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RESUMO 

 

 

Nesta tese, teve-se como objetivo entender de que forma, entre os anos 2003 e 2014, as políticas 

públicas de gênero foram operacionalizadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Luís 

(SEMED), por meio de seus instrumentos políticos e pedagógicos, identificando-se como essas 

políticas se consolidaram na Proposta Curricular do Ensino Fundamental de 6 a 14 anos. Como 

categorias de análise foram contempladas políticas públicas e gênero, e, com base na análise no 

campo das políticas públicas, se referenciaram estudos de Stephen Ball (2001, 2004), Eneida 

Shiroma (2001), Eloisa Höfling (2001), por se considerar que este/as têm contribuído com 

estudos que possibilitam compreender-se como as políticas são produzidas e realizadas. Sobre 

os estudos de gênero, tomou-se como referências: Carla Pinsky (2009), Flávia Biroli (2018), 

Fúlvia Rosemberg (2012), Joan Scott (1989, 2012) e Joana Pedro (2011), autoras que 

contribuem com análises sobre as perspectivas de gênero frente ao avanço do conservadorismo 

e do fundamentalismo. Ainda sobre gênero, apresenta-se uma trajetória historiográfica com a 

intenção de mostrar como gênero se constituiu categorias de análise, conforme Joan Scott. 

Mostram-se os marcos legais sobre gênero, operacionalizados pelo Estado brasileiro no período 

em que esta pesquisa se localiza e argumenta-se como essas políticas estão alinhadas com as 

políticas públicas para gênero em São Luís. Analisam-se os marcos referenciais curriculares da 

Secretaria, bem como as Propostas, os Programas e Relatórios de Ações. Evidencia-se que as 

demandas dos movimentos feministas foram responsáveis por conquistas históricas, as quais, 

na atualidade, estão representadas em marcos legais por ações e programas de governos. Com 

base nas análises documentais, das entrevistas semiestruturadas e de estudos bibliográficas, foi 

possível identificar-se o lugar das relações de gênero nos marcos referenciais da SEMED. 

Identifica-se que numa conjuntura política e social em que as conquistas de políticas públicas 

para gênero têm sofrido intervenções de posições conservadoras, a Secretaria Municipal de 

Educação de São Luís referencia as questões de gênero em suas Propostas Curriculares – 

marcos conceituais. Por fim, considera-se que as invisibilidades das diversidades em marcos 

referenciais curriculares fortalecem o avanço do conservadorismo, uma vez que a educação é 

um campo de luta por excelência e que as lutas implementadas frente à defesa de uma sociedade 

igualitária é um dos caminhos imprescindíveis para se constituir uma sociedade não sexista e 

não discriminatória. Por meio das análises aqui elaboradas, pretende-se contribuir com os 

estudos de gênero no intuito de mostra que a educação é um campo de confluências na luta por 

igualdades.     

 

Palavras-chave: Gênero. Políticas Públicas. Educação.   
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RÉSUMÉ 

 

 

Dans cette thèse, on a eu le but de comprendre comment, entre les années 2003 et 2014, les 

politiques publiques de genre ont été opérationnalisées par le Secrétariat Municipal de 

l'Éducation de São Luís (SEMED), à travers ses instruments politiques et pédagogiques, en 

déterminant comment ces politiques ont été consolidées dans la Proposition Curriculaire de 

l'Enseignement Élémentaire de 6 à 14 ans. Comme des catégories d'analyse, on a abordé les 

politiques publiques et le genre, et, basés sur l'analyse dans le domaine des politiques publiques, 

on a fait référence à des études de Stephen Ball(2001, 2004), Eneida Shiroma (2001) et Eloisa 

Höfling (2001), parce qu'on considère que ceux-là ont contribué à des études qui permettent de 

comprendre comment les politiques sont produites et réalisées. En ce qui concerne les études 

de genre, on a pris comme références: Carla Pinsky (2009), Flávia Biroli (2018), Fúlvia 

Rosemberg (2012), Joan Scott (1989, 2012) et Joana Pedro (2011), des auteurs qui contribuent 

avec des analyses des perspectives de genre contre l'avancement du conservatisme et du 

fondamentalisme.Toujours sur le genre, on présente une trajectoire historiographique afin de 

montrer comment le genre a constitué des catégories d'analyse, selon Joan Scott. On montre les 

réglementations juridiques sur le genre, opérationnalisés par l'État brésilien au cours de la 

période où cette recherche est située et on cherche à savoir comment ces politiques sont alignées 

sur les politiques publiques en matière de genre à São Luís. On analyse les cadres référentiels 

curriculaires du Secrétariat, ainsi que les propositions, les programmes et les rapports d’action. 

On souligne que les revendications des mouvements féministes ont été responsables des 

conquêtes historiques, celles qui sont, aujourd'hui, représentées dans les réglementations 

juridiques par des actions et des programmes gouvernementaux. À partir d’analyses 

documentaires, d’entretiens semi-structurés et d’études bibliographiques, il a été possible 

d’identifier la place des relations de genre dans les cadres de référence du SEMED. On constate 

que, dans une conjoncture politique et sociale dans laquelle les conquêtes des politiques 

publiques en faveur du genre subissent des interventions de positions conservatrices, le 

Secrétariat Municipal de l'Éducation de São Luís fait référence aux questions de genre dans ses 

Propositions Curriculaires/Cadres Conceptuels. Enfin, on considère que l'invisibilité de la 

diversité dans les cadres référentiels curriculaires renforce l'avancement du conservatisme, car 

l'éducation est un domaine de lutte pour l'excellence et que les luttes menées pour la défense 

d'une société égalitaire sont une des voies essentielles pour la constitution d’une société non 

sexiste et non discriminatoire. À travers les analyses faites ici, on a l’objectif de contribuer aux 

études de genre afin de montrer que l'éducation est un domaine de confluence dans la lutte pour 

l'égalité. 

 

Mots-clés: Genre. Politiques Publiques. Éducation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O despertar: de onde partiu esta pesquisa? 

 

Neste estudo busco1 investigar as políticas públicas referentes às questões de gênero 

executadas pelo município de São Luís do Maranhão para a Educação Básica no Ensino 

Fundamental, especificamente na faixa etária dos 6 aos 14 anos. Tomei como objeto de análise 

as diretrizes formuladas pela Secretaria Municipal Educação de São Luís (SEMED) para o 

encaminhamento das políticas para o currículo no período de 2003 a 2014. 

A motivação para pesquisar este objeto de estudo foi pessoal e política. Nesse sentido, 

corroboro a posição de que, para inscrever as mulheres na história, é necessário ir além das 

noções tradicionais de homem/mulher, das divisões binárias2. É preciso entender o debate de 

gênero no campo histórico, cultural, social e político, assim como defendem pesquisadoras/es 

dos estudos de gênero: Carla Pinsky (2009), Flávia Biroli (2018),Joan Scott (1989, 2012), Joana 

Pedro (2011), Luís Miguel (2014) e Michelle Perrot (2016). 

O motivo pessoal é por pertencer ao sexo feminino e me identificar com as 

representações de gênero historicamente relacionadas a esse sexo, sobretudo com as histórias e 

pautas de lutas, com as experiências históricas vivenciadas por mulheres plurais, situadas em 

diversas e desiguais posições de classe, raça, gênero, geração, etc., no espaço e no tempo. E 

político, por entender o lugar que o debate de gênero tem ocupado na sociedade, na qual venho 

observando cotidianamente práticas segregacionistas. E, de forma mais precisa, essa motivação 

foi reforçada pelo interesse em entender como o debate de gênero está pautado nas políticas 

públicas para a educação em São Luís no período supracitado. Com isso, busco contribuir com 

o debate no campo educacional. 

O primeiro envolvimento com essa temática me foi proporcionado por conta de minha 

formação familiar. A convivência com minha progenitora materna, desde os primeiros anos de 

vida até a fase adulta, possibilitou-me despertar a entender que, ao contrário de uma suposta e 

idealizada “fragilidade natural” atribuída ao sexo e aos comportamentos esperados do gênero 

feminino, as mulheres experienciam e constroem, social e historicamente, modos diversos e 

 
1  Dada a natureza desta Introdução, optei por redigi-la na 1º pessoa do singular. 
2 “A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa especificidade pode 

ser reconhecida, mas de todo modo a ‘especificidade’ do feminino é mais uma vez totalmente descontextualizada, 

analítica e politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os 

quais tanto constituem a ‘identidade’ como tornam equívoca a noção singular de identidade”. (Judith BUTLER, 

2003, p. 21). 
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plurais de ser mulher. A história das mulheres e a complexidade das relações de gênero me 

fizeram perceber que as mulheres podem, e não raras vezes assumiram concretamente, em suas 

práticas históricas, posições e atitudes contraditórias e diferentes daquelas que, geralmente, lhes 

foram apresentadas e até impostas por uma sociedade machista, segregacionista, tradicional e 

patriarcal. 

Mesmo sem entender o que era feminismos, minha progenitora teve ações e atitudes 

feministas e me passou ensinamentos, em atitudes e orientações, sempre na direção de me fazer 

perceber que as mulheres não necessariamente têm uma natureza frágil, mas que podem exercer 

sua potência, sua autonomia e sua independência como sujeito histórico. As mulheres, 

historicamente, ocuparam e podem ocupar outros lugares que não apenas aqueles relacionados 

às experiências de exploração e opressão. 

Portanto, a orientação familiar que recebi foi um dos caminhos que me fizeram nutrir 

a vontade de pesquisar questões de gênero no campo teórico. Além do que, minha trajetória no 

curso de Pedagogia também foi importante para me despertar tal vontade. Nesse curso, uma das 

primeiras constatações que fiz foi que ele, à época, era constituído basicamente por mulheres, 

alunas e professoras. Esse quadro me chamou atenção. Em minha sala de aula, no primeiro 

período, a maioria das alunas era procedente do Curso Normal, que habilitava professoras para 

o exercício do magistério.  

Assim, nessa trajetória na graduação, em que observava a própria constituição do 

curso, a participação em encontros estaduais e nacionais de estudantes, seminários, debates, 

movimento estudantil, movimentos sociais em São Luís foram forças motrizes para eu querer 

compreender melhor o debate que se fazia sobre questões de gênero. Vale ressaltar que já 

ingressei na universidade com certa posição de que o debate de gênero precisava ser estimulado 

em espaços de formação de professoras, uma vez que, anterior a meu ingresso no referido curso, 

já participava de debates sobre questões de gênero em atividades no movimento estudantil.  

Com marcas em uma evidente posição de classe, surgiu, do ponto de vista da pesquisa 

acadêmica, meu encontro com o tema gênero e educação, quando investi em um projeto de 

pesquisa para entrada em um Programa de Pós-Graduação em nível de mestrado. Na referida 

experiência foi organizando-se o entendimento da necessidade de eu fazer esse debate nas 

instituições educacionais. Dessa forma, as canções cantadas na Educação Infantil foram 

analisadas como formadoras, na educação formal, de representações das desigualdades de 

gênero.  
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Nessa perspectiva, a pesquisa que realizei no mestrado, no período de 2008 a 20103, 

teve como objeto de investigação a construção do gênero feminino por crianças em fase de 

educação infantil. O campo empírico escolhido para realização do estudo foram duas escolas 

públicas para o nível de educação infantil, localizadas no centro de São Luís, e a escolha das 

escolas se deu por conta de perceber que ali recebiam crianças de diversos bairros periféricos 

adjacentes às unidades, o que ampliava meu campo de visibilidade do objeto pesquisado. A 

atividade profissional dos responsáveis, pais, mães, parentes próximos, eram, na maioria, de 

flanelinhas, comerciários, vigilantes, mecânicos, empregadas domésticas, entre outras 

atividades informais. 

A referida pesquisa me possibilitou perceber, também, que o debate de gênero pode 

perpassar dimensões: histórica, social, política, filosófica, literária e econômica. Assim como 

outras experiências, em situações em que as questões de gênero foram alvo de debates, me 

fizeram perceber que a educação formal é uma das instâncias sociais em que ainda há pouco 

espaço para o debate sobre gênero. Nesse sentido, é imprescindível estabelecer um debate que 

englobe reflexões e ações de forma mais ampla, de modo a contemplar políticas públicas, ainda 

que a existência de políticas não garanta sua funcionabilidade. Também não são suficientes para 

contemplar a necessidade de mudanças históricas no campo do debate de igualdade de gênero.  

Assim, tive a compreensão de que as intervenções dos movimentos sociais são fundamentais 

para estimular possíveis ações como as políticas de igualdades, por exemplo.         

Convém ressaltar que o interesse em investigar essa temática surgiu antes de ela se 

tornar debate no espaço escolar, com vista a entender em que medida esse debate toma forma 

na educação ludovicense. Para alcançar tal objetivo, estabeleci como objeto de investigação as 

políticas públicas de gênero para a educação no município de São Luís do Maranhão para o 

nível de Ensino Fundamental. 

  

1.2 O fio condutor da pesquisa 

  

A opção por pesquisar a temática Gênero e educação escolar: uma análise das políticas 

públicas no município de São Luís-Maranhão, com recorte histórico entre 2003 e 2014, ocorreu 

pelo fato de corresponder essa temporalidade a 11 anos do governo do Partido dos 

Trabalhadores, com a gestão de dois mandatos do governo de Luís Inácio Lula da Silva e o 

primeiro mandato de Dilma Vana Rousseff, período em que, de fato, foram implementadas 

 
3 PINHEIRO, Suly Rose. A internalização de gênero feminino na criança a partir das canções cantadas na 

educação infantil. 2010. 130f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Pará, Pará, 2010.  
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várias políticas no âmbito das questões de gênero4. Em relação à educação, esse período foi 

marcado por implementações de políticas públicas para a educação em direitos humanos, bem 

como por mudanças da política no atendimento público da educação básica no âmbito do Ensino 

Fundamental. Os governos supracitados reconheceram a educação como direito fundamental e 

humano, reafirmado pela Emenda Constitucional nº 59/2009, que ampliou o direito à educação 

pública e gratuita para os cidadãos entre 4 e 17 anos. Reafirmo, entretanto, que esta pesquisa 

não abrangeu toda a Educação Básica; limitou-se ao Ensino Fundamental com atendimento a 

alunas/os em faixa etária de 6 a 14 anos. 

Do mesmo modo, considero esse período, de 2003 a 2014, um marco significativo no 

debate para a educação de gênero, com avanços e retrocessos. Avanços, porque nele foram 

criadas políticas públicas para mulheres e ainda a institucionalização da Secretaria Para as 

Mulheres (SPM)5, Conferências Internacionais para as Mulheres organizadas pela ONU, com 

participação do Brasil, ações estas que estimularam a institucionalização de programas e 

políticas públicas para a mulher brasileira e tiveram eixos de implementações de políticas para 

a intervenção na educação6. Paradoxalmente, também um retrocesso, por considerar que, a 

despeito de todas as conquistas institucionalizadas no período de 2003/2014, estas vêm 

sofrendo ameaças por conta de acordos e afinidades políticas com a pauta da agenda neoliberal7. 

O cenário de avanços e retrocessos anteriormente descrito teve como elemento 

propulsor a Constituição de 1988, que possibilitou a institucionalização de uma sociedade 

pautada em princípios de liberdade e justiça, propiciando a discussão de políticas públicas de 

gênero, a partir do diálogo com os movimentos sociais e feministas.  

 
4A exemplo das políticas implementadas no período referenciado, tem-se a criação da Secretaria de Políticas para 

as Mulheres (SPM-2003), a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei N.11.340/06) e a Lei do Feminicídio (Lei 

8305/14). Essas políticas trabalham em sua transversalidade questões da educação da mulher.  
5A Secretaria de Políticas Para as Mulheres (SPM) foi criada no Governo Lula em 2003 e com status de ministério 

(Fúlvia ROSENBERG, 2012), mas esse status se manteve até 2015, final do segundo mandato do Governo Dilma 

Rousseff, pois, em outubro de 2015, “[...] foi criado o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 

Humanos (SEPPIR), ao qual se subordinaram a Secretaria de Políticas para as Mulheres e as então Secretaria de 

Igualdade Racial e Secretaria de Direitos Humanos”(Lia Zanotta MACHADO, 2016, p. 13). Entretanto, em maio 

de 2016, foi estabelecida uma nova estrutura organizacional para os ministérios e, na ocasião, a Medida 

Provisória nº 726, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, determinou a extinção do 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, criado em 2015. Assim, 

após essa extinção, a Secretaria de Políticas para as Mulheres passou à condição de secretaria, vinculada ao 

Ministério da Justiça e Cidadania. (MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS, 2017).  
6 Para identificar as políticas implementadas pelo governo brasileiro para questões de gênero, ver Observatório de 

Gênero (2017).   
7 Danielle Albuquerque (2016) realizou uma pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF, em 

2016. Na pesquisa, a autora faz um levantamento das políticas neoliberais para a educação e igualdade de gênero 

no Brasil, especificamente na gestão de governo do Partido dos Trabalhadores na gestão de Dilma Rousseff.  
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Para além das questões específicas na área da educação, os movimentos sociais 

feministas brasileiros foram imprescindíveis quanto à reivindicação do estabelecimento de 

políticas públicas para as mulheres em diversos campos, a exemplo, campo da violência de 

gênero, mundo do trabalho, direitos reprodutivos, espaços de decisões, questões raciais e 

sexualidade. Assim, sem negar as conquistas históricas dos movimentos feministas, considero 

que, na contemporaneidade, a década de 1980 foi um período expressivo na implementação de 

políticas para as mulheres brasileiras, e, neste estudo, pretendo apresentar e analisar as políticas 

públicas de gênero no campo da educação e, de forma especifica, no ensino fundamental, como 

já mencionado no início deste texto.  

Considero que a pesquisa ganha importância mediante o fato de que as políticas 

públicas de gênero, a despeito da sua vinculação com o poder público, podem ser canais para 

ocasionar o debate das desigualdades na educação, assim como caminho para a construção de 

políticas sociais focadas na educação, visando ao enfrentamento das múltiplas formas de 

discriminação. 

Diante disso, a relevância científica da pesquisa é justificada pela necessidade de se 

trazer, urgentemente, os estudos de gênero como temática visível nas políticas públicas 

educacionais, e sua relevância social está na necessidade de as instituições sociais, com a função 

de preposto de ações governamentais, assumirem o encaminhamento de políticas públicas, na 

execução de planos e projetos, com enfoque de gênero na educação. Políticas que demandam 

das lutas históricas dos movimentos sociais feministas em âmbito internacional, nacional e 

local, de modo que com esta pesquisa pretendo contribuir para o fortalecimento do debate de 

gênero na educação e nas políticas públicas para os anos iniciais do Ensino Fundamental no 

município de São Luís,MA, no período de 2003 a 2014.  

Para tanto, escolhi como categorias de análise: gênero e políticas públicas. A escolha 

das referidas categorias ocorreu por considerá-las importantes para entender o lugar que 

ocupam as políticas de igualdade de gênero nas atuais propostas para a Educação Básica no 

município de São Luís, no período referenciado. 

Convém ressaltar que a categoria gênero, como categoria histórica de análise, 

conquista espaço no meio acadêmico brasileiro na égide do debate feminista internacional, que 

ressurgiu nos anos de 1970 e tomou corpo nas décadas de 1980/90, ganhando assim lugar de 

destaque nas políticas públicas no campo da educação brasileira, bem como nas políticas sociais 

dos Estados e Municípios. 

Na segunda metade do século XX, percebe-se que os termos “estudos de gênero” e 

“questões de gênero” são mais evidenciados nas análises feministas, o que parece uma 
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incorporação no sentido de avançar e desconstruir a centralidade homem/mulher. A importância 

está em inserir o termo nos estudos não somente no que concerne à nomenclatura8, mas também 

considerar, de fato, a existência da diversidade na igualdade.  

Nesse sentido, professoras/es, gestoras/es não se veem mais com um currículo de fora 

desse debate, pois sentem que há um grande desafio quanto ao fazer existir, nos planos e nas 

ações escolares, abordagens que por longo tempo ficaram bem distantes de suas ações didático-

metodológicas. Outro desafio é fazer análises com interlocuções nas temáticas gênero, raça e 

classe, temáticas que os movimentos feministas das décadas de 1970/80 não negligenciaram, 

sobretudo os movimentos de esquerda com abordagens marxistas.  

No contexto de efervescência dos debates acadêmicos e dos movimentos feministas, 

as políticas públicas de gênero e educação vêm tomando assento nos debates em conferências 

de alcance internacional e local.  

Internacionalmente, já vinham de longa data ações por parte dos organismos 

multilaterais, tendo em vista promover políticas de igualdades e direitos humanos sem distinção 

de raça ou gênero, entre elas: a Carta das Nações Unidas, de 1945, que estabeleceu como um 

de seus princípios a promoção da cooperação internacional para solução de problemas sociais, 

econômicos, culturais ou de caráter humanístico, os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais para todos e todas; a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que 

trouxe como princípio mais importante os direitos do homem como universais, indivisíveis e 

inalienáveis; aConvenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher, de 

1948, que concedeuàs mulheres os mesmos direitos civis de que gozam os homens; a 

Convenção sobre os Direitos Políticos daMulher, de 1953, que concedeu direitos civis para as 

mulheres na mesma igualdade de condições que os homens, bem como a elegibilidade, ou seja, 

o direito de ocupar todos os postos públicos e de exercer todas as funções públicas estabelecidas 

pela legislação nacional. 

Cabe destacar que o Brasil seguiu essas determinações, conforme se passa a descrever. 

A Convenção supracitada foi aprovada pelo Brasil em 20 de novembro de 1955, pelo Decreto 

Legislativo nº 123, com promulgação em 12 de setembro de 1963, pelo Decreto nº 52.476.A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)implementou as seguintes Convenções: a de nº 

03, relativa ao emprego das mulheres antes e depois do parto, ratificada pelo Brasil em 26 de 

abril de 1934; as Convenções de nº 04 e 41, relativas ao trabalho Noturno das Mulheres, também 

 
8 Ao corroborar Joan Scott (1989, 2012) quando considera que gênero é uma categoria relacional, significa 

entender que o masculino e o feminino só existem em uma relação interligada de forma histórica e cultural.  

 



21 

 
  

ratificadas pelo Brasil em 24 de abril de 1934 e 08 de julho de 1936, respectivamente;  a de nº 

45, relativa ao emprego de mulheres no Trabalho Subterrâneo das Minas, ratificada pelo Brasil 

em 22 de setembro de 1938; a de nº 100 (1951), que dispõe sobre a Igualdade de Remuneração 

de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de igual valor, ratificada pelo Brasil em 

1957; a de nº 103, que trata do Amparo à Maternidade, também ratificada no Brasil em 18 de 

junho de 1965. 

Destacam-se ainda as políticas internacionais de igualdade de gênero nas I, II, III e IV 

Conferências9 Mundiais para as Mulheres, realizadas entre as décadas de 1975 a 199510. A I 

Conferência reconheceu o direito da mulher à integridade física com autonomia de decisão 

sobre seu corpo e o direito à maternidade opcional. Essa Conferência declarou o período de 

1975 a 1985 como “década da mulher” e o ano de 1975 como Ano Internacional da Mulher. As 

demais Conferências seguiram com propostas de combate às discriminações com relação às 

mulheres e serviram para avaliar os progressos ocorridos sobre a referida temática.  

Além das Conferências e ainda com ações de combate à discriminação contra a mulher, 

aconteceu, em 1979, a Convenção Para Eliminar Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher (CEDAW). A referida Convenção dispôs sobre o combate de todas as formas de 

discriminações e teve desdobramento no Brasil em decretos legislativos publicados entre 1994 

e 2002 e em outros documentos que ratificaram a Convenção de 1979. 

Esses são alguns exemplos de políticas que focaram na questão da igualdade de gênero 

e dos direitos humanos implementados pelos organismos internacionais. Tais políticas têm sido 

orientadas para os países periféricos, que buscam, com base na sua lógica, dar respostas às 

demandas dos movimentos feministas. Essas políticas pontuais e de caráter notadamente 

pragmático demarcam o objeto desta investigação, ou seja, representam a forma 

institucionalizada na qual o fenômeno da desigualdade de gênero se manifesta em políticas 

sociais, privilegiando-se o estudo dos marcos regulatórios e das políticas pautadas pelos 

governos municipais em São Luís do Maranhão, no período demarcado.  

Entendi que o debate de gênero não deve apenas localizar as mulheres em espaços 

sociais e políticos, embora essa localização seja importante. Todavia, faz-se necessário 

encaminhar um debate sobre todas as formas de discriminação, localizar como debate de gênero 

e classes, compreender o desuso do debate tradicional da luta entre homens e mulheres, 

 
9  Os relatórios da ONU acerca dessas conferências estão disponíveis em Observatório de Gênero (2017). 
10 “[...] a Plataforma de Ação adotada em Beijing [...] chamou atenção para o imperativo de que os governos 

nacionais passassem a ‘integrar perspectivas de gênero na legislação, nas políticas públicas, nos programas e 

projetos’, considerando, antes de se adotarem decisões em matéria de política governamental, uma análise de 

suas repercussões nas mulheres e nos homens”. (Lourdes BANDEIRA, 2004, p. 11). 
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ultrapassar as questões subjetivas e ir para o debate público e político. Entender que “O gênero 

é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre 

diversas formas de interação humana” (Joan SCOTT, 1989, p. 23).  

Desse modo, na tentativa de compreender os estudos de gênero, nesta pesquisa tomei 

as categorias gênero e políticas públicas como eixo condutor de investigação do objeto de 

análise, por compreender o termo gênero como uma categoria complexa, construída 

socialmente, a fim de analisar as desigualdades entre mulheres e homens. 

De acordo com Joan Scott (2012, p.332),   
 

 

A que exatamente gênero se refere: é uma questão de mulheres, ou desigualdades, ou 

diferença sexual ou uma combinação destes? Como os seus usos em toda a sorte de 

disputas políticas e sociais influenciaram em seus significados? Parece não haver um 

único lugar no qual o gênero possa confortavelmente ou finalmente repousar. E é 

justamente por isso que estes debates são políticos. As disputas políticas que se 

seguem, a partir da incerteza sobre gênero, levam a uma proliferação dos seus 

significados, e deste modo, nas palavras de Barbara Johnson’s, ‘excedeu os limites de 

controle estável ou coerência. Tornou-se algo para se estar infinitamente em luta’. É 

esta luta política que eu penso que deve comandar nossa atenção, porque gênero é a 

lente de percepção através do qual nós ensinamos os significados de macho/fêmea, 

masculino/feminino. Uma ‘análise de gênero’ constitui nosso compromisso crítico 

com estes significados e nossa tentativa de revelar suas contradições e instabilidades 

como se manifestam nas vidas daqueles que estudamos.  

 

Considerando o entendimento de que o termo gênero está perpassado por variáveis 

construídas socialmente (papéis, direitos e oportunidades diferentes), aponto as políticas 

públicas no processo de construção da igualdade de gênero. 

Segundo Andrei Trevisan e Hans Michael Bellen (2008), os estudos sobre políticas 

públicas no Brasil, a partir das décadas de 1970 e 1980, tiveram um grande desenvolvimento 

como consequência da transição democrática11. Para os autores, houve, ao menos, três 

motivações para o aumento dos estudos referentes às políticas públicas. O primeiro motivo teria 

sido a reestruturação do modelo de desenvolvimento brasileiro, com base na descentralização 

no campo da economia financeira e na gestão pública, com abertura para a participação, 

transparência e novas definições de público-privado no âmbito do Estado, o que conferiu mais 

espaço para as instituições privadas. O segundo motivo estaria relacionado mesmo com o 

processo de abertura democrática, com a defesa da necessidade de serem encaminhados os 

 
11 Sobre transição democrática no Brasil, corrobora-se o que diz Maria Ciavatta (2002, p. 88): Os analistas apontam 

a transição da ditadura para um regime democrático, no Brasil, como a mais longa que se conhece. Se tomarmos 

como marco o “fechamento” efetivo do sistema em 1968 e o processo de “abertura” anunciado pelo governo a 

de 1978, tivemos até 1988, processos da mesma duração, dez anos cada um, um tempo tão longo que demanda 

reflexões sobre a forma específica com que a transitoriedade se apresenta. A passagem dos regimes autoritários 

para sistemas representativos no Brasil, como em outros países latino-americanos, trouxe, como tema político 

maior, a questão da “transição para a democracia”. Observa-se que as sociedades latino-americanas, em processo 

de “transição para a democracia”, são sociedades praticamente modernas, altamente dependentes e atravessadas 

por elementos autoritários profundamente enrizados na vida social.        
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estudos sobre políticas sociais, visando à sua ampliação e implementação. Finalmente, o 

terceiro motivo teria sido a organização, no âmbito internacional, da reforma do Estado-nação, 

que passou a ser a principal pauta na agenda pública entre as décadas de 1980-1990.  

Considerando o exposto, nesta pesquisa, compartilho com o seguinte entendimento 

sobre as políticas públicas de gênero: 
 

 

Políticas públicas de gênero implicam e envolvem não só a diferenciação dos 

processos de socialização entre o feminino e o masculino, mas também a natureza dos 

conflitos e das negociações que são produzidos nas relações que se estabelecem entre 

homens e mulheres e internamente entre homens ou entre mulheres. Também 

envolvem a dimensão da subjetividade feminina que passa pela construção da 

condição de sujeito. As políticas para as mulheres não são excludentes das políticas 

de gênero, embora tenham perspectivas restrita, pontual e de menor abrangência, 

atendendo a demandas das mulheres, mas sem instaurar uma possibilidade de ruptura 

com as visões tradicionais do feminino. (Lourdes BANDEIRA, 2004, p. 9). 

  

Assim, a proposta constituiu-se em investigar até que ponto as políticas para a 

educação, que se fizeram presentes no final dos anos de 1980, materializadas nas elaborações 

dos PCN, dos Planos Nacionais, de Diretrizes Curriculares, entre outras iniciativas por parte de 

governos, deram conta da centralidade do debate sobre a questão da igualdade de gênero nas 

escolas e no âmbito da educação pública municipal em São Luís. 

Logo, o desafio da realização desta pesquisa teve como foco central a questão da 

construção do debate de gênero nas políticas públicas de educação em São Luís, que remeteu 

para a necessidade de se compreender a seguinte problemática: Considerando o processo sócio-

histórico das lutas pela igualdade de gênero e o protagonismo do Estado capitalista nesse 

cenário, de que forma, entre os anos de 2003 e 2014, as políticas públicas de gênero foram 

operacionalizadas pela SEMED de São Luís por meio de seus instrumentos políticos e 

pedagógicos? 

Para constituir a compreensão dessa problemática, tomei por base o seguinte objetivo 

central: Analisar as questões de gênero no conjunto das políticas públicas educacionais 

formuladas, entre as décadas de 2003 a 2014, pela Secretaria de Educação do Município 

(SEMED) de São Luís para o Ensino Fundamental. Contudo, para uma melhor visualização e 

operacionalização de tal objetivo, estabeleci como objetivos específicos: Explicitar os possíveis 

diálogos, similitudes entre as políticas nacionais e municipais destinadas à formulação de 

debates sobre gênero na educação escolar, bem como identificar como o debate de gênero está 

pautado nas políticas públicas para a educação em São Luís nos marcos legais formulados entre 

as décadas de 2003 a 2014.   

Diante desse desafio, tracei a trajetória de construção deste estudo. A princípio, tinha 

intenção de realizar uma pesquisa cujo universo compreenderia a análise dos marcos legais 
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referentes à constituição do debate de gênero no Brasil. Mas, no decorrer dos primeiros passos, 

no período em que fazia o levantamento preliminar do material a ser estudado e ainda em sessão 

de orientação para realização da pesquisa, cheguei à constituição do que se tornou seu objeto 

de análise, já referenciado.  

Ressalto que, por conta de esta pesquisa tratar de uma temporalidade recente, surgiram 

algumas dificuldades na compilação do material de análise, mas foram superadas à medida que 

foi se constituindo o campo de pesquisa. Vale dizer que, tal superação ocorreu em etapa bastante 

avançada, visto que a composição do campo da pesquisa aconteceu em um longo processo de 

construção. Todavia, cada etapa vencida resultou em incentivo para a realização da investigação 

e análise dos dados. 

