crianças na escola. Pensando nessa jornada ampliada, uma escola em
tempo integral deve objetivar a formação do sujeito como um todo, vivenciando ações
educativas diversas, como arte, cultura, esportes, lazer, entre outros. Pedro Demo
(1987) considera que a escola em tempo integral é o que mais se aproxima do direito a
uma educação de qualidade para as/os estudantes. Portanto, será caro a esse estudo
pensar a constituição do currículo, a escolha dos conteúdos, as normas, a utilização
dos espaços e do tempo, as brincadeiras etc., para analisar as construções possíveis e
as normatizações das relações de gênero ali produzidas.
Além de que, os estudos de gênero têm se mostrado fundamentais para a
elaboração de teorias férteis e de diversas formas de intervenção social, com destaque
para o campo educacional. Louro (2010, p. 45) colabora ao dizer que os diversos
movimentos de negros, minorias sexuais, assim como feministas “vem denunciando a
ausência de suas histórias, suas questões e suas práticas nos currículos escolares”. Ela
ainda reforça a importância das/os educadoras/es saberem como são produzidos os
discursos “que instituem as diferenças, [...] como currículos e outras instâncias
pedagógicas representam os sujeitos”.
Falar em educação integral, por sua vez, nos remete a uma formação integral
do indivíduo e de ampliação da jornada escolar, o que, obviamente, inclui as
produções relacionadas a gênero. Louro (2014) afirma que a escola, por meio de
símbolos e códigos, delimita espaços, institui modos de ser e produz identidades de
gênero, ao divulgar o lugar dos meninos e das meninas. Nessa perspectiva, as práticas
curriculares produzem discursos e aprendizados que distinguem corpos e mentes
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dessas/es estudantes e, assim, constroem padrões de comportamentos. Assim,
interessa saber como essas práticas que preenchem praticamente todo o dia das/os
estudantes têm produzidos posições de sujeito generificadas. Quais marcas são
divulgadas? Que modos de ver o mundo têm sido ensinados/aprendidos? Quais
comportamentos têm sido considerados “mais acertados”?
A escola é um espaço privilegiado no qual as relações de gênero são
estabelecidas e onde discursos de diversos campos (pedagógicos, políticos, biológicos,
midiáticos etc.) estão em circulação. Dessa forma, o tempo a mais pode fortalecer tais
discursos, o que talvez se possa afirmar que na escola em tempo integral, onde
meninos e meninas passam neste ambiente, a maior parte do dia, os estudos sobre as
relações de gênero mereçam especial atenção. Segundo Maria Celeste de Souza (2015,
p. 17) “o tempo a mais deve possibilitar o acesso do/a estudante ao saber objetivado
em todas as suas formas”.
Desta forma, refletir sobre o currículo da escola em tempo integral traz alguns
questionamentos, tais como: A ampliação do tempo de permanência das crianças na
escola visa que tipo de formação integral? O propósito é o preenchimento do tempo
com mais atividades de cunho escolar ou é uma estratégia para manter as crianças e
adolescentes ocupadas e distantes das ruas? Teria a escola de tempo integral o
objetivo de conter riscos sociais? Que tipo de currículo está sendo produzido na escola
de tempo integral?
Tomando o como um “território de possibilidades; espaço de palavras diversas;
lugar de potências e campo de experiências”, (PARAÍSO, 2010, p.12) é que
aproximamo-nos das discussões sobre as relações de gênero no currículo de uma
escola em tempo integral. Jane Felipe e Bianca Salazar Guizzo (2004, 38) argumentam
que “raramente se têm a oportunidade de discutir a respeito dessas questões [de
gênero] uma vez que os currículos ainda não contemplam de forma abrangente tais
temáticas”, daí a possibilidade de se enfrentar o desafio de estudar a temática.
As posições de sujeito generificadas demandas e produzidas social, cultural e
historicamente. A escola, bem como as práticas curriculares, assumem nessa
produção, espaço importante, pois neles, também são produzidas diferenças, de
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gênero desigualdades e resistências às normas. Louro (1999, p.88) contribui ao dizer
que “currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais
didáticos, processo de avaliação constituem-se em espaços de construção das
‘diferenças’ de gênero”.
Analisando as produções sobre a temática gênero é possível afirmar que, cada
vez mais, esta vem ganhado espaço nas discussões no campo da educação. Como
afirmam Souza e Maria da Conceição Ferreira Reis da Fonseca (2010, p. 29) tomar
gênero como categoria de análise requer a nossa atenção para o fato de que “gênero é
produzido em práticas sociais, que se convertem em práticas masculinizantes e
feminilizantes”. Logo, questionar o binarismo masculino-feminino se torna importante.
Em pesquisa bibliográfica no sítio eletrônico da Associação Nacional de PósGraduação em Educação – ANPEd tendo como referência o grupo de trabalho – GT´s
“Gênero, Sexualidade e Educação - GT23”, foi feito um levantamento de artigos que
tratavam de estudos sobre masculinidades e feminilidades. O período escolhido foi a
partir do ano de 2004 quando inicia suas publicações, até 2013. A busca foi por meio
de palavras-chave e/ou conjunto de palavras mais frequentes nos títulos, sendo elas:
gênero e educação; corpos generificados; professores homens; e feminilidades.
Cinquenta e um artigos foram mapeados e a partir deles foram criadas três categorias
de análise, a saber: a) discursos de gênero produzidos na educação infantil; b) estudos
de gênero utilizando livro didático; e c) a desigualdade de gênero no ambiente escolar.
As três categorias afirmam, de modo geral, a necessidade de estudos que promovam a
reflexão sobre as relações de gênero no ambiente escolar.
A pesquisa bibliográfica possibilitou identificar a necessidade de se aprofundar
no estudo da temática, mesmo percebendo o crescimento desta, já que a discussão da
constituição das feminilidades e masculinidades nas escolas se revela insuficiente para
o campo da educação e, ainda não há textos que busquem analisar as relações de
gêneros e a escola de tempo integral. Vale destacar que a educação em tempo integral
é meta prevista no Plano Nacional de Educação o que a coloca nos holofotes da
educação

340
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

Os 51 artigos, de modo geral, afirmam que, desde cedo, meninas e meninos são
educadas/os para se comportarem de maneira diferente no exercício da sexualidade,
no uso do corpo e nas expressões de sentimentos (SILVA, 2007). As famílias criam
expectativas, antes mesmo do nascimento das crianças, ao padronizarem a cor rosa
para meninas e azul para meninos na escolha das roupas, do enxoval e da decoração
do quarto das crianças, por exemplo. Assim sendo, ensina-se a ser mulher ou homem,
construindo corpos femininos ou masculinos por meio do aprendizado social. Dessa
forma as outras possíveis posições de gênero - gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros
etc - são, assim, silenciadas.
Dos trabalhos analisados, destacam-se os de Davi Marangon e Leilah Santiago
Bufrem (2010); Lindamir Salete Casagrande e Marilia Gomes de Carvalho (2006) e
Maria Cláudia Dal’igna (2007 e 2005), que se têm preocupado com a construção da
subjetividade de meninos e meninas, pois consideram que a escola é (re)produtora das
relações de gênero estabelecidas na sociedade. Dessa forma a representação de
meninos e meninas ocorre também de forma diferenciada, tal como na sociedade.
Outra questão levantada diz respeito às relações de poder que constituem, classificam
e posicionam meninos e meninas diferentemente e de maneira hierarquizada,
atribuindo-lhes significados que mantém os padrões de meninos ativos e meninas
passivas.
Segundo Maria Eulina Carvalho, Eliana Célia Isamael da Costa e Rosemary Alves
de Costa de Melo (2008, p. 6) “as representações e divisões de gênero pré-existem à
experiência individual e se atualizam – se (re)produzem – na experiência de todos
nós”. Isto ocorre desde a mais tenra idade (infância), quando, pelo sexo biológico,
afirma-se a existência de menina ou menino, e ao longo de toda a vida vão se
produzindo identidades masculinas e femininas.
Há ainda que considerar que os textos analisados demonstram que as escolas
silenciam as discussões de gênero, controlando os corpos. Ao vigiar os corpos, homens
e mulheres têm seus modos de vida normatizados, já que “a disciplina faz ‘funcionar’
um poder relacional [...] graças às técnicas de vigilância”. (FOUCAULT, 2014, p. 174).
Um processo de disciplinamento é acionado. “A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é
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técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos
e como instrumentos de seus exercícios”. (FOUCAULT, 2009, p. 164).
Paraíso (2010, p. 11) afirma que o currículo “diz muito e é dito por muitos
também”. A autora também considera que o currículo diz sobre o sujeito que ele
forma, definindo os objetivos e os saberes a serem ensinados e aprendidos. Ela finaliza
ressaltando que o tipo de sociedade e os valores a serem construídos também se
fazem presentes no currículo.
O currículo é aqui compreendido como um “artefato movediço”. Conforme diz
Paraíso (2010, p. 11), o currículo abrange todo o âmbito educacional, desde as salas de
aulas às políticas educacionais. Ele “acontece na cultura, no cotidiano e também na
mídia” (PARAÍSO, 2010, p. 11).
A proposta da educação em tempo integral apresentada no Mais Educação 22 se
mostra preocupada em oferecer uma educação que ultrapasse o currículo de uma
escola de turno regular, ou seja, uma educação atenta à formação dos sujeitos em sua
plenitude. Assim é preciso oferecer outras ações educativas, como arte, cultura,
esporte, lazer, mas que também contemple, de forma multidisciplinar, o resgate dos
valores, das identidades, das culturas. Porém, vários autores (CAVALIERE, 2007; PARO,
2009; MOLL, 2012) têm utilizado a expressão um “tempo do mesmo” para designar a
escola de tempo integral, pois a ampliação da jornada pode estar apenas duplicando o
que a escola já fazia. Em outras palavras centrando-se nas disciplinas escolares,
deixando de abrir espaços para outras aprendizagens. Compreender, portanto, sobre a
constituição das feminilidades e masculinidades no currículo da escola em tempo
integral, por meio dos questionamentos levantados, pode ajudar a pensar as relações
de gênero na escola.
Kátia Oliveira Barros (2008, p. 4) considera que a educação em tempo integral
precisa ser uma “oportunidade para reinventar a escola pública”, assim, a ampliação
do tempo não pode ser apenas na jornada das/os educandas/os, como também das/os
professoras/es, mas sim uma ampliação das oportunidades para todas/os, “a partir de
22

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo
Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da
jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral.
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um currículo diferenciado com professores preparados para oferecerem aos alunos
novas metodologias e alternativas de atividades que enriqueçam a formação humana,
exatamente no sentido integral da educação” (BARROS, 2008, p. 4). Nessa perspectiva,
a escola em tempo integral favoreceria a tão desejada formação de qualidade, na
medida em que estaria promovendo uma educação como prática social.
A instituição escolar delimita tempo e espaço às/aos educandas/os e
educandas, definindo o que podem ou não podem fazer, além de separar e instituir
modos de pensar e agir. Há, então, que se considerar as relações de poder existentes
na escola (LOURO, 1999). A “escola determina usos diversos do tempo e do espaço,
consagra a fala ou o silêncio, produz efeitos e institui significados; aos que ficam de
fora de seus muros, a instituição também impõe consequências, construindo sentidos
e sentimentos que advém dessa exclusão” (LOURO, 1999, p. 87). Pode-se afirmar,
assim, que a escola produz desigualdades, inclusive de gênero, ao domar os corpos por
meio de seus currículos que instituem práticas que entre outras coisas determinam os
comportamentos femininos e masculinos.
No currículo determinados sujeitos são tomados como referentes positivos,
enquanto outros são os que devem ser normalizados e normartizados. Por vezes, são
apenas ignorados ou silenciados, pois não se enquadram ao padrão demandado por
discursos dominantes. A “negação e a ausência aparecem, nesse caso, como uma
espécie de garantia da ‘norma’” (LOURO, 1999, p. 89). Ao negar determinados sujeitos,
a escola pode estar afirmando existir apenas um modo adequado e legítimo de
procedimento referente aos gêneros. Em outras palavras, ela reforça o modo de ser
mulher e o modo de ser homem, seja na maneira de sentar, falar, desenvolver certas
habilidades motoras e praticar certas atividades, reforçando, consequentemente, um
padrão heteronormativo, que ignora a existentência de outras combinações de
gênero.
Nas relações entre as discussões de gênero e o currículo da escola de tempo
integral Dagmar Estermann Meyer e Rosângela de Fátima Rodrigues Soares (2004, p.
16) ajudam-nos a pensar quando dizem que “os espaços e processos também
produzem determinados tipos de sujeitos, normalizando seus corpos e ‘dizendo’ o que
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é certo e o que é errado e quais comportamentos de gênero e de sexualidade são
aceitáveis ou não.” O currículo não é, desse modo, reflexo inocente das condições
sociais, se considerarmos que a escola é uma instituição de regulação e vigilância dos
corpos, consequentemente, por meio dela se produzem sujeitos obedientes, pacíficos
e ordeiros (LOURO, 1999).
Nesse sentido, Felipe e Guizzo (2004, p. 32) advertem quanto à constituição de
cada pessoa, afirmando que esta deve ser “pensada como um processo que se
desenvolve ao longo de toda a vida em diferentes espaços e tempos”. Mais uma vez o
conceito de gênero possibilita colocar em xeque as relações de poder existentes na
escola, na qual as pessoas encontram-se diariamente, disputando espaços e
estabelecendo relações de poder. Para Daniele Lameirinha Carvalhar (2010) faz-se
necessário analisar as relações de poder existentes no espaço escolar, já que estas
reforçam o que é ou não natural e adequado para cada sexo. Carvalhar (2010, p. 33)
ainda avalia que, em se tratando de normas de gênero e sexualidade, “currículo e
práticas escolares vêm sustentando uma noção singular, um modo adequado e
‘normal’ de masculinidade e feminilidade, além de uma única forma sadia e normal de
sexualidade, a heterossexualidade”.
Diante do exposto, retomo aqui o conceito de heteronormatividade, pois os
discursos sejam educacionais, familiares, religiosos, midiáticos, entre outros, estão
preocupados em ensinar padrões heteronormativos normalizando modos de ser
meninos e meninas, homens e mulheres. Esse processo de normalização é “um dos
processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da
diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica
como parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e
hierarquizadas” (SILVA, 2000, p. 83). Desta forma, elege-se a heterossexualidade como
o padrão de sexualidade.
O currículo produz, dessa forma, sujeitos por meio das normas e vigilância dos
corpos. O “currículo normativo aponta novamente a direção a ser seguida, seja por
meio de materiais, histórias, músicas, docentes, ou seja, pelos/as próprios/as colegas”
(CARVALHAR, 2010, p, 50). Assim, compreende-se, aqui, o importante papel da escola
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quanto a constituição da feminidade e masculinidade. A instituição escolar produz e
ressignifica culturas, posições de sujeito, subjetividades que são conduzidas para o
exterior de seus muros Porém, vale destacar que a escola, enquanto espaço de
socialização e produção da cultura, se constitui como “lócus privilegiado de um
conjunto de atividades que, de forma metódica, continuada e sistemática, responde
pela formação inicial da pessoa, permitindo-lhe posicionar-se frente ao mundo” (DIAS,
2008, p. 02). Assim, as interações sociais que ocorrem no espaço escolar contribuem
para que meninas e meninos compreendam a si e às/aos demais colegas, enquanto
sujeitos que podem ocupar diferentes posições, enquanto sujeitos que estão em plena
e continua construção.
Nesse sentido, a escola em tempo integral pode possibilitar uma ação
educacional que envolve dimensões variadas e abrangentes da formação dos
indivíduos, o que favorece pensar um currículo que venha a desestabilizar a
normalidade e aí sim, fazer com que na educação integral sejam garantidos todos os
aspectos e diversidade da condição humana, nos sentidos, cognitivo, emocional e
social. Jansen Felipe da Silva; Jussara Hoffmann e, Maria Tereza Esteban (2003, p. 9)
contribuem com essa reflexão ao expor ser preciso reestruturar o currículo das
instituições escolares, no sentindo de fortalecer a “interseção da diversidade cultural
que a circunda e a constitui, sendo espaço de significar, de dar sentido, de produzir
conhecimentos, valores e competências fundamentais para a formação humana dos
que ensinam e dos que aprendem”.
Isto nos faz pensar na necessidade de analisar o currículo da escola em tempo
integral idealizado para o atendimento e acolhimento de todos os sujeitos. Um
possível (re)pensar possibilitaria o estabelecimento de novas relações de poder, pois a
escola tornar-se-ia corresponsável por oferecer uma educação verdadeiramente
integral, contribuindo para que educandas/os tenham oportunidades iguais,
indiferente das diferenças, sejam elas de seu gênero, etnia, cultura etc., exercitando,
segundo Jaime Ricardo Ferreira e Seila Maria Vieira de Araújo (2012, p. 346), “uma
ação dialógica respeitosa, responsável, emancipadora” e comprometida com o bem
comum.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A escola se mostra como um espaço de produção e circulação de significados,
de produção de significados, de práticas sociais, de diferenças e de desigualdades.
Nesse sentido, “currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem,
materiais didáticos, processos de avaliação constituem-se em espaços [também] da
construção das 'diferenças' de gênero, de sexualidade, de etnia, de classe” (LOURO,
1999, p. 88). A discussão de gênero vem sendo realizada no âmbito das mídias
(televisão, internet e outras), no campo político, nas conversas familiares, em nosso
cotidiano. Como não poderia deixar de ser, o tema gênero se faz presente na escola o
tempo todo, seja nas práticas curriculares, nos bilhetes enviados para os pais e mães,
nos discursos biologicistas que tentam separar o que é de menina e o que é de menino
Gênero é parte intrínseca das pessoas. Logo sempre estará na escola. Discutir sobre a
temática, sim, é o desafio que se coloca. Aqui, em especial, na escola de tempo
integral.
Nessa perspectiva, vale destacar que “a educação integral indica a pretensão de
abarcar diferentes aspectos da condição humana, tais como os cognitivos, emocionais
e societários” (GABRIEL, CAVALIERE, 2012, p. 280), o que abrange também as questões
de gênero. Desta forma, se adolescentes, jovens e profissionais permanecem oito
horas por dia neste espaço, “a ampliação de tempos e espaços pode oferecer um
conjunto maior de oportunidades educativas” (MACHADO, 2012, p. 268). Portanto, o
currículo sendo espaço de aprendizados vários, a extensão deste tempo de
aprendizado na escola sugerem a construção de outras possibilidades nas discussões
sobre as relações de gênero.
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DISCURSOS HOMOFÓBICOS NA ESCOLA: POSIÇÕES DE
SUJEITO DEMANDADAS E DIVULGADAS NO CURRÍCULO
DE UMA ESCOLA DE MONTES CLAROS
ROCHA, Cristiane Lima23
RESUMO
O presente trabalho é um fragmento e uma descrição da pesquisa de mestrado que
está em desenvolvimento. Esta pesquisa apresenta o discurso da homofobia como
uma análise importante, sobretudo, quando se percebe a presença e os efeitos deste
nos mais diversos espaços da sociedade. Tomamos como objeto de análise os
discursos de cunho homófobico sobre gênero na demanda por corpos normalizados
em um padrão heteronormativo. A análise do discurso de inspiração foucaultiana será
utilizada como metodologia. Tenho o discurso como o conceito central desta
investigação, entendendo-o como “práticas que formam sistematicamente os objetos
de que falam” (FOUCAULT, 1986, p. 56). Compreendendo que o currículo da escola
ensina modos de ser, pensar e agir às pessoas, o argumento central desta investigação
é de que há uma reiteração do padrão heteronormativo mesmo quando se percebe
uma suposta tentativa de romper com posições homofóbicas. É válido destacar que os
discursos homofóbicos atuam em conjunto com os discursos religiosos e familiares
calçados em uma determinada moralidade, na tentativa de justificar o posicionamento
contrário às formas de relacionamento que não sejam heterossexuais.
Palavras-chave: Homofobia. Gênero. Heteronormatividade. Produção de sujeitos.
Poder.

ABSTRACT
This work is a fragment and a description of master's research that is under
development. This research presents the speech of homophobia as an important
analysis, especially when one realizes the presence and the effects of this in various
areas of society. We take as the object of analysis the homophobic nature of
discourses on gender in demand for standard bodies in a heteronormative pattern.
Foucault-inspired discourse analysis will be used as a methodology. I'm speaking as the
central concept of this research, understanding it as "practices that systematically form
the objects that speak" (Foucault, 1986, p. 56). I understand that the school's
curriculum teaches ways of being, thinking and acting people, the central argument of
this research is that there is a pattern of repetition heteronormative even when one
23

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Instituições Educacionais, Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina/MG, Brasil, limarocha.cris@gmail.com).
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realizes an alleged attempt to break homophobic positions. It should be highlighted
that homophobic discourses work together with the religious discourses and footwear
family in a certain morality in an attempt to justify the position contrary to our
relationship in ways that are not heterosexual.
Key words: Homophobia. Gender. Heteronormativity. Production subject. Power.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um fragmento e uma descrição da pesquisa de mestrado
que está em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Gestão de
Instituições Educacionais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri. Este estudo apresenta o discurso da homofobia como uma discussão
importante, sobretudo, quando se percebe a presença e os efeitos deste nos mais
diversos espaços da sociedade, como por exemplo, na Câmara dos Deputados, nas
novelas, nas redes sociais, nas escolas etc. Neste texto reflito como o discurso da
homofobia que circula na mídia, nas escolas, nos distintos espaços e funcionam como
um currículo que ensina modos de compreender o mundo às pessoas.
Assim, entendendo que a escola é como um currículo que ensina modos de ser,
pensar e agir às pessoas, o argumento central desta investigação é de que há uma
reiteração do padrão heteronormativo mesmo quando se percebe uma suposta
tentativa de romper com posições homofóbicas. Inquietada com a violência que é
manifestada contra as pessoas que fogem a um padrão heteronormativo, pretendo
verificar os discursos homofóbicos, bem como os processos de construção das
posições de sujeito e práticas ditas femininas e masculinas no espaço escolar. As
tentativas de normatização e normalização do corpo farão parte das discussões tecidas
na pesquisa que subsidia este texto.
É válido destacar que os discursos homofóbicos atuam em conjunto com os
discursos religiosos e familiares calçados em uma determinada moralidade, na
tentativa de justificar o posicionamento contrário às formas de relacionamento que
não sejam heterossexuais. Silva (2015, p. 150), diz que “o currículo é lugar, espaço,
território. [...] O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de
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identidade.” Em outras palavras, o currículo vai além do que acredita as teorias
tradicionais, este imbuído de percurso e relações de poder.
Silva (2010) apresenta o currículo em três dimensões, sendo a primeira como
prática de significação, a segunda como representação e a terceira como fetiche. O
referido autor acredita que o currículo é central na construção da educação, uma vez
que, “[...] se encruzam práticas de significação, de identidade social e de poder. É por
isso que o currículo está no centro dos atuais projetos de reforma social e educacional”
(SILVA, 2010, p. 29). Enquanto representação o autor afirma que significa expor o
currículo como o artefato que é, ou seja, é “expor e questionar os códigos, as
convenções, a estilística, os artifícios por meio dos quais ele é produzido: implica
tornar visíveis as marcas de sua arquitetura” (p. 66). Silva (2010, p. 108) diz que “o
currículo como fetiche significa restabelecer a ambigüidade, a contradição, a
indeterminação”, isto é, “restaurar a dignidade e a necessidade do fetiche”. O fetiche
por sua vez consiste numa metáfora que “torna inútil a busca de essências, o fetiche
ridiculariza a hipótese de um significado último, transcendental” (SILVA, 2010, p. 109).
O referido autor reflete ainda que,
como política curricular, como macrodiscurso, o currículo tanto expressa as
visões e significados do projeto dominante quanto ajuda a reforçá-las, a darlhes legitimidade e autoridade. Como microtexto, como prática de
significação em sal de aula, o currículo tanto expressa essas visões e
significados quanto contribui para formar as identidades sociais que lhe
sejam convenientes (SILVA, 2010, p. 29).

Assim é possível inferir que o foco do currículo não está no significado, mas no
seu significante por isso cabe refletir acerca de se impor a normalização no espaço
escolar. Foucault (2005) acredita que a sociedade de normalização se constitui numa
sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da
disciplina e a norma da regulação. Nesse sentido, uma pessoa seria considerada
natural conforme está próxima do dito ideal, ou seja, quanto mais próxima está do
padrão idealmente estabelecido, mais perto está também do padrão de normalidade,
o que também seria idealmente estabelecido. Foucault (1991) diz que os mecanismos
de poder que são dispostos em torno do anormal, tanto para marcá-lo como para
modificá-lo, compõem essas duas formas que longinquamente derivam.
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Em termos teóricos, se inscreve no campo dos Estudos Culturais, na versão dos
estudos pós-críticos de currículo, e trabalha com alguns conceitos expostos nos
estudos de Michel Foucault, dentre os quais está a relação saber-poder, como
constelações dispersas de relações desiguais discursivamente constituídas em campos
sociais de força. Isso permite observar que gênero e homofobia têm sido questões de
reflexão, já que tenta se instituir o conceito de heteronormatividade. Acerca desse
conceito Louro (2010, p. 26) afirma que
a sociedade busca, intencionalmente através de múltiplas estratégias e
táticas, “fixar” uma identidade masculina ou feminina “normal” e
duradoura. Esse intento articula, então, as identidades de gênero “normais”
a um único modelo de identidade sexual: a identidade heterossexual.