Do ponto de vista operacional, trata-se de uma pesquisa exploratória, ancorada nos 

pressupostos de natureza qualitativa. Tal escolha se deu por entender que uma pesquisa com 

fundamentos qualitativos revela, além da aparência do objeto de análise, a reciprocidade 

daqueles/as nela envolvidos.  

Assim como considerou Antônio Chizzotti (2000, p.79): 
 

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações. 

 

Com base nessa compreensão que caracteriza a natureza qualitativa de uma pesquisa, 

desenvolvi uma leitura crítica das fontes utilizadas. Desse modo, não optei por fazer uma 

abordagem meramente descritiva dos dados, mas uma análise centrada em fontes bibliográficas 

que tratam sobre questões de gênero e políticas públicas, fontes documentais, bem como fontes 

orais, de forma a obter uma compreensão da relação entre as categorias e o problema da 

pesquisa.  

As fontes bibliográficas proporcionaram ordenar referências que contribuíram em todo 

o processo de apreensão do objeto pesquisado. As fontes documentais foram fontes ricas que 

proporcionaram o diálogo com as categorias de análise e o problema da pesquisa, e as fontes 

orais, constituídas em técnicas de entrevista semiestruturada, definiram de forma mais 

compreensível a trajetória das questões relativas a gênero contempladas nos referenciais 

curriculares da SEMED.  

Diante do exposto, justifico as escolhas das fontes, visto que na construção da pesquisa 

foram delineadas as que poderiam ajudar na análise do objeto de estudo proposto. Entendi que 

as fontes bibliográficas, ainda que de suma importância para a realização do quadro conceitual 
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da pesquisa, não seriam fontes exclusivas, uma vez que constatei, no início da fase exploratória, 

a necessidade de realizar a pesquisa de campo, pois a disposição do material a ser analisado não 

estava constituída apenas em referenciais bibliográficos. 

Com relação à pesquisa bibliográfica e documental, é importante considerar o que 

referenciou Antônio Gil (2002, p. 46): 
 

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as 

fontes são constituídas sobretudo de material impresso localizado nas bibliotecas, na 

pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. Há, de um 

lado, os documentos ‘de primeira mão’, que não receberam nenhum tratamento 

analítico. Nesta categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos 

públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, 

partidos políticos etc.    

 

Entretanto, foi no trabalho de campo que consegui visualizar com clareza o objeto de 

análise, pois, de acordo com Antônio Chizzotti (2000, p. 103): “O trabalho de campo visa reunir 

e organizar um conjunto comprobatório de informações”. Com esse entendimento cheguei ao 

campo de pesquisa, a SEMED. 

A SEMED foi o ponto de partida para ampliar a visualização de como acontece a 

organização dos referenciais curriculares para o Ensino Fundamental. Foi nesse espaço onde 

aconteceram diálogos informais, porém intencionados, com as Técnicas em Educação. Por 

meio do levantamento documental, entendi a dinâmica de sua produção, as pessoas nesta 

envolvidas, os caminhos percorridos, os percalços, o que está descrito em seções de análise. 

Ressalto que os documentos analisados tomaram por base os objetivos da pesquisa.   

Com relação às entrevistas, foram estabelecidos critérios para a escolha das/os 

entrevistadas/os, considerando a natureza qualitativa da pesquisa, pois, “[...] a pesquisa 

qualitativa privilegia algumas técnicas que coadjuvam a descoberta de fenômeno latente, tais 

como observação participante, história ou relato de vidas, análise de conteúdo, entrevista não-

diretiva etc.”. (Antônio CHIZZOTTI,2000, p. 85). Assim, à proporção que se delinearam os 

procedimentos, demarquei a proposta de entrevista semiestruturada, por considerar que, como 

asseveram (Menga LUDKE; Marli ANDRÉ, 1986, p.3): 
 

 

[...] o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz 

atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, menos 

estruturados. As informações que se quer obter, e os informantes que se quer contar, 

em geral professores, diretores, orientadores, alunos, pais, são mais convenientemente 

abordáveis através de um instrumento mais flexível.  

 

A escolha das/os interlocutoras/es para dialogar com a documentação organizada 

atendeu aos critérios de que seriam pessoas com condições de fornecer informações 

substantivas para a compreensão do problema da pesquisa, porém, tendo em vista suas 
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experiências com o tema em análise, poderiam  dialogar  com o objeto pesquisado, consoante 

descrevo na secção em que analiso os documentos e as entrevistas, levando em conta o que 

explicita Verena Alberti (2005, p.31): “[...] a escolha dos entrevistados é, em primeiro lugar, 

guiada pelos objetivos da pesquisa”.   

Dessa forma, a análise da documentação e das entrevistas semiestruturadas 

oportunizou conhecer como a SEMED operacionalizou seus instrumentos políticos e 

pedagógicos, com vista a contemplar as questões relativas a gênero no currículo do Ensino 

Fundamental.  

Nas citações das entrevistas, os nomes das/os entrevistadas/os foram alterados para 

preservar sua privacidade. Vale ressaltar, porém, que a citação das/os autoras/es 

referenciadas/os foge, de certo modo, às regras da ABNT; optei pelo uso do nome e sobrenome. 

Tal escolha se deu para identificar, sobretudo, o nome das autoras que contribuíram com esta 

tese, dada a natureza deste estudo.    

Com base nas considerações apresentadas, reitero que com esta pesquisa pretendo 

contribuir com o debate de gênero em São Luís, por isso busco investigar as políticas públicas 

referentes às questões de gênero executadas pelo município de São Luís do Maranhão para a 

Educação Básica no Ensino Fundamental, especificamente na faixa etária dos 6 aos 14 anos no 

período de 2003 a 2014. 

Para realizar a análise do objeto, no primeiro capítulo, foram definidas as categorias 

políticas públicas e gênero no campo da educação e tomei como referências autoras/es que têm 

contribuído, significativamente, mesmo que de diferentes maneiras, tanto no campo teórico 

quanto no prático, com suas produções e pesquisas. É oportuno salientar que as referidas 

categorias de análises foram articuladas de forma cuidadosa para não incidir em um 

reducionismo nem em um ceticismo exagerado. 

No entendimento de que as categorias aqui apresentadas não se distanciaram das 

relações políticas e econômicas estabelecidas em contextos sociais é que apresento o debate das 

políticas públicas a partir do diálogo com o/as autor/as, como Stephen Ball (2011), Eneida 

Shiroma, Maria Moraes, Olinda Evangelista (2002), Maria Ciavatta (2002, 2017), Eloisa 

Höfling (2001), Ozanira Silva (2010). São autor/as que conseguem estabelecer a compreensão 

de que as políticas públicas não estão blindadas por leis ou regras, e, embora sejam 

materializadas por governos, as políticas públicas são ações que envolvem vários atores e níveis 

de decisão. 
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Não obstante o objeto de estudo ora apresentado está localizado dentro de um contexto 

cultural, político e social, se caracterizam compreensões sobre Estado, democracia e 

neoliberalismo, cujos conceitos perpassam em alguns espaços na estrutura da tese.   

A compreensão sobre Estado foi fundamentada em estudos gramscianos; tal escolha 

foi importante para entender a relação entre as políticas públicas provenientes dos governos e 

as demandas dos movimentos sociais feministas. Essa relação se fez melhor compreendida 

mediante o entendimento de que Antônio Gramsci amplia o conceito de Estado caracterizado 

outrora por Marx, isto é, de que o Estado é a sociedade política que se localiza na esfera do 

campo econômico e detentor de formas de coerção a partir de suas organizações burocráticas, 

forças armadas e aparelhos governamentais.  

Conforme Antônio Gramsci (2007, p. 41-42), 
 

 

O Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo, destinado a 

criar condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas este desenvolvimento 

e esta expansão são concebidos e apresentados como força motriz de uma expansão 

universal, de um desenvolvimento de todas as energias ‘nacionais’, isto é, o grupo 

dominante é coordenado concretamente com os interesses gerais dos grupos 

subordinados e a vida estatal é concebida como uma contínua formação e superação 

de equilíbrios instáveis(no âmbito da lei) entre interesses do grupo fundamental o os 

interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo 

dominante prevalecem até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito interesse 

econômico-corporativo. 

 

Para Antônio Gramsci (2007), o Estado é ampliado à medida que este se realiza no 

conjunto da sociedade política com a sociedade civil; esta, representada por organizações 

sociais como partidos políticos, jornais, revistas, imprensa de forma geral, sindicatos, em suma, 

instituições que representam as organizações populares.  

Ao tratar de democracia, corroboro o que defende Carlos Nelson Coutinho (1979) 

quando diz que há necessidade de democratização da economia, que requisita a articulação com 

interesses da ampla maioria e, na contramão de interesses da minoria, que está na direção dos 

organismos de articulação da classe dominante. Ou seja, uma concepção democrática de “baixo 

para cima” em que possam entrar articulações que englobem um “consenso majoritário”.  

As concepções sobre neoliberalismo aparecem nesta tese caracterizando a forma em 

que se expressa nas políticas educacionais locais e nacionais. São compreensões que calçam a 

tese com o objetivo de se entender em que lugar, do ponto de vista cultural social e político, 

perpassa o debate de gênero nos marcos legais para o Ensino Fundamental em São Luís MA.  

No que tange à categoria de gênero, as interlocuções tomam por base as contribuições 

de autoras, como Carla Pinsky (2009), Flávia Biroli (2018),Fúlvia Rosemberg (2012), Joan 
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Scott (1989, 2005, 2012), Michelle Perrot (2016), Rachel Soihet e Joana Pedro (2007), entre 

outras autoras que têm contribuído com reflexões acerca dessa temática. 

A compreensão da categoria de gênero corrobora o entendimento de Joan Scott (1989), 

quando esta diz que, para inscrever a mulher na história se teria que ir além das noções 

tradicionais; precisa-se ultrapassar as questões de âmbito pessoal e da subjetividade para chegar 

às questões públicas e políticas. Encerro o primeiro capítulo com uma exposição sobre a 

centralidade das políticas públicas para as questões de gênero em âmbito nacional e identifico 

os marcos legais e operacionais elaborados após a promulgação da Constituição Federal de 

1988 até a primeira década do séc. XXI. Em seguida, para localizar as políticas em âmbito local, 

primeiro, fiz uma breve apresentação do panorama político de São Luís, desde a segunda 

metade do séc. XX até a primeira década do séc. XXI. Tal resgate é justificado porque, no 

período histórico em que esta pesquisa se localiza, constatei resquícios do passado no que se 

refere à educação pública no Maranhão, sobretudo quanto à ausência de uma política de 

alfabetização. Assim sendo, apresento alguns indicadores socioeducacionais, os quais 

caracterizam a situação da educação ludovicense do período referenciado 

O desafio do segundo capítulo constituiu em evidenciar os diálogos e as similitudes da 

conjuntura educacional local com a nacional. Para isso, primeiro, apresento um percurso das 

políticas públicas direcionadas às questões de gênero para São Luís a partir da disposição dos 

marcos legais e operacionais no início do séc. XXI. 

Para situar a conjuntura local, optei pela caracterização das políticas públicas 

educacionais das gestões dos seguintes prefeitos: Tadeu Palácio – Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), João Castelo – Partido da Social Democracia Brasileiro (PSDB), e Edivaldo 

Holanda Júnior – Partido Trabalhista Cristão (PTC), primeiro mandato, e Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), segundo mandato(2016 à atualidade).Considerando as gestões dos prefeitos 

supramencionados, foram analisadas as seguintes políticas públicas educacionais encaminhadas 

pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para o Ensino Fundamental: O Programa São 

Luís Te Quero Lendo e Escrevendo (SLTQLE), Escola Sonhos do Futuro e o Plano Decenal 

Municipal de Educação de São Luís 2006/2015. O primeiro, considerado o grande guarda-

chuva da Rede Municipal de Educação. Nas análises dessas políticas, foram evidenciados seus 

objetivos, os proponentes, como aconteceram as discussões em torno delas, quem participou, 

quem interferiu, os embates, se houve propostas alternativas. A intenção foi proporcionar o 

entendimento das políticas e suas correlações de forças. 

No conjunto do capítulo, teve também a intenção de compreender o grau de diálogos 

das gestões da SEMED com os movimentos sociais feministas de São Luís e se os movimentos, 
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na função de sociedade civil, tomando por base debate gramsciano, conseguiram articular 

políticas para a educação municipal para o Ensino Fundamental.    

No terceiro capítulo analiso, a Proposta Curricular – marco conceitual – 2009 e nos 

Relatórios de Ações Desenvolvidas pela SEMED de 2003 a 2014, a forma como estão pautadas 

as questões relativas a gênero, indicadas nos referidos marcos regulatórios para o Ensino 

Fundamental de 6 a 14 anos em São Luís. 

No percurso para realizar a análise dos referidos documentos, primeiro, fiz um diálogo 

com as fontes orais, as entrevistas. Foram os diálogos estabelecidos com os/as interlocutores/as 

que me proporcionaram entender a trajetória das questões de gênero nos marcos referenciais 

curriculares da SEMED. Como expresso em momento posterior a este, a escolha dos/as 

entrevistados/as atendeu aos critérios de suas aproximações tanto na elaboração dos referenciais 

curriculares quanto nas suas experiências nas situações de articulação entre a SEMED e a 

sociedade civil em ocasiões nas quais a temática gênero foi pautada. Dessa forma, nas análises 

expresso a riqueza dos diálogos das fontes orais com as fontes documentais.       

Para realizar a análise dos documentos, tomei como critério a relação entre a questão 

norteadora, os objetivos da investigação, os fundamentos teóricos, as categorias que direcionam 

as análises e a empiria, ou seja, o campo da pesquisa.  

Os documentos foram entendidos como resultado de uma correlação de forças 

estabelecidas entre a sociedade civil e a sociedade política, uma vez que tais documentos 

expressaram uma tomada de decisão tanto por parte das agentes articuladoras do currículo na 

SEMED quanto das suas representações em conselhos, seminários, movimentos de mulheres, 

grupos de estudos de formação de professore/as, entre outras.  

Por fim, pretendi estabelecer considerações sobre as contribuições que esta pesquisa 

pode proporcionar, no sentido de estimular o debate sobre questões de gênero nas escolas 

municipais de São Luís-MA. É que considero tratar-se de um debate ainda em construção, que 

punge a necessidade de estudos e aprofundamentos teóricos, para assim descortinar posições 

ancoradas em concepções tradicionais diante de uma realidade que vem tomando rumos das 

diversidades em uma rapidez caleidoscópica.  

É importante considerar ainda que este estudo foi fruto de um desafio que, do ponto 

de vista pessoal, teve início em vivências anteriores a este processo de pesquisa, como já 

mencionado. Não nego que esta pesquisa tomou forma a partir de um estudo dialético do 

problema aqui elaborado. Nesse processo, encontrei espaço para dialogar com agentes 

articuladores, como pesquisadoras da temática gênero, representantes da sociedade política e 

da sociedade civil. Dessa forma, a sua composição aconteceu mediante um percurso operacional 
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com etapas de levantamentos e tratamentos dos dados, pautados em procedimentos acadêmicos. 

Contudo, não é demais dizer que não tenho a pretensão de esgotar a complexidade deste objeto 

de estudo e espero que os resultados aqui apresentados possibilitem reflexões e estímulo para 

possíveis investigações na esfera da educação. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO NO BRASIL E EM SÃO LUÍS – MA: 

formulações em marcos legais e marcos operacionais 

   

2.1 Confluências para um debate teórico-metodológico  

 

Com o objetivo de apresentar as políticas públicas e gênero como categorias de análise, 

neste capítulo, opta-se por trazer autoras/res que têm contribuído com suas pesquisas no intuito 

de suscitar nos campos social, político e econômico análises com certo grau de criticidade.     

Em seguida abordam-se as políticas públicas para gênero, elaboradas em âmbito 

nacional e municipal, Brasil e São Luís-Maranhão. Desse modo, tomar-se-ão por base os 

marcos legais e operacionais do período de 2003 a 2014, nas duas esferas.  

Assim, este capítulo tem como propósito contribuir com o debate sobre os assuntos 

aqui apresentados, políticas públicas e gênero para a educação básica, e com tal propósito 

procura-se atender a uma escrita pautada na literatura contemporânea que trata dos referidos 

assuntos, bem como outra fonte de busca: os documentos nacionais e municipais que 

referendaram os marcos legais e operacionais de tais políticas. 

A intenção de trazer essas categorias se justifica por entender-se que estas podem 

servir de base para análise das questões de gênero no conjunto das políticas públicas 

educacionais formuladas para o Ensino Fundamental, entre as décadas de 2003 a 2014, pela 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED), São Luís-MA. 

 

2.1.1 Configurações da categoria políticas públicas no campo da educação 

 

Ao se tentar compreender o que são políticas públicas e como elas se efetivam na 

educação, optou-se por um percurso no sentido de estabelecer um diálogo com as reflexões 

elaboradas por Stephen Ball e Jefferson Mainardes (2011) e Eneida Shiroma, Maria Moraes e 

Olinda Evangelista (2002). Essa opção se justifica por considerar-se que tais reflexões 

possibilitam análises das políticas, na direção de visualizar-se o comportamento dos marcos 

legais e operacionais frente aos desafios que são colocados em contextos sociais e econômicos. 

Faz-se uma ressalva com o intuito de explicitar que os/as autores/as mencionados/as 

serão utilizados/as como referencial analítico, contudo, na medida do possível, se estabelecerão 

diálogos com outras/os autoras/es que têm contribuído com essas reflexões no debate sobre 

políticas públicas educacionais no Brasil. 
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Assim, convém expressar o que se compreende por marcos legais e marcos 

operacionais. Os marcos legais são constituídos por ações ajustadas e apresentadas em leis, 

decretos e regulamentos, e “[...] estão presentes no corpo de um marco legal um conjunto de 

provisões regulatórias e leis inter-relacionadas. Seu fundamento costuma ser a Constituição do 

país, desdobrada depois na legislação complementar”.(Flávio MACEDO,2013, p.7). 

Logo, os marcos legais podem se constituir um dos pontos de partida para 

implementações de políticas públicas ou planificações de projetos voltados para a educação, 

materializados nos marcos operacionais. Então, para se definir o que é um marco operacional, 

toma-se emprestado o conceito de marco operativo de Celso Vasconcellos (2002), quando 

caracteriza a metodologia de construção de um planejamento educacional. 

Segundo Celso Vasconcelos (2002, p. 14),  
 

 

[...] o Marco Operativo expressa o ideal específico da instituição. E a proposta dos 

critérios de ação para os diversos aspectos relevantes da instituição, tendo em vista 

aquilo que queremos ou devemos ser (utopia meio). 

 

Foi justamente mediante essa compreensão sobre o que são marcos legais e 

operacionais que se optou por fazer o diálogo com Stephen Balle Jefferson Mainardes (2011) e 

Eneida Shiroma, Maria Moraes e Olinda Evangelista (2002) uma vez que suas análises ajudam 

a compreender-se como as políticas em educação são formuladas, realizadas e quais seus 

efeitos. Nesse sentido, orientam a refletir-se de forma crítica sobre como são produzidos os 

marcos legais e operacionais para as políticas em educação.  

Stephen Ball e Jefferson Mainardes (2011), quando abordam a “sociologia das 

políticas educacionais”, trazem reflexões sobre pesquisas em educação no Reino Unido, e 

nessas reflexões consideram que as pesquisas seguem em várias posições, estilos e 

preocupações. O autor apresenta um quadro12 para mostrar alguns comportamentos de 

pesquisas em políticas educacionais, e nele dispõe um binarismo nas análises das/os 

pesquisadoras/es, como, por exemplo, as pesquisas orientadas para as análises políticas e as que 

se centram nas análises das práticas; as pesquisas que têm focos múltiplos de análises, as que 

têm focos singulares e as que focam suas análises no global/local e no nacional/geral.  

Segundo esses estudiosos, as pesquisas que centram suas análises na prática 
 
 

[...] consideram a atividade de docentes ou os seus padrões de ensino como 

exclusivamente constituídos por princípios e preocupações educacionais e não 

afetados e mediados pela nova economia moral do setor público. Em certo sentido, 

 
12 Ver quadro em: BALL, S. Stephen. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão 

pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. In: BALL, Stephen; MAINARDES, 

Jefferson (Org.). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. 
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esse tipo de pesquisa desliza claramente de volta a táticas de formuladores de políticas 

não reflexivas, baseadas na ‘culpabilização’, nas quais as políticas são sempre 

soluções e nunca parte do problema. O problema está ‘na’ escola ou ‘no’ professor, 

mas nunca ‘nas’ políticas. (Stephen BALL; Jefferson MAINARDES, 2011, p.36). 

 

Para o autor, tanto as análises que se centram apenas nas práticas quanto as que 

centram em um único foco 
 

 

São análises que não têm o cuidado de considerar as outras coisas que se espera ou se 

requer que elas considerem seriamente e que competem por atenção, esforço, recursos 

na complexidade da prática. Não estou pretendendo ‘desculpar a má prática’. Mais 

apropriadamente, estou questionando os desenhos e os focos dos estudos de política e 

a relação entre desenho e foco e as demandas interpretativas que os pesquisadores 

fazem sobre seus sujeitos de pesquisa. (Stephen BALL; Jefferson MAINARDES, 

2011, p. 36). 

 

As análises de Stephen Ball e Jefferson Mainardes (2011) sobre as pesquisas em 

políticas educacionais no Reino Unido, ainda que tratem de um contexto diferente do contexto 

brasileiro, em que as políticas neoliberais podem ter outras consequências, ajudam a pensar os 

caminhos que se podem percorrer quando se pretende fazer análises sobre políticas públicas 

educacionais13. Suas análises podem indicar, dentre outros, os seguintes questionamentos: 

Como as políticas educacionais se realizam? Quem são os envolvidos? Qual o lugar da 

sociedade civil nas decisões? Qual o lugar da educação frente às políticas econômicas, frente 

às desigualdades? Quais as novas formas de gestão do setor público? 

Outra orientação dos estudos de Stephen Ball (2004) relaciona-se às sociologias da 

educação, quando ele reflete sobre a necessidade de superação de um certo “empirismo 

descritivo” e menciona:  

Ao falhar em dar conta das maneiras pelas quais a educação é incluída em um conjunto 

de mudanças econômicas e políticas mais gerais, pesquisadores em política 

educacional restringem as possibilidades de interpretação e jogam os atores que vivem 

os dramas da educação para fora da sua totalidade social e de seus múltiplos desafios. 

(Stephen BALL; Jefferson MAINARDES, 2011, p. 43). 

 

Ainda em seus estudos esse pesquisador considera importante fundamentar-se em 

teorias como uma fonte promissora de conceitos, para então fazer-se uma análise mais 

contundente sobre as políticas em educação. Mas, para além dos estudos teóricos, deve se tomar 

certa “distância crítica ou reflexiva” com relação à própria produção e seu conhecimento sobre 

o social. 

Outras contribuições de que esta pesquisa pretende se valer são as reflexões de Eneida 

Shiroma(2001),  que, seguindo uma postura crítica em pesquisas relacionadas à educação e ao 

 
13 Relação de textos de Stephen J. Ball traduzidos em português disponível em: Jefferson Mainardes e Maria Inês 

Marcondes (2009).  

 



34 

 
  

trabalho e políticas educacionais, analisa as formas como a educação brasileira acata as 

recomendações das agências multilaterais, os projetos educacionais internacionais, as 

intervenções do pensamento neoliberal nas reformas do sistema educacional brasileiro no 

conjunto de seus Estados e Municípios, bem como os encaminhamentos legais para as diretrizes 

na educação básica. 

Diante do exposto, entende-se que tanto as reflexões de Stephen Ball (2004) quanto as 

de Eneida Shiroma podem despertar uma compreensão de que as políticas públicas para 

igualdades exigem reflexões do conjunto de gestores, pesquisadores, movimentos sociais e 

ainda possibilitam a compreensão de como acontecem as articulações para a elaboração dos 

marcos legais e operacionais, e quais atores estão envolvidos no processo. De forma específica, 

para esta tese, tais reflexões podem contribuir na análise das questões de gênero no conjunto 

das políticas públicas educacionais formuladas tanto em nível nacional quanto local. 

Para além do que já foi dito com relação às possibilidades de contribuições das análises 

de Stephen Ball (2004) e Eneida Shiroma (2001), chama-se atenção para suas pesquisas quando 

conseguem transitar tanto nas análises dos saberes de sala de aula, dos processos de ensino-         

-aprendizagem, do lugar dos pais no processo de educação formal de seus filhos, etc. quanto 

nas análises que partem para as políticas econômicas e sociais para a educação.  

Os estudos de Stephen Ball e Jefferson Mainardes (2011) ajudam também na medida 

em que possibilitam análises das políticas sociais. Segundo ele, no Reino Unido, bem como em 

algumas sociedades do mundo ocidental, vêm acontecendo profundas transformações nos 

princípios da organização de provisões sociais e, de forma específica, no setor público, e 
 

 

Isso significa dizer que as formas de emprego, as estruturas organizacionais, as 

culturas e os valores, os sistemas de financiamento, os papéis e os estilos de 

administração, as relações sociais e de pagamento e as condições das organizações 

públicas de bem-estar social têm sido sujeitos a mudanças genéricas. (Stephen BALL; 

Jefferson MAINARDES, 2011, p. 23). 

 

Essas mudanças são localizadas e partem de um processo bastante amplo de 

transformações. No Reino Unido, esses processos de reestruturação estão articulados com as 

políticas ideológicas de cunho neoliberal visualizadas no thatcharismo inglês – 1970/1990, com 

marcas de liberdade de mercado e privatizações. (JESSOP apud Stephen BALL; Jefferson 

MAINARDES, 2011).   

Stephen Ball e Jefferson Mainardes (2011) consideram também que, no aspecto 

econômico, significa dizer que as intervenções neoliberais resvalam em um acentuado processo 

de privatizações no setor público, de tal forma que possibilitam as liberalizações do mercado 

com imposições de critérios comercias.  
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Essa caracterização vem corroborar o que dizem Eneida Shiroma, Maria Moraes, 

Olinda Evangelista (2002), ao considerar que as forças do mercado alcançaram transformações 

extremas por terem efetivado aquilo que ela chamou de desregulamentação, flexibilização, 

Estado Mínimo, de visível eficiência neoliberal. A autora segue sua análise com relação ao 

comportamento do mercado e pondera que no campo internacional os consultores difundiam os 

conceitos de lean-production, just-in-time, produção sem estoque, entre outros. 

No Brasil, na década de 1980, os pesquisadores alegaram estar o país na era fordista14 

e que não foi fácil este chegar à era tecnológica15. Então, por conta desse atraso, a concorrência 

dos produtos nacionais ficava em desvantagem em relação à dos internacionais.  

De todo modo, ainda que o Brasil, na década de 1980, estivesse no processo de 

reestruturação produtiva16, chegou à década de 1990, inaugurando assim o modelo econômico 

com bases neoliberais17. Ou seja, a economia brasileira passou a ajustar-se com a economia 

mundial e potencializou a abertura do mercado doméstico brasileiro para inserção dos produtos 

internacionais.   

Como diz Denise Carreira (2015), a década de 1990 foi de bastante fervor e contrastes 

para o Brasil. Segundo a autora, ocorreram produções de marcos legais no campo da educação 

e tais produções foram consequentes de conquistas dos movimentos sociais18, previstas na 

Constituição brasileira de 1988. Mas reitera que foi uma década na qual se observou o avanço 

 
14 Para caracterização do sistema fordista, se considera o que diz Ricardo Antunes (2003, p. 25, grifo do autor); 

“[...] entendemos o fordismo fundamentalmente como uma forma pela qual a indústria e o processo de trabalho 

consolidaram-se ao longo desse século, cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em 

massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e 

movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e 

pela fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela 

existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, 

do trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões”.       
15 Com relação ao atraso tecnológico brasileiro, dizem Eneida Oto Shiroma, Maria Célia M. de Moraes e Olinda 

Evangelista (2002, p. 55): “[...] percebe-se que não se tratava de uma questão de tempo, mas da posição que 

cabia ao país na excludente divisão internacional no trabalho”.  
16  Esse processo correspondeu ao modelo de produção desenvolvido pelos japoneses conhecido por Toyotismo, 

em que alguns elementos são caracterizados como “[...] um complexo processo interativo entre trabalho e ciência 

produtiva, que não leva à extinção do trabalho, mas a um processo de retroalimentação que gera a necessidade 

de encontrar uma força de trabalho ainda mais complexa, multifuncional, que deve ser explorada de maneira 

mais intensa e sofisticada, ao menos nos ramos produtivos dotados de maior incremento tecnológico”. (Ricardo 

ANTUNES, 2003, p. 161, grifo do autor).  
17 Como comenta Giovanni Alves (2009, p. 192), “A reforma neoliberal, a partir do governo Collor, significou 

alterações substantivas na dinâmica da economia brasileira e, por conseguinte, na forma de ser do mercado de 

trabalho. O Brasil inseriu-se de forma subalterna no processo de mundialização do capital. A adoção de políticas 

neoliberais submeteu o país à lógica da financeirização vigente no capitalismo global”.  
18 Com relação às lutas sociais, chama-se atenção para os movimentos sociais identitários e ambientalistas, que, 

segundo Denise Carreira (2015, p. 140), desde as eleições presidenciais de 1989, cujas propostas chamavam a 

atenção para: a necessidade de reformulação no currículo e de práticas pedagógicas; o caráter desigual do acesso 

e da permanência escolar; as discriminações e violências no cotidiano escolar; os preconceitos existentes nos 

livros didáticos; o caráter reprodutor e acirrador de desigualdades da escola e, ao mesmo tempo, seu potencial 

transformador.   
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das políticas neoliberais no continente latino-americano, em que as ações governamentais 

difundiram a implementação do Estado Mínimo com diminuição dos gastos públicos, que 

vieram de encontro às exigências da nova Constituição brasileira. 

Esse panorama econômico inclui a intervenção na educação, considerada importante, 

para então outorgar competências com intenções de encaminhar as novas exigências 

internacionais de mercados. Dessa maneira, a educação se constituiu como uma das forças19 

determinantes na questão da competitividade entre os países.  

A esse respeito, Eneida Shiroma, Maria Moraes, Olinda Evangelista (2002, p. 56) 

relatam: 

Atribui-se à educação o condão de sustentação da competitividade nos anos 1990. 

Vasta documentação internacional, emanada de importantes organismos multilaterais, 

propalou esse ideário mediante diagnóstico, análises e propostas de soluções 

consideradas cabíveis a todos os países da América Latina e Caribe, tanto no que toca 

à educação quanto à economia. Essa documentação exerceu importante papel na 

definição das políticas públicas para a educação no país.  

 

Segundo a autora, esses planos chegaram no Brasil na década de 1990, no governo do 

presidente Itamar Franco, e na esteira da elaboração do Plano Decenal para a Educação 

Nacional, mas foi na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) que as 

reformas anunciadas foram materializadas. Contudo, considera-se que, no final da década de 

1990 e na primeira década do século XXI, foram demarcados os marcos legais para a política 

educacional brasileira. Destaca-se que essas políticas foram alinhadas com as orientações de 

organismos internacionais, com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco 

Mundial. 

Vale destacar que uma das orientações da UNESCO para o século XXI correspondeu 

à adequação aos códigos de comunicações universais, como condição para se tornar o indivíduo 

cidadão do mundo, mundializar a cultura, mas sem se distanciar do local nem das 

potencialidades individuais. Considerando essa orientação, foram encaminhadas as ideologias 

neoliberais para o campo da educação, e essa é uma das caraterizações feitas por Stephen Ball 

e Jefferson Mainardes (2011) e por Eneida Shiroma, Maria Moraes, Olinda Evangelista (2002). 

Nessa direção, se corrobora tal entendimento, na medida em que se observa que as orientações 

seguem no sentido de que a educação se tornou a porta de entrada para as pessoas se localizarem 

 
19 Aqui se chama atenção para a “Teoria do capital humano”, desenvolvida por Theodoro Schultz nos EUA, na 

década de 1950, cuja base cunhou a modernização do desenvolvimento do capitalismo. Na educação, sua 

intervenção incidiu em “[...] um grau de educação e de qualificação, tomando como indicativo de um 

determinado volume de conhecimento, habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras 

da capacidade de trabalho e de produção”. (Gaudêncio FRIGOTTO, 1999, p. 41).    
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enquanto responsáveis pelo investimento de suas qualificações, bem como por sua inserção no 

mercado de trabalho.  