Desse modo, a heteronormatividade se constitui como normatização/fixação
de determinadas posturas apresentadas de modo que se dizem normais meninos e
meninas para a constituição de identidades de gênero masculinas e femininas.
Foucault (2009, p.10) discorre que o sujeito “se constitui no interior mesmo da
história, [...] é a cada instante fundado e refundado pela história”. Tal sujeito vem se
constituindo por meio dos discursos que são tomados nesta investigação “como um
conjunto de estratégias que fazem parte das práticas sociais” (Foucault, 2009, p. 11) e
que circulam nos diversos espaços do ambiente a ser pesquisado. Além da imposição
de força e poder, no qual não podemos criticar ou apresentar um novo olhar acerca do
gênero, do diferente do tido como “normal”.
Sabe-se que há “enunciados e relações, que o próprio discurso põe em
funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso: de relações
históricas, de práticas muito concretas, que estão 'vivas' nos discursos” (FISCHER,
2001, p. 198-99). Dessa forma, sabendo-se ainda que os discursos não funcionam
isoladamente, observaremos o discurso da homofobia associado ao discurso
moralizante quando, por exemplo, no jornal Folha de S. Paulo24 que aborda o boicote
da novela Babilônia exibida na rede globo de televisão, demanda-se: “contribua para
que esta audiência diminua […] não permita que chegue aos nossos lares a
desestruturação das famílias” ou, ainda, nas redes sociais: “como pode duas senhoras
24

Em 26 de março de 2015.
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se beijando em rede nacional”. As demandas do discurso da homofobia se mostram
presentes nos mais diversos espaços, o que leva a investigar seus possíveis efeitos no
ambiente escolar.
O estudo que irá compor a dissertação final tem como objeto de análise os
discursos de cunho homófobico sobre gênero na demanda por corpos normalizados
em um padrão heteronormativo. Pretendo ainda verificar os processos de construção
de práticas ditas femininas e masculinas no espaço escolar; registrar quais marcas são
nomeadas e classificadas como “normais” às posições de gênero; identificar quais
posições de sujeitos generificados são demandados e produzidos em atividades
cotidianas dentro da escola; investigar como se expressa as desigualdades de gênero
na escola pesquisada; analisar quais mecanismos, técnicas e estratégias de poder são
utilizadas no reforço à homofobia no ambiente escolar, bem como identificar e
analisar possíveis tentativas de apagamento de marcas homossexuais em alunas/os da
escola. Para que esse objetivo seja alcançado opto pela pesquisa etnográfica baseando
na análise do discurso de inspiração foucaultiana. Assim almejo desconstruir
pensamentos existentes, rever caminhos buscando novos, trilhar pelas brechas, buscar
novos saberes com o intuito de duvidar das verdades tidas como absolutas.
Nessa perspectiva de repensar os conceitos de gênero, esta proposta de
pesquisa objetiva tomar como objeto de investigação os discursos homofóbicos que
circulam em uma escola pública de Montes Claros que atende alunas/os do 1º ao 5º
ano de escolaridade do Ensino Fundamental. Os sujeitos pesquisados serão alunas/os,
professoras/es e demais funcionárias/os da escola em questão. A escolha dessa escola
se justifica pela identificação de manifestações homofóbicas nas relações cotidianas
por meio de observação enquanto funcionária na referida escola. Assim, acredito que
a mesma se constituirá num campo de ricas informações, construções e
desconstruções de conceitos e pré-conceitos.

GÊNERO E HOMOFOBIA NO AMBIENTE ESCOLAR
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“Meninas são mais delicadas, organizam o material escolar e tem letra bonita”.
“Correr no recreio é coisa de menino”. “Mariquinha é quem chora, pois homem que é
homem não chora”. Enunciações como essas são algumas das muitas que podem ser
ditas no dia-a-dia do ambiente escolar, sendo produzidas historicamente e circulando
em distintos espaços da sociedade. Essas enunciações motivam estudos e pesquisas a
respeito dos discursos sobre gênero. Como indaga Louro (2014, p. 67), “[...] é “natural”
que meninos e meninas se separem na escola, para trabalhos de grupos e para filas?”,
bem como escolhem brincadeiras e brinquedos influenciado pelo sexo? Meninos são
mais agressivos do que meninas? A partir dessas indagações surge o questionamento
de que comportamentos diferentes dos ditos “naturais” constituem-se em, como
define Louro (2014), “desvios” de comportamento.
Diante dessas questões levantadas surge a inquietação de se estudar a
homofobia no ambiente escolar. Uma vez que, é perceptível, como afirma Ribeiro
(2010), que nos currículos diversos discursos se encontram em disputa pelo poder de
narrar formas de ser, de se comportar e de entender o mundo e as pessoas, não é
diferente as disputas na produção de corpos generificados. O espaço escolar constituise como espaço de divulgação de discursos e de produção de significados sobre gênero
como acredita Ribeiro (2013). Foucault (1987, p 153) apud Louro (2014, p. 67) afirma
que “a disciplina 'fabrica' indivíduos: ela é a técnica específica de um poder que toma
os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício”.
Assim, emerge-se desconfiar do que é tido como “natural”, uma vez que, esse
processo de fabricação é “muito sutil”, podendo ser quase que imperceptível.
Scott (1995) reforça uma utilidade analítica para o conceito de gênero, para
além de um mero instrumento descritivo, e chama a atenção para a necessidade de se
pensar na linguagem, nos símbolos, nas instituições e sair do pensamento dual que
recai no binômio homem/mulher, masculino/feminino. Tal conceito evidencia uma
nova forma de se pensar gênero, a partir de uma crítica a outras concepções, inclusive
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a do sexo/gênero, que, na opinião da autora, eram incapazes de historicizar 25 a
categoria sexo e o corpo.
Refletir acerca das questões relativas a gênero na escola tornou-se um desafio
no qual inicialmente objetiva conhecer as relações de gênero nas práticas escolares.
Nesse sentido Louro (2002) afirma que a analítica de poder produzida por Foucault
permite a compreensão das relações de gênero. As concepções foucaultianas de poder
disciplinar e biopoder permitem examinar a produção dos sujeitos sociais, e se
constituem como conceitos de análise. Para Foucault (2005, p.143) “o poder disciplinar
é [...] um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior
“adestrar”: ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor.”
Ele completa o seu pensamento dizendo que o poder disciplinar “(...) não amarra as
forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo”.
Assim, é possível dizer que o poder é exercido sobre os corpos das/os
meninas/os com a intenção de ampliar as forças do que é inventado como correto.
Para isso adestra-se e controla-se os corpos. Neste sentido o conceito de biopoder se
mostra produtivo, sendo compreendido como uma
série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o
conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana,
constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa
política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras
palavras, como a sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do
século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que
o ser humano constitui uma espécie humana. (FOUCAULT, 2008, p. 3)

Enquanto o poder disciplinar vê o corpo da/o mulher/homem como máquina
intencionando adestrá-lo, o biopoder foca o corpo coletivo e não individualizado,
passa a serem levados em conta os fenômenos coletivos. E como ressalta Foucault
(1988, p. 89) “o poder está em toda parte; não porque englobe tudo, e sim porque
provém de todos os lugares”, ou seja, o poder não está sob detenção do Estado, mas
em cada relação de força, de um lado ou do outro, pois há relações de poder em todos

25

Segundo o dicionário Aulete, (his-to-ri-ci-zar) v. Colocar (fato, acontecimento) em perspectiva
histórica, conferir sentido ou caráter histórico a. [F.: históric(o) + -izar.]. Disponível em:
http://www.aulete.com.br/historicizar.
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os espaços. Para Foucault (1988) o exercício de poder ocorre de maneira distinta no
que diz respeito a seu modo e aos resultados desse exercício. Para ele o “outro” se
mantém de maneira ativa na ação, respondendo, reagindo, contestando ou aceitando
o poder. Bob Connell (1987) apud Sabo (2002, p. 34), para conceituar gênero diz que
“um padrão historicamente construído de relações de poder entre homens e mulheres
e de definições de feminilidade e masculinidade”, consiste em um estudo complexo,
no qual emerge e transforma dependendo dos contextos institucionais variáveis.
Gênero é compreendido nesta investigação como um elemento constitutivo de
relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, sendo assim
uma construção social e histórica dos sexos (SCOTT, 1990). Gênero se refere à
construção social do sexo anatômico ou o que se diz a partir das diferenças percebidas
entre os sexos.
Louro (1999) reflete que o gênero é produzido nas práticas sociais e ao longo
da vida, de modo que a escola tem se ocupado em reproduzir padrões hegemônicos de
masculinos e femininos, tais como: maneira de ser, de falar, de andar, de vestir,
comportar, pensar, isto é, estabelecimento de padrões a seguir. A escola é uma
importante instituição que produz e reproduz identidades, assim como “diferenças,
distinções e desigualdades” (LOURO, 1999, p. 87). Reforça-se aqui que as
“identidades” de gênero são construídas pelos sujeitos quando esses se identificam
social, cultural e historicamente, como femininos ou masculinos. Nesse sentido, com a
intenção de construírem comportamentos padronizados.
No que diz respeito à identidade, Hall (2011) afirma que a identidade em sua
forma original já não é tão satisfatória para ser pensada, mas a não superação dialética
do conceito e sua não substituição por outro conceito diferente, que possa substituí-lo,
leva-me a continuar pensando com eles, mas, sob a perspectiva desconstrucionista, de
um modo diferente, que não pode ser pensada em sua forma original.
Para Paulson (2002) constituem-se como problema os pressupostos que
evidenciam o determinismo biológico, de modo que todos os humanos devem se
agrupar conforme duas formas sexuais genéticas (XX e XY). Desse modo “em nosso
meio, são dois os papéis de sexo/gênero privilegiados: os de mãe-esposa e pai-esposo,
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mas também temos padres, freiras religiosas, homossexuais, prostitutas e outras
opções menos visíveis” (PAULSON, 2002, p. 24). A homofobia pode ser compreendida
como repugnância que alguns/as homens/mulheres demonstram por pessoas que
apresentam comportamento que difere das atitudes tidas como “naturais”, na sua
grande maioria, por homossexuais.
Nesse sentido, é possível destacar que os papéis e as posições de gênero são
múltiplas, já que, como pondera a autora, apesar do sexo biológico atingir aos corpos
sexuados, o que aqui chamamos de gênero é mais amplo, sendo incorporado nos
diversos espaços. Silva (2010, p. 91) acredita que “‘Gênero’ opõe-se, pois, a ‘sexo’:
enquanto este último termo fica reservado aos aspectos estritamente biológicos da
identidade sexual, o termo ‘gênero’ refere-se aos aspectos socialmente construídos do
processo de identificação sexual. Assim, a identidade sexual como a identidade de
gênero, não se define pela biologia, e sim perpassa pela construção discursiva e social.
Para Butler (1999), o gênero deve ser considerado como performativo, por não
ser uma afirmação ou uma negação, mas sim uma construção que ocorre por meio da
repetição de atos correspondentes às normas sociais e culturais. Sendo assim, gênero
é um modo de subjetivação dos sujeitos, pois, “o ‘eu’ nem precede nem se segue ao
processo de atribuição de gênero, mas surge, apenas, no interior e como matriz das
próprias relações de gênero” (BUTLER, 1999, p. 153). Compreendo performatividade
como o processo de desconstrução, isto é, da produção de significados e reiteração de
normas ditas naturais para a construção das relações de gênero, assim como acredita
(BUTLER, 1999). A autora argumenta ainda que o sexo, assim como o gênero, é
materializado por meio de práticas discursivas, de normas que nunca são finalizadas,
pois permanecem em um processo constante de reafirmação.
Em pesquisa bibliográfica26 no site da Associação Nacional de Pós-Graduação
em Educação – ANPEd, sobre a temática “Gênero, Sexualidade e Educação”, foram
localizados 171 artigos publicados em um período de 10 anos (2004-2013). O grupo de
trabalho analisado foi o GT 23 “Gênero, Sexualidade e Educação”, no qual foram
selecionados 55 artigos para análise. Como critério de busca utilizou como palavras26

Pesquisa realizada no site http://www.anped.org.br/.
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chave: gênero, homossexualidade, homofobia, sexualidade. Em seguida realizei a
leitura dos resumos, de modo que, quando as dúvidas iam surgindo os textos eram
lidos na integra.
Verifico com a leitura e análise dos trabalhos que selecionei a insuficiência de
estudos que tomam como objeto de análise as possíveis posições de sujeitos e
discursos homofóbicos no ambiente escolar. Para Foucault (1997, p. 59) “as posições
de sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é possível ocupar em relação
aos diversos domínios ou grupos de objetos”.
A partir da análise do material que selecionei retomo alguns questionamentos
que acredito serem pertinentes. Dentre os quais se destacam: Como os discursos sobre
gênero por meio de discursos homofóbicos têm demandado corpos normalizados em
um padrão heteronormativo na escola pesquisada? Como ocorrem as relações de
gênero no ambiente escolar? Quais discursos sobre gênero produzem relações de
homofobia na escola? Quais relações de poder-saber são identificadas no diz respeito à
homofobia? Mais do que buscar responder a essas questões, tentando encontrar uma
verdade, acredito que é importante buscar entender, sobretudo, as posições de sujeito
demandas pelos diversos discursos que circulam na escola.
É importante destacar, por exemplo, diante da pesquisa de Gustavo Venturi em
seu artigo “Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil - Intolerância e respeito às
diferenças sexuais” que esse pensamento se confirma, quando é exposto que é pouco
conhecido o programa da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, criado 2004, Brasil sem Homofobia, já que detectou em sua pesquisa que
"apenas 10% da população (2% dizem conhecê-lo de fato e 8% já ouviram falar)”
(VENTURI, s/p).
Diante disto e das análises acima expostas a imagem de liberalidade que o
senso comum atribui ao povo brasileiro, em especial, em questões comportamentais e
de sexualidade, o grau de intolerância com a diversidade sexual é imenso. Tais
evidências indicam que há muito por fazer, em termos de políticas públicas, para
tornar realidade o não a homofobia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é um espaço narrativo privilegiado, pois nela se produz desigualdades,
diferenças, discriminações, mas também produz rupturas, conflitos e resistências. É
perceptível a tentativa de imposição de um padrão heteronormativo, padrão esse que
é constituído como normatização/fixação de determinadas posturas apresentadas de
modo que se dizem normais meninos e meninas para a constituição de identidades de
gênero masculinas e femininas.
Refletindo tais questões percebo a necessidade de se pensar no “conhecimento
corporificado no currículo”, em sua construção cultural, social com base nas diversas
formas de representação.
Tal investigação, ainda em andamento, tem permitido ainda análises que
mostram os discursos sobre gênero constituindo práticas sociais discriminatórias em
razão da orientação sexual e da identidade de gênero das pessoas. Vale destacar que é
evidente que o discurso homofóbico vem ganhando novas roupagens. Por sua vez, é
evidente que uma medida de preconceito assim construída, pontuando com
preconceituosas não apenas as respostas extremas, mas também respostas
intermediárias – por exemplo, quem diz ter “antipatia” por travestis (mas não “ódio”),
ou ainda que “não gostaria, mas procuraria aceitar” vizinhos homossexuais (em vez de
“não aceitaria e mudaria de casa”) – não pode ser lida como sinônimo de medida da
homofobia. Uma análise mais apurada dos discursos pode permitir compreender o
grau de homofobia no Brasil.
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O PAPEL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO
DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO: A RECENTE EXCLUSÃO DAS
POLÍTICAS DE GÊNERO E SEXUALIDADE EM
PERNAMBUCO
CARVALHO, Grasiela Augusta Morais Pereira de 27
PEREIRA, Cleyton Feitosa28
RESUMO
O presente artigo pretende problematizar a recente exclusão das políticas de gênero e
sexualidade no Plano Estadual de Educação de Pernambuco, associando o fato ao
papel dos movimentos sociais na construção de um currículo educacional que, além do
fomento à criticidade, promova o respeito às diferenças. Essa temática tem caráter
emergencial à medida que as discriminações na escola devem ser enfrentadas pelo
Estado, visando assegura o direito fundamental à Educação. Através do uso da
metodologia de revisão da bibliografia clássica sobre movimentos sociais, educação e
gênero, o objetivo deste artigo é evidenciar a necessidade das referidas temáticas no
âmbito educacional para a garantia de uma educação democráticaEspera-se, pois, que
reste evidenciado a dimensão da participação dos movimentos sociais para o
fortalecimento de uma educação capaz de promover sociabilidades livres do
patriarcado, do machismo, do sexismo, da heteronormatividade e da
homolesbotransfobia.
Palavras-chave:
Sexualidade.