De acordo com Stephen Ball (2004, p.13-14), 
 

 

As políticas voltadas para a mercantilização da educação mudam o sentido do que 

significa ser educado. Elas deslocam os contextos o os conhecimentos educacionais 

em direção ao terreno de bens de consumo. Ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, 

introduzem um grau de superficialidade na aprendizagem que vai além de tudo o que 

já tenha ocorrido antes. Tais políticas veem os estudantes como quem deve ser 

colocado sob pressão para melhorar seu desempenho, a fim de contribuir para que as 

instituições a que pertencem tenham boa posição no mercado. 

 

O autor faz uma crítica afirmando que a educação para o mercado é um foco limitado, 

visto que o desempenho prepondera em relação a outros focos não menos importantes, como, 

por exemplo, as relações sociais e a cidadania, que ficam à margem do currículo escolar. Com 

base nessa lógica, pode-se dizer que o quantitativo na educação supera o qualitativo e tem como 

resultado um baixo indicador de qualidade, pois, nessas políticas, o que tem importância é a 

formação para o trabalho; o desempenho do aluno e qualquer outra intervenção na política 

educacional, bem como no campo do nivelamento das igualdades sociais e econômicas, 

restringem-se à oratória.  

Diante do exposto, pode-se inferir que as políticas públicas são definidas como ações 

de governos nas esferas federal, estadual e municipal, materializadas em marcos regulatórios e 

operacionais tencionados às garantias de direitos, ainda que essas garantias de direitos sejam 

frutos de movimentos sociais. Isso remete ao que diz Ozanira Silva (2010, p.157): “[...] sendo 

as políticas públicas reduzidas a ações residuais ou marginais, compensatórias, tendo em vista 

o alívio de situações de pobreza extrema”. E das desigualdades, tanto no campo econômico 

quanto no campo social.  

Entretanto, é pertinente fazer-se uma análise criteriosa, com base em estudos e 

pesquisas, para então se compreender até que ponto as políticas públicas de fato contribuem 

para a garantia de direitos e nivelamento de desigualdades.   

Por outro lado, chega-se ao entendimento de como se materializa uma política pública, 

compreendendo-se que esta passa por ações conjuntas, tal como afirmamEneida Shiroma, 

Maria Mores, Olinda Evangelista (2002, p. 87): 
 

 

Uma política pública de educação é mais abrangente do que a legislação proposta para 

organizar a área. Realiza-se também pelo planejamento educacional e financiamento 

de programas governamentais, em suas três esferas, bem como por uma série de ações 

não-governamentais que se propagam, com informalidade, pelos meios de 

comunicação. Realiza-se, para além desse espaço, por meio da difusão de seu ideário 

pelas publicações oficiais e oficiosas.  

 

 



38 

 
  

Também Stephen Ball (apud BALL, 2001, p. 102) assevera:  
 

 

A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de “bricolagem”; 

um constante processo de empréstimo e cópia de fragmentos e partes de ideias de 

outros contextos, de uso e melhoria das abordagens locais já tentadas e testadas, de 

teorias canibalizadoras, de investigação, de adoção de tendências e modas e, por 

vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a funcionar. A maior parte das 

políticas são frágeis, produto de acordos, algo que pode ou não funcionar; elas são 

retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de nuances e moduladas através de 

complexos processos de influência, produção e disseminação de textos e, em última 

análise, recriadas nos contextos da prática. 

 

Corrobora-se Stephen Ball e Jefferson Mainardes (2011), quando eles orientam que, 

ao analisar as políticas, é importante levar-se em consideração, de forma cuidadosa, as 

pesquisas regionais, locais e organizacionais, se for intenção compreender o grau de “aplicação” 

e de “espaço de manobra”. Para o referido autor, as políticas não passam de problemas 

colocados para os sujeitos e devem ser resolvidos no contexto. 

Diante dessas reflexões, compreende-se que políticas públicas definidas para a área da 

educação podem se configurar como uma ação coletiva do Estado e dos movimentos sociais.  

Tem-se um entendimento de que a abrangência das políticas deve aglutinar questões 

identitárias, tais como: gênero, sexualidade, raça, classe, educação especial, em suma, os 

direitos humanos. Isso pode resultar de lutas incisivas que a história já registrou, como, por 

exemplo, a luta pelas diretas já, com participação em assembleias constituintes visando à 

Constituição de 1988; os caras pintadas, movimento em defesa da educação pública e de 

questões, como a defesa das cotas para afrodescendentes, movimentos feministas, movimentos 

pelas diversidades e, mais recentemente, as jornadas de junho de 2013.  

Considerando o exposto, nesta seção, chega-se a uma possível compreensão de que as 

políticas públicas são ações formuladas pelo Estado, mas partem de um processo de decisão 

que engloba as demandas da sociedade civil e ações de governos. Ou seja, não são 

determinações que surgem apenas de administrações de governos interessados; tais políticas 

são marcadas por intervenções da sociedade organizada, dos movimentos sociais independentes 

que, em boa parte, articulam representações da sociedade civil e representantes governamentais.  

Assim como afirma Jefte Pinheiro Júnior (2017, p. 23): 
 

 

[...] políticas públicas são resultantes das ações de figuras humanas específicas, que 

ocupam funções ou cargos dotados de poder e decisão. Todavia, pensar que essas 

medidas respondem exclusivamente pelas convicções intelectuais desses indivíduos é 

uma operação que desconsidera a complexidade política das sociedades 

contemporâneas, assim como ignora os meios de persuasão, pressão e formação 

dessas próprias convicções.  

 

Nisto reside o caráter político das políticas públicas, à medida que se compreende a 

ação de atores sociais e grupos organizados em torno de interesses locais, com vistas a intervir 
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em situações-problema, com capacidade de estabelecer debates acerca de determinada situação, 

para então tentar negociar politicamente, quando possível, suas posições com os agentes 

público-governamentais. Porém, sem negar as dimensões circunstanciais, políticas e históricas. 

Ao lado disso, evidencia-se a existência de políticas públicas de cortes sociais que 

surgem mediante tomadas de decisões, única e exclusivamente em gestões de governos com 

interesses próprios, cujo propósito, às vezes, é somente intervir de forma paliativa em distorções 

sociais causadas por ausências de políticas sociais de governos anteriores.  

Dessa forma, “[...] políticas públicas são aqui entendidas como o ‘Estado em ação’; é 

o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade”. (Eloisa HÖFLING, 2001, p. 31). 

Esse conceito, referendado por Eloisa Höfling (2001), parte da compreensão da autora 

de que o Estado não deve ficar no limite da burocracia pública com a função de formular e 

implantar as políticas públicas. Ela considera que as políticas públicas são de reponsabilidade 

do Estado, no que concerne à sua execução e manutenção, pois têm seus nascedouros em um 

processo de tomada de decisão com intervenção do Executivo, bem como de seus órgãos 

públicos e de diversos organismos, acrescidos de agentes da sociedade civil. Assim, o limite 

das políticas públicas não necessariamente é reduzido única e exclusivamente a uma política de 

Estado independente. No caso, quando da intervenção dos organismos estatais, e da sociedade 

civil, compreende-se que é o Estado Ampliado em ação que em Gramsci é “[...] o Estado 

tomado em seu sentido amplo é a união dialética da sociedade civil e da sociedade política, da 

hegemonia e da coerção”. (J. M. PIOTTE,1975, p. 181).  

Como se explicitou, as políticas públicas podem ser definidas com base em ações 

conjuntas, em boa parte entre os movimentos sociais organizados e os interlocutores, gestores 

do Estado, para então se confirmar em marcos regulatórios. Assim, chega-se à conclusão de 

que é importante estabelecer um diálogo com a concepção de Estado formulada pelo pensador 

italiano Antônio Gramsci, uma vez que suas reflexões proporcionam a compreensão das formas 

democráticas de intervenção nas sociedades de classes. Nesse aspecto, esse pensador estabelece 

elementos para chegar-se ao entendimento do que é o Estado Ampliado.  

É oportuno mencionar ainda que não será intenção de, neste estudo, fazer-se uma 

interpretação analítica do pensamento gramsciano, pois para isso teria que se fazer uma incursão 

bem mais intensa, considerando a comparação que se pretende elaborar aqui. Neste estudo, 

serão feitas reflexões necessárias e para tanto se recorrerá a estudos que trazem contribuições 

no que se refere ao conceito de Estado Ampliado em Antônio Gramsci (2007).    
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Nessa perspectiva, parte-se para a tentativa de produzir interlocuções acerca dos 

estudos gramscianos sobre Estado Moderno, o qual configurou as possibilidades de 

participações na política pós-Revolução Francesa (Ivete SIMIONATTO, 1995). Para isso, 

busca-se localizar contribuições em autores brasileiros que têm difundido as concepções do 

pensador italiano sobre Sociedade Civil, Sociedade Política e Estado. Além do que, se faz uma 

ressalva quanto às suas concepções, que não resvalaram no abandono do pensamento marxista, 

mas conduziram para compreensões sobre formas de intervenções nas sociedades de classes 

com caracterizações democráticas. “Gramsci não inverte nem nega as descobertas essenciais de 

Marx, mas ‘apenas’ as enriquece, amplia e concretiza, no quadro de uma aceitação plena do 

método do materialismo histórico”. (Carlos Nelson COUTINHO, 1989, p. 74).  

Ainda segundo Carlos Nelson Coutinho (1989), à época, o espaço geográfico em que 

Antônio Gramsci analisou a ação do Estado nas sociedades de classes, havia um processo de 

intensificação de participações políticas que tomaram corpo nos países “ocidentais”, 

principalmente no final do séc. XIX. Nesse período, constituíram-se organizações de 

trabalhadores, como sindicatos, partidos de massas, etc. Para Carlos Nelson Coutinho (1989), 

surge uma nova tessitura social com leis e funções moderadamente autônomas. E reitera:  
 

 

Gramsci, datando provavelmente de março de 1929 -, nosso autor mostra como seu 

conceito de ‘sociedade civil’, sua concepção ampliada de Estado, parte precisamente 

do reconhecimento dessa socialização da política no capitalismo desenvolvido, dessa 

formação de sujeitos políticos coletivos de massa. (Carlos Nelson COUTINHO, 1989, 

p. 75). 

 

É com base nessa interlocução entre o Estado e as organizações da classe trabalhadora 

que se entende o conceito de Estado Ampliado em Antônio Gramsci, compreendendo-se que 

esse Estado se compõe da sociedade civil e da sociedade política. Então, tomando Carlos Nelson 

Coutinho (1989) como referência, chegou-se ao entendimento de que sociedade civil são os 

aparelhos “privados de hegemonia”; os organismos onde reside a participação política nas 

sociedades de classe, lugar em que o proletariado se organiza de forma voluntária e, por isso, 

são denominados de privados, pois não sofreram o uso da repressão. Ao contrário, na sociedade 

política existe a função da ditadura, uma dominação por meio da coerção. 

De acordo com Carlos Nelson Coutinho (1989), é justamente mediante essas 

impressões, ou seja, quando Antônio Gramsci observa a ampliação das intervenções de partidos 

políticos, associações, conquistas do proletariado e o sufrágio universal, que ele elabora uma 

“teoria marxista ampliada do Estado20”.  

 
20 Gramsci (2007) caracteriza o Estado da seguinte maneira:  “O Estado é certamente concebido como organismo 

próprio de um grupo, destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas este 
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 Nesse sentido, referência Carlos Nelson Coutinho (1989, p. 76, grifo do autor): 
 

 

O Estado em sentido amplo, ‘com novas determinações’, comporta duas esferas 

principais: a sociedade política (que Gramsci também chama de ‘Estado em sentido 

estrito’ ou de ‘Estado-coerção’) que é formada pelo conjunto dos mecanismos através 

dos quais a classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e 

que se identifica com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva 

e polícia-militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das 

organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 

compreendendo o sistema escolar, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações 

profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de 

comunicação de massas), etc.  

 

Nessa mesma direção, sobre a concepção de Estado por meio das análises de Gramsci, 

ressalta-se a intepretação de Chistine Buci-Glucksman (1980, p.127): “Gramsci distingue, 

progressivamente, dois conceitos de Estado, [...]. O Estado em sentido estrito (unilateral), e o 

Estado em sentido amplo, dito integral”. Calcado nessa configuração, Antônio Gramsci 

elaborou sua teoria ampliada de Estado.  

Destarte, entende-se por Estado Ampliado aquele que constitui o conjunto que envolve 

a sociedade civil e a sociedade política. Diante desse entendimento, quando se faz referência às 

ações da sociedade civil, tomam-se como exemplos os movimentos sociais feministas tantoem 

âmbito nacional quanto em São Luís-MA, que, ao longo de sua constituição, fizeram 

intervenções no sentido de reivindicar lugar de igualdades e, à medida que fizeram suas 

intervenções nas lutas sociais, demandaram espaços de igualdades para mulheres. Tais 

intervenções serão apresentados nas próximas seções deste e nos capítulos seguintes.  

Portanto, com base no conceito gramsciano de sociedade civil, pode-se compreender 

como o “[...] espaço onde se organizam os interesses em confronto, é o lugar onde se tornam 

conscientes os conflitos e as contradições” (Ivete SIMIONATTO,1995, p.66). Nessa 

perspectiva, esta pesquisa localizou as articulações dos movimentos sociais aqui referenciados, 

os quais foram movimentos que articularam pautas de reinvindicações, que, na medida do 

possível, foram transformadas, via ações de gestores estaduais e municipais, em políticas 

públicas21. 

Mas, ainda sobre a compreensão do que é sociedade civil, se referencia a seguinte fala 

de Carlos Nelson Coutinho (2008), quando este faz uma análise sobre as possíveis forças que 

 
desenvolvimento e esta expansão são concebidos e apresentados como força motriz de uma expansão universal, 

de um desenvolvimento de todas as energias ‘nacionais’, isto é, o grupo dominante é coordenado concretamente 

com os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida estatal é concebida como uma contínua formação e 

superação de equilíbrios instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos 

grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo dominante prevalecem, mas até um determinado 

ponto, ou seja, não até o estreito interesse econômico – corporativo. (Antônio GRAMSCI, 2007, p. 41).    
21 Essas políticas estão descritas nos Quadros I e III deste Capítulo, em âmbito de governo federal, e no segundo 

Capítulo, em âmbito da SEMED – São Luís.  
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constituem a sociedade civil e, com base em Antônio Gramsci, diz que esta é o terreno da “luta 

de classes”: 

Em Gramsci, sociedade civil é isso: é um mundo das auto representações, em luta 

entre si. É um terreno privilegiado da luta de classes, se dá uma batalha entre 

diferentes propostas de hegemonia, entre diferentes propostas de sociedade. Portanto, 

a sociedade civil não é o ‘reino do bem’, nem tudo que vem da sociedade civil é bom. 

Eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos o seguinte: fazem parte da sociedade 

civil tanto a UDR, A União Democrática Ruralista, que defende o direito dos 

proprietários, e o MST, que é um movimento dos trabalhadores sem-terra. Fazem 

parte da sociedade civil tanto a CUT que antes era combativa, agora nem tanto, mas 

que antes representava os sindicatos operários e faz parte da sociedade civil, o FIESP 

que representava, portanto, os interesses dos industriais de São Paulo. A sociedade 

civil, para Gramsci, é um terreno onde se dá uma batalha de diferentes projetos de 

hegemonia, ou seja, é um terreno da luta de classes. (Carlos Nelson COUTINHO, 

2008, p. 80). 

 

Justamente com base nesse pensamento é que se entende que as lutas em torno das 

reinvindicações no terreno do debate sobre gênero têm percursos muitos difusos, e aqui se faz 

apenas uma breve referência aos caminhos que têm tomado algumas posições nos movimentos 

feministas. Observou-se que foi o levante de algumas Organizações Não Governamentais – 

ONGs22 que arregimentou demandas de parte dos movimentos feministas23. No entanto, 

compreende-se que essa forma de intervenção tem fortes laços com posições neoliberais e não 

se transforma em ganhos significativos para os movimentos.  

Embora se constate o deslocamento de parte dos movimentos feministas, haja vista 

suas articulações com o Estado neoliberal por via das ONGs, não se deve “fechar os olhos” para 

outros deslocamentos, tampouco para os movimentos que surgiram para fazer enfrentamentos. 

Tomam-se como exemplo organizações do feminismo negro, os movimentos pela diversidade, 

o desenvolvimento nos setores populares, sindicais, quilombolas e camponeses, movimentos 

cuja caracterização denota que ainda não se deixaram cooptar por organizações que não as 

representam. Tais movimentos na atual conjuntura estão carregando a bandeira das igualdades 

em diversos campos; são alternativas que marcam um processo de auto-organizações no sentido 

de recolocar questões de classes sem negligenciar as relações de raças e sexualidades, bem 

como o aspecto relacional de gênero. 

 
22 Segundo Carlos Nelson Coutinho (2008, p. 80), [...] surgiu recentemente um novo conceito de sociedade civil 

que a identifica com o terceiro setor. Então teríamos a economia, o mercado, e para o pensador liberal burguês, 

economia é evidentemente de mercado, e o Estado. Entre o mercado e o Estado existe essa “coisa” um pouco 

angelical que é a sociedade civil, o terceiro setor, o reino do voluntariado. Hoje nós abrimos constantemente os 

jornais e vemos o grau de corrupção em que estão as ONGs, que é, digamos assim, o termo técnico. 
23 Fabrícia Pimenta (2010) registra que segundo dados da Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (ABONG), até a realização de sua pesquisa, a Associação registrava mais de 50 ONGs 

cadastradas na área de “Relações de Gênero”, dentre as principais, chama-se atenção para algumas mais 

conhecidas: Centro Feminista de Estudos e Assessorias (CFEMEA), Sempre viva Organização Feminista (SOF) 

e Centro Nacional Berta Luth (CNBL).    
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Não é demais considerar que a historiografia feminista registra que as mulheres sempre 

estiveram presentes nas lutas históricas por conquistas de direitos; as questões de gênero, 

educação e políticas públicas se constituíram bandeiras de luta institucionalizadas nos 

movimentos feministas. Contudo, a despeito de algumas conquistas, como: o Centro de 

Desenvolvimento da Mulher Brasileira, na década de 1970, Conselhos da Condição Feminina24, 

nos três níveis, o federal foi criado na década de 1980 e mais recentemente, a Secretaria para 

as Mulheres em 2003; no campo da educação, as políticas públicas de gênero chegaram de 

forma tímida nos Parâmetros Curriculares Nacionais na década de 1990. Foi daí que tomou 

corpo a inserção do debate de gênero nos currículos das escolas. 

Então, para se fazer uma abordagem das questões de gênero no currículo escolar, 

busca-se compreender como a categoria gênero vem sendo abordada ao longo da história de 

lutas implementadas em torno das igualdades. Este interesse em abordar a categoria gênero se 

justifica na medida em que se estabeleceu como objetivo desta pesquisa analisar as questões de 

gênero no conjunto das políticas públicas educacionais formuladas, entre as décadas de 2003 a 

2014, pela Secretaria de Educação do Município (SEMED) de São Luís para o Ensino 

Fundamental. 

 

2.1.2 Gênero: a construção de uma categoria 

  

Nesta seção apresenta-se a categoria gênero e para isso optou-se por trazer parte da 

trajetória historiográfica de sua constituição, convergindo-se para as contribuições de autoras 

que se importaram em analisar os debates estabelecidos no campo dos estudos de gênero. Para 

tanto, tomam-se como referências, ainda que não sejam únicas, as contribuições de Joana Pedro 

(2005, 2007, 2011) e Raquel Soihet e Joana Pedro (2007), e Joan Scott (1989, 2012), elaboradas 

a partir das décadas de 1980/90. Optou-se por estas autoras, visto que suas contribuições 

contemplam o debate em torno dos estudos de gênero, evidenciando os “usos e abusos”25 da 

categoria. 

 
24 A criação do Conselho Nacional da Condição da Mulher aconteceu na esteira dos movimentos de mulheres pelas 

Diretas Já. “O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado no Ministério da Justiça, com orçamento 

próprio, tendo sua presidência status de ministro. Era composto por 17 conselheiras, nomeadas pelo Ministro da 

Justiça, por um Conselho Técnico e por uma Secretaria Executiva. O Conselho teve uma curta vida como órgão 

de articulação das demandas do movimento feminista e das mulheres em geral. Sua atuação real estendeu-se de 

1985 a 1989. Com o governo Collor, o CNDM perdeu seu orçamento e passaram a ser indicadas para a direção 

e como conselheiras, na maioria das vezes, mulheres com pouca tradição no movimento feminista. (Céli PINTO, 

2003, p. 72, grifo do autor).  
25 A expressão foi inspirada no ensaio: SCOTT, Joan. W. Os usos e abusos do gênero. Tradução: Ana Carolina E. 

C. Soares. Projeto História, São Paulo, n. 45, p. 327-351, dez. 2012.  
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Compreende-se que, para se chegar ao uso da categoria gênero nos estudos feministas, 

é pertinente se mostrar um pouco de sua constituição, isto é, como essa categoria se estabeleceu 

enquanto uma “categoria útil para análise histórica. (Joan SCOTT, 1989).   

Sabe-se que a presença das mulheres na historiografia feminista não é recente; a 

“história das mulheres” é um campo profícuo para se buscar entender como elas contribuíram 

tanto no campo do privado quanto na vida pública das sociedades. Trabalhos como os de Carla 

Pinsky (2009), Joan Scott (1989), Felipe Miguel (2015) e Flávia Biroli (2018), Maria Izilda 

Matos (1998), Michelle Perrot (2016) e Raquel Soihet e Joana Pedro (2007), registram as 

experiências das mulheres em diversos campos de lutas, bem como suas inserções na vida 

social, na literatura, na política, nas produções acadêmicas e em pesquisas. Mas, para além das 

intervenções das mulheres na história, o que se quer chamar atenção é para o fato de como as 

categorias “mulher”, “mulheres” e “gênero” foram se constituindo no campo das pesquisas 

acadêmicas.  

Como registra Raquel Soihet e Joana Pedro (2007, p. 286),  
 
 

Constituída a História das Mulheres, de acordo com Joan Scott, uma das mais 

importantes contribuições das historiadoras feministas foi o descrédito das correntes 

historiográficas polarizadas para um sujeito humano universal. Em que pesem seus 

esforços no sentido de acomodar as mulheres numa história que, de fato, as excluía, a 

contradição instaurada revelou-se fatal. A história das mulheres – com suas 

compilações de dados sobre as mulheres no passado, com suas afirmações de que as 

periodizações tradicionais não funcionavam quando as mulheres eram levadas em 

conta, com sua evidência de que as mulheres influenciavam os acontecimentos e 

tomavam parte na vida pública, com sua insistência de que a vida privada tinha uma 

dimensão pública – implicava a negação de que o sujeito da história constituía-se 

numa figura universal. 

 

A leitura que se faz com relação à inserção da categoria “mulheres” na historiografia 

feminista da década de 1970, corrobora as análises de Raquel Soihet e Joana Pedro (2007); 

segue no entendimento de que a história das mulheres e os movimentos feministas estavam com 

a reponsabilidade de creditar uma nova história, aquela em que a visão da mulher universal, a 

identidade coletiva que firmou a rivalidade “homem versus mulher” não dava mais conta das 

multiplicidades de bandeiras. Assim, houve a necessidade, dado o avanço das lutas das 

mulheres, de aglutinar questões de raça, classe, gênero, etnia, geração e sexualidade, que 

possibilitassem adicionar à categoria “mulher” as diferenças aqui já mencionadas, para então 

se chamar a categoria “mulheres”, que sugeria aglutinar a diversidade de identidades.  

Os registros seguem fazendo alusões às lutas das mulheres no passado e na 

contemporaneidade. Nessa direção, se faz referência ao que diz Joan Scott (1989, p.3): “As 

pesquisadoras feministas assinalaram muito cedo que o estudo das mulheres acrescentaria não 

só novos temas como também iria impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios do 
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trabalho científico existente”. Desse modo, a autora pontua que três historiadoras escreviam 

que para inscrever a mulher na história, ter-se-ia que ir além das noções tradicionais, que 

ultrapassar as questões do pessoal e da subjetividade e chegar às questões públicas e políticas.   

Assim como Raquel Soihet e Joana Pedro (2007), o que se entende sobre a categoria 

“mulher” está longe do que foi discutido e elaborado no “feminismo radical” dos anos de 1970, 

distante de um essencialismo universal. Atualmente dispõe-se de uma análise localizada no 

campo político, em que se evidenciam os lugares das mulheres; pretende-se “[...] mostrar que 

não se trata de reparar uma exclusão. O que se precisa é buscar formas mais eficientes de 

fornecer legitimidade ao já existente, ou seja, à constituição de um novo campo de estudos, 

intitulado “História das Mulheres e das Relações de Gênero”. (Raquel SOIHET; Joana PEDRO, 

2007, p. 282). 

Com marcas na diversidade, os movimentos feministas chegaram ao final da década 

de 1980 e início de 1990, de forma bem difusa e com incorporações de temáticas já mencionadas 

aqui, além de questões como a violência contra mulheres, legalização do aborto, saúde da 

mulher, educação, sexualidade, entre outras. 

De fato, entre os anos de 1970 até o final dos anos de 1980, se identifica uma tomada 

de posição no que se refere aos estudos feministas anteriores a essas décadas; a utilização da 

categoria “gênero” provoca uma ação revolucionária nas feministas, sobretudo nas do campo 

acadêmico, que conceituaram suas pesquisas tomando por base os “estudos de gênero”. Houve 

um redirecionamento no sentido de ultrapassar as análises conceituais dos movimentos 

feministas que até então caracterizavam a existência da luta contra a opressão sexual, guerra 

dos sexos e determinismo biológico. Estes posicionamentos foram identificados por feministas 

nos anos 1980 como um alinhamento central dos movimentos, como se houvesse uma 

identidade comum e assim invisibilizavam as múltiplas identidades. Para elas26, as lutas 

feministas deveriam apontar para a multiplicidade de perspectivas e considerar os aspectos 

históricos, culturais, psicológicos e literários. Assim procuraram evidenciar o estudo relacional 

entre homem/mulher.   

Com o advento do feminismo acadêmico, observa-se um avanço nas pesquisas27; 

considera-se a sinalização de uma possível suplantação da “guerra dos sexos”, da oposição 

mulher/homem e do paradigma biológico, e a categoria “gênero” passa a ser um termo 

 
26 Izilda Matos (1998), Joana Pedro (2005), Rachel Soihet e Joana Pedro (2007). 
27 A difusão desses referenciais teóricos contribuiu para a abertura de linhas de pesquisa e reflexão sobre gêneros 

não centradas nas mulheres. Ressalte-se a produção de estudos sobre masculinidade e, também, os estudos queer, 

para os quais a obra de Judith Butler é altamente inspiradora. (Rachel SOIHET; Joana PEDRO, 2007, p. 293, 

grifo do autor). 
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relacional da normativa de feminilidade e uma categoria de análise. Essa intervenção aparece 

de forma visível nos estudos da historiadora norte-americana, Joan Scott, considerada uma das 

mais importantes teóricas da categoria “gênero” da segunda metade do século XX. 

Para esta pesquisadora,  
 

 

As preocupações teóricas relativas ao gênero como categoria de análise só apareceram 

no final do século XX. Elas estão ausentes na maior parte das teorias sociais 

formuladas desde o século XVIII até o começo do século XX. De fato, algumas dessas 

teorias construíram a sua lógica sob analogias com a oposição masculino/feminino, 

outras reconheceram uma ‘questão feminina’, outras ainda se preocuparam com a 

formação da identidade sexual subjetiva, mas o gênero, como o meio de falar de 

sistemas de relações sociais ou entre os sexos, não tinha aparecido. (Joan SCOTT, 

1989, p. 19). 

 

Para Joan Scott (1989), há que se retomar as análises, de forma que não se fique apenas 

à procura das origens dos problemas; também não se deve abandonar as abordagens estudadas 

no passado, porém, avançar na pergunta de como as coisas acontecem para daí descobrir por 

que elas acontecem.  

Com a produção dos estudos historiográficos, o conceito de gênero consegue intervir 

de forma crítica nas referências e indica a linha de análise que passa a criticar as questões 

deterministas do biológico quando este é tratado nas relações de sexo. 

Como registra Suely Costa (2003, p. 8), 
 

 

Embora introduzido na produção brasileira das ciências sociais em fins dos anos 80, 

os debates suscitados pelo conceito de gênero ganham alguma visibilidade e alcance 

na historiografia do país somente no início dos anos 2000. Antes disso, algumas 

historiadoras (contadas a dedo) vão se ocupar dessa matéria, quase sempre por atalhos 

que contornam tendências intelectuais dominantes nas tradições disciplinares da 

história. No caso, aplica-se ao Brasil o que Michelle Perrot sugere para a historiografia 

em geral, quando examina a conjuntura dos anos 70: as feministas haviam feito a 

história das mulheres muito antes que as historiadoras a fizessem.  

 

As referências feministas foram criticadas por alguns intelectuais dos movimentos 

gays, os quais trouxeram para seus estudos esse debate e se uniram com algumas historiografias 

brasileiras durante as décadas de 70 e 80 do séc. XX. 

Em 1990, a categoria “gênero” se fez presente nas pesquisas históricas, quando a 

Revista Educação e Realidade traduziu o texto, gênero: uma categoria útil de análise histórica”, 

de autoria da historiadora norte-americana Joan Scott. Convém destacar que esta é uma 

publicação que tem aparecido, sem timidez, nas discussões que abordam a categoria ‘gênero’ 

nas análises da pesquisa histórica. 

Suely Costa (2003) refere haver registro de que nas referidas décadas houve poucas 

análises das historiadoras brasileiras com relação ao conceito de gênero, muito embora este seja 

um “conceito útil de análise histórica”. Contudo, a autora faz referências a associações, que é o 
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lugar em que aparece o referido debate, ou seja, na Associação Nacional de História (ANPUH). 

Nas ANPUHs nacionais de 1992 e 2000 nas conferências e mesas-redondas. Vale lembrar que 

na ANPUH de 2000, realizada em Niterói,RJ, contou-se com presenças significativas dos 

estudos de gênero e de mulheres nas comunicações de mesas e nesse encontro foi criado o GT 

para Estudos de Gênero e História. Assim, o interesse pelos estudos de gênero foi tomando 

corpo em outros estados brasileiros, como, por exemplo, São Paulo e Santa Catarina.   

Da década de 1990 em diante, no Brasil, o que se observou foi uma incorporação 

historiográfica28 no uso da categoria “gênero”; nos anos de 1980, as abordagens, ainda que de 

formas diferenciadas, deram contribuições importantes na medida em que procuravam 

evidenciar as intervenções das mulheres como pessoas ativas. Pesquisadoras procuraram não 

apenas colocar as mulheres em lugares de vítimas da opressão29, mas como mulheres com 

potencial para encamparem as mais diversas lutas por lugares de igualdade, conforme já 

mencionado, mulheres ativas.    

 

 

 

 
28 Estas foram algumas produções de historiadoras brasileiras que abordaram a categoria “gênero” a partir da 

década de 1990:  

• DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Teoria e método dos estudos feministas: perspectiva histórica e hermenêutica 

do cotidiano. In: COSTA, Albertina; BRUSCHINNI, Cristina (Org.). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: 

Rosa dos Tempos; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992. p. 39-53;  

• SAMARA, Eni de Mesquita; SOIHET, Rachel; MATOS, Maria Izilda S. de. Gênero em debate: trajetórias e 

perspectivas na historiografia contemporânea. São Paulo: Educ, 1997;  

• MATOS, Maria Izilda S. de. Estudos de gênero: percursos e possibilidades na historiografia contemporânea. 