Educação.
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Humanos.
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ABSTRACT
This article aims to discuss the recent exclusion of gender politics and sexuality in the
State Plan for the Education of Pernambuco, linking this to the role of social
movements in the construction of an educational curriculum that besides the
promotion of criticality, promote respect for differences. This theme has an emergency
as discrimination at school must be faced by the State in order ensure the fundamental
right to education. Through the use of classical literature review methodology on social
27
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movements, education and gender, the purpose of this article is to highlight the need
of the themes mentioned in the education sector for ensuring education is
democráticaEspera therefore it remains highlighted the scale of participation of social
movements to strengthen an education which will promote free sociability patriarchy,
machismo, sexism, heteronormativity and homolesbotransfobia.
Keywords: Education. Social movements. Human rights. Gender . Sexuality.

INTRODUÇÃO

Os planos de educação são instrumentos legais que visam garantir, através do
estabelecimento de metas, uma educação de qualidade aos cidadãos e cidadãs, sendo,
portanto, documentos importantes para o planejamento da educação brasileira,
funcionando como orientadores das políticas educacionais por períodos definidos.
Além da participação de entidades e pessoas relacionadas à Educação, como
gestores e gestoras, professores e professoras, pais e mães, alunos e alunas, setores
empresariais e outros atores e atrizes sociais, os movimentos sociais tem atuado
fortemente nesse campo visibilizando debates sobre a garantia de uma educação de
boa qualidade.
Como se sabe, boa qualidade não expressa precisamente o conjunto de valores
que esse termo quer dizer. Isso porque “boa qualidade” para os setores neoliberais
expressa valores mercadológicos, competitivos, meritocráticos e eficientes dentro da
lógica capitalista. Já para os movimentos sociais populares, “boa qualidade” representa
em termos gerais uma educação ampla (entendida como universal), eficiente,
democrática, não bancária (FREIRE, 1987), gratuita, laica e promotora de cidadania.
Desta forma, observa-se que a educação é um campo em intensa disputa de sentidos,
interesses e projetos políticos de diferentes setores da sociedade. Como assinala Cesar
(2009),
Certamente, a instituição escolar se transformou ao longo do século XX. Ora
conservadora, ora revolucionária, ora progressista, ora liberal. A partir dos
anos de 1960, os movimentos pelos direitos civis, as lutas feministas, os
movimentos gays e lésbicos, as reivindicações étnico-raciais e, na América

364
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

Latina, as lutas contra os regimes ditatoriais, produziram marcas no discurso
sobre a escola (CESAR, 2009, p.40).

A concepção da educação como instrumento da formação crítica do ser
humano tem sido uma das motivações e das bandeiras de luta dos movimentos sociais
que passam a inscindir na construção das políticas públicas no âmbito educacional que
convirjam com os interesses democráticos da sociedade. Devido a mobilização
crescente “[...] de diversos setores sociais em favor do reconhecimento da legitimidade
de suas diferenças tem correspondido a percepção cada vez mais aguda do papel
estratégico da educação para a diversidade” (RIBEIRO, 2012, p.6). As políticas públicas,
em qualquer âmbito de aplicabilidade, para serem eficientes e relevantes precisam
representar o resultado do diálogo entre o Estado e a sociedade civil, pois é através da
participação social que se vivencia a democracia. Aliás, a própria noção de política
pública é forjada para assegurar direitos e intervir em problemas coletivos que
comprometam a garantia dos direitos, portanto, é crucial a interlocução entre os
governos e os movimentos para a elaboração das políticas. Assim, o elo entre
movimentos sociais e a educação justifica-se pela necessidade de garantir direitos,
ampliá-los e fortalecer a democracia em permanente construção e disputa.O primeiro
Plano Nacional de Educação é datado de 1962. De lá pra cá, outros Planos foram
elaborados e assegurados pela Constituição Federal de 198829. Este dispositivo, por
sua vez, previu a necessidade de estados e municípios elaborar planos decenais
correspondentes aos seus territórios que estabeleçam suas próprias metas e objetivos
respeitando as particularidades e contextos específicos da educação no respectivo
ente federativo, afinal, é importante respeitar as localidades, suas culturas e
processos.
Cabe mencionar que um dos papéis dos movimentos sociais é o de “[...] criar
um tensão no limite da democracia de modo que sua ação atue no sentido de romper
esse limite, ampliando-a”; afinal de contas “a democracia nunca foi uma concessão das
classes dominantes, mas fruto das lutas protagonizadas” pelos movimentos sociais

29

Para conhecer a história dos planos de educação, acessar: http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/plano-nacional-de-educacao/historico. Acesso em
08/09/2015.
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que questionaram as relações de opressão e de poder já naturalizadas. Nesse sentido,
os movimentos sociais lutam pelo alargamento da democracia (LAGE, 2013, p. 23).
A pesquisa sobre preconceito e discriminação nas escolas, realizada pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentou um percentual de
93,5% (noventa e três virgula cinco por cento) dos entrevistados que possuíam
preconceito com relação as questões de gênero e 87,3% (oitenta e sete virgula três por
cento) com relação à orientação sexual (BRASIL, 2009) o que demonstra a emergência
desses temas no ambiente escolar e os níveis de violência que milhões se pessoas
sofrem cotidianamente em virtude de sua orientação sexual e gênero.
O distanciamento dos alunos e alunas aos padrões hegemônicos de
masculinidade e feminilidade repercute em processos de violência e discriminação na
convivência na comunidade escolar. Desta forma, a retirada das políticas de gênero e
sexualidade do Plano Estadual de Educação de Pernambuco acarreta na
desconsideração da temática de gênero como um dos eixos fundamentais da vida
social e revela as relações de poder que estão em jogo na atualidade na arena política,
afinal de contas, quais os interesses e a quem interessa a permanência de valores
conservadores e violentos na educação?
O problema desta exclusão repousa sobre o fato de que não estando presentes
as questões relativas a gênero e sexualidade nos planos educacionais, como é o caso
de Pernambuco (e muitos outros estados e municípios)30, é dificultada a destinação de
recursos destinados a essas políticas, como por exemplo, para a qualificação de
professores e professoras nessa área ou a inclusão curricular de conteúdos e conceitos
desse campo da ciência na educação básica e superior.

GÊNERO, SEXUALIDADE E O NOVO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

30

Para ter uma dimensão da atuação dos setores conservadores, geralmente vinculados a alas religiosas
cristãs, acessar o endereço: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1647528-por-pressaoplanos-de-educacao-de-8-estados-excluem-ideologia-de-genero.shtml. A notícia revela a ação articulada
nacionalmente visando impedir a inclusão de políticas de gênero e diversidade sexual por todo o país.
Acesso em: 08/09/2015.
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O Plano Estadual de Educação de Pernambuco (Lei nº 15.533), que estabelece
as metas para os próximos dez anos (2015-2025) foi aprovado, no mês de julho de
2015, com as alterações apresentadas pela Emenda nº 4 do Deputado (pastor) Cleiton
Collins, do Partido Progressista (PP).
A referida emenda propôs a retirada, entre outras matérias, das questões
relacionadas ao combate da discriminação de gênero e sexualidade que eram
inicialmente previstas no texto original e que foram construídas, diga-se, com a
participação social de um conjunto de atores e atrizes que participaram das reuniões
dos conselhos de educação, das conferências municipais e estadual de educação e de
audiências públicas realizadas no estado de Pernambuco para discutir o referido
documento, o que agrava ainda mais a retirada das políticas de gênero, uma vez que
partiam de diagnósticos dos e das participantes de que a educação precisa promover a
igualdade de acesso e permanência para todos e todas.
Desta forma, o Plano Estadual de Educação de Pernambuco, alterado com a
ação política de setores tomados por fundamentalistas por alguns movimentos,
esquivou-se da responsabilidade de lidar com as violências e os preconceitos
existentes nas escolas quanto o assunto é a discussão de gênero e sexualidade. Mais
que isso, o documento posiciona-se omisso e, portanto, conivente às inúmeras
violações de direitos humanos que acontecem diuturnamente nas escolas
pernambucanas direcionadas especialmente a mulheres, negros/as e lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais (LGBT).
Importa ressaltar que, o Deputado proponente da emenda que reformulou o
texto original do Plano Estadual de Educação de Pernambuco, atua como Pastor da
Igreja Assembléia de Deus, radialista e apresentador de televisão, que tem suas
práticas parlamentares relacionadas à ‘defesa da família’.
A atuação da ‘bancada religiosa’ na Assembléia Legislativa de Pernambuco, da
qual faz parte o referido Deputado Cleiton Collins, apresenta suas preocupações

367
ISSN 18089097
GT 02: POLÍTICAS DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

VII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES
Políticas de Currículo e Formação: desafios contemporâneos

relacionadas ao que denominam de ‘defesa da família’31,onde a “ideologia de
gênero32” é vista como uma forma de ofensa aos ideais da entidade familiar.
Na visão deturpada, preconceituosa e ignorante desse segmento, a ideologia de
gênero significaria a ‘deformação’ da identidade das crianças, para a qual não existiria
meninos ou meninas com papéis determinados, mas sim a construção pessoal de um
gênero, ‘inventando’ sua própria identidade. Na verdade, trata-se de uma
interpretação equivocada das recentes teorias de gênero que argumentam em favor
das liberdades identitárias, ou melhor, do borramento das identidades fixas,
possibilitando assim a ampliação da liberdade sobre os nossos corpos. Por isso são
chamadas de pós-identitárias, pois não se apegam a afirmação das identidades como
instrumento de reivindicação de direitos, mas desapegam delas justamente porque a
fixidez das identidades é justamente a arma dos conservadores. Além disso, as
identidades rígidas produzem novos regimes de padrão e, portanto, de exclusão.
A polêmica é rodeada de desconhecimento e tendências conservadoras na
elaboração de normas ou legislações que prevejam a igualdade de gênero e o
reconhecimento da diversidade sexual.
Ademais, diferentemente de ideologias religiosas, os estudos científicos de
gênero elaboraram tal conceito, dissociável, mas interseccional, às categorias de classe
e raça/etnia, a partir da produção de saberes buscando identificar o que é entendido
(ou o que foi construído discursivamente) como masculino e feminino, para além das
concepções biológicas e deterministas.
O conceito de gênero apresenta sua primeira categorização operada pelo
movimento feminista norteamericano com o propósito de enfatizar o caráter social da
construção de tal conceito, fundamentadas nas diferenças sexuais (SCOTT, 1995).
Desta forma, o movimento feminista conferiu visibilidade ao simbolismo sexual
e o leque de papéis desempenhados pelos sexos tão notório na sociedade, criticando
tais determinações.
31

A ‘defesa da família’ empregada pelos setores conservadores do Legislativo brasileiro assume o
sentido de negação de outros arranjos parentais, tais como como as famílias compostas por LGBT, por
exemplo.
32
Expressão cunhada pelos setores conservadores para promover uma espécie de terrorismo político,
semelhante à “ideologia comunista” e suas mentiras no período da ditadura militar.
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Inicialmente o termo ‘gênero’ foi relacionado ‘as mulheres’ na medida em que
esta conotação seria mais objetiva, neutra e com caráter científico, com o propósito de
assegurar legitimidade acadêmica aos estudos feministas iniciados na década de 80
(SCOTT, 1995). Evidentemente, uma medida preventiva considerando o caráter
conservador e machista da ciência, historicamente ocupado pelos homens.
Como o desenvolvimento da temática e percepção da inviabilidade do estudo
da história das mulheres em separado com a da sociedade, o termo gênero passou a
representar uma referência as relações sociais entre homens e mulheres que, por meio
da rejeição das determinações biológicas, pretende comprovar as diferenças e
desigualdades sociais existentes entre esses sujeitos através da cultura. Segundo Scott,
“‘gênero’ é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo
sexuado” (SCOTT, 1995, p.75).
Resta claro, pois, que a sociedade pernambucana não foge do padrão de uma
realidade social sexualmente baseada que impõe as relações de poder onde as
mulheres e LGBT ainda sofrem pela inferiorizarão a que são submetidas e submetidos.
Nessa direção, vale refletir o papel que as escolas tem desempenhado para a
reprodução ou transformação de valores hegemônicos nesse contexto, o papel que o
currículo desempenha. César (2009) possui uma visão crítica do currículo e afirma que
“[...] o currículo possui uma matriz que, além de masculina, é heterossexual” (CÉSAR,
2009, p.48).
Portanto, a exclusão das políticas de gênero e sexualidade no Plano Estadual de
Educação de Pernambuco acaba por “adiar por mais dez anos o reconhecimento da
dignidade humana de grupos historicamente excluídos e de seu direito fundamental à
educação” (VIEIRA; MACHADO; BUENO; LEWIN, 2015). Acaba também por expor a
crise de representatividade política pelo qual passa o Brasil com o atual sistema
político que beneficia setores conservadores e detentores de grande poderio
econômico como latifundiários, ruralistas, empresários, banqueiros e evangélicos
neopentecostais. Sem falar nas tensões entre modelos participativos e representativos
da democracia, pois não se pode desconsiderar a voz dos movimentos sociais que
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construíram o Plano Estadual de Educação com as políticas de gênero e tiveram sua
participação frustrada com a votação da Assembléia Legislativa de Pernambuco.
A legítima preocupação dos movimentos sociais com a retirada da temática de
gênero e sexualidade na aprovação do Plano Estadual de Educação de Pernambuco
encontra-se fundamentada na função da escola como espaço de socialização e na
forma que muitos educadores lidam com tais questões, normalmente endossando os
estereótipos culturais de gênero e reproduzindo preconceitos.
Assim, as organizações de frente dos movimentos sociais mais emblemáticos de
atuação no estado de Pernambuco emitiram, coletivamente, uma Carta de Repúdio,
que considera um grave retrocesso a aprovação do Plano de Educação com a exclusão
dessas matérias. São elas: Associação Brasileira de Organizações em Defesa dos
Direitos e Bens Comuns (ABONG); Associação Nacional dos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente (ANCED); Associação Brasileira de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT); Movimento Nacional de Diretos
Humanos (MNDH); Articulação AIDS em Pernambuco; Fórum de Comunicação de
Pernambuco (FOPECOM); Fórum LGBT de Pernambuco; Fórum de Mulheres de
Pernambuco (FMPE) e Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS/PE.
Os movimentos sociais preocupam-se com as questões de escolarização a
medida em que, é no suprimento da escolaridade não obtida que atua os movimentos
sociais, se consolidando “como um processo educativo que traz intrínseco a
compreensão do aprender político, que restitui a humanização perdida pela ausência
de dignidade, de direitos e de cidadania” (LAGE, 2013, p. 29).
Portanto, não é possível pensar em uma escola como um ambiente promotor
de direitos e cidadania se as questões de gênero e sexualidade não forem
problematizadas e as violências advindas dessas temáticas enfrentadas.
O desenvolvimento de indivíduos educados e educadas sem a noção de
respeito à diversidade os/as afastam de uma convivência humana saudável neste
mundo complexo e multicultural e terminam por excluir a muitos/as sujeitos/as da
premissa básica de dignidade humana.
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CONCLUSÃO

Como sabemos, a proposta da educação deve estar fundacionada na liberdade
e construção de valores, eminentemente, democráticos e emancipatórios, embora isto
não seja consenso ante setores elitistas, conservadores e reacionários da sociedade.
A valorização da diversidade no espaço escolar, com a garantia de conteúdos
não discriminatórios e preconceituosos que fortaleçam esteriótipos e paradigmas nas
questões de gênero e sexualidade, apresenta-se como um caminho fundamental para
a presença e permanência dos alunos e das alunas, bem como representa uma atuação
direta de enfrentamento aos constrangimentos, opressões e exclusões perpetradas
cotidianamente nas escolas brasileiras e pernambucanas.
Por esta razão, para os movimentos sociais atuantes neste estado, a aprovação
do Plano Estadual de Ensino de Pernambuco com a exclusão total das políticas públicas
de gênero e sexualidade (entendidas como uma gama de ações públicas como
formação de profissionais da educação, inclusão curricular, elaboração de material
didático-pedagógico, atividades educativas, etc.) representa a grave desvinculação da
escola como espaço formador de cidadania que apenas pode ser promovido através do
diálogo de tais questões. Representa ainda, o quanto ela está cercada por valores
reacionários que disputam o tempo todo a hegemonia da ideologia conservadora
nesse campo social, uma vez que estão cientes do caráter transformador da educação
e do seu potencial cidadão.
No mais, apesar da aprovação do Plano Estadual de Educação de Pernambuco
ser um efetivo retrocesso à garantia de um ambiente escolar democrático, importa
ressaltar que acima da competência dos planos de educação, a Constituição Federal de
1988, os tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, além de outra série de
documentos como os Planos Nacionais da Mulher, LGBT, Direitos Humanos-3, entre
outros, preveem a garantia da igualdade de gênero nas políticas públicas em todos os
âmbitos da federação, o que provoca uma verdadeira tensão normativa no Estado
brasileiro e pode ajudar os movimentos sociais a fundamentarem sua luta política por
justiça social.
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Portanto, mesmo que este instrumento de planejamento educacional omita
questões desta ordem, ainda encontra-se subordinado às garantias constitucionais,
sendo plena responsabilidade do estado à garantia da igualdade de gênero nas
políticas voltadas a educação.
Por fim, uma das alternativas que também deve ser levada em consideração
encontra esperança na figura do/a professor/a, que através de sua autonomia
pedagógica e de sua atuação política e profissional em sala de aula, deve ser
emponderado/a a tratar de tais matérias de forma consciente e livre de preconceitos.
Sem falar nos/as inúmeros/as docentes-ativistas que atuam diariamente para a
construção de uma sociedade justa e democrática. Muitos cursos de formação inicial
de professores/as já trabalham consideravelmente teorias e estudos de gênero e
diversidade sexual, formando, assim, profissionais atualizados e comprometidos com
as agendas dos movimentos sociais.
Desta forma, a constituição de uma agenda social, política e educacional exige agora mais que nunca, tendo em vista a exclusão das questões de gênero e
sexualidade de alguns planos estaduais de educação - a participação intensa da
sociedade civil organizada, através dos movimentos sociais, a fim de exercer pressão
sobre os estados para o desempenho de ações que promovam uma educação ampla,
eficiente, participativa e não bancária, gratuita, socialmente laica, ao alcance a
todos/as e fundamentalmente democrática.
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NA TRILHA DO FEMINISMO: A LUTA DE D. ANTÔNIA DO
SOCORRO PELO DIREITO A EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE
NEGRA DE PARATIBE, JOÃO PESSOA - PB
COSTA, Iany Elizabeth – UFPB33

Resumo:
O presente artigo visa fazer uma breve abordagem sobre a figura de D. Antônia do
Socorro Silva Machado, mulher negra e quilombola, pioneira no processo de
escolarização básica da Comunidade Negra Quilombola de Paratibe, João Pessoa – PB,
localidade esquecida pelo Poder Público, onde atualmente ainda residem
remanescentes quilombolas em processo de demarcação territorial. Para isso,
lançaremos nossos olhares sobre as ações de D. Toinha na luta pelo direito a Educação
desta Comunidade Quilombola, utilizando os métodos da História Oral (Entrevistas) e
da produção bibliográfica sobre esta mulher, para trilhar os passos desta educadora na
busca por uma Educação de qualidade para seu povo.
Palavras-chave: Educação, Mulher, Negro.

ABSTRACT:
This article aims to make a short approach to the figure of D. Socorro Silva Machado
Antonia, black and maroon woman, a pioneer in basic schooling process of the
Community Black Quilombo of Paratibe, João Pessoa - PB, city forgotten by the
Government where currently still reside quilombo remnants in the territorial
demarcation process. For this, we will launch our eyes on the actions of D. Toinha in
the fight for the right to education of this Quilombo Community, using the methods of
oral history (interviews) and bibliographic production on this woman, to walk in the
footsteps of this educator in the search for a quality education for his people.
Keywords: Education, Women, Black.

Introdução
Na história da Educação brasileira as narrativas históricas mantiveram um
aspecto elitista de segregação racial e de gênero, negros cativos e mulheres
frequentemente estiveram à parte do processo educativo, tendo em vista que, no

33

Possui licenciatura em História pela UVA (2010), especialista em Educação Integral e Direitos
Humanos pela UFPB (2014), mestranda no Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos –
PPGDH/UFPB (2015). Email: ianyelizabeth@hotmail.com
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período Colonial a escolarização era oferecida pelos eclesiásticos em Seminários ou de
forma particular na modalidade de preceptores, atendendo a um determinado grupo
social á elite branca e masculina. A mulher cabia o âmbito familiar da casa e dos
afazeres domésticos, tendo quase ou nenhuma instrução, bem como aos cativos
negros era legado apenas a educação catequista para abranda-los e força-los a aceitar
o cativeiro compulsório, como aponta Marcílio (2005, p.3): Quando se deu a expulsão
dos jesuítas em 1759, a soma de alunos de todas as instituições jesuíticas não atingia
0,1% da população brasileira, pois, delas estando excluídas as mulheres (50% da
população).
O processo de ausência feminina na instrução brasileira coincide com o
processo histórico de construção do gênero no Brasil, no qual, as mulheres de
diferentes condições sociais estiveram enclausuradas na dicotomia: Casar/Procriar,
Objeto/Submissão. O corpo feminino deveria servir aos portugueses, miscigenando as
etnias, na maioria das vezes a força, fundamentado na representação do masculino
vigente na Europa do século XVI, no qual, foi dado ao homem o poder de submeter
outros grupos sociais, entre eles as mulheres, abstraindo para si o direito de vida e de
morte sobre sua família, escravos, agregados, etc. Segundo Ribeiro (2006, p.05): “Na
visão quinhentista da época, as portuguesas faziam parte do “Imbecilitus Sexus” uma
categoria que enquadrava crianças, mulheres e doentes mentais”.
Sendo assim, poucas mulheres tiveram o privilégio de obter instrução na
Colônia Portuguesa na América, algumas Senhoras de Engenho, no entanto, exerceram
função administrativa na ausência de seus maridos, mas de modo geral, não eram
vistas com bons olhos as mulheres que tinham instrução, por se perpetuar a ideia que
as mulheres tinham pouco juízo para as letras (RIBEIRO, 2006). Em Portugal a exclusão
feminina dos bancos escolares não era diferente: “não havia escolas para meninas,
apenas recolhimentos que visavam o ensino de afazeres domésticos” (RODRIGUES,
1962, p.18).
Mesmo com o advento do Império, com a promulgação da Constituição de
1824, a exclusão dos bancos escolares de mulheres e cativos continuarão sendo uma
constância, mesmo porque, se transitou a mudança do modelo governamental, mas
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não se modificou a estrutura patriarcal vigente, embora que no século XIX, as
mulheres das classes baixas e escravas de ganho, ocupavam vários postos de trabalho,
inclusive sendo senhoras de escravos, mesmo assim se encontravam as margens da
sociedade escravista sem ter seus direitos respeitados (DIAS, 1984).
Entretanto, com o passar das décadas já em finais do século XIX e inicio do
século XX, o cenário de segregação racial e de gênero no âmbito da Educação pública
no Brasil começa a mudar com a ampliação dos núcleos escolares possibilitando a
inserção de meninos e meninas negros (as) de diferentes condições jurídicas – livres,
libertos, forros – passando a marca uma presença importante nos bancos escolares,
segundo Cruz (2011-, p.29) analisando os grupos escolares de Campinas entre fins do
século XIX e inicio do XX notou-se: “no período de 1897 a 1925, [....], “a presença das
crianças negras em fotografias de turmas de alunos de diferentes grupos escolares e
em diferentes épocas”. Sabemos que o processo de inserção no âmbito educacional de
negros e mulheres foi desencadeado no Brasil de forma lenta, sendo exercido através
de constantes lutas de militantes feministas e da negritude pelo direito ao acesso e
permanência na escola travadas ao longo do século XX e que ainda repercutem no
debate da temática de gênero e da educação étnico-racial na escola.
É nesse contexto, que lançamos olhares sobre a figura de D. Antônia do
Socorro Silva Machado, uma mulher negra, vivendo em uma comunidade negra
chamada Paratibe, localizada na zona sul da capital paraibana João Pessoa,
desassistida do poder público, principia como pioneira em meados de 1950 o processo
de escolarização desta comunidade, contando apenas com recursos próprios e com a
pouca instrução que possuía. Nesse artigo, buscaremos destacar a D. Antônia na busca
pela sistematização do saber na Comunidade Negra de Paratibe, fazendo um
levantamento de dados bibliográficos sobre esta educadora, trazendo para a discursão
sua vivência e a importância de seus atos para o acesso a Educação da Comunidade
Negra de Paratibe, João Pessoa - PB.