Cadernos Pagu, v. 11, p. 67-75, 1998;  

• SOIHET, Rachel. História das mulheres e história do gênero. Um depoimento. Cadernos Pagu, v. 11, p. 77-87, 

1998;  

• RAGO, Margareth. Descobrindo historicamente o gênero. Cadernos Pagu, v. 11, p. 89-98, 1998;  

• RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, Miriam 

Pillar. Masculino, feminino, plural: gênero na interdisciplinaridade. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998. p. 21-

41; 

• PEDRO, Joana Maria. Relações de gênero na pesquisa histórica. Revista Catarinense de História, n. 2, p. 35-

44, 1994.  

• COSTA, Suely Gomes. Gênero e História. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (Org.). Ensino de História: 

conceitos temáticos e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003;  

• PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. Revista História, 

São Paulo: Ed. Unesp, v. 24, n. 1, p. 77-98, 2005;  

• SOIHET, Rachel. História, mulheres, gênero: contribuições para um debate. In: AGUIAR, Neuma (Org.). 

Gênero e Ciências Humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Rosa dos 

Tempos, 1997. p. 95-114;  

• SOIHET, Rachel. História das mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da 

História. Ensaios de teoria e metodologia. 1.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. (Raquel SOIHET e Joana 

PEDRO, 2007, p. 297). 
29 Foram inspiradores para os historiadores brasileiros os trabalhos de Natalie Zemon Davis, Michele Perrot, 

Arlette Farge, Françoise Thebaut; suas investigações têm contribuído com o questionamento à submissão, 

docilidade e passividade femininas. (Izilda MATOS, 1998, p. 68). 
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Nesse sentido, para Izilda Matos (1998, p. 68), 
 

 

O crescimento desta produção permite apontar que não se trata apenas de incorporar 

as mulheres no interior de uma grande narrativa pronta, quer mostrando que as 

mulheres atuaram tanto quantos os homens na história, quer destacando as diferenças 

de uma ‘cultura feminina’, perdendo-se, assim, a multiplicidade do ser feminino, 

podendo cair numa mera perspectiva essencialista. 

 

E essa foi preocupação de Joan Scott (1989), que, ao levantar o debate sobre a 

categoria30, caracterizou um estudo de gênero que ultrapassa a análise descritiva, que não se 

preocupou em questionar a relação de poder que perpassa a categoria. Além disso, considera 

que o termo tem uma relação explícita e cheia de possibilidades desconhecidas com relação à 

gramática. Evidencia que a gramática, mediante regras formais, determina o termo masculino 

e feminino. E as possibilidades inexploradas ocorreram porque em vários idiomas indo-          

europeus existe uma outra categoria, denominada de terceira categoria – o sexo indefinido ou 

neutro. Na gramática, a classificação de gênero, feminino ou masculino, segue uma 

classificação que implica separação em grupamentos: o que é masculino de um lado e, de outro, 

o que é feminino. (Joan SCOTT,1989). 

Segue Joan Scott (1989, p.3), afirmando que, 
 

 

No seu uso mais recente, o ‘gênero’ parece ter aparecido primeiro entre as feministas 

americanas que queriam insistir no caráter fundamentalmente social das distinções 

baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico 

implícito no uso de termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’. O gênero sublinhava 

também o aspecto relacional das definições normativas das feminilidades. As que 

estavam mais preocupadas com o fato de que a produção dos estudos femininos 

centrava-se sobre as mulheres de forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo 

‘gênero’ para introduzir uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. 

Segundo esta opinião, as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos 

e nenhuma compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo 

inteiramente separado. 

 

Quando a autora provoca esse debate, se entende que ela quer caracterizar a categoria 

de forma relacional, designando a separação “homem versus mulher”, além de aglutinar na 

categoria outras não menos importantes; como ela defende, a intenção não é só construir uma 

“nova história de mulheres”, a intenção é construir uma “nova história”, e contemplar questões, 

como raça, classe e gênero. Como referencia a autora, são análises defendidas por pesquisadoras 

que têm uma visão mais geral e política, que em suas produções não esquecem as questões 

referentes às /aos oprimidas/os.   

 
30 Texto original: Joan Scott – Gender a useful category of historical analyses. Gender and the politics of history. 

New York, Columbia University Press. 1989. (Joan SCOTT, 1989, p. 1). 
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Nessa mesma direção, conta-se com as análises de Izilda Matos (1998). Esta 

pesquisadora considera que de fato a categoria “gênero” trouxe consigo a preeminência do 

diálogo interdisciplinar/político com outas categorias, além de seu traço relacional, homens x 

mulheres, aqui já mencionado. Ela observa que a categoria é usada vulgarmente como sinônimo 

de mulher, por considerar que tem uma melhor receptividade por Historiadoras/es dessa 

temática e por conta de sua neutralidade e objetividade; essa observação com relação ao uso do 

termo gênero foi elaborada por Joan Scott (1989, p. 6): “No seu uso recente mais simples, 

‘gênero’ é sinônimo de ‘mulheres’. Livros e artigos de todo o tipo, que tinham como tema a 

história das mulheres, substituíram em seus títulos durante os últimos anos, o termo ‘mulheres’ 

pelo termo ‘gênero’”.  

No Brasil, a categoria encontrou espaço de afirmação em produções acadêmicas e em 

intervenções dos movimentos feministas. Destarte, tem-se observado suas inserções não apenas 

na literatura, como também na arte, em letras de músicas, em peças teatrais, filmes, além do 

reconhecimento, via implementações em ações de políticas públicas, em nível nacional. Esse 

reconhecimento, que será objeto da próxima seção, ocorreu com as intervenções da sociedade 

civil, por conta das reinvindicações dos movimentos feministas31 que foram incisivos no sentido 

de requerer reparos históricos no que diz respeito a localizar as mulheres em espaços sociais de 

igualdades.  

Quando se constrói a tessitura sobre o caminho que se tem traçado com relação aos 

estudos relacionados à categoria “gênero”, a constatação é de que esta já está estabelecida em 

pesquisas acadêmicas, como diz Natanael Silva (2016). Na atualidade, os estudos de gênero já 

atingiram reconhecimento, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do social e político. 

Assim, os estudos acadêmicos expressos em grupos de pesquisas, revistas e em eventos 

acadêmicos vêm proporcionado uma profícua discussão sobre essa categoria de análise, bem 

como concedendo um lugar de reconhecimento acadêmico com contribuições de autores, 

sobretudo no campo da história das mulheres.  

Uma das análises elaboradas por Joan Scott (1989) em torno da categoria, e que se 

entende como uma chamada pertinente relacionada às “construções sociais”, é quanto ao uso 

descritivo do termo “gênero”, que, para a autora, comporta o engessamento do determinismo 

biológico que procurou justificar diversas formas de subordinação das mulheres com relação 

aos homens, por via das “relações sociais entre os sexos”. “O gênero é, segundo essa definição, 

 
31 Para se verificar um retrato dos movimentos feministas no Brasil e alguns de seus efeitos, se traz como uma das 

inúmeras referências a produção de PINTO, Céli, R. J. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: 

Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. (Coleção História do Povo Brasileiro).  
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uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado”(Joan SCOTT, 1989, p. 7). Contudo, 

considera a autora que com a multiplicação de estudos relacionados a sexo e sexualidade, 

“gênero” se constitui um termo proveitoso na medida em que se tornou um meio de “distinguir 

a prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens”. (Joan SCOTT, 1989, p. 7)32. 

Na direção de considerar o “gênero” de forma relacional, bem como da negação de um 

determinismo biológico, vale considerar as análises de Raquel Soihet e Joana Pedro (2007). 

Para essas autoras, “gênero” dá ênfase ao caráter fundamentalmente social, cultural, das 

distinções baseadas no sexo, afastando o fantasma da naturalização; dá precisão à ideia de 

assimetria e de hierarquia nas relações entre homens e mulheres, incorporando a dimensão das 

relações de poder; dá relevo ao aspecto relacional entre as mulheres e os homens, ou seja, de 

que nenhuma compreensão de qualquer um dos dois poderia existir através de um estudo que 

os considerasse totalmente em separado, aspecto essencial para “[...] descobrir a amplitude dos 

papéis sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, achar qual o seu sentido 

e como funcionavam para manter a ordem social e para mudá-la”. (Raquel SOIHET; Joana 

PEDRO, 2007, p. 288-289). 

Ambas consideram essa uma das contribuições dos estudos de Joan Scott, ou seja, além 

do que já foi mencionado, a articulação desta categoria com as de “classe” e “raça/ etnia”, não 

só no sentido de trazer para as análises a questão dos oprimidos, mas o fato de que essas três 

categorias organizam em si as desigualdades de poder. Então, compreende-se que apenas o uso 

descritivo não questiona a relação de poder que perpassa a análise da categoria “gênero”, além 

do que, outra consequência de seu uso descritivo é não evidenciar a luta das mulheres que 

englobam aspectos da política social, econômica e de poder.   

Ainda que na contemporaneidade já ocorra um debate fértil sobre as multiplicidades 

de análises relacionadas à categoria, análises com assensos e dissensos33, Joan Scott (1989) não 

indica o abandono dos estudos do passado que caracterizaram as experiências masculinas e 

femininas, mas orienta para o abandono de alguns hábitos do passado, além do que se deve ter 

uma considerável atenção para os métodos de análises. Nesse sentido, se compreende que,  
 

 

Para fazer surgir o sentido, temos que tratar do sujeito individual tanto quanto da 

organização social e articular a natureza das suas interrelações, pois ambos têm uma 

importância crucial para compreender como funciona o gênero e como se dá a 

mudança. (Joan SCOTT, 1989, p. 20). 

 
32Segundo Joan Scott (1989), não obstante as (os) pesquisadoras (es) reconhecerem as relações entre o sexo e os 

“papéis sexuais”, não fazem entre ambos uma relação simples ou direta. Para ela, ainda que o “gênero” destaque 

as relações com inclusão do sexo, estas não o determinam, nem o sexo nem a sexualidade. 
33 Para se acompanhar um pouco da história dos percalços, dos contornos e das controvérsias da categoria gênero, 

se traz como uma das referências, o texto: SCOTT, Joan. W. Usos e abusos do gênero. Projeto História, São 

Paulo, n. 45, p. 327-351, dez. 2012. 
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Tomando por base essa compreensão, a autora parte para caracterizar sua definição do 

termo “gênero”, afirmando: 
 

 

Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. Elas são ligadas entre 

si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo essencial da definição baseia-

se na conexão integral entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo 

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

forma primeira de significar as relações de poder. (Joan SCOTT,1989, p. 21, grifo do 

autor). 

 

Nesse sentido, o “gênero” é um elemento que constitui relações sociais com base nas 

diferenças entre os sexos, pois “gênero” implica poder. Então, para a autora, implica a relação 

de quatro elementos: o símbolo culturalmente disponível, cujas representações são múltiplas e 

contraditórias, como, por exemplo, a figura de “Eva e Maria”, a “luz e a escuridão”; os conceitos 

normativos, que trazem a oposição binária como forma, por exemplo, o masculino e o feminino. 

Mas, as novas pesquisas históricas objetivam uma posição política que tenta questionar os 

posicionamentos engessados da normatividade homem x mulher. Como, a intenção é ampliar o 

debate das questões relacionadas ao “gênero” com o mercado de trabalho, a educação, o sistema 

político, que nas tendências de análises anteriores eram segregados nas organizações sociais, 

estes formam o terceiro elemento. Neste caso, antropólogos fecharam o uso do gênero no 

sistema de parentesco, contudo, o não alinhamento com essa tese é no sentido de trazer para as 

relações a organização social e econômica, pois se entende que o sistema de parentesco justifica 

a divisão sexual e a opressão das mulheres; e o último elemento, para a autora, é a identidade 

subjetiva. 

Tomando por base as novas perspectivas de análises, que estão para além de um 

binarismo conservador, de uma normatividade, das relações de poder, de uma visão unilateral 

que não engloba as outras categorias aqui já mencionadas: raça, etnia e classe, chaga-se ao 

entendimento do que perpassa a compreensão da categoria, na medida em que se corrobora o 

que considera Joan Scott (1989, p. 23). Ou seja: 
 

 

O gênero é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações 

complexas entre diversas formas de interação humana. Quando os (as) historiadores 

(as) procuram encontrar as maneiras como o conceito de gênero legitima e constrói as 

relações sociais, eles/elas começam a compreender a natureza recíproca do gênero e 

da sociedade e das formas particulares, situadas em contextos específicos, como a 

política constrói o gênero e o gênero constrói a política.  

 

Com base nas análises aqui elaboradas, entende-se que as questões de “gênero” não 

prescindem dos contextos históricos, do cotidiano das mulheres e dos homens, da dominação 

masculina, das relações no trabalho, das atuações das mulheres na história, das questões 

econômicas e sociais, das lutas de classes, em suma, entende-se que 
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Gênero é relacional e, nesse sentido, um gênero só existe em relação com o outro. 

Essa característica permite considerar que tanto o processo de dominação quanto o de 

emancipação envolvem relações de interação, conflito e poder entre homens e 

mulheres. (Carla ARAÚJO, 2000, p. 69).   

 

Parte-se, portanto, da compreensão de que as relações humanas são históricas e 

relacionais e perpassam por contradições não só no sentido das relações entre mulheres e 

homens, mas, também, nas perspectivas das categorias de raça e classe. A categoria gênero 

ajuda a pensar as outras categorias, na medida em que vai avançando e direcionando para as 

análises das relações sociais, políticas e econômicas. (Carla PINSKY, 2009).  

A esse respeito, Suely Costa (2003) cita a pesquisadora Sabine Loriaga, a qual afirma 

que as atuais tendências de pesquisas biográficas vêm acontecendo baseadas nas histórias orais, 

nos estudos sobre cultura popular e na história das mulheres, com mais visibilidade aos 

excluídos. E acrescenta: 
 

 

Ao longo dos séculos XIX e XX, em face das revisões postas pela crise do heroísmo, 

a historiografia mostrou que a morte do herói (heroína) ‘não eliminou a exigência de 

se estudar os indivíduos’. Firmou não só a assertiva de que ‘a aposta não é mais no 

grande homem (conceito banido e às vezes desprezado), e sim no homem comum’. 

(LORIAGA apud Suely COSTA, 2003, p.9). 

 

Essa autora assevera que as pesquisas abrem a possibilidade de ir-se para além de 

análises das relações de gênero e contemplam também as análises de pessoas comuns e 

incomuns, além da questão da raça/etnia, classe e atinge o que ela chamou de “subjetividades 

outras”. (Suely COSTA, 2003). 

Embora não sejam objeto de análise desta tese as questões específicas sobre 

sexualidades, LGBTIQS (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Intersexuais, 

Queer e Simpatizantes), há de se considerar que este é um debate iminente, o qual precisa ser 

evidenciado nos movimentos por igualdades, sobretudo na atual conjuntura. Pois, observa-se 

que com o levante da forma pejorativa com que estão sendo referenciados os estudos de gênero, 

mediante o uso de diversas nomenclaturas, a exemplo, “Ideologia de gênero”, “Ideologia da 

ausência de sexo”, “teoria subjetiva de gênero sexual”, entre outros, tem-se que garantir 

conquistas históricas, visto que estas vêm sendo ameaçadas por posições ortodoxas de 

fundamentalistas que, com suas análises e intervenções, desviam as lutas por igualdades de 

gêneros.  

Chama-se atenção para a sigla LGBTIQS, utilizada por Denize Sepúlveda e José 

Sepúlveda (2017) no texto “Práticas conservadoras: suas influências nas tessituras identitárias 

de gêneros e sexualidades”, cuja produção resultou de uma pesquisa realizada em uma escola 

no Rio de Janeiro, que teve como objetivo “[...] demonstrar o conservadorismo presente na 
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sociedade, mais especificamente na escola, principalmente no que concerne às manifestações 

de sexualidades e dos comportamentos dos gêneros”. (Denize SEPÚLVEDA; José 

SEPÚLVEDA, 2017, p. 16). 

Outro tema que, também, não se configura como objeto de análise desta tese, mas 

considera-se pertinente fazer uma abordagem sobre ele, ainda que de forma breve, é o debate 

acerca da “Escola sem Partido”, uma vez que este trata diretamente de questões relacionadas 

ao debate de gênero.  

Considera-se que, na contramão de todas as lutas históricas a favor dos debates 

estabelecidos sobre “relações de gênero”, no início de século XX, a sociedade brasileira foi 

atingida por uma avalanche em direção a todas as conquistas relacionadas a igualdades de 

gênero, e aqui se refere ao decantado projeto “Escola sem Partido”.  Segundo Eveline Algebaile 

(2017, p.64), esse projeto foi 
 
 

Criado em 2004, com o objetivo manifesto de ‘dar visibilidade à institucionalização 

do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários’, a organização Escola sem 

Partido se apresenta como um ‘movimento’ e como ‘uma iniciativa conjunta de 

estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológico das 

escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior’. 

 

Segundo a pesquisadora, suas intervenções têm como principal sustentação um site34, 

cuja intenção é divulgar suas principais ideias, sua filosofia, uma espécie de canal de 

orientações para professoras/es, bem como meio de denúncias de “práticas de doutrinação”, que 

seriam identificáveis em aulas, livros didáticos, programas formativos ou outras atividades e 

materiais escolares e acadêmicos. (Eveline ALGEBAILE, 2017). 

Compreende-se que, por meio de um discurso eivado de moralismo, que perpassa suas 

concepções fundamentalistas, esse projeto tenta retirar dos debates questões de gênero, 

orientação sexual, analises políticas, culturais e econômicas.   

Ou seja, o projeto 
 

 

[...] Escola sem Partido tenta inviabilizar e mesmo criminalizar todas as iniciativas 

educacionais propostas ‘que abordem temas como desigualdades de gênero, 

diversidade sexual (na escola e na sociedade), o combate ao preconceito, ao sexismo 

e a LGBTfobia’. (Maria CIAVATTA, 2017, p.7).   

 

Diante do exposto, chega-se ao entendimento de que as conquistas históricas em torno 

do debate das desigualdades estão ameaçadas pela propagandeada “onda conservadora”, e essa 

discussão relacionada às questões de gênero revitaliza um debate que outrora parecia já 

especificado. 

 
34http://escolasempartido.org. (Eveline ALGEBAILE, 2017). 
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Levando-se em conta a retomada dos debates sobre questões de gênero, tem-se como 

uma das referências o debate estabelecido por Joan Scott (2012), em sua produção, cujo título 

sugere uma localização da atualidade do debate: “Os usos e abusos do gênero”. Nessa produção, 

a autora conta como essa categoria vem sofrendo ataques, e como “ponta de lança” dos ataques 

se tem uma controvérsia estabelecida na França na primeira década do sec. XXI, cujo teor não 

é diferente do que se observa nos debates brasileiros em torno do projeto “Escola sem Partido”.    

Assim como entende Joan Scott (2012), “gênero” é um campo de debate bem distante 

de ser resolvido, é um lugar de debate intenso, é um campo de disputas políticas é um lugar que 

assenta poder; “[...] é por essa razão que gênero se mantém um conceito útil de análise crítica”. 

(Joan SCOTT, 2012, p. 347).  

Por fim, diante de tudo o que foi exposto com relação às análises historiográficas dos 

estudos de gênero, compreensão da categoria e seus “usos e abusos” do termo, se fecha esta 

seção, sem a intenção de esgotar o tema, com uma citação de Joan Scott (2012) e se considera 

que este é um debate que não se fecha com intepretações lineares e que não tem data para findar; 

é um caminho que sempre abre diversas perceptivas de análises. Então, para corroborar tal 

entendimento, se acorda com o que diz Joan Scott (2012, p. 247): 
 

 

Longe de ser um exercício de frustração, esta abordagem abre caminho para novos 

pensamentos, novas interpretações e talvez até mesmo para novas políticas. E longe 

de estar resolvido, como uma vez eu pensei que estava, gênero é uma questão 

perpetuamente aberta: quando pensamos que foi resolvido, sabemos que estamos no 

caminho errado. 

 
 

 

2.2 As políticas públicas de gênero no Brasil entre o final do século XX e início do século 

XXI 

 

A Carta Constitucional de 1988, ainda que como resultado de uma correlação de 

forças, caracterizou um marco no que concerne a democratização de direitos sociais. Vale 

ressaltar que, na égide de uma democracia representativa35, inovou com mudanças que foram 

reflexos das demandas dos movimentos sociais, pois introduziu penalidades com mais rigor às 

práticas de discriminações às mulheres e aos negros, como também forneceu fundamentos para 

a institucionalização de políticas públicas de igualdades. (BRASIL, 1988). 

Assim, pode-se afirmar que essa Constituição marcou uma possibilidade de mudança 

nas políticas sociais brasileiras, entendimento que resulta da compreensão de que essa 

 
35 Democracia representativa, segundo Carlos Nelson Coutinho (2008, p. 77): “[...] nós entendemos e vivemos 

hoje, ou seja, uma democracia formada pela participação de todos no sufrágio universal, pela organização e 

criação de partidos políticos, mesmo essa democracia contemporânea é uma conquista das classes trabalhadoras”. 
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legislação dá flexibilidade à sociedade civil para participar da formulação de políticas sociais, 

pois um dos princípios da Lei é a descentralização político-administrativa. Contudo, considera-

se reponsabilidade dos movimentos sociais encaminhar as demandas da sociedade civil, visto 

que as conquistas históricas da sociedade brasileira têm o peso dos movimentos sociais, neste 

caso específico, quando se trata da luta travada em prol de uma Constituição menos autoritária. 

A exemplo, o grupo que fez enfrentamento aos constituintes, o Fórum Nacional de Educação 

na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito que, posteriormente, passou a 

denominar-se de Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. (DeniseCARREIRA, 2015). 

Por entender que as políticas públicas surgem por consequência de diálogos com as 

demandas dos movimentos sociais, faz-se uma breve incursão sobre concepções e intervenções 

dos movimentos sociais no Brasil no que diz respeito às questões da educação. Para isso, 

tomam-se como referência os estudos de Glória Gohn (1992, 2011, 2016), a qual parte do 

entendimento de que os movimentos sociais são “[...] ações sociais coletivas de caráter socio-   

-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas 

demandas”. (Glória GOHN, 2011, p. 335). 

Partindo das análises elaboradas por Glória Gohn (1992), com relação ao Brasil, os 

movimentos sociais populares da década de 1970/80 se constituíram uma luz que ascendeu em 

direção ao processo democrático que a sociedade civil alçou naquele período36. Foram as 

intervenções populares organizadas em movimentos sociais de diversos lugares, bem como 

movimentos de mulheres, negros, partidários, sindicais, da periferia, etc., que fizeram incursões 

no sentido de estabelecer diálogos com as representações autoritárias da época, de forma a 

minimizar suas forças coercitivas; foram reconhecidos como importantes intermediários no 

cenário político dos processos constitucionais em tramitação (Glória GOHN, 1992).  

Para Glória Gohn (1992, p.53-54), 
 

 

Os anos 70 foram de lutas e resistências coletivas, em busca do resgate de direitos da 

cidadania cassada e contra o autoritarismo vigente. Os anos 80 foram de negociações, 

alianças, pactos; construção de estratégias num longo processo de transição, que 

esperávamos que fosse na direção das ideias dos anos 70.  

 

Concorda-se com a autora quando diz que, de fato, não pode ser negado que os 

movimentos sociais dos anos de 1970/80 foram decisivos, em se tratando das conquistas dos 

direitos sociais, a exemplo, da então Constituição Federal de 1988, cuja conquista foi à base de 

 
36No Brasil e em vários outros países da América Latina, no fim da década de 1970 e parte dos anos 1980, ficaram 

famosos os movimentos sociais populares articulados por grupos de oposição aos regimes militares, 

especialmente pelos movimentos de base cristãos, sob a inspiração da teologia da libertação. (Glória GOHN, 

2011, p. 342). 
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pressões via movimentos sociais organizados. Para a década de 1990, a despeito do retrocesso 

indicado pela autora devido ao esvaziamento da força do coletivo, surgiram novas formas de 

organizações populares constituídas em Fóruns que se organizavam com práticas de encontros 

nacionais; eram Fóruns de Reforma Urbana, Participação Popular e o Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública FNDEP37, lançado em 1987, mas na década de 1990, ganham 

singularidade na defesa da escola pública.(Glória GOHN, 1992).   

Considera-se que no campo da educação, na década de 1990, o FNDEP deu direção 

para o Projeto da LDBEN nº.9.394/96, e foi no final da tramitação da Constituição Federal de 

1988 que se iniciaram os debates em torno dessa Lei, pois se gestaram em fóruns de discussões 

com a sociedade em diversos Estados. Essa prática de debate aconteceu durante todo o seu 

processo de tramitação no legislativo brasileiro.  

Então, se referencia Glória Gohn (1992, p.75), que assevera: 
 
 

[...] esse projeto surgiu devido à exigência que a Constituição de 88 colocou, e ele foi 

elaborado a partir das mesmas forças que haviam se organizado para a elaboração de 

propostas e emendas para a Constituição. Trata-se da formação de um Fórum Nacional 

de Educação no Brasil, fato inédito na história do país, pelo vulto e dimensão que 

tomou. 

 

Para a autora, a Constituição brasileira de 1988 foi um marco consagrador de 

mudanças no comportamento dos movimentos sociais; ela foi fruto de mobilizações populares 

da década de 1980; possibilitou novos espaços e formas de intervir de grupos organizados. 

Além do que, se constitui um legado que a década de 1980 deixou, ficou um saldo positivo.  

Desse modo, o que se compreende é que tanto a Constituição de 1988 quanto a LDBEN 

de 1996 foram legislações que deram visibilidade às demandas dos movimentos sociais. Tal 

visibilidade tornou possíveis propostas por parte do governo federal, estaduais e municipais, no 

sentido de estabelecer políticas públicas e programas de ações em direitos humanos, objeto de 

estudo nesta tese, contemplando os Marcos Legais para questões de gênero no Ensino 

Fundamental. 

Esses acontecimentos foram favoráveis para que, no final do séc. XX e na primeira 

década do século XXI, fossem institucionalizadas políticas públicas para a educação, as quais 

serão mencionadas na transversalidade da escrita deste estudo.  

Para uma visualização mais compreensível do ponto de vista didático, se disponibiliza, 

a seguir, um quadro com os marcos legais e os marcos operacionais de políticas públicas 

implementadas pelo Brasil. A disposição do quadro parte da Constituição Federal de 1988, por 

 
37 O Fórum foi lançado em Brasília dia 9 de abril de 1987, e sua denominação inicial foi Fórum da Educação na 

Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito. (Glória GOHN, 1992).  
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entender-se que essa Lei foi um marco referencial das políticas implementadas para o campo 

da educação na contemporaneidade.  

 

Quadro 1– Políticas Educacionais: Marcos Legais/Marcos Operacionais 

MARCOS BRASIL 

 

 

  

Marcos Legais 

- Constituição Federal de 1988 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN/ Lei nº 

9.394/96 

- Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN - 1997 

- Plano Nacional de Educação- Lei nº 10.172/2001 

-  Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007  

- Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica: diversidade e 

inclusão - 2013 

 

 

 

  

 Marcos Operacionais 

- Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM)  

- Secretaria Para as Mulheres (SPM) -2003 

 - Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade (SECAD) 

– 2004  

- Conferência Nacional de Educação Básica- CONEB/2008 

 - Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2010 e 2014 

- Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres – Versões: 2004/2008/ 

2013-2015 

 

Fonte: A autora 

 

Do que trata a Constituição Federal de 1988 com relação à educação, ressaltam-se as 

conquistas dos movimentos sociais, materializadas em alguns artigos: os arts. 1º e 3º 

reconhecem a dignidade da pessoa humana e condenam qualquer forma de discriminação; já o 

art. 5º orienta para a igualdade entre homens e mulheres perante a Lei, enquanto o art. 206, 

incisos I, II e III, pauta o ensino na educação básica. (BRASIL, 1988). Este artigo foi por 

diversas vezes motivo de análises por parte dos constituintes, uma vez que a pauta dos debates 

contemplou conteúdos com princípios de igualdade para acesso e permanência na escola, 

liberdade de aprender e ensinar e ainda a questão da diversidade para assegurar uma base 

comum com registros de culturas diversificadas. Após idas e vindas nos debates, essa pauta foi 

materializada no referido artigo. 

Outro artigo considerado como avanço foi o 208, inciso I, que demanda a 

responsabilidade do Estado com a educação, com vistas a garantir a educação básica e gratuita 

dos 04 aos 17 anos, além da gratuidade de oferta a quem não teve acesso a essa educação na 

idade própria. (BRASIL, 1988). 

Diante do exposto, chega-se ao entendimento de que na Constituição Federal de 1988 

é possível que se detectem diversos artigos, os quais, de forma direta ou transversal, orientam 

para a organização de uma “educação democrática” com princípios de equidade. Tais 

orientações são consequentes de multiplicidades de lutas que aglutinavam atores com posições 
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polêmicas no que tange à organização de um currículo com caráter democrático, a ser 

incorporado via debate dos constituintes na então Constituição Federal promulgada em 1988. 

Conforme mencionado, essa Constituição demarcou possibilidades de mudanças nas 

políticas sociais no Brasil, assim, considera-se que o processo de discussão da educação 

brasileira via Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, ocorrido na década de 1990, 

constitui-se um exemplo desse exercício democrático na educação.  

A ação do Fórum seguiu nesta direção: “[...] A defesa da escola pública busca resgatar 

o papel do Estado enquanto agente que deve criar, defender e gerenciar os bens públicos para a 

coletividade e não para corporações privadas”. (Glória GOHN, 1992, p.83). 

A referida discussão garantiu uma nova organização democrática que contribuiu para 

o avanço de uma legislação específica para a educação nacional. Fala-se, neste caso, da 

discussão da LDBEN nº 9.394/96, que já tramitava no Congresso Nacional desde 1988, 

concomitantemente ao final da tramitação da Constituição Federal. A referida Lei reafirma em 

seu art. 3º, incisos I, II, III, IV, VIII e XII, a igualdade de condições e permanência na escola, 

liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; respeito à 

liberdade e tolerância; gestão democrática e consideração com a diversidade étnico-racial. 

(BRASIL, 1996). Apesar de não tratar de forma específica das questões de gênero, o referido 

artigo dá abertura a esse respeito para o debate acontecer na escola.  

O art 9º, incisos I e IV, trata da incumbência da União, em colaboração com os Estados, 

Distrito Federal e Municípios, em instituir diretrizes que norteiem o currículo, o Plano Nacional 

de Educação, bem como os conteúdos mínimos para uma formação básica comum. De acordo 

com o art. 11, inciso I e III, os Municípios têm a incumbência de organizar e manter instituições 

de ensino e integrar-se às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, além de 

reponsabilidades de baixar normas complementares para seu sistema de ensino. (BRASIL, 

1996). 

Nesse aspecto, se traz uma reflexão sobre o que diz Stephen Ball (2001), quando faz 

referência ao Relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) de 1995. Em seu estudo, o autor aborda o “novo paradigma da gestão”, voltado para a 

eficácia, eficiência, qualidade dos serviços e gestão pública descentralizada.  Mas, para além 

da abordagem sobre gestão pública, que se estende como orientação para os países signatários, 

no caso do Brasil, observou-se que o autor se referiu a uma “nova cultura orientada para o 

desempenho”, como diz Stephen Ball (2001, p. 105): “[…] estes processos de reformas não se 

pretendem simplesmente à introdução de novas estruturas e incentivos, mas também exigem e 

trazem consigo novas relações, culturas e valores”. Nesse sentido, a leitura que se faz com 
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relação a esses paradigmas, bem como à gestão descentralizada, eficiência e eficácia de 

desempenho, está voltada para a produtividade, e que os Estados e Municípios dialoguem no 

intuito de observar as orientações internacionais.  

Na LDBEN, o Parágrafo único do art.11 determina que os Municípios poderão optar, 

ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de 

Educação Básica. O referido artigo avança com relação à Constituição Federal, quando dá 

autonomia para os Municípios legislarem sobre seus sistemas próprios de ensino. O art.211 da 

Constituição Federal trata do sistema de colaboração, mesmo que a LDBEN no Parágrafo único 

do referido artigo, de forma cautelar, estabeleça que o Município pode se integrar ou compor 

com ele um sistema único de Educação Básica. (BRASIL, 1996). 