D. Antônia do Socorro Silva Machado (1930-1992): Uma mulher á frente de
seu tempo.
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Para iniciarmos a reflexão sobre a importância de D. Antônia do Socorro para a
Comunidade Negra de Paratibe, utilizaremos dos princípios da Nova História, que a
partir da segunda metade do século XX, lança seus olhares para indivíduos antes
esquecidos das narrativas históricas positivistas, ou seja, da História Total ou História
dos Vencedores, passando a se preocupar com os registros históricos do povo:
operários, escravos, mulheres, crianças etc. Para Sharpe (1992, p.59) a Nova História,
convida os historiadores a uma história “vista de baixo” definindo-a como: “um meio
para reintegrar sua história aos grupos sociais que podem ter pensado tê-la perdido,
ou que nem tinham conhecimento da existência de sua história”.
Esse resgate dos sujeitos invisíveis para a sociedade branca e elitista
possibilitou a efervescência de trabalhos acadêmicos de historiadores, antropólogos,
sociólogos, educadores dentre outros, preocupados com o resgate da memória,
história e a cultura destes indivíduos, abrindo espaço para o debate sobre os direitos
das minorias no Brasil e no mundo. Nesse sentido, para nosso presente trabalho
vamos utilizar de registros documentais, bibliográficos e orais para buscar relatar as
vivências coletivas de D. Antônia em busca do direito á Educação.
Mas quem vem a ser D. Antônia (Toinha) fundadora da primeira escola da
região de Paratibe? Qual sua importância para a Comunidade Negra de Paratibe? A
resposta para essas perguntas começou a ser descortinada no processo de composição
dos documentos e registros para a presente pesquisa de Mestrado intitulado:
Comunidade Negra de Paratibe: Resignificação da Identidade Quilombola no Contexto
Escolar no Programa de Pós-Graduação em Cidadania, Políticas Públicas e Direitos
Humanos – PPGDH/UFPB, na qual objetivamos perceber a construção social da
identidade negra desta comunidade através da presente pesquisa nos deparando
assim com a importante figura de D. Antônia, sendo referencia constante nos relatos
das pessoas que vivem/convivem nesta comunidade. Mas quem era ela?
Dona Antônia do Socorro Silva Machado ou como era conhecida D. Toinha,
nasceu em 03 de março de 1930, no município de João Pessoa-PB, segundo Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação do Território da Comunidade Negra de Paratibe
- RTID (INCRA, 2012) era a sexta filha do segundo casamento de Olavo Pedro da Silva,
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filho de Graciliana Maria da Conceição (Dinda Memê) e Pedro Silva34 com Maria DaLuz
(Maria Gorda) em 1930. Dona Toinha sempre morou em Paratibe, seu pai seu Olavo
(1905-?)35 era uma referencia em Paratibe: “sua família teve muita influência sobre os
processos de uso, apropriação e negociação das terras. Nos anos 1950/60, era Olavo
um dos que organizava o espaço territorial” (Idem, 2012, p.21). Segundo Lima (2010)
Dona Antônia casou-se com Getúlio Machado da Silva, não tendo filhos, cuidou de oito
sobrinhos filhos de sua irmã Neusa, após a morte repentina desta, sua estatura física
era aproximadamente 1,60/1,65m de altura, pesando 85 quilos, era negra e tinha
orgulho de sua cor (ver: Anexo 1). Era muito querida por todos onde passava, de
acordo com sua sobrinha:
Minha tia era uma pessoa divertida, gostava de brincar, é, gostava de se
pintar, usava brinco, pulseira um lencinho na cabeça, ela dançava até com
os meninos aí, brincando quando era festa, era uma pessoa alegre ela.
(Idem, 2010, p.53).

O prestígio e as posses de seu pai possibilitaram a aquisição da instrução básica
para D. Antônia, como aponta Fonseca (2005) que era grande á presença de meninos e
meninas negras nas escolas de primeiras letras na segunda metade do século XIX, na
região das Minas Gerais, impulsionadas pela mobilidade social da dinâmica do ouro
que contribuíam na ascensão social de negros de diferentes condições jurídicas: livres,
libertos, forros, no qual possibilitou o acesso á Educação de seus filhos. Como notasse
o caso de D. Antônia que foi a única professora de Paratibe durante muito tempo, não
se tem informações do local onde ela estudou, mas segundo Lima (2010, p.55): “na sua
ficha individual de docente [..] cursara o 2ª grau completo – pedagógico - e outros
cursos extras, como de reciclagem e de treinamento para diretores”, além disso:
Tinha uma ascensão espiritual e social na comunidade muito grande, visto
que era uma das “donas do teuço” e organizava os festejos de São João
junto com Zefa Vaqueiro, e depois da morte de Zefa permaneceu com a
missão. Como professora era uma das únicas pessoas da comunidade a ter
salário, depois como diretora, tinha o poder de empregar pessoas, como fez

34

Um dos cinco ramos familiares do grupo de quilombolas que reivindicam o território ancestral de
Paratibe (Grifo nosso), Ver: RTID da Comunidade Negra de Paratibe – INCRA/2012.
35
Não foi possível precisar a data de morte de Olavo, foi encontrado o túmulo da família com fotos dele,
de Maria Gorda, Toinha, Neusa e outros familiares no Cemitério da Penha. (Idem, 2012, p.21).
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com seu marido, Getúlio, que ocupou o cargo de inspetor na Escola. (Idem,
2012, p.21).

Essa notoriedade social possibilitou D.Toinha inverter a situação escolar das
crianças, jovens e adultos desta comunidade, que viviam na década de 1950 longe da
escola, tendo em vista que, Paratibe naquela época: “Não tinha nada nem uma
escolinha. Como era não passava ônibus a gente ia a pé até a cidade. Ou então a gente
andava de cavalo ou de bicicleta [...] nem estrada era chamado de caminho” (Idem,
2010, p.60). Por isso, acreditamos que a dificuldade de acesso às escolas na cidade
tenha levado a D. Antônia á inicia um trabalho de alfabetização local em uma escolinha
particular no quintal de sua casa, conhecida como “escola de D. Antônia”, veremos o
legado dessa escola no segundo momento deste artigo. Ainda em Lima (Idem, 2010,
p.54) com a Gestora-Geral parceira de trabalho menciona que Dona Antônia:
Era uma mulher sensível, amantíssima dos sobrinhos, da família, muito
respeitada na comunidade. Ela se doava por inteiro não só nessa escola, aos
pais dos alunos, do alunado. Quando muitas vezes dependia da venda de
frutas periódicas, ela cedia o sitio dela, enorme, de caju, para eles tirarem e
venderem na feira livre.

Podemos perceber a partir da consulta as publicações referentes à D. Antônia
que esta era já na década de 1950 a maior proprietária de terra na localidade de
Paratibe, sendo, ela responsável por gerenciar a vida cotidiana das famílias,
contribuindo em três frentes importantes: a escolarização, a geração de renda e a
fé/lazer. Estando presente em todos os momentos sempre gentil e generosa, segundo
outra professora que trabalhou com ela, informava que “ela era dona de quase toda a
Paratibe” (Idem, 2010, p.54). Gostava muito de festas, “se alguém chegava à escola,
podia ser de diretor a auxiliar de serviço, ela tinha uma música para recebe-los” De
acordo com outra professora da escola (Idem, 2010, p.54).
A generosidade e o trabalho voltado para a Comunidade Negra de Paratibe
será um fato marcante dentro das leituras realizadas para esse trabalho, sendo, a
figura de D. Antônia muito referenciada de forma positiva dentro da comunidade e
dentro da escola que ela fundou, como uma pessoa que trabalhavam pelo bem esta de
todos, tanto que sua morte corrida em 26 de setembro de 1992, vítima de câncer,
segundo a Gestora-Geral: “Causou grande comoção aqui em Paratibe, saíram daqui
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dois ônibus lotados para ver o enterro no túmulo de seus familiares no Cemitério da
Penha, até hoje sua falta é sentida, porque ela cuidava de tudo aqui na escola e
também fazia a ponte com a comunidade” (ARQUIVO, 2013).
Da escolinha de D. Toinha á Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia
do Socorro Silva Machado.
Como mencionado D. Antônia do Socorro, inicia na década de 1950 uma
escolinha nos fundos de sua casa, com o objetivo de alfabetizar crianças, jovens e
adultos, principiando sua atividade como professora, sendo durante muito tempo a
única atuando nessa localidade, as estradas que davam acesso á Paratibe, segundo
depoimento do viúvo de D. Antônia:
Era um caminho que não passava carro. Quando deu uma chuvada
[chuvarada] muito grande, lá em Oitizeiro, tapou e o caminho pro Oitizeiro
e, aqui pra ir pra praia não passava mais, porque o cemitério deu muita
água. Depois não podia passar com carro. Ai o prefeito veio falar comigo pra
eu deixar abrir essa estrada daqui de Paratibe para Muçumagro e eu disse
pode mandar abrir. Lima (Idem, 2010, p.60)

Podemos perceber com esse relato que a região de Paratibe, era caracterizada
como rural distante do centro urbano de João Pessoa, de difícil acesso, onde o
deslocamento dos estudantes para a escola mais próxima necessitava de uma longa
caminhada á pé, de carroça ou bicicleta, Paratibe era “um local cheio de árvores, era
mais família que morava nas localidades, era sítio” conforme expôs um sobrinho da
mesma (Idem, 2010, p.60), dando assim, para compreender a necessidade de uma
escola na localidade.
A escola que D. Antônia fundou funcionava no primeiro momento nos fundos
da sua casa no sítio Paratibe, segundo Cavalcante & Crispim (2011, p.06) em entrevista
com uma ex-aluna de D. Antônia sobre o espaço da escola como era, foi mencionado
tendo: “uma sala de aula, uma casinha mesmo, os tambores era banco, não era
cadeira, nessa época era uma professora, uma excelente professora estudei com ela
até a 4ª série”. Esta professora era D. Antônia que segundo Lima (2010, p.55) em
entrevista com o sobrinho dela, ela começou a ensinar:
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Uma escola, em sua própria casa, era uma escolinha muito bem pequena,
que foi, que se localizava, na Portela, ela começou com uma escolinha
particular, ela ensinava não tinha ninguém, nada, para ajuda-la. Era
frequentada pelo povo da comunidade, que era muito pouca gente, porque
a comunidade era pequena, a Portela, ainda existe o terreno que pertence
ainda a ela. (LIMA, idem, p.55).

Na escola de primeira fase de D. Antônia os alunos estudavam no modelo
multiseriado, ou seja, diferentes faixas etárias e níveis escolas juntos na mesma classe,
realidade encontrada ainda hoje em escolas do campo36, ainda segundo Lima (2010) a
escolinha de D. Antônia tem um grande crescimento entre as décadas de 1950 – 1970,
tornando o espaço oferecido em sua propriedade pequeno, pois, tudo que ali havia
tinha sido conseguido por meio de doações ou por solicitação de D. Antônia á
prefeitura de João Pessoa e ao Governo do Estado, nas suas respectivas secretarias da
Educação, como cita Cavalcanti & Crispim (2011, p.08) em depoimento tomado á uma
ex-aluna:
Os materiais eram livros de geografia, matemática, português e aquelas
cartilhas de ABC. Muitos eram doações que ela conseguia com o governo.
Tinha quadro, giz, a gente escrevia no quadro, respondia o que ela
perguntava no quadro.

Houve assim á necessidade de ampliação da escola, devido ao processo de
crescimento da população em torno da Comunidade Negra de Paratibe, segundo o
RTID (Idem, p.27):
O período de 1970-1990 é de grande interesse para nossa pesquisa, pois, foi
nesse momento que ocorreu o primeiro movimento forte de urbanização da
região onde está localizada a comunidade de Paratibe, vindo por dentro das
entranhas da cidade.

Essa urbanização trouxe consigo o aumento da procura por Educação em
Paratibe, por isso, o processo de transição da escolinha de D. Antônia, para a
municipalização segundo entrevista com a Gestora-Geral da escola aconteceu a partir
de:
Uma série de negociações entre a família de D. Antônia, grande proprietária
de terra em Paratibe e a família de Domingos José da Paixão grande
36

Ver: Passo-a-passo para a adesão ao programa escola ativa – MEC – Plano Nacional de
Desenvolvimento
da
Educação
–
disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/manuaadesao_escolaativa.pdf. Acesso: 02/11/2014.
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proprietário de Muçumagro, ambas as famílias eram grandes latifundiárias
da região. No inicio seu Domingos da paixão queria a escola no lado de
Muçumagro, mas D. Antônia reivindicava que deveria ser em Paratibe, pois,
ali não existia nenhuma escola pública, em consenso entre as duas famílias,
a escola municipal de nível fundamental ficou em Paratibe, sendo prometida
a construção de uma em nível médio em Muçumagro. (ARQUIVO, 2013).

Sendo assim, conforme Lima (2010) D. Antônia do Socorro doa um grande
terreno que pertencia á ela para a Prefeitura Municipal de João Pessoa a fim de
construir a primeira escola pública em Paratibe, a idealizada por D. Antônia é
inaugurada no ano de 1972, como o nome de Grupo Escolar Municipal José Peregrino
de Carvalho, no Governo Estadual de Ernani Sátyro (1971-1975), sendo obra da Gestão
Municipal do prefeito Dorgival Terceiro Neto (1971-1974), contanto inicialmente com
quatro salas respectivamente: Uma diretoria, uma cantina e mais duas para aulas.
Como podemos ver abaixo, com as seguintes placas a primeira de fundação do grupo
escolar no ano de 1972 e a segunda de reforma da escola ocorrida em 1991. (Ver
anexos 2 e 3).
Dona Antônia nessa escola exercia muitas funções, conforme aponta Lima
(2010, p.53): “consta que ela tinha a função de secretária e o cargo de Diretora [...] foi
nomeada, no início, para exercer o cargo de secretária, com o número de matrícula
0038 [..] admitida em 04 de março de 1954”. Segundo a Gestora-Geral: “D. Antônia
fazia tudo nesta escola, resolvia tudo, sabia lidar com todo mundo como ninguém, era
muito ativa e determinada” (ARQUIVO, 2013). Provavelmente o vinculo com a
prefeitura de João Pessoa, possibilitou a manutenção das doações de material escolar
que ela recebia para sua escolinha e estreitou o laço para a realização do seu grande
sonho uma escola para a Comunidade de Paratibe. Sendo ela diretora deste núcleo
escolar entre 1972 até sua morte em 1992.
Após sua morte em 1992, o Grupo Escolar José Peregrino de Carvalho, passou
por muitas modificações estruturais, de gestão e também ocorreu a mudança do nome
da escola, pleiteada pela Comunidade Escolar de Paratibe e pela família de D. Antônia,
foi requerido da Prefeitura a mudança do nome da escola para EMEF Antônia do
Socorro Silva Machado em homenagem a sua fundadora e benfeitora, conforme
aponta a atual Gestora-Geral:
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A prefeitura só mudou o nome da escola, porque, nós da escola e a
comunidade fizemos pressão, o busto que temos em frente a nossa escola
foi o viúvo de D. Antônia que mandou fazer e mandou colocar, não houver
nenhuma manifestação de pesar da prefeitura em virtude da morte dela,
muita falta de respeito. (ARQUIVO, 2015).

Atualmente a escola atende á alunos provenientes do Sítio Paratibe
(Comunidade Quilombola) na faixa de 300 alunos distribuídos do 1ª ano até o 5ª ano,
conforme relação de alunos quilombolas realizado pela escola sobre o montante de
matriculado no ano de 2015, cedido para cópia pela atual gestão, além de alunos dos
outros seis bairros Sítio Muçumagro, Praia do Sol, Barra de Gramame, Nova
Mangabeira, Parque do Sol, Conjunto Sonho Meu, contabilizando no ano de 2015 1500
alunos nos três turnos: Manhã, Tarde e Noite e nos três seguimentos educacionais
oferecidos: Fundamental I, Fundamental II e a EJA Alfabetização, Ciclo I, II, III e IV. a
fachada da escola encontra-se assim atualmente (Ver anexo 4).
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro Silva Machado
conta atualmente com uma estrutura de 15 salas de aulas, 2 salas do Programa Mais
Educação (sendo uma a Rádio Escolar), 1 secretaria, 1 sala da Direção, 1 sala dos
professores, 1 Almoxarifado, 4 banheiros, 1 sala da Computação, 1 Biblioteca, 1
Cantina com refeitório coberto, 1 Quadra Poliesportiva (que serve de local para as
culminâncias da escola), um estacionamento, bem diferente da “escola de D. Antônia”
e do Grupo Escolar Municipal José Peregrino de Carvalho, tudo isso, sendo obras
realizadas após a morte de D. Antônia, o importante de tudo isso é destacar que as
ações em prol da inserção da Educação Básica na localidade de Paratibe, foram
empreendidas por essa senhora, fruto do esforço individual de resistir ao abandono do
poder público, desempenhando o papel que deveria ser exercido por ele, com isso, a
figura de D. Antônia e seu legado, precisa ser revisto, valorizado e pesquisado como
exemplo de resistência e luta pela educação de seu povo.
CONSIDERAÇÕES
Ao longo da pesquisa, podemos constatar que o processo de inserção da
educação escolar na Comunidade Negra de Paratibe, por intermédio de Dona Antônia
do Socorro, se deu de forma muito particular, partindo da força de vontade desta
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mulher em realizar com recursos próprios o que o Estado de fato negava a
comunidade, fazer esse apanhado histórico sobre suas ações em prol do direito de
estudar desta comunidade, nos fez perceber a força e o valor desta senhora, uma
mulher a frente do seu tempo, que não se deixou abater pelas adversidades que o
sistema lhe impunha, lutando até seus últimos dias de vida por uma educação de
qualidade para sua gente.
Com isso, a EMEF Antônia do Socorro Silva Machado, é um forte exemplo da
luta popular dos negros pelo direito ao acesso e permanência na escola, sendo a escola
que ela fundou considerada nos dias atuais com escola quilombola e também
conhecida por buscar a realização de ações antirracistas dentro de suas práticas
educativas, sempre em dialogo com esse passado como podemos observar no
levantamento bibliográfico realizado e nas entrevistas apresentadas que dialogam com
a figura de D. Antônia como pioneira na educação popular dessa comunidade e como
grande incentivadora/benfeitora dos avanços sociais naquela comunidade, uma
mulher que merece admiração, sendo um exemplo para todos os que lutam por uma
educação de qualidade no Brasil.
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ANEXOS
Anexo 1 Reprodução da foto de D. Antônia do Socorro, disponível na Secretaria da EMEF Antônia
do Socorro Silva Machado. Acervo: EMEF Antônia do Socorro Silva Machado. Acesso em: 13/07/13.

Anexo 2 Placa de Fundação do Grupo Escola Municipal José Peregrino de Carvalho - 1972.
Arquivo EMEF Antônia do Socorro Silva Machado. Acesso em: 13/07/13.
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Anexo 3 Placa de Ampliação e Reforma do Grupo Escola Municipal José Peregrino de Carvalho 1991. Arquivo EMEF Antônia do Socorro Silva Machado. Acesso em: 13/07/13.

Anexo 4 Fachada da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, Bairro de Paratibe, João
Pessoa – PB, fonte: Arquivo Pessoal, 2015.
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O DISCURSO DA NATURALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE
GÊNERO PRESENTE NOS PCN PARA A ORIENTAÇÃO
SEXUAL
NATIVIDADE, Simone 37
OLIVEIRA, Ericka Marcelle Barbosa de 38
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo identificar e analisar a abordagem da temática das
Relações de gênero no documento Parâmetros Curriculares Nacionais para a
Orientação Sexual (PCN) no contexto das reformas das políticas educacionais da
década de 1990. Nesse sentido, o estudo está ancorado nos pressupostos teóricos
metodológicos da Análise do Discurso doravante AD, de linha Francesa,
especificamente, a de corrente Pecheuxtiana que se assenta nos conceitos nucleares
de discurso, ideologia e sujeito. No campo da AD adotamos as obras de (FLORÊNCIO,
2009), (ORLANDI, 1995), (PÊCHEUX [1975], 1995) dentre outros. O trabalho contempla
dentre as inúmeras categorias analíticas da AD, a Formação Discursiva- FD, a Formação
Ideológica- FI, Pré-construídos, Memória Discursiva, Silenciamento, e as Condições de
Produção- CP para analisar algumas sequências discursivas que evidenciam a
naturalização da diferenciação entre meninos e meninas expressas no texto dos PCN
para a Orientação Sexual. A materialidade discursiva selecionada demonstra que a
incorporação da problemática de gênero relacionada à orientação sexual silencia o
debate a respeito de como as desigualdades entre os gêneros são produzidas no
interior da sociedade e na escola. É deixado de lado o sentido da luta por igualdade de
direitos entre homens e mulheres, apontando uma visão essencialista sobre a
dicotomia entre o masculino e o feminino, esta que é produzida historicamente.
Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais; Discurso; Relações de Gênero.

ABSTRACT
This study aims to identify and analyze the approach the theme of gender relations in
the National Curriculum Parameters document for Sexual Orientation (NCP) in the
context of reforms of the educational policies of the 1990s that sense, the study is
anchored on the assumptions methodological theorists of Discourse Analysis AD, the
French line, specifically, the Pecheuxtiana chain that is based on the core concepts of
discourse, ideology and subject. We have adopted the works of (FLORÊNCIO, 2009),
37

(Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Alagoas, Grupo de estudos em
Discurso e Ontologia – GEDON; Grupo de Estudos e Investigação GEI- Rede Latino-americana de Estudos
Epistemológicos em Política Educativa – RELEPE. Maceió/AL, Brasil, sysyufal_sp@hotmal.com).
38
(Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Alagoas, Grupo de Pesquisa
Educação Infantil e Desenvolvimento Humano, Maceió/AL, Brasil, erickamarcelle2@yahoo.com.br).
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(ORLANDI, 1995), (PÊCHEUX [1975], 1995) among others. The work includes among the
many analytical categories of AD, FD Discursiva- Training, Training ideologically FI, prebuilt, Discourse Memory, Silence, and the Conditions of Production Courses CP to
examine some discursive sequences that show the naturalization of differentiation
between boys and girls expressed in the text of the NCP to Sexual Orientation. The
selected discursive materiality shows that the incorporation of gender issues related to
sexual orientation silence the debate about how gender inequalities are produced
within society and at school. It set aside the meaning of the struggle for equal rights
between men and women, pointing an essentialist view of the dichotomy between
masculine and feminine, this is historically produced
Key Words: National Curriculum Standards; Speech; Gender Relations.

INTRODUÇÃO

O presente estudo trata-se de uma produção resultante de reflexões teóricasmetodológicas ancoradas nos pressupostos da Análise do Discurso doravante AD, de
linha Francesa, especificamente a de corrente Pecheuxtiana que se assenta nos
conceitos nucleares de discurso, ideologia e sujeito. O objetivo do trabalho é tecer
uma análise sobre como é abordado o discurso das relações de gênero nos Parâmetros
Curriculares Nacionais para educação (PCN), documento produzido no contexto das
reformas das políticas públicas do sistema educacional do Brasil na década de 1990.
Aqui serão utilizados para análise os PCN para a Orientação Sexual, publicado no ano
de 1997, pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996.
Num primeiro momento, é importante destacar a perspectiva que a Análise do
Discurso assume para entender o discurso a partir das contradições sociais que fazem
possível sua objetivação. Fundada por Michel Pêcheux na década de 60, e
fundamentada na perspectiva do materialismo histórico dialético39, surge no Brasil a
partir dos trabalhos pioneiros de Orlandi na década de 80, assim como nos aponta
Cavalcante (2007) a AD:
[..] entende o discurso não como uma construção independente das
relações sociais, mas, ao contrário, o fazer discursivo é, como já foi dito
39

A Análise do discurso faz parte da tríplice aliança entre a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise.
Releitura de Saussure, Marx e Lacan.
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reiteradas vezes, uma práxis humana que só pode ser compreendida a partir
do entendimento das contradições sociais que possibilitaram sua
objetivação. Assim, a produção de sentido não se dá a partir de arranjos
sintáticos, mas se constrói socialmente num processo que envolve a língua o
sujeito e a história. (CAVALCANTE, 2007, p. 3).

O discurso é, então, o lugar onde se dá a produção de sentidos. Assim sendo, o
discurso é resultado de posições ideológicas, pois “sua produção requer um sujeito
socialmente situado; e é este lugar que define uma posição ideológica e aponta como
o sujeito participa da produção de uma sociedade” (FLORÊNCIO, et. al., 2009, p. 64).
Seguindo este entendimento sobre a Análise do Discurso, uma teoria crítica da
linguagem, serão consideradas algumas categorias analíticas já mencionadas
anteriormente para analisar algumas sequências discursivas sobre a naturalização da
diferenciação de gênero expressa no texto dos PCN para a Orientação Sexual.
Para análise dos sentidos produzidos nos discursos do referido documento,
assim como é tarefa inicial da AD, será situado o que é dito identificando as condições
sócio-históricas em que o discurso foi produzido.

A inserção da temática de gênero nas políticas educacionais - condições amplas e
estritas

As questões voltadas à temática das relações de gênero ganham destaque na
segunda metade do século XX, a partir dos estudos de gênero ligados ao movimento
feminista contemporâneo, o que acarreta a partir da década de 1960 na emergência
de um contexto específico de construções propriamente teóricas nas academias. É a
partir de estudos de feministas anglo-saxãs que o termo gender passa a ser utilizado
como distinto de sex, problematizando o conceito de gênero e se contrapondo a
argumentos que colocam mulheres e homens como biologicamente distintos para
justificar a desigualdade social (LOURO, 2011).
É pertinente destacar que as condições de produção ampla são identificadas
em âmbito mundial, tendo como ponto de partida o contexto histórico. Conforme
afirma Florêncio,
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[...] os sujeitos do discurso interagem na constituição das relações
discursivas, trazendo elementos que derivam da história da sociedade e de
suas contradições ideológicas, para a produção dos efeitos de sentido que
se mostram na materialidade discursiva e se articulam teoricamente com o
conceito de formação discursiva (FLORENCIO, 2007, p.38).

Logo, as condições de produção estão conectadas a conjuntura histórica
permeada pelas contradições ideológicas presentes nas materialidades discursivas. A
conjuntura política e social da época estava marcada pelas ideologias da Guerra Fria.
Durante a guerra têm-se a reorganização em nível global dos programas voltados à
educação. Destacam-se as ideologias comunistas e capitalistas presentes nos países
herdeiros ainda dos efeitos da Segunda Guerra Mundial.
Nesse contexto, novas tendências culturais emergem com efervescência a
partir das lutas políticas dos movimentos sociais. O movimento estudantil, o
movimento negro, o movimento de mulheres e o movimento hippie questionam e
problematizam o paradigma social vigente na segunda metade do século XX, que
estava ancorado em concepções que tinham por referência o padrão caucasiano, ou
branco europeu, heterossexual e, sobretudo, masculino, que excluíam aqueles que
estavam à margem de tais padronizações.
Orlandi aponta:
No modo como o político se simbolizava nos anos 60 há todo um possível
dizer da sociedade, da cultura que coloca os sujeitos em medida de uma
transformação histórica e social de grande dimensão. Essa possibilidade
eclode nos movimentos de 68 tendo a palavra liberdade [grifo do autor]
como carro chefe. No mundo todo há manifestações de rua em que uma
discursividade candente trabalha os muitos sentidos postos na reivindicação
das liberdades concretas necessárias à sociedade em suas novas possíveis
formas (ORLANDI,1999, p. 62).