Desse modo, a partir das décadas de 1990, o Estado brasileiro instituiu marcos legais 

para reformas da educação pública presentes na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2001) 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96. O desdobramento desses 

marcos legais resultou na construção e operacionalização do Plano Nacional de Educação 

(PNE)38 – Lei nº 10.172/2001 (presente na nova legislação: Lei nº13.005/2014)39; nos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1997); no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (2007), Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007), nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2010), Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica: diversidade e inclusão (2013). 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) parte do compromisso 

do Brasil com as demandas históricas da sociedade civil que se organiza em movimentos sociais 

no sentido de requerer políticas na direção do estabelecimento de igualdades. Além disso, o 

PNEDH integra-se aos documentos internacionais de direitos humanos de que o Brasil é 

signatário. 

O início da elaboração do referido Plano aconteceu em 2003 a partir da constituição 

do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, organizado por representantes da 

sociedade civil, instituições públicas e privadas e organismos internacionais. Durante o 

processo de construção, aconteceram encontros internacionais e regionais organizados em 

seminários e fóruns, cujo objetivo era propagandeá-lo. (BRASIL, 2007).  

 
38 Art. 9º inciso I da LDB – que determina como competência da União estabelecer, em colaboração com os 

Estados, Distrito Federal e Municípios, elaborar o Plano Nacional de Educação, que norteará os currículos para 

a formação básica comum na educação básica. (BRASIL, 1996). 
39 São marcos legais e ordenamentos jurídicos que serviram de demarcação para construção de outros marcos 

legais e operacionais no sentido da organização de políticas públicas em níveis estaduais e municipais.  
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Assim,  
 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), lançado em 2003, 

está apoiado em documentos internacionais e nacionais, demarcando a inserção do 

Estado brasileiro na história da afirmação dos direitos humanos e na Década da 

Educação em Direitos Humanos, prevista no Programa Mundial de Educação em 

Direitos Humanos (PMEDH) e seu Plano de Ação. São objetivos balizadores do 

PMEDH conforme estabelecido no artigo 2°: a) fortalecer o respeito aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais; b) promover o pleno desenvolvimento da 

personalidade e dignidade humana; c) fomentar o entendimento, a tolerância, a 

igualdade de gênero e a amizade entre as nações, os povos indígenas e grupos raciais, 

nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos; d) estimular a participação efetiva das 

pessoas em uma sociedade livre e democrática governada pelo Estado de Direito; e) 

construir, promover e manter a paz. (BRASIL, 2007, p. 24). 

 

No que tratou sobre educação básica, o PNEDH, dentre os seus princípios norteadores, 

destaca a garantia da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, 

geracional, de gênero, de orientação sexual. Em suas ações, o PNEDH faz referência à inclusão 

curricular. 

Ainda se observa a determinação em 
 

 

Fomentar a inclusão, no currículo escolar, das temáticas relativas a gênero, identidade 

de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiências, entre 

outros, bem como todas as formas de discriminação e violações de direitos, 

assegurando a formação continuada dos (as) trabalhadores (as) da educação para lidar 

criticamente com esses temas. (BRASIL, 2007, p. 32). 

 

Além do PNEDH, ocorreram as Conferências Nacionais da Educação que foram 

realizadas entre 2008/2014, com o objetivo de discutir os rumos da educação nacional; tomaram 

por base os marcos legais e ordenamentos jurídicos elaborados para a educação brasileira, que 

foram organizados com base em mobilizações da sociedade civil em conferências estaduais e 

intermunicipais nas quais se discutiu um projeto nacional de educação e uma política de Estado.   

Esses documentos tratam de vários assuntos, dentre os quais: a localização da 

educação brasileira no campo da legislação constitucional, as diretrizes que devem assegurar as 

modalidades da educação, o financiamento, o currículo, as questões raciais, os direitos humanos 

e as questões de gênero. Tais legislações e políticas curriculares, de certa forma, caracterizam 

mudanças que apontam para um possível debate na contemporaneidade, em razão da 

diversidade sociocultural do Brasil. 

Segundo pesquisas realizadas por Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (2004, 2006), 

as políticas públicas no âmbito federal para a educação básica, entre as décadas de 1980 e 1990, 

assim como as legislações que trataram de questões da diversidade, não foram 

institucionalizadas em sua totalidade. Todavia, há de se considerar que são políticas bastante 

recentes que resultaram de um conjunto de reinvindicações e demandas dos movimentos sociais 
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organizados e também de organismos internacionais40, as quais pautavam as suas orientações 

no embate contra todas as formas de discriminação que envolvem as questões étnico-raciais e 

de gênero.  

Em relação às questões de gênero, localizam-se algumas intervenções do Estado 

brasileiro nas políticas educacionais, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

que, ao tratarem sobre os Temas Transversais, ressaltam o eixo pluralidade cultural, o qual 

destaca o eixo sobre orientação sexual. No entanto, é preciso investigar quais os impactos 

efetivos dessas orientações curriculares nas políticas estaduais e municipais.  

O documento indica que os conteúdos dos Temas Transversais devem ser tratados 

pelas áreas e não à parte delas e as questões de gênero devem ser abordadas na transversalidade 

das áreas convencionais. Também que a incorporação e intensidade do trabalho sejam ajustadas 

ao nível de aprendizagem dos alunos, priorizando-se a realidade local.  

Diante das lutas implementadas pelos movimentos feministas no Brasil, tanto no 

campo da educação quanto em outros espaços sociais, o que se tem de fato nas políticas 

educacionais são os documentos aqui mencionados. No entanto, a despeito dos PCN 

construírem-se como referência no trabalho com o tema gênero nas políticas públicas de 

educação no Brasil, estes são apenas referências.  

Essa compreensão corrobora a conclusão de um estudo realizado por Cláudia Vianna 

e Sandra Unbehaum (2004), no qual as autoras expõem uma análise de três documentos: a 

Constituição Federal de 1988, Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1988 e o Plano 

Nacional de Educação de 2001. Elas reconhecem um significativo avanço com relação à 

presença da perspectiva de gênero nos documentos analisados, porém fazem ressalvas, como, 

por exemplo, quanto aos PCN que, para elas, estão limitados apenas ao tema Orientação Sexual 

e, ao contrário, deveriam atravessar todas as áreas do conhecimento. Então, concluem que nos 

materiais analisados as questões de gênero ficaram no debate geral sobre direitos e valores. 

Sabe-se que o diálogo entre os movimentos sociais que militam na área da educação 

foi primordial para que se chegasse ao patamar de políticas para as mulheres, e uma das portas 

de entrada para esse fim foi a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD)41. Essa Secretaria foi criada em 2004, com a função de articular políticas 

 
40 A exemplo, a Conferência Mundial de Educação para Todos de 1990, financiada pelos Organismos das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF), pelo Programa para as Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial 

(Marlei DAMBROS; Bruna MUSSIO, 2014, p. 6). 
41 Em 2010 a SECAD foi ampliada e passou a ser denominada de Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 
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para a educação escolar indígena, diversidade étnico-racial, gênero e diversidade sexual. Então, 

esse diálogo, tanto no campo da educação quanto no campo de políticas mais gerais para as 

mulheres, foi responsável por conquistas históricas que hoje se fazem presentes em marcos 

legais, materializados em programas e ações de governos. 

Nos marcos da década de 1980, feministas ligadas aos partidos políticos, na égide da 

campanha das Diretas Já, criaram o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM) 

(1985). 

É importante dizer que o Brasil tem reproduzido as políticas internacionais com 

implementações de políticas públicas com vistas a garantir questões relativas à igualdade de 

direitos de gênero. Nesse sentido, o Brasil, para atender as orientaçõesinternacionais, criou, em 

março de 2003, a Secretaria de Políticas para as Mulheres42. O objetivo dessa Secretaria foi 

promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e 

discriminação contra as mulheres. Sua atuação contemplou três linhas: aspolíticas do trabalho 

e da autonomia econômica das mulheres; o enfrentamento à violência contra as mulheres; os 

programas e ações nas áreas de saúde, educação, cultura, participação política, igualdade de 

gênero e diversidade.   

De acordo com o documento,  
 

 

Em 2013, a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) completa uma década de 

existência, com contribuições efetivas para a consolidação das políticas públicas 

de gênero, destacando a efetiva transversalidade de gênero nas políticas 

interministeriais. Hoje, a perspectiva de gênero está incluída em todas as políticas 

públicas, numa clara demonstração do protagonismo das mulheres na construção de 

um projeto de sociedade mais justa, mais equânime e democrática. (BRASIL, 2013b, 

p. 7, grifo nosso). 

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres, na primeira década do séc. XXI, promoveu 

conferências com objetivos de elaborar Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres. Foram 

realizadas três conferências que resultaram nos três primeiros planos; o último está em vigência, 

o PNPM 2013/2015. Esses Planos são constituídos em documentos estruturais de consolidação 

de políticas públicas para as mulheres brasileiras. 

Como ressaltado anteriormente, vale lembrar que, no Plano das políticas do governo 

federal para a educação brasileira, no que diz respeito especificamente à educação escolar, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) institucionalizou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), incluindo no referido documento a 

problematização da orientação sexual entre os Temas Transversais. No capítulo que trata da 

 
42 Em 2015 a SPM foi vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Hoje funciona com uma nova estrutura 

organizacional, a qual está descrita neste trabalho na Seção 3.1.3. 
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orientação sexual, aparece como proposta o debate sobre as relações de gênero na escola. 

Entretanto, a questão não é relacionada nem aprofundada nos outros temas propostos para 

análise transversal pelos educadores nas escolas, como, por exemplo, no caso do tema trabalho 

e consumo. 

Diante do que foi tratado sobre as questões de gênero para as políticas públicas na 

educação básica, chegou-se ao entendimento de que as regulamentações em marcos legais 

configuraram um avanço por parte das lutas implementadas a partir das redes de diálogos com 

canais da sociedade civil e suas pautas foram, em parte, contempladas em marcos operacionais 

já referenciados. 

Entende-se, portanto, que ocorreram avanços na agenda das políticas públicas para 

gênero, mas, é pertinente dizer que existem ainda limites entre o que é legal e operacional. 

Como exemplo desses limites, os PCN, que são um marco operacional exclusivo da educação 

básica formal. No documento, as questões de gênero são extremamente limitadas, do contrário, 

deveriam perpassar todo o documento, mas ficou à margem dos temas transversais.  

Nessa mesma linha de limites, se tem a LDBEN nº 9.394/96 que não traz de forma 

objetiva o debate de gênero. E, ainda que esta legislação, assim como os Planos Nacionais de 

Educação – Leis: nº 10.172/01 e nº 13.005/14 – ocupem lugares estratégicos de fomento deste 

debate, não o fazem de forma contundente.  

Reafirma-se que foram as lutas viabilizadas pelos canais da sociedade civil, como os 

movimentos feministas, movimentos de negras/os, entidades representativas das categorias de 

professoras/res, que se articularam às forças representativas da sociedade em prol de políticas 

para igualdades de gênero. Mas, volta-se a dizer, ainda que tímidas e muitas delas transformadas 

em “letras mortas”, foram conquistas que acenderam os debates das igualdades e diferenças no 

campo das políticas sociais. 

Em face do exposto, o que se quer chamar atenção é que as políticas públicas de gênero 

não “surfaram na onda” da tranquilidade43 para se transformar em marcos legais e operacionais, 

uma vez que no percurso de seus debates o Brasil estava em franco processo de disputas 

políticas neste campo; foram momentos difíceis com ataques refratários de uma política 

conservadora. Isso faz lembrar o levante dos interlocutores que acusavam os movimentos 

feministas com a decantada “Ideologias de Gênero”, bem como os debates da Escola sem 

 
43  Aqui se referencia uma análise de Flávia Biroli (2018, p. 194): É nesse ponto que se situam as investidas contra 

a “ideologia de gênero” nas escolas e contra pesquisadoras feministas nas universidades. No Brasil, a aliança 

entre o movimento Escola Sem Partido e os setores religiosos investe contra professoras e professores, na 

tentativa de proibir qualquer debate sobre desigualdade de gênero e análises posicionadas da realidade social.  
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Partidos, já referenciados. Também é pertinente se reafirmar que segundo Joan Scott (2012), 

essas intervenções que vêm na contramão dos anseios dos movimentos feministas não resvalam 

em um desencanto, pelo contrário, abrem possibilidades de novos anseios e intervenções, bem 

como de novas políticas. A bandeira das lutas das igualdades e políticas públicas para gêneros 

é uma bandeira permanente, ou seja, estar-se, permanentemente, diante de desafios frente a 

conquistas de políticas públicas, sobretudo no campo da educação.  

Nesse sentido, no próximo capítulo, trata-se do lugar do debate das questões de gênero 

e seus reflexos nas políticas educacionais na educação básica de São Luís do Maranhão, no 

intuito de entender os limites e as possibilidades da adesão desse município às políticas federais 

nas questões de gênero.  

Para contemplar tal propósito, caracterizam-se os possíveis caminhos traçados para 

suscitar o debate de gênero em São Luís no final do séc. XX e início do séc. XXI, mas, antes 

disso, faz-se a caracterização do lugar de onde se fala e um breve resgate da história política de 

São Luís a partir da década de 1960. Tal resgate se justifica por entender-se que no período 

histórico contemplado por esta pesquisa ainda se constatou resquícios desse passado que deixou 

marcas históricas, em certa medida, de um atraso social, econômico e cultural.    

 

2.3 São Luís do Maranhão: o lugar de onde se fala  

 

Com a finalidade de caracterizar o lugar de onde se fala, ou seja, o espaço territorial 

onde o fenômeno estudado neste trabalho se materializa, faz-se uma breve apresentação do 

panorama sociopolítico do Maranhão e de sua capital, São Luís. Inicialmente é preciso dizer 

que esta cidade guarda em sua constituição histórica uma forte marca de lutas por sua 

identidade, tanto no campo das relações sociais quanto nos campos político e econômico.  

Sobre sua arquitetura e urbanização atual, São Luís é uma cidade com características 

metropolitanas. Possui um núcleo urbano e mais três cidades adjacentes: Paço do Lumiar, São 

José de Ribamar e Raposa. Localizada no litoral maranhense, sua extensão territorial é de 834,8 

km², seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) no ano 2000 era de 0, 658 e em 2014 

atingiu a faixa de 0,768 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013); 

os dados populacionais em estimativa do IBGE em 2003 foram de 923.526 e em 2014, de 

1.064.196.(SÃO LUÍS, 2018). 

A capital do estado do Maranhão é uma ilha que guarda uma herança arquitetônica 

portuguesa, entre sobrados e casarões coloniais. Suas ruas, becos e praças formam o centro 

histórico da cidade, lugar que proporciona uma viagem que remete a um passado próspero, por 
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desenhar um patrimônio histórico com antigos casarões coloniais que refletem a vida de seus 

colonizadores. O Centro Histórico da cidade remete a uma história, ainda viva, do Maranhão e 

do Brasil. 

Mas, além de guardar esse legado histórico, tem outra paisagem com uma linguagem 

arquitetônica moderna, que forma a extensão por onde se modernizou. É uma cidade que tem 

um legado historiográfico que se reflete na cultura ludovicense. 

A cidade é reconhecida pelos maranhenses pelo apelido de “Ilha rebelde44”. Esse 

apelido se justifica por conta do levante oposicionista da população ludovicense contra forças 

hegemônicas45 que deixaram marcas de um legado de desmando na capital que inclusive se 

lastreou no interior do Estado.  

Foram décadas de desmandos que deixaram na história do Maranhão as marcas dos 

governos oligárquicos46, mas a população maranhense, em boa parte categorias de 

trabalhadoras (es), sem arrefecer-se das lutas implementadas em seu cotidiano, sempre fez valer 

sua rebeldia por meio de greves nas ruas da capital, intervenções na imprensa local, passeatas 

que aglutinam diversas categorias, além de trabalhadoras e trabalhadores. 

Desde sua fundação, em 1612, São Luís tem sido palco de disputas e lutas. Sua história 

foi construída inicialmente por franceses e portugueses e segue sendo construída por uma 

população que não perde jamais a capacidade de se indignar com os mandos e desmandos 

daqueles que representam a oligarquia que colocou o Maranhão no mapa do atraso. 

Ainda que uma revisão historiográfica da situação política e social do Maranhão não 

seja objeto principal desta escrita, considera-se a necessidade de se fazer uma breve incursão 

na constituição de um longo período com ascenso e descensos de um processo que pode se dizer 

 
44Ilha rebelde: apelido dado à cidade de São Luís, capital do Maranhão, dado o levante de manifestações, greve, 

crise política que evidenciavam o sentimento de revolta da população ludovicense à situação política de 

corrupção eleitoral na década de 1950. “Tal conjunto de representações, conformando um imaginário político 

oposicionista, constituía-se de emblemas, bandeiras de lutas, imagens, heróis, mártires; imaginário a projetar-se 

continuamente sobre o espaço físico da capital maranhense, que no mesmo processo é ressignificada, através da 

expansão e reescritura de seu “texto”: São Luís Atenas Brasileira, Ilha dos Amores agora Ilha Rebelde”. (Wagner 

COSTA, 2004, p. 40).  
45 Aqui se faz referência a Vitorino Freire, que controlou a política maranhense entre 1945 a 1965 sob a legenda 

do PSD (Partido Social Democrático), partido cujo político fazia articulações em nível nacional e local. (Wagner 

COSTA, 2004). 
46 Aqui se corrobora a compreensão do que vem a ser um poder oligárquico, com o que diz Flávio Reis (1992, p. 

203): “As características da atuação da oligarquia estão marcadas pela utilização sem freios do clientelismo e de 

toda espécie de barganha envolvendo os chefes políticos municipais, o empresariado comercial e as próprias 

instâncias de administração do Estado. Sempre dando em troca de apoio político ou da sustentação financeira o 

acesso aos benefícios que o Estado pode proporcionar, a oligarquia retém recursos de poder próprio, o que explica 

por que ela não ‘depende’ dos coronéis municipais”.  



66 

 
  

oligárquico47, que assolou o Estado na segunda metade do séc. XX. Essa breve incursão objetiva 

situar como ocorreu o estabelecimento desse processo oligárquico que ascendeu, no Maranhão, 

na segunda metade da década de 60 do séc. XX, e começou a declinar no início dos anos 2000, 

período em que esta pesquisa se localiza. 

Observa-se que estudos sobre práticas oligárquicas na política maranhense têm se 

constituído como problemáticas de diversas pesquisas, sobretudo de historiadores e cientistas 

políticos; são pesquisas que possibilitam a compreensão da dinâmica política maranhense. 

Nesse sentido, para contemplar o propósito desta seção, tomam-se por base os estudos de 

Wagner Costa (1997, 2004,2018) e Zulene Barbosa (2003), os quais contribuem com 

caracterizações de sucessivos governos oligárquicos que predominaram na política maranhense 

por mais de seis décadas. Contudo, como já foi expresso, destacam-se elementos que 

caracterizaram um dos períodos oligárquicos que predominou na política maranhense em torno 

de 40 anos na segunda metade do séc. XX, o chamado sarneísmo48.  Esta opção se justifica por 

entender-se que no início da periodicidade que interessa nesta pesquisa, ano 2003, a capital 

maranhense ainda sofria influência de tal situação política e social.  

Segundo Wagner Costa (1997), a ascensão dos militares no poder político brasileiro 

foi significativa para os rumos que o Maranhão seguiu a partir da década de 1965. A forte força 

repressiva brasileira da época desencadeou, neste Estado, uma onda de repressão que avançou 

a setores considerados nacionalistas e de esquerda, representados por Neiva Moreira e Maria 

Aragão. Em contraposição a estes, ascendeu a apresentação de um projeto nacional no 

Maranhão, com uma liderança com postura moderada e com a proposição de construção de um 

“Maranhão Novo”. Então, para essa representação, em 1965, se consolidou no Estado a 

candidatura de José Sarney a governador, representante do governo federal naquele pleito. 

Porém, vale destacar, Sarney recebeu apoio da população, por esta considerar, mesmo que fosse 

uma quimera, que ele representava a retirada do Estado do atraso econômico e social 

correspondente ao período vitorinista. Sarney, vestido com a equipagem de um modernista, 

 
47 O entendimento do termo oligárquico é utilizado aqui a partir da compreensão de Wagner Costa (2018b, p. 1): 

“Desde a sua origem na Grécia, o termo oligarquia carrega consigo um juízo de valor negativo, significando não 

só “governo de poucos”, mas também um “governo viciado”, impuro e nocivo”. 
48 Vale destacar que o início desta oligarquia foi conduzido por ações políticas internas e externas nacionais cuja 

intenção era retirar o Estado do poder oligárquico que antecedeu a este, assim como referencia Zulene Barbosa 

(2003, p. 2): “A liderança de José Sarney foi, num primeiro momento, associada ao domínio político de Victorino 

Freire, chefe oligárquico que controlou a política maranhense entre 1946 e 1965. Membro da chamada geração 

50, Sarney tornou-se o candidato das oposições coligadas pela UDN (partido que, mais tarde, deu sustentação 

ao movimento militar de 1964), combatendo o vitorinismo”. 
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com ideias inovadoras, seria a alternativa para colocar o Maranhão na rota de um capitalismo 

desenvolvimentista.  

Assim, as eleições de 1965 para o governo do Maranhão foram capitaneadas pela 

intervenção federal para que fosse assegurado um pleito isento de entraves. Ou seja, o objetivo 

desta intervenção foi obter êxito para seu representante e assim foi confirmada sua vitória. 

Conforme Wagner Costa (1997, p.26-27), 
 

 

31 de janeiro de 1966. Havia finalmente chegado o Dia da Libertação do Maranhão. 

Os jornais da oposição saudaram a posse de José Sarney de maneira efusiva e 

entusiástica. Seria o ‘Dia da Independência’, o ‘nosso 7 de setembro’, o ‘Dia da Queda 

da Bastilha’, o ‘Dia da Esperança’, a ‘Hora da Libertação’, em que a ‘Cidade em 

Festas’, numa autêntica ‘Festa do Povo’, receberia o novo governador para dar início 

a um ‘Maranhão Livre e Progressista’, um ‘Maranhão Novo’. Agradecido, Sarney 

enfatizou que ‘foi preciso que o Governo Federal iniciasse novos métodos para que a 

oligarquia do Maranhão ruísse, fosse abaixo, desmoronasse’. Complementando que a 

vitória das Oposições teria sido impossível sem ‘a determinação do governo do 

Marechal Castelo Branco, no sentido de que as eleições fossem livres e que fossem 

limpas’. 

 

As narrativas do discurso sarneísta foram sempre no sentido de levar o povo a crer 

que, a partir de então, se abria uma nova forma de fazer política, com perspectivas de construção 

de um “Maranhão Novo”49. Seria, então, “[...] a mudança radical numa estrutura político-

administrativa marcada por 20 anos ininterruptos de corrupção”, sob a tutela política do senador 

Victorino Freire (PSD). (Wagner COSTA, 1997, p. 27). Mas, assim como reitera o referenciado 

autor em diversos momentos de suas escritas, o que houve foi uma continuidade e identidade 

entre ambos; de fato, eram “irmãos siameses”, embora tendo cada um a sua forma particular de 

governar.   E foi exatamente com esse discurso, característico de um populismo peculiar, que a 

oligarquia Sarney se manteve no poder político50 no estado do Maranhão51, ainda que com 

ascenso e descenso, sobretudo na capital maranhense, que guarda sua característica de “ilha 

rebelde”. 

Isso posto, lembra Wagner Costa (1997), ao considerar que o panorama político do 

Estado foi mudando, por exemplo, bem mais na contemporaneidade; na década de 1990, houve 

um aumento da competitividade eleitoral com o crescimento dos grupos de oposição. Reitera o 

 
49 E para a educação, segundo Nubia Bonfim Pinto (1982, p.125), “[...] o discurso sarneysta expressa que os 

objetivos da educação não estariam dissociados da produtividade e que dela seria cobrado um retorno econômico, 

social e político, segundo os padrões desenvolvimentistas concebidos pelo governo do Estado. 
50 Como caracteriza Wagner Costa (1997, p. 11), “[...] a eleição indireta de João Castelo para o governo estadual 

significou a vitória do grupo Sarney sobre os seus adversários políticos dentro da ARENA. A partir daí, pode-se 

afirmar que a oligarquia Sarney estava consolidada na chefia política regional. A primeira evidência dessa 

situação reside no controle da oligarquia sobre o processo sucessório estadual: João Castelo (1979/1982), Luís 

Rocha (1983/1986), Epitácio Cafeteira (1987/1990), Edison Lobão (1991/1994), Roseana Sarney (1995/2002); 

todos esses governadores ou saíram diretamente do grupo ou ganharam as eleições em aliança com a oligarquia. 

Outro indicador é a eleição de parlamentares (deputados e senadores) e prefeitos ligados ao grupo [...]”. 
51 Estudos de Wagner Costa (1997) caracterizam o panorama político da “era Sarney” no Maranhão. 
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autor que com o acirramento da competitividade política, isso dificultou a permanência 

ininterrupta da oligarquia dominante, à proporção que se instalou um quadro de incertezas, 

possibilitando com isso possíveis alternâncias no poder regional.   

Os grupos com posições à esquerda da situação foram se constituindo e assim 

ampliando as possibilidades de enfrentamentos com estratégias de criação de frentes eleitorais, 

como, por exemplo, a candidatura de Conceição Andrade ao governo de Estado em 1990 pela 

“Frente de Oposição Popular” (PDT, PT, PSB, PC do B e PCB). Wagner Costa (1997). As 

estratégias de construção de oposição no Estado, tanto no interior quanto na capital maranhense, 

se apresentaram em movimentos ligados às questões do campo, movimentos quilombolas, 

movimentos negros, movimentos de mulheres, quebradeiras de coco, etc. Foram categorias 

organizadas, eram movimentos sociais que defendiam diversas bandeiras de diversas 

colorações.    

Vale evidenciar que, a despeito de toda a intervenção oligárquica aqui registrada, os 

grupos organizados de esquerda, tanto com bandeiras partidárias quanto em movimentos sociais 

independentes, fizeram a dinâmica política do Estado, sobretudo na capital maranhense. À 

medida que havia uma intervenção oligárquica, na outra ponta, os movimentos sociais 

organizados se faziam presentes, abrindo contradições no panorama político municipal.  

O declínio da “era Sarney”52, no Maranhão, foi se constituindo um mosaico na década 

de 1990, ainda que sem a permanência da referida “era”, uma vez que partidos de esquerda 

vinham influenciando com suas intervenções nos pleitos, e assim gerando incertezas, 

percebendo-se influências do “sarneísmo” no Maranhão53, mesmo que de forma disfarçada. Por 

isso, diz-se que a esquerda foi se constituindo em duas polarizações: uma mais de centro, que 

 
52Aqui se registra o destaque de Wagner Costa (1997, p. 19), “Cabendo destacar que a esquerda se consolidou 

especialmente na capital, onde elegeu sucessivamente como prefeitos Jackson Lago (1989/1992), Conceição 

Andrade (1993/1996) e novamente Jackson Lago (1997/2002)”. 
53 Assim como corrobora O personalismo sarneísta tem relações diretas e indiretas com todos os nomes [...] [dos 

que o sucederam no governo do Maranhão], vejamos: Pedro Neiva de Santana, indicado governador pelo general 

Médici, foi Secretário de Fazenda do governo Sarney; Osvaldo da Costa Nunes Freire, indicado pelo general 

Geisel, como candidato consenso para acabar com a disputa entre Sarney e Vitorino, posiciona-se contra o grupo 

de José Sarney desde o início; João Castelo Ribeiro Gonçalves, indicado pelos militares com apoio de Sarney, 

rompe com o sarneísmo depois do mandato; Luís Alves Coelho Rocha, eleito com apoio de José Sarney, sua 

família rompe com o grupo depois do mandato; Epitácio Afonso Pereira Cafeteira, adversário regional em alguns 

momentos (1994 e 1998), hoje aliado político; Edison Lobão, apresenta-se como aliado incondicional do grupo 

Sarney; Roseana Sarney Murad, filha biológica e herdeira política; José Reinaldo Tavares, vice-governador em 

dois mandatos de Roseana Sarney Murad, aliado do grupo Sarney até o rompimento político em 2003 quando se 

aproxima da oposição ao grupo dominante; Jackson Kepler Lago, apesar de representar oposição ao sarneísmo, 

foi apoiado por Roseana Sarney Murad na eleição municipal de São Luís no ano de 2000; Roseana Sarney Murad, 

assume o governo após a cassação do governador Jackson Lago pelo Supremo Tribunal Federal em 2009 por 

abuso de poder político, em 2010 Roseana é eleita em primeiro turno com grande apoio do governo federal. 

Augostinho Couto (apud Marivânia MOURA, 2010, p. 27-28). 

 



69 

 
  

dependendo de suas intenções políticas fazem coligações inclusive com partidos ligados a 

estruturas oligárquicas, e uma outra vertente de partidos que, por terem firmeza em suas 

posições e projetos políticos, são denominadas de extrema esquerda.      

Vale destacar que na capital maranhense, “ilha rebelde”, mesmo com grandes 

influências em candidaturas apoiadas pelo grupo Sarney, que tem um poder econômico visível 

em propagandas políticas, esse grupo nunca conseguiu eleger um prefeito para São Luís desde 

a abertura democrática em 1985, quando aconteceu a primeira eleição direta. Augostinho Couto 

(2007).  

Como registra Arleth Borges (2018, p. 1), 
 

 

As eleições de 2008 em São Luís (MA) se inscrevem na teia de eventos políticos que 

desde 2003 tem se configurado como processo de crise e ruptura no interior do grupo 

comandado pela família Sarney, o mais forte na política local desde meados dos anos 

1960. Na capital do Estado, porém, o domínio desse grupo só existiu enquanto foram 

proibidas as eleições diretas, pois desde que estas foram restabelecidas, em 1985, 
o grupo sarneysta tem perdido as eleições. Essas derrotas vêm reforçando o epíteto de 

‘ilha rebelde’, imputado a São Luís. 

 

A oposição constituída em São Luís, que se autodefine em contraposição ao 

continuísmo, e que tem o PDT como um dos partidos que reverbera fazer oposição à força 

política “majoritária” maranhense, por considerar esta responsável pelo atraso econômico e 

social que assola o Estado, se consolidou na gestão municipal em quatro mandatos, de 1989 até 

2008, seguidos com gestão do PSDB, PTC e PDT.  

Dito isso, se reflete: em que pese os mais diversos ascensos e descensos nas gestões 

estadual e municipal influenciados de forma direta ou indireta pelo “sarneísmo”, de fato, 

privilegiou-se tirar tanto o Estado quanto a capital maranhense do atraso histórico que os 

assolou?  Esse foi o discurso do projeto “Maranhão Novo” (1966); nesse sentido se procura 

saber se a atualidade reflete de fato, após anos e ainda mudança de século, um “Maranhão 

Novo” e qual o lugar da educação nessa conjuntura? O que os indicadores sociais e educacionais 

revelam?  Sobre estes questionamentos refletiu-se ao longo desta tese; são reflexões importantes 

para se saber o lugar do debate de gênero nas políticas públicas para a educação municipal.  

Como reflete Zulene Barbosa (2003), o projeto político aqui referenciado mobilizou 

forças institucionais e políticas no intuito de colocar o Estado e, por conseguinte, a capital 

maranhense, na denominada modernidade capitalista. Mas, ainda que o discurso oficial tenha 

sido o de retirar o Estado do atraso social e econômico, o que se tem observado é que as 

condições de vida da população são de pobreza absoluta. Nesse sentido, para confirmar o 

exposto toma-se como referência a pesquisa realizada por Talita Nascimento (2011), que faz 

um estudo sobre a evolução da pobreza no estado do Maranhão entre a última década do séc. 
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XX e as primeiras do séc. XXI, com base nos índices de pobreza disponibilizados na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A pesquisa revelou que o Maranhão se 

configurou como um dos Estados mais pobres da federação, com 77,8% da população vivendo 

em pobreza absoluta no ano de 1995; a pesquisa destaca ainda que esse índice vem atingindo 

patamares melhores nos anos 2000, assim como confirmam os dados do IPEA (2018), quando 

mostram que, entre 2004 e 2009, esse índice teve redução de 47%, mas a proporção da 

população abaixo da linha de miséria, com renda de R4 70,00 por pessoa, ainda é muito superior 

à média nacional, na medida em que a extremidade dos pobres são 13% no Estado, e no restante 

do País eles são 5%. 