A partir dos anos 70, os movimentos sociais de mulheres, negro, estudantil, de
gays e lésbicas, bem como os de direitos humanos, buscam a afirmação de suas
identidades, se mobilizam pela conquista de creches, pela igualdade de gênero, contra
o custo de vida e por maior abertura política durante o processo de redemocratização
do Brasil. Dessa forma, percebe-se que as condições de produção estritas se efetuam
em âmbito nacional/local, influenciadas pela conjuntura mundial.
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No cenário mundial estabelece-se um marco do período histórico, uma “virada
cultural ocidental”, no qual os movimentos sociais das décadas de 1960 e 1970
contribuem fortemente para a mudança de paradigmas sociais, políticos e
educacionais em diversos países.
As lutas do movimento de mulheres foram marco para mudanças estruturais
também nas formas de atendimento infantil e em defesa das creches no século XX,
principalmente após a Guerra fria. Em diversas partes do mundo tinha-se notícias da
disseminação de reivindicações femininas em busca de sua participação no mundo do
trabalho. Para tanto, era preciso mudanças de concepções sobre a responsabilidade
pela educação e cuidado da criança pequena, a delimitação do papel do Estado na
promoção do atendimento da primeira infância e a reorganização dos papeis familiares
para que as mulheres pudessem se inserir na vida social de maneira mais ampla.
Em 1989, após a adoção da convenção dos Direitos da Criança pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, o Conselho Executivo do Fundo para as Nações Unidas
(UNICEF) elegeu a “menina” (girl child) como foco de suas prioridades. Como aponta
Rosemberg (2001), o documento The Girl Child: An Investment in the Future, publicado
pela primeira vez em 1990, parece constituir o ponto de partida para as discussões de
gênero nas políticas educacionais. O título já denota a concepção de criança
subjacente: o(a) adulto(a) que será (ROSEMBERG, 2001, p. 516).
Cabe destacar que as reformas iniciadas no âmbito do sistema educacional
brasileiro situam-se no modelo das políticas sociais neoliberais assumidas por vários
países, dentre eles os da América Latina, sendo desenvolvido até os dias atuais. Na
década de 1990, as parcerias público-privado configuram as políticas sociais
implementadas no Brasil, mas de forma diferente do que era praticado durante o
Estado do bem-estar social. Pretende-se um ajuste estrutural dos países ao comando
do mercado, em detrimento do governo de Estado, sobretudo no campo da educação.
A inclusão da perspectiva de gênero nas políticas públicas de formação de
professores/as no contexto das reformas educacionais ocorridas no Brasil nos anos
1990 passam a refletir as reivindicações postas pela sociedade e afirmadas nos
encontros dos organismos multilaterais. No entanto, o enfoque das questões de
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gênero nas políticas educacionais é superficial e restritivo. A exemplo dos PCN, as
relações de gênero são restritas a um eixo dentro do tema transversal “Orientação
Sexual”, relacionando o gênero à sexualidade, à discussão sobre corpo e prevenção de
doenças, não perpassando os demais temas transversais.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Orientação Sexual são lançados no
ano de 1997, após a aprovação da Lei de Diretrizes Bases da Educação 9.394/96 (LDB)
em 1996. O documento se constitui numa proposta de reorientação dos currículos
escolares proposta pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da
Educação e do Desporto.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de se
construir uma referência curricular nacional para o ensino fundamental que
possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes
estados e municípios brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas
salas de aula (BRASIL, 1998, p. 9).

A sessão “Justificativa” dos PCN para a Orientação Sexual aponta:
A discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo das
escolas de primeiro e segundo graus tem se intensificado a partir da década
de 70, por ser considerada importante na formação global do indivíduo.
Com diferentes enfoques e ênfases há registros de discussões e de trabalhos
em escolas desde a década de 20. A retomada contemporânea dessa
questão deu-se juntamente com os movimentos sociais que se propunham,
com a abertura política, a repensar sobre o papel da escola e dos conteúdos
por ela trabalhados. Mesmo assim não foram muitas as iniciativas tanto na
rede pública como na rede privada de ensino (BRASIL, 1997, p. 77).

Em nenhum ponto da justificativa do referido PCN é abordada a perspectiva de
gênero. O documento aponta a discussão da temática em um eixo específico,
denominado de “Relações de gênero”, que constitui a segunda parte do documento.
Destaca-se ainda que os Parâmetros deixaram de fora o debate das relações de
gênero para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental e a Educação Infantil, sendo
tratado apenas no tema transversal “Orientação Sexual” para o terceiro e quarto ciclo
do ensino fundamental.

Percursos da análise
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A materialidade discursiva selecionada para análise foi o segundo eixo dos
Parâmetros Curriculares Nacionais para a Orientação Sexual, intitulado “Relações de
gênero”. Assim como aponta Cavalcante (2007), será feita a intervenção no texto por
meio da realização de recortes, que seriam fragmentos a serem analisados e que
podem englobar duas ou mais orações, ou até mesmo todo um parágrafo.
Nos PCN para a Orientação Sexual, a sessão “Relações de gênero” inicia-se com
as seguintes sequências discursivas:
Desde muito cedo, são transmitidos padrões de comportamento
diferenciados para homens e mulheres. O conceito de gênero diz respeito
ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da
diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo
anatômico, no conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções
de “masculino” e “feminino” como construção social. O uso desse conceito
permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela
grande diferença existente entre os comportamentos e lugares ocupados
por homens e mulheres na sociedade (PCN, p.99).

Esta passagem do texto permite compreender que a diferenciação entre os
gêneros é um constructo histórico que permite abandonar a abordagem de que a
biologia é responsável pela construção dessas diferenças. Analisando mais
profundamente o texto é possível identificar que tal conceito de gênero incorporado
nos PCN coloca a educação na “condição de estratégia fundamental para a redução de
desigualdades econômicas e sociais nacionais e internacionais” (ROSEMBERG, 2001, p.
515).
Cabe destacar ainda que a referência à inclusão da perspectiva de gênero nos
currículos está atrelada e restrita ao tópico “Orientação Sexual” dos Parâmetros
Curriculares Nacionais. A discussão deveria perpassar todos os temas transversais e
não apenas os ligados à sexualidade, temática esta que aparece nos PCN relacionada à
saúde e à prevenção de doenças.

Sequências Discursivas

Neste tópico serão destacadas e analisadas as concepções sobre as relações de
gênero que são consideradas nos PCN. O objeto de análise serão cinco sequências
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discursivas (SD), apresentadas a seguir, traduzindo “os pontos de vista do enunciante
frente ao tema proposto” (CAVALCANTE, 2007).
SD1: Ao se observar o comportamento diferenciado dos alunos dos
primeiros ciclos, veem-se inúmeras situações que dizem respeito à questão
dos gêneros.
SD2: No primeiro ciclo, geralmente ocorre o agrupamento espontâneo das
crianças por sexo, sendo mais dificultado o relacionamento entre meninos
e meninas.
SD3: Esse movimento pode e deve ser respeitado, desde que não implique
a desvalorização do outro.
SD4: [...] Vêem-se então os “clubes do bolinha” ou “da luluzinha” e também
as amizades exclusivas entre pares.
SD5: Já no segundo ciclo costuma haver, espontaneamente também, uma
aproximação entre eles, revelando-se mais claramente a curiosidade pelas
diferenças (BRASIL, 1997, p.99).

O termo “alunos,” um substantivo destacado na SD1, tem sua forma de escrita
no masculino genérico. O substantivo destacado apresenta, gramaticalmente,
característica biforme, ou seja, pode ser escrito tanto no masculino quanto no
feminino. No entanto, a opção em adotar o masculino genérico para se referir a
estudantes de diferentes gêneros aponta, de forma sutil nos PCN, uma limitação na
expansão da perspectiva da igualdade de gênero, pois toma o masculino como
referência para designar um coletivo de pessoas. Em se tratando da discussão da
igualdade de gênero, a adoção de um termo no masculino e no feminino deve ser
considerada.
A SD2 apresenta o trecho “geralmente ocorre o agrupamento espontâneo das
crianças por sexo, sendo mais dificultado o relacionamento entre meninos e
meninas”. Notamos aí, inicialmente, uma concepção naturalizada de comportamento
através do adjetivo “espontâneo” para se referir ao agrupamento das crianças
diferenciado por sexo. Essa sequência discursiva contradiz a ideia inicial proposta nos
PCN, apresentada aqui no início do texto no trecho “O uso desse conceito permite
abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença
existente entre os comportamentos e lugares ocupados por homens e mulheres na
sociedade”.
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Ainda sobre a SD2, é possível identificar um Silenciamento, quando não é
considerado no discurso que a separação entre meninos e meninas não é espontânea,
mas sim uma pratica estimulada nos espaços sociais da família e também da escola
desde os anos iniciais da educação básica, perpassando as séries subsequentes à
Educação Infantil.
Este silenciamento é ideológico, assim como aponta Cavalcante:
Numa sociedade em que se verificam permanentes conflitos entre classes e
grupos, a luta pelo silenciamento/manutenção ou construção de sistemas
de referência ideológicos torna-se importante porque decide a orientação
de condutas e de possíveis representações de mundo (CAVALCANTE, 2002,
p. 155).

No trecho em questão temos uma Formação Ideológica (PECHEUX, 1995), que
aponta para o sentido da identificação de meninos e meninas apenas com pessoas
correspondentes ao seu gênero, como se isso fosse natural e não fonte de
contradições trabalhadas nas práticas sociais e construções históricas de segregação
entre os gêneros.
Nesse sentido, em relação à formação ideológica- FI - reforça Pêcheux (1995):
A FI surge [...] a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada,
determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e deve
ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um
panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.) (PECHEUX, 1995, 160).

Considerando a formação ideológica, Junior (2013, p. 2), apoiado em Althusser
(1970), compreende que a ideologia estabelece inconscientemente não somente as
formas com as quais os sujeitos vivem em sociedade (imaginário), como também
estabelecem as posições em que os sujeitos devem assumir nas relações sociais
(simbólico). Dessa maneira, as relações sociais se constituem por disputas de poder
que posicionam os sujeitos de forma desigual. Para a autora, o controle social se
institui por meio da ideologia, para garantir a reprodução das relações de dominação
que acabam se perpetuando hegemonicamente na sociedade. Deste modo, os sujeitos
que nascem em uma sociedade capitalista estão em um contexto ideológico no qual se
identificam com ele, pois desde criança incorporam qual lugar devem ocupar nas
relações sociais (JUNIOR, 2013, p. 2).
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Nesse sentido, a partir da formação ideológica têm-se as formações discursivas.
Ou seja, os discursos passam a ser governados por formações ideológicas. Assim,
temos dentro desse conjunto a formação discursiva – FD, discursivizada dentro do
documento dos PCN, trazendo no texto elementos contraditórios em relação às
conquistas realizadas historicamente.
O silenciamento é identificado também na SD3, no trecho “Esse movimento
pode e deve ser respeitado”. Se as desigualdades sociais ente homens e mulheres
residem, dentre outros aspectos, na classificação dos espaços como apropriados a um
determinado gênero, algumas vezes em detrimento de outro, como o movimento de
separação em grupos de meninas e grupos de meninos pode não implicar na
desvalorização do outro, uma vez que quem é alheio às identificações de um
determinado grupo não pode pertencer a ele?
Orlandi (1995, p. 75) destaca que existe uma “política do silêncio”, e que esta
“[...] se define pelo fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros
sentidos possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada”. Para o autor, a
política do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não é dito.
Em continuação ao parágrafo em que são identificadas as sequências
discursivas 1, 2 e 3, em referência ao agrupamento das crianças determinado
essencialmente pela diferença entre os sexos, têm-se as seguintes sequências
discursivas: SD4: [...] Vêem-se então os “clubes do bolinha” ou “da luluzinha” e
também as amizades exclusivas entre pares.
A utilização dos pré-construídos “clube do bolinha” e “clube da luluzinha” no
trecho da SD4 remonta o discurso da naturalização da separação espontânea em
grupos de meninas e de meninos.
Os pré-construídos surgem a partir da memória discursiva, a memória seria
“[...] uma oscilação entre o histórico e o linguístico. Através das retomadas e das
paráfrases, produz-se na memória um jogo de força simbólica que constitui uma
questão social” (PÊCHEUX, 2010, p.8).
Diante disso, a memória discursiva de “clube do bolinha” e “clube da luluzinha”
ecoam historicamente gerando efeitos de sentido que passam a ser naturalizados.
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Há o silenciamento quando os PCN deixam de abordar que é preciso atuar na
desconstrução desses espaços generificados para que meninos e meninas convivam e
partilhem experiências juntos, e não separados por afinidades típicas da idade e do
sexo, já que a sociedade é composta de sujeitos de variadas idades, etnias, gênero, e é
para a convivência em sociedade que a escola se propõe a educar.
Na SD5: Já no segundo ciclo costuma haver, espontaneamente também, uma
aproximação entre eles, revelando-se mais claramente a curiosidade pelas
diferenças, o trecho destacado refere-se à aproximação entre os “clubes” de meninos
e meninas. O trecho “Já no segundo ciclo” confere um sentido de diferenciação,
demonstrando que no segundo ciclo (provavelmente do Ensino Fundamental) as
crianças tendem a se aproximar independente do gênero, como se isso não ocorresse
na Educação Infantil. Novamente o sentido de naturalização aparece para justificar a
aproximação entre meninos e meninas, quando é utilizada a expressão
“espontaneamente também”. O sentido dessa sequência discursiva aponta ainda que
as crianças de gêneros diferentes só se aproximariam porque possuem curiosidade
pelas diferenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que os Parâmetros Curriculares Nacionais, com destaque para o
tema Orientação Sexual, foram elaborados no contexto das reformas neoliberais para
a educação brasileira, o documento visou incorporar as demandas dessa política de
reforma, mas sem um aprofundamento no tema das relações de gênero.
A temática aparece vinculada à orientação sexual e não perpassam os outros
temas transversais, o que leva a se considerar que os PCN trabalham a sexualidade e
não propriamente as relações gênero. Os discursos evidenciados na materialidade
analisada demonstram também a abordagem de concepções essencialistas para
justificar o comportamento diferenciado e a separação entre meninos e meninas,
homens e mulheres nos espaços sociais.
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Dessa forma, a discussão deixa de lado não só a análise das desigualdades entre
os gêneros que são produzidos no interior da sociedade, como também, a crítica sobre
as contradições ideológicas e sociais existentes por trás dessas práticas.
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