Convém salientar que essa breve passagem pela história do Maranhão, vitorinismo e 

sarneísmo, se justifica por entender-se que a atual conjuntura social e econômica do conjunto 

de suas cidades é o reflexo desse período de oligarquias que se instalou no Estado, pois o que 

se tem revelado é a carência de políticas públicas em diversos segmentos. No campo da 

educação, aponta-se para as plataformas de institutos54 que têm disponibilizado dados que 

indicam a necessidade de intervenção na educação básica, uma vez que esta ainda se configura 

como um desafio quanto à promoção de acertos, sobretudo no que diz respeito aos índices de 

analfabetismo e às necessidades de inclusão.  

Diante do exposto, uma reflexão que se pode fazer é no sentido de compreender que, 

ao se chegar ao século XXI, o “Maranhão Novo”, projeto que teve início na década de 1960, 

ainda não se configurou como uma realidade no que diz respeito a colocar as cidades do Estado, 

como, por exemplo, a capital maranhense, em patamares satisfatórios, de modo a tornar-se uma 

cidade livre de atrasos sociais e econômicos. Não obstante o discurso dos defensores desse 

projeto, o que se constata, ao longo da história, é uma contraposição: atrasos e retrocessos. 

Os indicadores educacionais e sociais, descritos a seguir, podem ajudar a compor o 

quadro da situação política e social em que se encontrava a capital maranhense no período em 

que se configura esta pesquisa. Destarte, os indicadores sociais educacionais se configuram 

como uma lente importante para se visualizar as condições de acesso à educação das 

populações. Ademais, considera-se que o acesso educacional pode ser um dos fatores 

preponderantes na diminuição das desigualdades sociais e da pobreza, como também pode ser 

um fator que proporciona uma maior participação na vida política de uma localidade, podendo 

 
54 Traz-se como exemplos as plataformas do IBGE cidades, que disponibiliza, periodicamente, censo, como, Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Índice de Desenvolvimento Humano IDH; QEDu – é uma 

plataforma de informações educacionais do Brasil; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP).  
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interferir na qualidade de vida. Por isso é importante que se visualizem os indicadores sociais 

como proporcionalidade de inclusão social.   

Como é sabido, os indicadores sociais educacionais tomam posições de destaque nas 

caracterizações socioeconômicas das populações, na medida em que se visualizam demandas 

prioritárias para possíveis intervenções com políticas públicas de ajustamentos em 

desigualdades. Diante disso, neste estudo fez-se uma abordagem dos indicadores sociais nas 

questões de nivelação de pobreza e níveis educacionais.   

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2005, 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de São Luís atingiu 0,658 e passou para 0.768 em 

2010; no Ranking das cidades brasileiras, São Luís está na 302ª posição. No quesito pobreza 

absoluta, o site do IBGE – Cidades revelou foi que em 2003 a incidência de pobreza era de 

54,83%55. Nessa caracterização, São Luís está na 249ª posição entre os 5.565 municípios 

brasileiros segundo o IDHM. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 

2013). 

Dados do Atlas Brasil revelaram que em 2010, da população entre 6 e 17 anos, 85,33% 

cursavam o ensino básico regular, com dois anos de defasagem por idade--série, contudo, se 

observou um crescimento em relação ao ano de 2000, pois os dados constataram que era 76,35% 

nesse nível de idade. 

Com relação à Renda per capita, São Luís atingiu os seguintes patamares em 2000 e 

2010, respectivamente, R$ 502,14 e 804,36. No que se refere à vulnerabilidade social entre 

crianças de 6 a 14 anos, em 2000 e 2010 foi de 3,75 e 3,23, respectivamente.  Considera-se que 

na ocasião dos levantamentos dos dados, ao se observarem os Índices de Desenvolvimento 

Humano Municipais, optou-se por apurar de forma resumida o quesito vulnerabilidade social e 

a desagregação de cor e de sexos. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 

BRASIL, 2013). Esses dados se constituíram uma opção, neste estudo, por se perceber que eles 

que revelam consideráveis desajustes sociais, como se constata: em 2010, o IDHM – Educação 

para a população negra era de 0,733 e para a branca, de 0, 810, o que revela um desajuste nas 

condições de igualdades sociais entre negras/os e brancas/os quanto à educação formal, o que 

pode se configurar como um desafio na implementação das políticas públicas sociais. 

Com relação ao IDHM Educação entre mulheres/homens, atingiram-se os seguintes 

patamares: em 2010, mulheres, 0,778 e homens, 0,756. Neste quesito se observa que, na questão 

da educação, as mulheres conseguem atingir um patamar com proporcionalidade acima do 

 
55IBGE, Censo Demográfico 2000. Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2002/2003. 
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patamar dos homens; já quando se trata de renda, estas ficam em situação de desigualdade para 

menos, e essa é a realidade que revelam os dados aqui apresentados: Renda per capita de 782,29 

e 831,37 – para mulheres e homens, respectivamente. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NO BRASIL, 2013). 

Na questão do aprendizado, quando se apurou o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB)56, de São Luís, no período de 2007 a 2015, foram obtidos os seguintes 

resultados com relação aos Anos Iniciais e Finais: 

 

Quadro 2– Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

NIVEL 2007 2009 2011 2013 2015 

Anos Iniciais 4,0 4,3 4,2 4,1 4,5 

Meta  3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 

Anos Finais 3,5 4,1 3,9 3,7 3,9 

Meta 2,9 3,0 3,3 3,7 4,1 
 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do IDEB/INEP (2009) 

 

 

Com relação aos dados do IDEB, pode-se observar que nos Anos Iniciais, no período 

de 2007 a 2009, houve um crescimento em relação ao rendimento da aprendizagem, porém, 

verifica-se certo nível de diminuição desse rendimento, ao compará-lo com o do período de 

2011 a 2015, ou seja, não se atingiu a meta estabelecida pelo MEC para o município. Com 

relação aos Anos Finais, o Quadro apresenta crescimentos: as metas entre 2007 e 2011 foram 

atingidas, ainda que entre 2011 e 2015 o crescimento tenha sido menor que nos anos anteriores.  

Diante do exposto, convém esclarecer que o percurso elaborado aqui, com relação ao 

contexto político e social, bem como os indicadores sociais descritos, pode ajudar a entender as 

políticas educacionais implementadas em São Luís no período em que esta pesquisa se localiza, 

as quais serão descritas no capítulo seguinte deste estudo.   

Uma das observações que esses indicadores ajudam a fazer se relaciona com o discurso 

implementado desde a década de 1965, até o limiar do séc. XXI. Nessa direção, o que se entende 

é que, ao longo de todo esse período, a pauta dos discursos estava relacionada a uma que 

propagandeava a perspectiva do “novo”, em detrimento de um atraso econômico e cultural. 

Todavia, essa não é a realidade que os indicadores mostram, uma vez que estes apontam para a 

 
56 Taxa de escolarização: I IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), foi criado em 2007 pelo INEP 

(Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), cujo objetivo é medir a qualidade do 

aprendizado do alunado, sua ação concreta funciona através da avaliação dos seguintes resultados: Prova Brasil, 

em português e matemática em escolas dos municípios; Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o 

fluxo escolar (taxa de aprovação). (BRASIL, 2018).  
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necessidade de investimentos no campo da educação, pois, na medida em que se tem uma 

população com acesso pleno à educação, isso pode ser percebido como uma etapa de 

nivelamentos sociais, como já mencionado. 

Assim, concorda-se com a reflexão de Zulene Barbosa (2003, p. 2), ao afirmar: 
 

 

É no interior destes parâmetros que a oligarquia Sarney, desempenhando importante 

papel no processo de expansão do capitalismo no Maranhão, permanece gerindo a 

política de modernização econômica do espaço regional e local. Ressalte-se, porém, 

que, nesta trajetória que já dura aproximadamente 35 anos, não faltaram lutas e 

movimentos sociais por um outro projeto político. 

 

Esse discurso mascarou a realidade já demonstrada neste estudo com base nos 

indicadores sociais. Volta-se a dizer que o discurso desenvolvimentista que propagandeou o 

“Novo Maranhão” foi uma estratégia ardilosa de convencimento de um futuro melhor, mas, de 

fato, o estado do Maranhão foi direcionado a atender a interesses privados e à acumulação do 

capital, de acordo com Wagner Costa (1997, p. 8), que acrescenta:  
 

 

Esta função econômica se constituiu num aspecto central do exercício da dominação 

pela oligarquia emergente, desde o ‘Maranhão Novo’ de José Sarney até o ‘Novo 

Tempo’ de Roseana Sarney. Uma modernidade por etapas, de pai para filha. 

 

Não obstante, chama-se a atenção para o fato de que São Luís é parte de um conjunto 

de um Estado e de um país, ou seja, Maranhão e Brasil, que se vincula às políticas nacionais e 

internacionais que atendem às cartilhas de subordinação ao capital financeiro internacional, o 

que é corroborado a seguir por Eneida Shiroma, Maria Moraes e Olinda Evangelista (2002, p. 

75): 

Como se pode perceber pela recorrência das recomendações da UNESCO, da CEPAL, 

PROMEDLAC e Banco Mundial, estavam assentadas as tarefas que os países latinos 

teriam para com a educação nos anos de 1990. Instado a mobilizar as forças políticas 

necessárias para a produção do consenso tendo em vista a realização do projeto 

internacional. 

 

 A tal projeto o Brasil aderiu de forma servil e, por conseguinte, foi o interlocutor entre 

projetos para a educação no contexto local, nacional e internacional, e são essas interlocuções 

que proporcionam a compreensão de como as políticas educacionais implementadas no âmbito 

local fazem articulações com projetos nacionais e internacionais para garantir as realizações 

dos interesses do capital.   
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3 DIÁLOGOS E SIMILITUDES ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E 

NACIONAIS FOCADAS EM GÊNERO E EDUCAÇÃO (2003 A 2014) 

 

O desafio deste capítulo é evidenciar as políticas públicas educacionais implementadas 

pela Secretaria de Educação do Município de São Luís (SEMED) e, dentro da viabilidade, 

estabelecer diálogos e similitudes da conjuntura local com a nacional. Para contemplar tal 

desafio, a princípio abordam-se as políticas públicas para gênero em São Luís, em seguida a 

política educacional da SEMED para o Ensino Fundamental de 6 a 14 anos, tomando-se como 

objeto de análise os marcos legais para a referida política. Em seguida, analisam-se os diálogos 

com a sociedade civil e suas relações com os movimentos feministas locais.  

Nas políticas educacionais desenvolvidas pela SEMED, serão evidenciados os 

projetos, quais proponentes, como aconteceram as discussões em torno das políticas, se 

ocorreram diálogos, quem participou, quem interveio, quais os embates, se houve propostas 

alternativas, com o intuito de compreender as políticas e suas correlações de forças. 

Para instaurar tais diálogos, realizou-se levantamento em fontes, como: referenciais 

bibliográficos, sites em plataformas de partidos políticos, fontes orais – entrevistas, as quais 

viabilizam informações que os referenciais bibliográficos e/ou documentais não conseguem 

mostrar. Outra fonte, também importante, foram as propostas de ações curriculares elaboradas 

pela SEMED, bem como o Plano Municipal de São Luís – 2006/2015 e o Programa São Luís 

Te Quero Lendo e Escrevendo.  

Esse diálogo com as fontes analisadas, neste estudo, permitiu a visualização dos limites 

e das possibilidades que a SEMED estabeleceu com relação às questões de gênero.  

 

3.1 O debate sobre gênero em São Luís 

 

Diante do encaminhamento dos marcos legais elaborados pelo governo federal, bem 

como de suas orientações para que Estados e Municípios seguissem tais orientações, contidas 

em seus marcos legais, o estado do Maranhão e sua capital, São Luís, não ficaram de fora desse 

processo. No decorrer da década de 2000, mesmo com duas décadas de distância dos marcos 

legais nacionais, os governos estaduais implementaram algumas políticas que tratam da questão 

de gênero no campo educacional e social. Assim, já conseguiu avanços, tanto no aspecto de 

vivenciar estudos e debates quanto na institucionalização de algumas instâncias. 

A seguir far-se-á um percurso nas políticas públicas relacionadas às questões de gênero 

implementadas em São Luís. Então, para uma identificação mais compreensível do ponto de 
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vista didático, optou-se por disponibilizar um quadro com os marcos legais e os marcos 

operacionais de tais políticas implementadas no início do século XXI.  
 

 

 

 

Quadro 3– Políticas Educacionais: Marcos Legais/Marcos Operacionais57 

MARCOS SÃO LUÍS 

 
 

Marcos Legais 

- Lei Orgânica do Município 05/04/1990 

- Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís 2006 – 2015 

- I e II Plano Municipal de Políticas para as Mulheres 

 
 

Marcos Operacionais 

- Coordenadoria Municipal da Mulher 

- Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo – 2008  

- Conselho Municipal da Condição Feminina  

- Propostas curriculares – Marco Conceitual – Versões: 2009 e 2017. 

Fonte: A autora 

 

A Lei Orgânica do Município de São Luís, de 05 de abril de 1990, está entre os 

documentos legislativos que tratam da educação nesta capital. No referido documento, os 

vereadores registraram que a constituição do poder político do Município tem como objetivo 

fortalecer as instituições democráticas, bem como desenvolver valores de uma sociedade 

fraterna e plural. No Capítulo III, Seção I, art. 135, no que diz respeito à educação, é consignado: 
 

 

A educação, direito de todos e dever do Município, promovida e incentivada com a 

colaboração da família e da sociedade, visa ao desenvolvimento integral da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, inspirada 

nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade. (SÃO LUÍS, 1990, p. 28). 

 

Esta é uma lei local que reafirma a responsabilidade política e social do Município em 

oferecer e regulamentar o ensino em nível de Educação Básica. Assim, compreendendo esta 

legislação e as diretrizes nacionais, o Município responsabilizou-se por traçar a política 

educacional curricular local. Neste cenário, o que se tem observado é que as políticas locais 

vêm dialogando com as políticas nacionais, a exemplo da Lei Orgânica do Município, quando 

entra em diálogo com a Constituição Federal de 1988, na medida em que evidencia a educação 

municipal como direito de todos. No que tange a políticas públicas para as mulheres, em 2006 

foi instituída a Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís58, que, com base nas 

 
57 Optou-se por fazer, nesta seção, uma breve apresentação dos encaminhamentos das políticas para gênero na Lei 

Orgânica do Município e nos Planos Municipais de Políticas para as Mulheres. Os demais marcos, descritos no 

Quadro III, serão objeto da análise do próximo capítulo. 
58  São atribuições da Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís: “Articular as ações políticas relativas à 

condição de vida da mulher e ao combate aos mecanismos de subordinação e exclusão que sustentam a 

sociedade discriminatória, visando buscar a promoção da cidadania feminina e de igualdade de gênero; Prestar 

assessoramento e assistência ao Conselho Municipal da Condição feminina; Dar assessoramento e articular 

com diferentes órgãos do governo programas dirigidos à mulher em assuntos de seu interesse que envolvam 

saúde, segurança, geração de renda, salário, moradia, educação, agricultura, raça, etnia, comunicação, 

participação política e outros;  prestar assessoramento ao prefeito em questões que digam respeito aos direitos 

das mulheres, Lourdes Rocha, Marly Sá e Silse Lemos (2015, p. 71).   
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conferências nacionais59 para as mulheres, elaborou o I e o II Plano Municipal de Políticas para 

as Mulheres. Faz-se uma ressalva de que essas políticas governamentais expressam demandas 

históricas do movimento feminista local, que acompanhou a movimentação de novas 

proposituras para o lugar da mulher ao longo da história. 

Segundo Lourdes Rocha, Marly Sá e Silse Lemos (2015), o ano de 2005 foi o marco 

institucional de organização de políticas de gênero no Estado, momento em que os primeiros 

organismos executivos se constituíram com criação de secretarias em alguns municípios. Como 

já mencionado, em 2006, foi criada a Coordenadoria Municipal de Mulheres em São Luís e 

organizado o I Plano Municipal de Políticas para as Mulheres60, sob a coordenação do Conselho 

Municipal de Condição Feminina. 

Para Lourdes Rocha, Marly Sá e Silse Lemos (2015, p. 28),  
 

 

As considerações formuladas revelam que a criação dos organismos de políticas para 

as mulheres coloca várias questões que precisam ser enfrentadas. Um dos pontos 

centrais do debate é a transversalidade de gênero, que objetiva incorporar a 

perspectiva das relações entre os sexos nos processos decisórios e fazer com que 

contribuam para a construção da igualdade de gênero nas políticas públicas.  

 

No Maranhão, os documentos que tratam de políticas para as mulheres em nível 

estadual e municipal tomaram como base as orientações nacionais. O Plano Nacional da 

Educação – Lei n° 10.172/01– tem, em suas ações e em seus objetivos, a inclusão das questões 

de gênero, raça e etnia nos currículos, além de destacar a importância das práticas educativas 

para a produção de conhecimentos nas questões culturais.  

O Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, em sua segunda versão, o II 

PMPM/2010, expressa demandas históricas do movimento feminista da mulher maranhense, 

trata de questões, como autonomia para as mulheres; igualdade no mundo do trabalho; educação 

inclusiva e não racista, não homofóbica, não lesbofóbica; direitos reprodutivos; enfrentamento 

à violência; participação em espaço de poder, entre outros eixos não menos. (SÃO LUÍS,2010). 

 
59  No período entre 2004 e 2011, ocorreram três Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. As 

conferências são eventos da SPM, cujo objetivo é avaliar os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres e 

discutir a participação da mulher em espaços públicos. 
60  “A elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de São Luís (PMPM), [...] se referenciou nas 

diretrizes emanadas [...] do PNPM, adotando como marco legal a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica 

do Município de São Luís, a legislação brasileira e municipal, além das várias declarações, plataformas de 

ação, convenções e recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), expressões dos acordos assinados pelo Brasil na área dos direitos humanos, que precisam 

ser materializadas na vida das mulheres, atendendo às suas diversidades de idade/geração, raça/etnia, 

orientação sexual, com local de moradia (cidade ou campo), se portador de deficiência, de patologia e de 

HIV/AIDS” (SÃO LUÍS, 2010, p. 114) – (Referência: II Plano Municipal de Políticas para as Mulheres – São 

Luís, 2010). Essa foi a primeira proposta de Plano Municipal elaborada em 2006; em 2010, foi elaborado o II 

PMPM. 
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Destaca-se que na constituição do grupo de trabalho intersetorial para a elaboração do 

II Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, houve representações de diversos órgãos, 

entre eles, a representação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Nesse sentido, 

observa-se que a elaboração do Plano partiu de um coletivo com representantes de órgãos do 

poder público municipal, conselheiras municipais, que somavam na representação das 

organizações da sociedade civil. 

Segundo Lourdes Rocha, Marly Sá e Silse Lemos (2015), o II PMPM tem grande 

importância como organismo que demanda políticas para as mulheres, tendo em vista que ele 

tem a incumbência de regular as ações constituídas por direitos básicos para as mulheres. 

O texto de apresentação do II PMPM ressalta que esse Plano foi 
 

 

[...] construído seguindo os pressupostos, princípios e diretrizes nacionais 

consolidados na II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em 

agosto de 2007, resultado do diálogo entre as esferas públicas nacionais e a sociedade 

brasileira e que sintetizam as contribuições municipais e estaduais. Entretanto, as 

prioridades e ações contidas aqui, correspondem às demandas específicas das 

mulheres ludovicenses que, apesar de refletirem em grande parte os anseios e desejos 

comuns a todas as mulheres, foram construídas tendo em vista as realidades cultural, 

social e econômica locais e as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo 

Municipal. (SÃO LUIS, 2010, p. 5). 

 

O II Plano pauta políticas públicas municipais para as mulheres e, ao abordar a 

educação, em suas diretrizes, o documento tem como uma de suas determinações “[...] garantir 

a inclusão das questões de gênero, raça e etnia nos currículos, reconhecer e buscar formas de 

alterar as práticas educativas, a produção de conhecimento, a educação formal, a cultura e a 

comunicação discriminatórias”. (SÃO LUIS, 2010, p. 17). 

Esse Plano trouxe no Capítulo II um tema direcionado à educação, cujo título versa 

sobre educação inclusiva, não sexista, não racista, não homofóbica e não lesbofóbica. Com essa 

temática o documento tem como um de seus objetivos incorporar essas questões no processo 

educacional tanto formal quanto informal.  Nesse sentido, assinala como uma das prioridades: 

“Promover a formação inicial e continuada de gestoras/es e profissionais da educação para a 

equidade de gênero, raça/etnia e o reconhecimento das diversidades”. (SÃO LUIS, 2010, p. 28). 

Como se observa, as questões relativas ao debate de gênero não foram negligenciadas 

dentro do Plano, mas o que se tem, no documento, são indicações em seus princípios, objetivos 

e plano de ação, relacionadas aos estudos de gênero. Diante disso, mais uma vez se faz lembrar 

o problema desta pesquisa que é entender de que forma, entre os anos de 2003 a 2014, as 

políticas públicas de gênero foram operacionalizadas pela SEMED de São Luís por meio de 

seus instrumentos políticos e pedagógicos. 
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Aqui se faz menção a uma direção no Plano de Ação do referido documento, ou seja, 

o II PMPM tem a intenção de “Garantir o cumprimento da proposta pedagógica para o Ensino 

Fundamental, Educação Infantil, modalidades, garantindo a inclusão das questões de gênero e 

raça/etnia nos currículos escolares”. (SÃO LUIS, 2010, p. 32). 

Segundo o Plano, o órgão responsável por essa garantia é a SEMED, em parceria com 

as organizações de mulheres, por exemplo, Conselho Municipal da Condição Feminina.  Mas, 

para além das representações da sociedade política, não deve ser negada a demanda histórica 

da sociedade civil, esta, organizada nos movimentos feministas das mulheres ludovicenses que 

pautaram em suas lutas o debate de gênero e educação.     

Convém fazer-se uma referência às questões relacionadas às políticas educacionais, 

com base no pensamento de Stephen Ball (2004), o qual diz que, quando se foca em uma 

política, corre-se o risco de esquecer as outras políticas. Neste caso, entende-se que na medida 

em que se está elaborando a proposta pedagógica de uma Rede de Ensino, é importante se ter 

um olhar atento para as demandas educacionais e não focar somente nas questões relacionadas 

ao ensino dos conteúdos das disciplinas escolares convencionais, porém, trazer para a proposta 

questões que estão em circulação, relacionadas aos debates das diversidades a as questões de 

gênero, raça/ etnia. 

Desse modo, se considera que foi uma estratégia importante descrita no II PMPM, ou 

seja, suscitar esses estudos. Outra indicação se deu com base nas diretrizes políticas dos I e II 

Planos Municipais da Mulher de São Luís e da Conferência Municipal de Políticas para as 

Mulheres, em 2010; a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) organizou o Núcleo de 

Gênero, com a intenção de implementar ações formativas para discussão da temática equidade 

de gênero. 

Segundo Ilma Jesus e Maria Rodrigues (2017, p. 125), 
 

 

Os objetivos da formação de integrantes do Núcleo de Gênero, realizada, 

primeiramente, no Centro de Formação do Educador I da SEMED, foram: ampliar o 

conhecimento sobre a temática de gênero; apresentar e debater os conceitos sobre 

gênero e refletir sobre gênero e educação61.  

 

Esse Núcleo foi instituído mediante a Portaria nº 261/2011 publicado no Diário Oficial 

de São Luís em 07/12/2011 (ANEXO B), com o objetivo de estimular as questões de gênero, 

 
61Informações retiradas do texto, “Formação de professoras e professores em relações de gênero e raça na 

educação”. O referido texto é material de conclusão do curso de especialização em ‘Gestão de políticas públicas 

de gênero e raça’, de autoria de Ilma Fátima de Jesus e Maria José Lobato Rodrigues. (Livro em processo de 

publicação). 
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acompanhar as ações da SEMED no que concerne às indicações de políticas públicas para as 

mulheres do IIPMPM. (SÃO LUÍS, 2011). 

Nas ações do Núcleo constam que 
 

 

O Núcleo de Gênero promoveu reuniões periódicas no ano de 2011 e em 2012 traçou 

o Plano de Trabalho, com ações delineadas pelas necessidades, a saber: conquista do 

espaço físico para o Núcleo; momentos formativos internos – definir temas; 

participação nas formações externas dentro da temática de Gênero; estudo do II Plano 

Municipal de Políticas para as Mulheres (articular as ações da SEMED com os setores 

responsáveis); sensibilização demais participantes para o Núcleo (folder explicativo e 

reuniões nos setores da SEMED); campanhas educativas nas datas comemorativas, 

referentes à temática da mulher (nos setores da SEMED e nas escolas); elaboração das 

edições do jornal (informativo) do Núcleo, de orientações didáticas e utilização de 

textos sobre a temática para serem trabalhados nas escolas. (Ilma JESUS; Maria 

RODRIGUES, 2017, p. 125). 

 

Dentre as ações realizadas pelo Núcleo de Gênero da SEMED, se faz referência à que 

tratou da formação de profissionais da educação realizada no ano de 2012, cuja temática foi 

“Equidade de Gênero”, e seu objetivo foi estimular a compreensão sobre o debate de gênero na 

educação. 

Compreende-se que essa ação da SEMED trouxe para a ordem do dia uma das pautas 

dos movimentos feministas da década de 1990, a questão da valorização das diferenças, pois, 

para os movimentos sociais, é um desafio premente trazer as questões das identidades sexuais, 

gênero, raça/etnia.  

Como analisa Flavia Biroli (2018, p. 150): 
 

 

A valorização das diferenças, que é um ponto fundamental nos desafios colocados 

pelas teorias e pela militância feminista, corresponde à exigência de normas que 

garantam o respeito e mesmo espaços e recursos para afirmação das identidades dos 

indivíduos.    

 

Como já se registrou, as questões relacionadas ao debate de gênero e educação 

resultaram das interlocuções entre os movimentos sociais, que lutavam no campo da educação, 

e as pautas das mulheres abriram diálogos de forma a contemplar conquistas materializadas em 

políticas públicas para as mulheres. Urge reconhecer que o consenso entre movimentos 

feministas e direitos à educação foram responsáveis por conquistas históricas que na atualidade 

estão representadas em marcos legais por ações e programas de governos.    

Desse modo, ainda que o objeto desta escrita não seja evidenciar as intervenções dos 

movimentos feministas em São Luís a partir dos anos de 1970/80, não se pode deixar esquecido 

que o que se tem hoje como conquistas materializadas em políticas públicas para as mulheres 

maranhenses é resultado de enfrentamentos históricos delas nos movimentos sociais e populares 

no Maranhão. Importante lembrar também que, nesse período, o Maranhão dialogava com os 
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movimentos nacionais que lutavam por políticas públicas para as mulheres, os quais tiveram 

como eixo de reivindicação política intervir na educação.  

É pertinente destacar que, em São Luís-MA, os I e II Planos Municipais de Políticas 

para as Mulheres contemplaram um profícuo diálogo com a SEMED, com vistas a trazer o 

debate para institucionalização de marcos legais para o currículo do ensino fundamental. 

Portanto, essas são políticas públicas, elaboradas para o município de São Luís, que tomaram 

por base as políticas nacionais e seguiram na perspectiva de tentar suscitar o debate relacional 

à igualdade de gêneros. É nessa direção que seguirão os capítulos deste estudo, tendo em vista 

que se objetiva analisar as questões de gênero no conjunto das políticas públicas educacionais 

formuladas, entre as décadas de 2003 a 2014, pela Secretaria de Educação do Município 

(SEMED) de São Luís para o Ensino Fundamental. 

 

3.2 A educação ludovicense no contexto das políticas públicas educacionais municipais no 

período de 2003 A 2014 

 

Para localizar a educação ludovicense no contexto das políticas públicas do período 

aqui sinalizado, optou-se por apresentar, primeiro, o perfil dos gestores municipais, uma vez 

que esta opção pode indicar a conjuntura política daquele período. Em seguida parte-se para a 

caracterização das políticas públicas educacionais em suas gestões.  

 

3.2.1 O poder executivo municipal e a gestão da educação em São Luís – 2003/2014 

 

O objetivo desta seção constituiu em localizar os prefeitos no campo político-

partidário e identificar seus respectivos secretários em cada gestão. Vale ressaltar que a 

referência a cada gestor está acompanhada de uma nota de rodapé, cujo conteúdo trata do 

percurso desses secretários na política maranhense e do contexto do exercício de cada gestão.  
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Quadro 4 – Prefeitos e secretários de educação no campo político-partidário 
 

PREFEITOS SECRETÁRIOS/AS DE EDUCAÇÃO 

 

Tadeu Palácio (2002 a 2008)62 

Vice-prefeita – Sandra Torres – PDT 

Raimundo Moacir Mendes Feitosa63 (2002 a 

03/06/2008) 

Altemar Lima de Sousa64 (04/06/2008 a 

01/12/2008)) 

 

 

 

João Castelo (2009 a 2012)65 

Vice-prefeita – Helena Duailibe – PSB 

Raimundo Moacir Mendes Feitosa (03/01/2009 a 

26/03/2010) 

Sueli Rosina Tonial66 (26/03/2010 a 04/07/2011) 

Othon de Carvalho Bastos Filho67 (2011 – por onze 

meses) 

Albertino Leal de Barros Filho68 (24/05/2012 a 

31/12/2012) 

Allan Kardec Duailibe Barros Filho69 (02/01/2013 a 

28/10/2013) 

 
62  Carlos Tadeu d'Aguiar Silva Palácio- Partido Democrático Trabalhista -PDT(Prefeito de São Luís, 2002-

2008):Nasceu na cidade de São Luís, em 25 de março de 1947. Formou-se em Medicina pela Universidade 

Federal do Maranhão. Em seu percurso na política maranhense, foi membro do PDT (1989 a 2008), sigla pela 

qual foi eleito, em primeiro turno, prefeito da cidade em 2004. Antes de ser eleito prefeito da cidade para o 

mandato de 2005 a 2008, Tadeu Palácio já havia assumido a prefeitura em 2002, como vice-prefeito, na ocasião 

em que o então prefeito, Jackson Kepler Lago, teve que se afastar para concorrer ao governo do Estado. No 

ano de 2009, logo após a cassação do mandato de seu correligionário, Jackson Lago, então governador do 

Maranhão, Tadeu Palácio filiou-se ao Partido Democrático Brasileiro (PMDB-MA), legenda da governadora 

do estado do Maranhão, Roseana Sarney, e nesse período ele assumiu a Secretaria de Estado de Turismo. Em 

sua trajetória política transitou como membro filiado nos seguintes partidos: Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) e Partido Democrático Brasileiro (PMDB). (FGV CPDOC, 2019b). 
63  Graduado em Economia pela UFMA (1978), Mestre em Planejamento do Desenvolvimento pelo Núcleo de 

Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará – 2000, Professor do Departamento de Economia 

da UFMA. Informações: www.buscatextual.cnpq.br . Acesso em: 2 maio 2018.   
64   Mestre em Educação pela UFMA-1995. Informação: www.ufma.br/defesa. Acesso em: 2 maio 2018.  
65  Joao Castelo Ribeiro Gonçalves – Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Prefeito de São Luís, 

2009-2012): Nasceu na cidade de Caxias-MA, em 19 de outubro de 1937. Sua formação acadêmica é em 

Direito. João Castelo entrou na vida pública em 1971 como deputado federal do Maranhão pela legenda do 

Partido Aliança Renovadora Nacional (ARENA); entre 1979 e 1982, foi governador do Estado. Foi sucessivas 

vezes candidato a prefeito de São Luís, de forma que, no ano de 2000, disputou as eleições para prefeito, mas 

foi derrotado por Jackson Lago (PDT); em 2004 novamente se candidatou pela legenda do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), mas perdeu para Tadeu Palácio – PDT. No entanto, em 2008, concorreu às 

eleições para a prefeitura de São Luís e foi eleito no pleito pela legenda do PSDB; assumiu a prefeitura da 

capital maranhense no período de 2009 a 2012. Em 2012, concorreu à reeleição, mas foi derrotado por Edivaldo 

Holanda Júnior. João Castelo, faleceu em 11 de dezembro de 2016 e na época era senador do Maranhão pela 

legenda do PSDB. Em sua trajetória política, entre filiações em legendas diversas, Joao Castelo exerceu cinco 

mandatos de deputado federal pelo estado do Maranhão, foi governador do Estado, senador e prefeito da capital 

maranhense. Em seu percurso na política maranhense foi filiado aos seguintes partidos: Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), Partido Democrático Social (PDS), Partido da Reconstrução Nacional (PRN), Partido 

Progressista Reformador - PPR, Partido Progressista Brasileiro - PPB e Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB). (FGV CPDOC, 2019a). 
66   Graduada em Nutrição pela Universidade Vale do Rio Senos (1984), Mestre em Políticas Públicas pela UFMA 

(1996), Doutora em Saúde da Mulher e da criança pela Fundação Osvaldo Cruz (2001). Informações: 

www.buscatextual.cnpq.br. Acesso em: 2 maio 2018.   
67   Graduado em Administração de Empresa pelo Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA (2000), Mestre 

em Engenharia Elétrica – UFMA (2003), Doutor em informática pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul-UFRGS (2006). Informações: www.buscatextual.cnpq.br. Acesso em: 2 maio 2018.   
68   Currículo não identificado.   
69 Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Maranhão (1991), mestrado em 

Information Engineering – Toyohashi University of Technology (1995) e doutorado em Information 

http://www.buscatextual.cnpq.br/
http://www.ufma.br/defesa
http://www.buscatextual.cnpq.br/
http://www.buscatextual.cnpq.br/
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Edivaldo Holanda Júnior (2013 a 

2016) – (2017 a 2020)70. 

Vice-prefeito – Roberto Rocha71– 

PSDB (2013-2015) e Júlio Pinheiro – 

PC do B (2017 a atualidade) 

Geraldo Castro Sobrinho72 (01/11/2013 a 

17/12/2016)  

Raimundo Moacir Mendes Feitosa (17/02/2016 à 

atualidade) 

 

              Fonte: Compilado pela Autora, 2018 
 

 

 

 

 

Essa breve incursão na trajetória dos gestores da prefeitura da capital maranhense e 

em seus respectivos campos político-partidários pode indicar possíveis compreensões no que 

diz respeito às políticas implementadas para a educação ludovicense, ou seja, pode-se 

compreender a serviço de quem a prefeitura encaminhou as políticas públicas no campo da 

educação e se de fato elas contemplaram as demandas da população ludovicense. 

No tocante à escolha dos responsáveis pela pasta da Educação, esta acontece a cada 

novo mandato do chefe do Executivo Municipal, que, a cada quatro anos, é escolhido pela 

população ludovicense por meio de pleitos eleitorais. O prefeito assim que assume o mandato, 

geralmente em primeiro de janeiro do ano subsequente às eleições, organiza sua equipe de 

secretárias/os. No entanto, os critérios de escolha não são objetivos, e o que se tem observado 

ao longo da história de São Luís e na contemporaneidade, é que são critérios estabelecidos à 

base de confiança do Poder Executivo e principalmente pautados em indicações políticas. 

Assim que a/o secretária/o de educação assume a pasta, uma de suas ações de governo 

é estruturar sua equipe de trabalho, cuja responsabilidade é dar sustentação básica para o 

desenvolvimento de políticas direcionadas para as etapas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.  

É pertinente salientar que, no período em que esta pesquisa se localiza se constatou, 

com base nas informações dos currículos dos/as secretários/as, que a SEMED foi administrada 

por um grupo bastante diversificado e que o vínculo dos/as secretário/as com base na formação 

 
Engineering pela Universidade de Nagoya (1998). Tem pós-doutorado pelo RIKEN (The Institute of Physics 

and Chemistry), Japão. Acesso: www.buscatextual.cnpq.br/.Acesso em: 2 maio 2018.   
70 Edivaldo Holanda Braga Júnior – Prefeito de São Luís: primeira gestão – Partido Trabalhista Cristão - PTC 

(período de 2013 a 2016); segunda gestão – Partido Democrático Trabalhista (PDT)70,  previsão de 2017 a 

2020. Nasceu em 1º de julho de 1978, gradou-se em Direito no ano de 2003. Sua inserção política teve início 

em 2002 quando se tornou líder da juventude estudantil do PSDB. Em 2004, foi eleito vereador de São Luís, 

exerceu dois mandatos como vereador; em 2010 foi eleito deputado federal pelo Maranhão na legenda do 

Partido Trabalhista Cristão – PTC. Em 2012, foi lançado candidato a prefeito de São Luís pela Coligação 

“Muda São Luís”, organizada pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB, Partido Socialista Brasileiro (PSB), 

PDT e PTC, pleito em que foi eleito. Nesse pleito venceu o ex-prefeito, João Castelo – PSDB. Edivaldo 

Holanda tornou-se o mais jovem a ocupar o cargo de prefeito em São Luís – MA. Em sua trajetória política 

transitou como membro filiado aos seguintes partidos: Partido Trabalhista Cristão – PTC e Partido 

Democrático Trabalhista – PDT. (SÃO LUÍS, 2019). 
71  Nas eleições de 2015, foi eleito senador maranhense pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). (WIKIPEDIA, 

2019).  
72  Currículo não identificado.  

http://www.buscatextual.cnpq.br/
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na área da educação não foi o principal critério, haja vista as diversas áreas de formação do 

grupo. Embora se considere que não necessariamente a formação na área da educação seja 

critério para que se tenha uma gestão que se importa com a qualidade na educação e com 

políticas voltadas para superação de possíveis necessidades educacionais, infere-se que, quanto 

mais se tem fundamento e militância na área, melhor se conhece o caminho de superação de 

possíveis dificuldades. 

Outro fato que chamou atenção foi que nas três gestões dos referidos prefeitos, 

Raimundo Moacir Mendes Feitosa vem se mantendo como secretário de educação. Esse fato 

fez se querer saber o porquê de sua permanência na gestão da Secretaria. Então, ao fazer-se 

levantamento documental na SEMED, procurou-se entender, a partir de diálogos com as 

especialistas em educação da Secretaria, o que levou à permanência do referido secretário nas 

três gestões, e as respostas foram unânimes: disseram que em sua primeira gestão a Secretaria 

adotou uma política, cujo “carro-chefe” foi o Programa São Luís Te Quero Lendo e 

Escrevendo73, a qual lhe imputou credibilidade, mas que, depois deste, não tiveram outra 

política para a educação na SEMED. No entanto, o que se percebeu nas conversas com as 

Técnicas em Educação é que existe um saudosismo relacionado ao trabalho desenvolvido por 

meio do referido programa, o qual, apesar da permanência do secretário, não teve continuidade. 

Em se tratando de políticas curriculares da SEMED, o que se constatou, posteriormente, foi a 

retomada da construção do Plano Municipal de Educação.  

Outro fato que chama atenção foram as substituições de secretários/as na gestão da 

SEMED no governo João Castelo, o que se compreende como um indicativo de ausência de 

consistência de uma política educacional, uma vez que é comum a mudança de política a cada 

mudança de gestão.  De fato, o que se constata nos relatórios anuais da SEMED é que nesse 

governo não se encontrou uma política macro para a educação municipal; o que se observou foi 

o encaminhamento do que já era comum nas ações da Secretaria, como, por exemplo, políticas 

de “democratização” do acesso à escola e a intenção por partes das Técnicas em Educação desse 

órgão de viabilizar ações para melhorar a qualidade do ensino. Tais ações foram encaminhadas 

pelo Centro de Formação do Educador I e II, que promoveu palestras, seminários e ações, como 

trabalhos com saúde na escola, livro didático, carro biblioteca, trabalhos desenvolvidos pelo 

Núcleo de Educação Ambiental (NEA), entre outros. 

Na análise do cenário das gestões da prefeitura de São Luís, é possível se falar em uma 

oposição conservadora, reunida em torno de uma frente que faz objeção à oligarquia Sarney, 

 
73 Este Programa será analisado a seguir neste capítulo. 
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como diz Wagner Costa (1997), mas que caracteriza uma guerra intraoligarquica. Em 

contrapartida, a capital maranhense tem uma esquerda com sustentação ideológica, com bases 

em movimentos sociais, que não arrefece na luta. É uma cidade que tem em seu histórico 

enfrentamentos diversos, bem como lutas por condições de sobrevivência, como moradia, 

saneamento básico, emprego, etc. Lutas em diversas categorias, como, por exemplo, a de 

professoras/res, cuja categoria tem um histórico de luta por condições de trabalho e 

remuneração. 

Diante do exposto, corrobora-se o que diz Marivania Moura (2013, p. 37): “[...] mesmo 

cultivando o imaginário social de ‘Ilha Rebelde’, São Luís tem seus momentos de 

conservadorismo nas eleições, pois a capital não escapa das práticas da cultura oligárquica”. De 

todo modo, não pode ser negado que na capital maranhense o enfrentamento a essas práticas 

oligárquicas é permanente e tal enfretamento é oriundo de grupos de esquerdas não 

conservadoras que têm como bandeiras de luta as causas da classe trabalhadora, de grupos 

ligados ao movimento de negras e negros, quilombolas, quebradeiras de coco e grupos 

feministas, entre outros. 

Portanto, são esses grupos que fazem o enfrentamento às práticas oligárquicas; são 

eles que trazem para os debates as questões da educação para as diversidades; são 

enfrentamentos com caráter político e pedagógico, isto é, político, a fim de trazer as demandas 

sócio-histórica e pedagógicas para o debate, de forma a orientar a necessidade de uma educação 

de fato democrática.  Nesse sentido, “[...] a educação ocupa lugar central na acepção coletiva 

da cidadania. Isso porque ela se constrói no processo de luta, em si própria, um movimento 

educativo”.(Glória GOHN, 1992, p.16). 

Destaca-se também a importância da condução legislativa de um município, que tem 

como chefe do Poder Executivo na esfera municipal o prefeito. Suas atribuições constam na 

Constituição Federal de 1988, que orienta a necessidade de parceria dos governos estaduais e 

federal e a atuação do município nas áreas sociais, bem como na educação, por exemplo. Assim, 

cabe ao chefe do Poder Executivo, o prefeito, ter como obrigação zelar pela educação, atender 

as demandas educacionais das comunidades, de maneira a implantar e manter em boas 

condições de funcionamento o que diz respeito à estrutura para o ensino. (BRASIL, 2019). 

Estas são, pois, algumas das funções do prefeito e de sua equipe de trabalho, ou seja, 

intervir com políticas educacionais a favor das exigências das comunidades. Todavia, o que se 

questiona diz respeito a se querer saber o grau de interesse de suas intervenções em políticas 

públicas educacionais que resultaram numa educação que contemple as exigências da 

população, sobretudo na educação básica. Do mesmo modo, saber se em suas gestões, em face 
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das políticas públicas implantadas pela SEMED, houve interesse em apresentar um programa 

para a educação, de modo a viabilizar uma política de inclusão que ultrapasse a ação 

discriminatória, com uma política de valorização sociocultural com intervenção nas questões 

de gênero, étnico/raciais, em suma, uma educação inclusiva. 

Uma indicação para essa resposta pode se encontrar à medida que se verificam as 

correlações de força presentes nas gestões de prefeitos, assim como quem são seus aliados, os 

grupos políticos, as políticas majoritárias, para daí entender-se a serviço de quem suas gestões 

transcorreram. São respostas que dependem, sobretudo, de uma considerável incursão no 

panorama político ludovicense, algo que não se configura como objeto desta seção. Porém, para 

possíveis repostas, pretende-se evidenciar as políticas públicas educacionais implementadas 

pela SEMED no período alusivo à pesquisa. 

Outra indicação para a resposta, agora com relação ao grau de interesse em atuação do 

prefeito em políticas públicas para a educação, pode constar em seu Programa de Governo. Vale 

destacar que o Programa de Governo é uma exigência legislativa (BRASIL, 1997) e que nesta 

pesquisa teve-se interesse em saber o que foi indicado para a educação nos Programas de 

Governo dos prefeitos aqui referenciados.  

Então, após pesquisa realizada no arquivo de registro das candidaturas do Tribunal 

Regional Eleitoral do Maranhão (TER)– MA, encontrou-se apenas o Programa de Governo do 

candidato João Castelo – Coligação Pra Fazer Muito Mais (2013 – 2016), mas se faz lembrar 

que nesse período quem assumiu a prefeitura de São Luís foi Edivaldo Holanda Júnior – PTC, 

prefeito eleito para a gestão (2013 – 2016). Assim sendo, optou-se por não se fazer a análise do 

Programa encontrado, uma vez que este não se configurou, de fato, como um programa 

materializado na prefeitura.  

No entanto, isso não significa que apenas esse governo não se importou com a 

implementação de uma política de qualidade para a educação municipal, assim como uma 

política de valorização da categoria de Professor/a, nem com políticas de equidades tanto no 

campo econômico quanto no campo social, e neste último, cabem as questões de gênero na 

educação.  

Reitera-se que, no arquivo de registro das candidaturas do Tribunal Regional Eleitoral 

do Maranhão (TER) – MA, não se encontrou Programa de Governo dos referidos prefeitos, 

portanto não se pode dizer que houve propostas por parte da prefeitura em nível desses 

Programas para a educação municipal. A falta desse registro é um dos elementos que caracteriza 

o descaso dos gestores com a educação. Outro elemento parte de suas filiações partidárias, ou 

seja, seus partidos, PDT, PSDB e PTC, não são partidos que têm um legado que registra uma 
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história na militância por uma educação de qualidade: são partidos que, não raras vezes, 

subjazem em suas intervenções na política maranhense a manutenção do poder.  

 

3.2.2 A educação básica em São Luís e suas bases legais 

 

O Ensino Fundamental é destinado a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade74, 

conforme determinação legal que consta no Plano Nacional de Educação de 2001, Meta 2, do 

Ensino Fundamental, que orientou de forma progressiva esta modalidade de ensino para 9 anos. 

Esse nível tem como objetivo um processo de educação que possa proporcionar às crianças o 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente social, sistema político 

e da tecnologia; formação de atitudes e valores; o fortalecimento do vínculo familiar, a 

solidariedade humana, a tolerância recíproca no que concerne à vida social. Esses são princípios 

que assentam o Ensino Fundamental segundo o art. 32 da atual LDB.  

Vale destacar que do ponto de vista nacional, no início do séc. XXI, o País passou por 

um período de reformas educacionais delineadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 a 2003) e implementadas no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 2011). Nesse 

sentido, se faz menção à LBD nº 9.394/96, aos PCN, e ao PNE/01, políticas que vieram como 

resposta às conquistas sociais previstas na Constituição Federal de 1988 e que se constituíram 

como marcos legais de referências para as políticas educacionais posteriores. 

Além do que, constatou-se, a partir de estudos de Eneida Shiroma, Maria Moraes, 

Olinda Evangelista (2002), Eliza Ferreira e Dalila Oliveira (2009), Janete Azevedo (2001), 

Lúcia Neves (1999) e Roberto Bianchetti (2001) que os anos de 1990 marcaram a educação 

brasileira no sentido de avançar com legislações de cunho sistêmico e que deram direções para 

Estados e Municípios organizarem suas políticas educacionais. Contudo, referendaram políticas 

neoliberais no campo econômico com reflexos nas políticas sociais. 

A educação municipal de São Luís, em suas bases legais, procurou nortear suas 

políticas consoante os referenciais legais nacionais, bem como a Constituição Federal de 1988, 

a LDB e o PME (SÃO LUÍS, 2009). Com base no PNE/01, a Rede de Educação Municipal de 

 
74 Segundo determinação legal: a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 – dá a obrigatoriedade do Ensino 

Fundamental de oito anos; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – possibilita a matrícula no Ensino 

Fundamental de nove anos, com início aos seis anos de idade; Lei nº 10. 172, de 9 de janeiro de 2001, aprova o 

Plano Nacional de Educação (PNE), nesta, o Ensino Fundamental de nove anos se tornou meta progressiva para 

a educação nacional; Lei nº 11. 114, de 16 de maio de 2005, torna obrigatória a matrícula das crianças de seis 

anos de idade no Ensino Fundamental; Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – amplia o Ensino Fundamental 

para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e determina prazo de implantação, 

pelos sistemas, até 2010. (BRASIL, 2018). 
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São Luís estabeleceu debates preliminares a partir de 2003, para ampliação do Ensino 

Fundamental obrigatório para 9 anos, com inclusão de crianças com 6 anos de idade. Essas 

discussões ocorreram no conjunto de coordenadoras das unidades escolares e técnicas da 

SEMED em fóruns e seminários promovidos pela Rede. A regulamentação para o ensino de 9 

anos aconteceu em 2006e, em 19 de dezembro de 200575, a Rede implantou a proposta de Ciclos 

de Aprendizagem e criou o ciclo de alfabetização em substituição à organização anterior que 

era em séries escolares. Ressalta-se que essa orientação consta no artigo 23 da LDB nº 9.394/96, 

que dá possibilidade para a educação básica ser organizada em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudo e grupos não seriados.  

Tomando por base os objetivos do Ensino Fundamental, verifica-se que, entre eles, 

está o   desenvolvimento pleno da leitura, da escrita e do cálculo, e em 2008 os Ciclos foram 

ampliados para todo o Ensino Fundamental76, com o objetivo de garantir a permanência de 

alunas/os em sala de aula, bem como afirmar o processo de aprendizagem.  
 

 

A partir de então, essa etapa de Ensino estruturou-se em quatro Ciclos. O primeiro, 

vivenciado em três anos, voltado para crianças de 6 a 8 anos para cursar as três etapas 

anuais (antigas 1ª e 2ª séries, acrescidas de mais um ano) priorizando os processos de 

alfabetização e letramento. Os três demais ciclos se organizaram do 4º ao 9º ano 

(antigas 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries), com duração de dois anos cada um. (São Luís, 

2017, p.18. – Proposta curricular, Marco conceitual). Essa substituiu a organização 

anterior que era em séries escolares. (BRASIL, 2006). 

 

Embora a proposta de implantação dos Ciclos na educação municipal tivesse a 

intenção de assegurar a permanência das crianças na escola, as condições para desenvolver um 

ensino pleno com amplas condições didático-materiais e recursos humanos não contemplou a 

exigência da proposta, não obstante o comprometimento dos profissionais envolvidos. Contudo, 

esses Ciclos tiveram objetivos definidos a partir dos PCN, cuja intenção foi desenvolver um 

trabalho com alunas/os no sentido de orientar o conjunto para noções de cidadania, direito e 

deveres políticos, solidariedade, repúdio às injustiças, respeito mútuo e posturas críticas. 

Ocorreram vários diálogos entre as/os gestoras/es, coordenadoras/es e professoras/es, 

para avaliar o desempenho do trabalho com os Ciclos de Aprendizagem. Uma constatação foi 

 
75 Registra-se que no final dos anos de 1990 existia uma distorção idade/série muito acentuada na Rede Municipal 

de Ensino de São Luís, tal realidade, associada à repetência, dificultava o acesso de novos alunos à Rede. Tendo 

em vista o diagnóstico de tal situação, uma das ações para corrigir a dificuldade de acesso de novos alunos foi a 

implementação do Programa Aceleração de Aprendizagem, cujo desenvolvimento teve apoio do Ministério da 

Educação. Esse Programa durou até 2004. (Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís). (SÃO LUÍS, 

2006).  
76 Regulamentação da proposta: “A Proposta Curricular da Rede Municipal, de inspiração democrática, foi 

implantada em 2008, após ser aprovada pelo Conselho Municipal de Educação (CME) através da Resolução n. 

17/08, estruturada em Ciclos de Aprendizagem”, (SÃO LUÍS, 2017, p. 14-15). – Proposta curricular, Marco 

conceitual). Essa substituiu a organização anterior que era em séries escolares.   
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que boa parte da comunidade escolar não acompanhou a metodologia adotada para os Ciclos 

de Aprendizagem. Assim, dada a avaliação dos resultados, uma outra orientação foi 

contemplada na Rede, ou seja, a partir da Proposta Curricular de 2017, o município organizou 

o ensino fundamental em Ciclos, nos três primeiros anos, e nos demais, em anos, com vistas a 

contemplar um ensino integral para meninas e meninos.(Proposta Curricular, Marco 

Conceitual). (SÃO LUÍS, 2017). 

Esse é um tipo de metodologia de trabalho que demanda muitos desafios para as/os 

professoras/es; o primeiro deles é manter um nível de aprofundamento, conhecimento e 

compreender que o trabalho com os Ciclos é diferente do seriado, tanto na metodologia quanto 

na forma de avaliação dos alunos; é uma pedagogia diferenciada. O livro de Perrenoud (2004) 

dá orientação sobre como deve ser esse trabalho, tanto no aspecto metodológico quanto no 

físico e na formação das/os professoras/es.  

Os Ciclos de Aprendizagem são uma estratégia de superação de retenção de crianças 

em séries iniciais, uma alternativa que traz em sua filosofia garantir a aprendizagem sem 

retenção das crianças. Essa foi uma proposta que ganhou audiência em alguns Estados 

brasileiros e São Luís foi uma das primeiras cidades que aderiu a essa alternativa de superação 

do fracasso escolar. 

Como registrou a Proposta Curricular da Rede,   
 

 

A implantação dos ciclos de aprendizagem na rede reforça o fato de que o século XXI 

exige uma nova escola – inclusiva e que respeite a diversidade, que seja dinâmica e 

radicalmente diferente – que tenha como papel primordial possibilitar, além do acesso 

ao conhecimento, uma socialização e o respeito mútuo, o desenvolvimento de valores 

éticos e a solidariedade, que conduzam a um mundo de paz, principalmente as crianças 

e adolescentes, expostos na atualidade a uma sociedade muito mais competitiva e 

individualista. (SÃO LUÍS, 2009, p. 114). 

 

Este foi um dos desafios da Proposta: encaminhar as/os alunas/os da Rede para uma 

compreensão do que é esse novo mundo que se iniciou com o séc. XXI. Para isso, teria que 

apresentar uma nova visão de mundo, mas, antes de tudo, tirá-las/os da situação de 

analfabetismo que gera o fracasso escolar. Assim, a proposta do trabalho com os Ciclos de 

Aprendizagem foi compreendida pela SEMED como uma das alternativas do ponto de vista de 

concepção de aprendizagem e ação didático metodológica.  

Como se observa, os objetivos dos Ciclos já mencionados, implementados pela 

SEMED, versavam sobre a intenção de não reter alunas/os em uma série em ano consecutivo, 

a importância da permanência das crianças nas escolas e o trabalho de alfabetização e 

letramento, mas não se constatou a indicação do trabalho pedagógico relacionado às questões 

de gênero. E, ainda que esteja sinalizado o respeito à diversidade, respeito mútuo, no trabalho 
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com os Ciclos, não se observou, a partir da leitura da proposta pedagógica (SÃO LUÍS,2009), 

nenhuma objetividade de indicação relacionada ao debate de gênero na escola.   

Diante do desafio mencionado, a SEMED de São Luís entrou no século XXI com o 

propósito de estabelecer estratégias para implementar sua política educacional, com ação para 

constituir suas políticas, mediante planos e metas que consistiram em fazer a organização de 

um sistema de educação municipal que tivesse como base a política educacional nacional.  

Desse modo, ao se abordar a educação municipal em São Luís, objeto de análise deste 

capítulo, tomam-se como referências básicas para análise das políticas educacionais 

implementadas pela Secretaria documentos e ainda: o Plano Decenal Municipal de São Luís 

2006-201577, O Projeto Escola Sonhos do Futuro78 e o Programa São Luís te Quero Lendo e 

Escrevendo (PSLTQLE), dentre outros programas e ações que tangenciaram estas políticas.  

Destaca-se que o PSLTQLE foi o grande “guarda-chuva” da Rede Municipal de Educação no 

período de 2003 a 2008. 

 

3.2.3 Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís – 2006 a 2015 

 

A organização do Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís 2006-2015 pode 

ser compreendida como uma tomada de posição no sentido da reformulação do sistema 

educacional municipal79 em direção à autonomia escolar. Essa tomada de posição, construção 

do Plano Decenal Municipal, se compatibilizou com os rumos que a educação nacional tomou 

nos anos de 1990/2000, face à autonomia pedagógica, assim como está proposto na LDB em 

seu art.11, incisos I e II.  

 
77 Este Plano não foi sancionado com aprovação em Lei, porém, a Rede Municipal o teve como material de base 

em suas ações didático-pedagógicas nas escolas. Assim como está registrado no atual PME (2015/2024): 

“Lamentavelmente, ao que tudo indica a questão referente aos recursos financeiros para o cumprimento das 

metas inviabilizou toda a estratégia proposta. Além disso, a falta de um mecanismo articulador nacional com 

irradiação nos Estados, Distrito Federal e Municípios fez com que os resultados alcançados não fossem 

significativos. No caso específico do Maranhão, chegou-se a elaborar um Plano Estadual de Educação e vários 

municípios também estruturaram seus Planos Municipais, estimulados pela União Nacional dos Dirigentes 

Municipais da Educação (UNDIME), valendo destacar o Plano Municipal de Educação de São Luís, que, mesmo 

não legitimado totalmente, serviu de norte aos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação de São Luís – 

Semed, na construção do documento ora apresentado. (SÃO LUÍS, 2015, p. 13-14, Referência: PME 2015/24)”. 
78 Segundo São Luís (2007, p. 53 – Relatório de Atividades da SEMED 2002-2006): [...] o Projeto “Escola Sonhos 

do Futuro” foi iniciado em 2001 e desenvolvido com maior organicidade em 2003. Como desdobramento desse 

projeto, a SEMED iniciou, em julho de 2004, no Centro de Formação do Educador, o Núcleo de Pesquisa Escolar 

Compartilhada (NUPECOM), proposta essa considerada significativa pelo coletivo de professores envolvidos, 

com o objetivo de garantir a continuidade do processo de pesquisa realizado nas escolas.  
79 O Sistema Municipal de Educação de São Luís tem como órgão de articulação básico o Conselho Municipal de 

Educação, criado pela Lei nº 1.647, de 10 de janeiro de 1996, com finalidade de estabelecer políticas, normas, 

instruir e apreciar processos referentes ao funcionamento da Rede municipal. (SÃO LUÍS, 2006, p. 33).  
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Esta foi uma das perspectivas do Plano: a articulação da educação local com extensões 

em âmbito mundial, nacional, regional e estadual.  Como assinala o Plano Municipal, São Luís 

(2006), o documento assume um lugar pioneiro, tendo em vista que a articulação para 

elaboração veio responder aos desafios demandados para os municípios pela sociedade 

brasileira, na ocasião em que foi sancionada a Lei nº 10.172/01, que aprovou o Plano Nacional 

de Educação. Os Planos, Nacional e Municipal seguiram na direção de responder às exigências 

de uma nova educação para um novo mundo, dado o advento das novas tecnologias. Porém, o 

Plano Municipal se referendou no Plano Nacional, na Constituição Brasileira de 1988, na Lei 

nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Constituição Estadual, na Lei 

Orgânica do Município e nas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

No início dos anos 2000, mais precisamente no ano de 2001, a educação ludovicense 

deu um passo para articular o “Documento Preliminar do Plano Decenal Municipal de Educação 

de São Luís”. Na ocasião, foram organizados encontros, os quais reuniram instituições 

governamentais e não governamentais, organizações da sociedade civil, agências de 

desenvolvimento além das organizações que tinham afinidades no campo da educação. 

Dessa forma, 
 

 

Na SEMED, o documento foi discutido com dirigentes, docentes e especialistas, em 

reuniões, seminários, capacitações, chegando inclusive à realização de um ‘Dia D da 

Educação nas Escolas, quando se recebeu as sugestões destas. No âmbito externo, o 

‘Documento Preliminar do Plano Decenal’ foi apresentado em Seminário Estadual da 

União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação – UNDIME/MA, em 

encontros regionais em Imperatriz, Santa Inês, Zé Doca, Paraibano, Região da 

Baixada Maranhense   e alto Alegre do Pindaré, e Fóruns Municipais de Educação 

passando a servir de base aos planos decenais de muitos municípios. (SÃO LUÍS, 

2006, p. 10).   

 

Portanto, a direção tomada na organização do Plano foi escrever o documento através 

de um esforço para uma ação participativa que tinha afinidade com o slogan adotado pela 

Secretaria e referendado pelo Plano, “Cidade Educadora e Aprendente”. Pois, como assinala o 

Plano, uma cidade que, de forma gradativa, constrói uma educação para fora da sala de aula, 

mas que reconhece a importância da educação formal e do diálogo com a comunidade 

envolvida, estabelecendo assim uma educação em sentido amplo. É o que está descrito no Plano 

sobre o que deve ser uma “Cidade Educadora e Aprendente”. 

O Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís se caracteriza como um 

documento com previsão para um período de dez anos, de forma a contemplar um regime de 

colaboração com a União, o Estado e o Município. Sua representação atende a um 

funcionamento do sistema municipal e nesse sentido, a estrutura organizacional contempla uma 

Proposta Pedagógica para o município de São Luís e toma por base a consigna de uma ‘Cidade 
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Educadora e Aprendente” para as etapas e modalidades, bem como a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental, a Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. Contempla ainda 

políticas para formação de professoras/res, para a gestão educacional, financiamento da 

educação e o acompanhamento do Plano Decenal. (SÃO LUÍS,2006). 

Uma ressalva a ser feita sobre o Plano é que, no percurso de sua elaboração, muito do 

que o contemplou, em se tratando de ações e concepções didático-pedagógicas, já se faziam 

presentes nos Relatórios Anuais da SEMED, que tratam das atividades desenvolvidas nas 

escolas, bem como nos Programas da Secretaria. 

Ainda com relação ao planejamento participativo na elaboração do Plano, sobre a 

forma de organização utilizada, o documento registra as seguintes participações: Equipe técnica 

da SEMED, encontros com diretoras/es e coordenadoras/es pedagógicas/os das escolas, 

reuniões específicas com professoras/es, operacionais e responsáveis por alunas/os. Destaca-se 

a atividade que ocorreu no “Dia D da Educação nas Escolas”, cujo objetivo foi receber 

sugestões das comunidades escolares. Outras ações no período de elaboração do Plano foi a 

apresentação preliminar em eventos estaduais, regionais e municipais, nos Fóruns Municipais 

de Educação de São Luís, discussão com trabalhadoras/es da educação em seminário 

organizado pelo SINPROESEMMA e encontros com segmentos, como instituições do ensino 

superior, ONGs e movimentos sociais. (SÃO LUÍS, 2006).80 

Considera-se que A SEMED é responsável pelo planejamento e pela execução das 

políticas públicas educacionais no município de São Luís, a partir das Superintendências81 dos 

níveis infantil e fundamental, bem como das modalidades de educação especial (direcionada 

para pessoas com deficiências), e de jovens e adultos que não atingiram a conclusão da etapa 

final do Ensino Fundamental. Para organizar as políticas públicas municipais, a Secretaria se 

integra às políticas nacionais e estaduais e essa integração acontece com base em leituras, 

análise e possíveis assentimentos como fundamento nas seguintes fontes documentais: 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394/96), o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, O Plano Nacional de Educação e outros 

dispositivos nacionais, estaduais e municipais. (SÃO LUÍS, 2008). 

 
80 Apresentação do documento nos Fóruns Municipais de educação de São Luís; discussão do Documento Base 

com os trabalhadores da educação em seminário organizado pelo SINPROESEMMA; encontro com seguimentos 

da sociedade civil, incluindo instituições do ensino superior, ONGs e movimentos sociais. (SÃO LUIS, 2006, p. 

14).    
81 A Lei nº 4.125 de 23 de dezembro de 2002, dá nova estrutura organizacional para a SEMED. A referida Lei 

elevou as Coordenadorias ao status de Superintendências. A Lei visa ao fortalecimento pedagógico e 

administrativo da Secretaria. (SÃO LUÍS, 2002).   
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Convém reiterar que o Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís– 2006 a 

2015 não foi sancionado com aprovação em Lei pela Câmara Municipal, mas a Rede Municipal 

o seguiu em suas ações didático-pedagógicas nas escolas. Além disso, a macropolítica nele 

contida contemplou o “Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo82”, Programa que se 

constituiu a política de referência da Rede até 2008.  

Também é pertinente ressaltar que o delineamento do referido Plano com as demais 

políticas desenvolvidas pela SEMED não ocorreu em etapas diacrônicas, quanto ao tempo de 

sua elaboração. A Secretaria definia as bases do Programa “São Luís Te Quero Lendo e 

Escrevendo” com outas ações que serão analisadas em sequência neste texto. Então, como se 

constatou nos documentos da Secretaria83, as políticas da SEMED, no tempo da elaboração do 

Plano, não aconteciam em sentido diacrônico, de fato houve um sincronismo nas ações.  

Convém fazer-se uma ressalva no sentido de dizer que, no período em que este Plano 

foi gestado, quem estava como prefeito de São Luís era Tadeu Palácio (PDT) e em sua gestão 

quem assumiu a Secretaria de Educação foi o professor do Departamento de Economia da 

Universidade Federal do Maranhão, Moacir Feitosa. Com relação ao prefeito, como já 

referenciado, não se encontrou seu Programa de Governo no arquivo do TER - MA, o que causa 

dificuldade em relatar suas intenções com a educação básica de São Luís. Contudo, o que se 

pode afirmar é que nesse período, na gestão do secretário Moacir Feitosa, foi lançado o 

Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo, o qual será analisado a seguir.  

Com base nas referências nacionais, aqui já mencionados, a Secretaria de Educação 

redefiniu sua política educacional para o início do novo milênio, não só com o Plano Municipal, 

mas também com suas ações materializadas em programas e diretrizes. Além da participação 

de algumas entidades da sociedade civil, o que segundo o documento o caracterizou como um 

instrumento democrático de diálogo, sua base, também, seguiu uma visão de atendimento à 

diversidade social com unidade na diversidade, um currículo escolar voltado para formar 

pessoas com horizontes holísticos. (SÃO LUÍS,2006).  

O slogan “Cidade Educadora e Aprendente”, adotado pela Secretaria84 e pelo Plano, 

parte da valorização cultural do cotidiano e conduz, a além dos saberes populares, ao saber 

cientifico. Assim, em uma cidade educadora todas/os devem estar afinadas/os com o 

compromisso do aprender: a/o aluna/o, a comunidade envolvida e as/os gestoras/es.  “[...] um 

 
82 Este Programa será apresentado em sequência neste texto.   
83 Plano Decenal Municipal de Educação de São Luís 2006 – 2015, Programa São Luís te Quero Lendo e 

Escrevendo, Relatórios das Ações Desenvolvidas pela SEMED. 
84 Consta no Relatório de Atividades da SEMED 2002-2006. (SÃO LUÍS, 2007). 
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estudo realizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura) indica que a Cidade Educadora deve ser organizada de acordo com os quatros 

princípios do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. (SÃO LUÍS, 2006, p. 22).   

A convocação da UNESCO no início do séc. XXI, para formar uma comissão de 

especialistas de todo o mundo, teve como propósito dar direção para os rumos da educação no 

novo milênio. A referida convocação resultou em um estudo coordenado pelo francês Jacques 

Delors (2003) e desse estudo resultou um relatório – Relatório Delors – constituído em um 

documento fundamental: na cartilha das políticas educacionais para vários países, entre eles, o 

Brasil.  

O diagnóstico que consta no documento revelou um alto índice de desemprego e 

exclusão social, mesmo em países ricos, o que ressalta a potencialização das desigualdades. 

(Eneida SHIROMA, Maria MORAES, Olinda EVANGELISTA,2002).  

Ou seja,  

O documento indica quais, a seu ver, são as principais tensões a serem resolvidas no 

próximo século: Tornar-se cidadão do mundo, mantendo a ligação com a comunidade; 

mundializar a cultura preservando as culturas locais e as potencialidades individuais; 

adaptar o indivíduo às demandas de conhecimento científico e tecnológico – 

especialmente as tecnologias da informação –, mantendo o respeito por sua 

autonomia; recusar as soluções rápidas  em favor das negociações e consensos; 

conciliar a competição com a cooperação e a solidariedade; respeitar tradições e 

convicções pessoais e garantir a abertura ao universal. (Eneida SHIROMA; Maria 

MORAES; Olinda EVANGELISTA,2002,p.65-66). 

 

Os princípios estão descritos no Relatório de Delors (2003) como os quatro pilares da 

educação, indicam o caminho para as competências para um novo mundo, o século XXI, a 

sociedade da competência, a “civilização cognitiva”.  Para o autor, cada pilar tem a seguinte 

indicação: Aprender a conhecer – adquirir instrumentos de compreensão; Aprender a fazer – 

saber agir sobre o meio em que convive; Aprender a viver juntos – participação e bom 

relacionamento com os outros, boa comunicação, saber resolver conflitos; Aprender a ser – é a 

integração dos anteriores, ou seja, o desenvolvimento integral da pessoa.   

Essa é a função de uma “Sociedade Educadora e Aprendente”: “formar ao longo de 

toda a vida”. Logo, para sobreviver na sociedade cognitiva, são necessárias atualizações de 

conhecimentos, uma educação que permita o desenvolvimento dos talentos e do próprio destino. 

Então, as orientações para a formação ao longo da vida, com habilidades e competências, 

exploração do potencial educativo, formação de profissionais, são concepções que perpassam 

pelas orientações neoliberais para a educação, pois a sociedade do século XXI precisa de 

pessoas independentes e com habilidades de competências para se adequar às novas exigências 
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mercadológicas, pessoas com independência em termos de atitudes para resolução de possíveis 

problemas. 

Essa sociedade, “Educadora e Aprendente: formar ao longo da vida, faz-se retornar ao 

que define a “Teoria do Capital Humano”, teoria notabilizada nos EUA na década de 1950 e 

revigorada nas políticas educacionais do regime militar e nas políticas dos organismos 

internacionais dos anos de 1990 e 2000, cuja orientação foi investir na ideia de que a educação, 

pela via da qualificação dos conhecimentos, de habilidades e competências, seria o caminho 

viável para o desenvolvimento da capacidade produtiva das pessoas em processo de educação 

formal. (Gaudêncio FRIGOTTO,2000).  

Nesse sentido, tomando por base as orientações dos organismos multilaterais, como o 

Banco Internacional de Desenvolvimento (BIRD) e Banco Mundial (BM), a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), segundo estudos realizados por Rosa 

Torres (2003), a educação básica figurou como a salvaguarda para o futuro da sociedade. 

Assim, seria a educação escolar uma possibilidade de formação de leitores competentes, tanto 

no que concerne à escrita, expressão oral, ao cálculo, quanto à construção de valores e atitudes. 

Segundo ainda orientações dos organismos, a educação formal teria a reponsabilidade 

de solidificar a base de futuros aprendentes, sem negar os princípios das diversidades e de uma 

educação inclusiva, cabendo a reponsabilidade do trabalho desenvolvido a professoras/es, 

atores importantes para se chegar a esse patamar de equidade juntamente com os alunos, 

gestores e especialistas.  

O entendimento a que se chega diante das determinações das políticas estabelecidas 

para o século XXI, traçadas pelo Relatório Delors (2003), passa por uma redefinição das 

políticas educacionais de cunho internacional para o local, políticas que se pautaram na ótica 

de uma concepção neoliberal.    

Do ponto de vista específico para São Luís, o Plano Decenal caracterizou a “Cidade 

Educadora e Aprendente” como uma cidade que educa a própria escola, tendo em vista a 

construção de um referencial social como espaço aberto para a comunidade. 

Nesse sentido,  
 

São Luís é uma cidade onde gradativamente se constrói uma educação em sentido 

amplo, rompendo com uma concepção que vê o processo educativo restrito às salas 

de aula e ao nível formal de ensino. Além do reconhecimento da importância da sala 

de aula e do ensino formal, foram sendo consolidados mecanismos de comunicação e 

diálogo, especialmente a partir da atual administração municipal, que vem procurando 

dar uma configuração nova às políticas públicas, através de interface com o 

Orçamento Participativo, com o Plano Diretor da Cidade, com a atuação dos 

Conselhos, com as programações do Turismo Educativo, [...] enfim, iniciativas que a 

caracterizam como uma ‘Cidade Educadora e Aprendente’. (SÃO LUÍS, 2006, p.20). 
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Em suma, a compreensão acerca da “Cidade Educadora e Aprendente” como um 

sistema de educação integrado, com afinamentos entre as estruturas de funcionamento, as 

legislações e entre atores envolvidos no processo educativo. 

Entretanto, não consta nas intenções de uma “Cidade Educadora e Aprendente” a 

indicação da importância do debate de gênero na educação formal. Ou seja, observa-se nos 

quatro pilares da educação descritos, os quais orientam os princípios do conhecimento, que a 

prioridade centrou apenas nos aspectos cognitivo, como, por exemplo, na indicação “aprender 

a viver junto”. Compreendeu-se que a orientação foi aprender a viver com participação e com 

bom relacionamento, de forma a não haver conflitos ou acirrar enfrentamentos. Corrobora-se a 

orientação da convivência em harmonia, mas à medida que haja espaço no que concerne à 

diversidade nos campos cultural, da étnica e de gênero: espaço materializado em políticas 

públicas para as diversidades étnico/racial e de gênero. 

Nesse aspecto, retoma-se o que disse Joan Scott (2012, p. 346) ao reafirmar que gênero 

é “um conceito útil para análise crítica”, e fazer abordagem sobre as questões de gênero pode 

possibilitar novos pensamentos, novas intepretações. Com base nesse pensamento, considera-

se que “aprender a viver juntos” é, principalmente, aprender a respeitar as diferenças. Daí a 

importância de trazer o debate de gênero para as políticas oficiais direcionadas à educação 

básica.  

Uma das intervenções do Plano para a educação ludovicense advoga a importância da 

articulação da educação formal com uma educação inclusiva, cuja concepção parte da 

compreensão de um conhecimento articulado com a educação formal e a realidade objetiva que 

considere a multiplicidade na diversidade. Considera, também, a relação orgânica entre a escola 

e a família, tendo em vista que o conceito de família que consta no Plano segue novos rumos 

no sentido de ultrapassar a visão do modelo nuclear e patriarcal. 

Nessa perspectiva, a escola pública inclusiva deve orientar o princípio da inclusão 

social e da equidade, pois, “Mesmo na convivência atual, como o mundo das complexas e 

sofisticadas tecnologias, o ensinar a ler, escrever e contar, continua sendo uma função essencial 

da escola pública, embora não seja a única”. (SÃO LUÍS, 2006, p.38). Assim, segue na defesa 

da educação especial, no combate à exclusão social, econômica e cultural.  

De fato, neste espaço do debate de educação inclusiva referenciado no Plano, não se 

constatou uma indicação específica para implementação de políticas públicas relacionadas às 

questões de gênero, ainda que conste a ideia de uma educação com políticas de inclusão social 

e equidade, e “[...] que ensine a compreensão, estimule a convivência e o respeito às diferenças 

individuais e diversidade de gênero, etnia e religiosidade”. (SÃO LUÍS, 2006, p.15). Então, 



96 

 
  

defende-se a importância de que essa inclusão deve contemplar o debate de gênero, no 

currículo, em políticas públicas, isto é, em marcos legais, caso contrário, este fica apenas como 

intenção. Além disso, o que se tem observado no curso da história da educação é que as 

intenções só se materializam quando postas em bases legais85, em políticas públicas, e estas, 

por força de reinvindicações por parte da sociedade civil, dos movimentos sociais, bem como 

dos movimentos feministas.  

Como disse Claudia Viana e Sandra Unbhaum (2004, p.79): “As reflexões sobre o 

atual desenvolvimento de políticas educacionais e suas consequências para um sistema de 

ensino que reproduz de alguma maneira a desigualdade de gênero não foram ainda 

suficientemente desenvolvidas”. Ainda que essa análise tenha uma distância de década, 

constata-se que as questões de gênero ainda estão bem distante de serem resolvidas, daí a 

necessidade de se trazer esse debate em todos os espaços de formação. 

A promoção da igualdade de gênero na educação foi um debate contemplado na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida na década de 1990 em Jomtien – 

Tailândia, na qual se reuniram organismos internacionais, representações de agências não 

governamentais, governos e personalidades com intervenções no campo educacional. Todos 

reunidos com o objetivo de traçar o futuro da educação básica com status de qualidade para 

todos: crianças, jovens e adultos. A prioridade no encontro foi o debate da universalização da 

educação primária, no caso brasileiro, o Ensino Fundamental. Porém, faz-se uma ressalva no 

sentido de assinalar que a orientação dos organismos internacionais sobre os rumos da educação 

para os anos de 1990 e início do séc. XXI era pautado na mundialização da cultura, sem 

desconsiderar a cultura local. Nesse cenário, o Maranhão tinha um grande desafio: retirar do 

analfabetismo a população que compunha as séries iniciais do Ensino Fundamental, para então 

formar a base futura da população maranhense. 

Eneida Shiroma, Maria Moraes e Olinda Evangelista (2002) assinalaram que o limite 

do debate não ficou apenas na educação escolar: outras instâncias educativas deveriam 

participar dessa intervenção na educação básica, ou seja, a família, a comunidade e os meios de 

comunicação. Para tanto, algumas das estratégias da Conferência foram: estabelecer 

necessidades básicas de educação para todos, priorizar meninas e meninos, eliminando todas as 

formas de discriminação na educação, e reafirmar a união dos interesses nele traçados, com o 

reconhecimento do Estado como responsável pela educação básica, e pelo envolvimento da 

sociedade, do setor privado, das comunidades locais, de grupos religiosos e família.  
 

 

 
85 Referenciam-se as políticas apresentadas no Capítulo II, Seção 2.2, Quadro I. 
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Defendia-se, entretanto, que sendo distintos os grupos humanos, suas necessidades 

básicas também o seriam – inclusive as necessidades básicas de aprendizagens, o que 

significa obter meios apropriados para satisfazê-las que deveriam variar segundo o 

país, a cultura, setores e grupos sociais (raça, gênero, culturas, religião, pertencimento 

territorial entre outros) e também segundo as perspectivas de sua resolução ao longo 

do tempo. (Eneida SHIROMA; Maria MORAES; Olinda EVANGELISTA,2002, 

p.58). 

 

Diante disso, o Brasil foi signatário dessas orientações, que partiram dos marcos 

internacionais86, cuja intenção, já mencionada aqui, era intervir na educação básica, para 

colocar o País e o conjunto de seus Estados e Municípios na rota das novas orientações da 

sociedade que se configurava para o século XXI, respeitando os “códigos culturais básicos”, 

em  face da sociedade moderna que demandava de competências, habilidades e capacidade de 

independência. Logo, para se chegar a contemplar tais exigências internacional e nacional, a 

educação foi, para essas agências, o caminho viável, de modo que a proposta de educação 

inclusiva foi veiculada nas políticas educacionais brasileiras em nível de Estados e Municípios.    

Desse modo, em resposta às pressões dos movimentos sociais, e mediante orientações 

dos organismos internacionais, o Brasil, lentamente, inseriu a discussão de gênero na agenda 

política no âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Foram, então, 

institucionalizados Secretarias e Conselhos em nível nacional em alguns Estados e Municípios. 

Em âmbito nacional, em 2002, foi criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, no final 

do Governo Fernando Henrique Cardoso, e, em 2003, já no Governo Lula, foi criada a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com status de ministério; tal status se 

manteve até 2015, final do segundo mandato do Governo Dilma Rousseff87. Entretanto, em 

maio de 2016, foi estabelecida uma nova estrutura organizacional para os ministérios e, na 

ocasião, a Medida Provisória nº 726, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio 

de 2016, determinou a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude 

e dos Direitos Humanos, criado em 2015. Assim, a partir dessa extinção, a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres passou à condição de Secretaria, vinculada ao Ministério da Justiça 

e Cidadania (MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 

2017), no governo de Michel Temer. No atual governo, Jair Bolsonaro, a Secretaria está 

 
86 Aqui se faz referência à Conferência Mundial de Educação para Todos; “esse evento foi o marco a partir do qual 

os nove países com maior taxa de analfabetismo do mundo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, 

México, Nigéria e Paquistão), conhecidos como “F9”, foram levados a desencadear ações para a consolidação 

dos princípios acordados na declaração de Jomtien. Seus governos comprometeram-se a implantar políticas 

educativas articuladas a partir do Fórum Consultivo Internacional para a “Educação para Todos” (Education for 

All, EFA) coordenado pela UNESCO que, ao longo da década de 1990, realizou reuniões regionais de natureza 

avaliativa. (Eneida SHIROMA; Maria MORAES; Olinda EVANGELISTA, 2002, p. 57). 
87 Em outubro de 2015, foi criado o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos – 

SEPPIR, ao qual se subordinam a Secretaria de Políticas para as Mulheres e as então Secretaria de Igualdade 

Racial e Secretaria de Direitos Humanos. (Lia MACHADO, 2016, p. 13). 
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vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem como ministra 

Damares Alves.  

Nos marcos dos Planos de São Luís, a compreensão de educação inclusiva foi na 

direção dos referenciais nacionais, e aqui se faz referência à Constituição Federal. 88 – arts.1, 

3 e 5; à LBD nº 9.394/96- art.3, incisos I, II, II, IV, VIII e XII; ao PNE/01, Meta 11 e suas 

diretrizes para o Ensino Fundamental. A escola inclusiva deve abrir espaços para o debate das 

diferenças, não só no sentido de conviver com as múltiplas diferenças, mas, sobretudo, intervir 

no sentido de romper com a exclusão social cultural de raça, etnia e gênero. (SÃO LUIS,2006).  

Essa foi uma das diretrizes do documento: refletir sobre a inclusão para torná-la alicerce da 

escola pública inclusiva, pois uma educação inclusiva não coexiste em contextos sociais 

excludentes. Por isso, reitera-se, é importante uma indicação substancial no sentido de 

implementação nos marcos legais. 

No Plano está definido que  
 

 

[...] é imprescindível compreender que levar a cabo uma educação inclusiva impõe o 

acolhimento da diversidade de indivíduos na dinâmica da sala de aula e em toda 

escola. Convém compreender que é impossível educar na diversidade sem que haja 

modificações substantivas na escola e nas relações que nela se estabelecem. (SÃO 

LUÍS, 2006, p. 41). 

 

O referido Plano Municipal traz em sua concepção de educação inclusiva o debate 

sobre as múltiplas diferenças a serem observadas nas escolas e, nesse sentido, contempla a 

importância do rompimento com as segregações sociais, no caso de raça, etnia e gênero. Essa 

intervenção foi fruto dos encontros realizados no processo de construção do Plano, conforme 

mencionado. Contudo, o que se percebe a partir da leitura do Documento é que o debate gênero 

e educação figurou dentro do tema da educação inclusiva e das Diretrizes, a partir do que foi 

sinalizado nos documentos nacionais, já referenciados. Dessa forma, não se observou uma 

intervenção orgânica no sentido de seus objetivos e de exigências para futuras políticas da Rede. 

(SÃO LUÍS,2006). 

Assim, para um melhor entendimento no sentido de querer saber as correlações de 

forças reunidas na organização do documento, o que pode ser uma indicação para se visualizar 

como as questões de gênero figuraram no Plano, realizaram-se, além da leitura do documento, 

entrevistas, e da entrevista realizada com o consultor da construção do Plano, obteve-se o 

seguinte depoimento: 

Mas em termos especificamente da questão de gênero eu te confesso que não me 

recordo assim de coisas que tenham marcado mais esse período dentro da preocupação 

da definição de um plano estadual ou municipal de educação nesse período que você 

está fazendo a pesquisa [...]. Existia um debate, foi alguma coisa para o Plano, mas 

em termos de incidência principal, não havia. Eu acho que era muito mais uma questão 
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que entrava em função de outras temáticas que o Plano provocava. Porque dentro da 

linha do primeiro Plano havia já coisa dessa natureza, cobradas. Mas, uma 

preocupação principal era muito mais questão organizacional no sentido da estrutura 

de obediência do que vinha estabelecido no Plano Nacional de Educação e no Plano 

Estadual de Educação (informação verbal)88. 

 

Nessa entrevista se questionou, também, como a SEMED abriu diálogo com os órgãos 

institucionais que tratam de questões de gênero no município. Em resposta obteve-se a seguinte 

fala:  

Em relação ao diálogo da SEMED com os órgãos institucionais que tratam da questão 

de gênero no município de São Luís, no período que você estudou, eu sinceramente 

diria que nós temos que ter uma colocação bem clara, eu acho que era uma relação 

mais difusa, não havia assim uma coisa bem orgânica institucionalmente (informação 

verbal)89. 

 

Mas, por outro lado, destaca-se o pioneirismo do debate das questões relativas às 

diversidades que apareciam no documento, mesmo que de forma difusa. Como disse o 

entrevistado, já havia cobranças por parte dos movimentos de mulheres maranhenses. Naquele 

período, início do séc. XXI, em São Luís, estavam se consolidando algumas estruturas de 

organismos feministas, como, por exemplo, o Conselho Municipal da Condição Feminina, 

instituído a partir da Lei nº 3.984, de 28 de setembro de 2001 (ANEXO A)90. Sua 

institucionalização foi parte da orientação da Lei Orgânica Municipal e consta em seu art.9º, 

dos Atos das Disposições Transitórias, que suas funções são deliberativas, normativas, 

controladoras, fiscalizadoras e consultivas. É um órgão colegiado de caráter permanente e 

vinculado à Secretaria de Governo. 

Reitera-se que o debate sobre questões relacionadas a gênero e etnia, assim como 

outras questões relacionadas às desigualdades, figuravam na esteira do debate da educação 

inclusiva. Nesse sentido, chega-se ao entendimento de que em face da realização dos debates, 

havia basicamente dois motivos. Primeiro, os referenciais nacionais e internacionais que 

recomendavam uma educação inclusiva nas questões de gênero e etnia e de pessoas com 

deficiências. Segundo o movimento de mulheres feministas ludovicenses que sempre trouxeram 

para suas pautas de reinvindicações as demandas sobre estudos de gênero e educação, conforme 

relatado na entrevista a seguir: 
 

 

 

 

 

 
88 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luís 2006/2015, 

em maio de 2018. 
89 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luís 2006/2015, 

em maio de 2018. 
90 Essa Lei foi reestruturada recentemente e foi alterada pela Lei nº 6.146, de 20 de dezembro de 2016.  
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Primeiramente gostaria de ressaltar que o movimento feminista sempre fez demandas 

para a Secretaria de Educação, tanto o Município quanto em relação ao Estado, 

demandas no sentido da formação de professor na questão da educação de 

gênero. Todos as propostas que nós do movimento feminista encaminhamos ao longo 

de quase 4 décadas, principalmente por ocasião dos processos eleitorais, a questão da 

educação de gênero sempre foi uma questão central das demandas. 

A educação de gênero está presente desde as primeiras reuniões do Grupo de Mulheres 

da Ilha91, criado em 1980, desde a construção do Fórum em 1986, quando se fazia 

abaixo-assinados, as propostas de Plano de Governo, a questão da educação de gênero 

era central nesse debate. Isso você pode encontrar em muitos estudos que nós temos 

publicado, e nos documentos do Movimento você encontra essas referências nessa 

proposta de Plano de Governo. Mas, o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, 

os governos estaduais que vêm da década de 80 para cá, o que mais teve aproximação 

dentro do processo oligárquico foi Cafeteira e depois no governo de Jackson Lago 

quando da criação da Secretaria da Mulher, que teve Lourdes Leitão à frente, foi 

possível iniciar o processo, e as demandas de alguma forma foram ouvidas, não é que 

tenha tido implementação (informação verbal, grifo nosso)92. 

 

Então, embora a intervenção dos movimentos feministas no sentido de reivindicar a 

importância dos estudos de gênero e educação, segundo depoimento da entrevistada, o que se 

constatou em outra entrevista, do Consultor dos Planos Municipais de Educação para São Luís, 

foi que havia muito mais uma preocupação iminente em fazer nascer um Sistema de Educação 

Municipal que referendasse os marcos legais nacionais e estadual, daí a preocupação na 

institucionalização do Plano como documento importante para dar direção à educação 

municipal.  

Assim como está no relato:  
 

 

E acho que na própria UNDIME também que era o órgão estadual, não tínhamos essa 

concepção porque eu fui da SEMED e nessa época também era da UNDIME.  E na 

UNDIME sempre nós tínhamos uma preocupação em termos de fazer com que 

acontecesse um planejamento sistêmico que partisse da estrutura do Plano Nacional 

de Educação, do Plano Estadual de Educação para chegar ao Plano Municipal de 

Educação, tanto na SEMED quanto na UNDIME. Por conta disso, confesso que 

tínhamos muito mais uma preocupação orgânico-administrativa do que uma 

preocupação já em termos das categorias sociais, mas havia, principalmente por 

influência dos próprios movimentos que trabalhavam a questão da mulher, da 

diversidade de raças. Os próprios grupos influenciavam e participavam porque nós 

fazíamos muitas discussões com esses grupos quando estávamos pensando a questão 

dos Planos (informação verbal)93. 

 

 
91 Nos anos 1980, surgiu um grupo com bastante expressividade no movimento de mulheres em São Luís, o “Grupo 

de Mulheres da Ilha”. Em sua constituição estavam mulheres professoras, mulheres ligadas a diversos 

movimentos sociais e estudantes universitárias. Como sem dúvida, esse grupo foi pioneiro do movimento 

feminista ludovicense. (Mary FERREIRA, 2007). 
92 Informação fornecida por Margarida, Militante orgânica de movimentos feministas em São Luís, Movimento de 

Mulheres da Ilha e pesquisadora de questões de gênero e políticas públicas, em maio de 2018. 
93 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luís 2006/2015, 

em maio de 2018. 
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Como se observa na fala do Consultor do Plano, esse foi um debate que teve início 

com o enfrentamento dos movimentos de mulheres de São Luís e que, de certa forma, teve 

respostas à medida que essa questão aparece no Plano nas seguintes formas:   

Na introdução do Plano: “[...] uma educação que ensine a compreensão, estimule a 

convivência e o respeito às diferenças individuais e diversidade de gênero, etnia e 

religiosidade”. (SÃO LUÍS, 2006, p. 15). 

Nas diretrizes para o Ensino Fundamental: 
 

 

Desse modo, para contribuir com a permanência e o sucesso dos alunos, faz-se 

necessária a ampliação do atendimento social, desenvolvendo políticas educacionais 

que possibilitem aos alunos igualdade de condições de estudo, lidando efetivamente 

com suas dimensões sociais, econômicas, culturais, ambientais, étnicas, de gênero e 

religiosa, bem como considerando as especificidades dos alunos com necessidades. 

(SÃO LUÍS, 2006, p. 92-93). 

 

Nas metas para o Ensino Fundamental: 
 

 

Valorização dos conteúdos de formação humana na perspectiva da estética, ética, 

moral, das artes, de gênero e das relações étnico-raciais como preceituam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e a Lei nº10.639, no processo de formação continuada dos 

educadores. (SÃO LUÍS, 2006, p. 99). 

 

Essas foram as intervenções do Plano no que diz respeito às questões específicas sobre 

gênero, todavia, o documento estende a temática quando trata das demandas sociais para a 

educação inclusiva.  

Quanto aos referenciais para a educação, o Plano caracterizou uma educação inclusiva 

nos limites de uma “Cidade Educadora e Aprendente”, porém foi uma proposta que, a despeito 

de sua não oficialização legislativa, deu direção para as práticas político- pedagógicas de 

professoras/es, bem como para ações e programas da Rede, uma vez que incorporou na proposta 

a política oficial da Rede, o Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo. 

Dessa forma,  
 

Deve-se levar em conta a experiência da Rede Municipal de São Luís, através do 

Programa ‘São Luís, te quero lendo e escrevendo’, onde a SEMED materializou uma 

proposta de Cidade Educadora e Aprendente, contando inclusive com um eixo 

referente à rede Social Educativa, com um processo de formação continuada e de 

avaliação pedagógica, contabilizando já resultados concretos. (SÃO LUÍS, 2006, p. 

23). 

 

Percebeu-se que as questões relacionadas aos estudos de gênero não se configuravam 

como tema prioritário a serem tratados na educação básica de São Luís; apareciam de forma 

genérica. Diante disso, enfatiza-se, o grande desafio era incidir em políticas de alfabetização; 

os demais assuntos assumiam lugares periféricos, quando assumiam. No caso da “Cidade 

Educadora e Aprendente”, as questões de gênero não se constituíam pautas.  
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Reafirmando-se a importância do estudo sobre as relações de gênero, vale lembrar o 

que disse Joan Scott (1989, p. 29), ao trazer novas perspectivas para o debate de gênero 

atentando para velhas questões: “[...] o gênero tem que ser redefinido e reestruturado em 

conjunção com a visão de igualdade política e social que inclui não só o sexo, mas também a 

classe e a raça”. 

Diante do exposto nestas reflexões iniciais, chega-se à compreensão de que o 

enfrentamento do debate nos marcos legais para a educação contribuiu para a implantação de 

uma educação mais inclusiva; também se constituiu uma porta de entrada para outros temas 

como, por exemplo, as questões de LGBTIQS (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transgêneros, Intersexuais, Queer e Simpatizantes), de classe e étnico/racial. 

 

3.2.4O Projeto Escola Sonhos do Futuro – 2001 a 2004 

 

No limiar do século XXI, ainda era bastante caótico o quadro educacional em São Luís, 

pois este configurava uma situação de defasagem em leitura e escrita de alunas/os do sistema 

municipal de ensino; era uma realidade similar à dos demais municípios do estado do 

Maranhão94. Foi um período em que também se configurou a organização do sistema 

educacional brasileiro, uma vez que estava em processo de estabelecimento a nova Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, legislação que organizou as 

reponsabilidades para a educação e instituiu novas relações com a União, os Estados e 

Municípios.  

No final dos anos de 1990 e início do séc. XXI, São Luís estava com três grandes 

desafios relativos à educação pública, dentre os quais: intervir na formação e valorização da 

categoria de professoras/es, implementar ações no sentido de retirar São Luís do alto índice de 

analfabetismo, além de viabilizar o crescimento e a estruturação das unidades escolares. 

Desafios que não ficaram apenas na tomada de posição do governo, visto que os movimentos 

organizados da categoria de professoras/es demandavam por melhorias na qualidade da 

educação municipal.  

Esse período foi de bastante efervescência para a educação em nível nacional, pois foi 

um momento de debates e análises sobre a globalização econômica e social, o que evidenciava 

 
94 Esta informação tomou como base a análise dos dados estatísticos descritos no primeiro capítulo, que considerou 

uma defasagem com relação à idade/série. Além do que, o material do Programa SLTQELE registra o alto índice 

de analfabetismo nas séries iniciais em São Luís no início do século; esta foi a justificativa para implementação 

do referido Programa.  
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a necessidade de se definir a educação para o novo milênio. Eliza Ferreira (2014), ao tratar 

sobre políticas para a educação básica no Brasil contemporâneo, considera que a nova “(des) 

ordem” mundial, materializada com a globalização econômica, demandou novos desafios para 

as políticas educacionais baseadas em interesses neoliberais. A autora comenta sobre os novos 

marcos teórico-metodológicos concernentes às políticas educacionais e diz que a relação Estado 

e educação foi direcionada para a posição do Estado na função de controle da eficiência a partir 

de sua mediação, na medida em que predominou o princípio da governança, “[...] que procura 

romper com as formas tradicionais, hierárquicas e verticais” (Eliza FERREIRA; Dalila 

OLIVEIRA,2009) em “favor da dialética entre o global e o local. (Eliza FERREIRA, 2014, p. 

123). 

Esse período de “(des)ordem”, caraterizado por Eliza Ferreira (2014) no final dos anos 

de 1990 e primeira década do séc. XXI, Governos Lula e Dilma, é o mesmo período que Maria 

Ciavatta e Marise Ramos (1995) caracterizam como “a era das diretrizes”. Nesse ínterim, sob 

a égide do pensamento neoliberal, aconteceu a aprovação da atual LDB nº 9.394/96, e de forma 

mais direcionada para a educação básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais.  A elaboração 

das Diretrizes esteve sob a responsabilidade da União em parceria com o Conselho Nacional de 

Educação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.     

Destaca-se, assim como Maria Ciavatta e Marise Ramos (1995), o reconhecimento da 

relação das reformas curriculares brasileiras e as orientações internacionais para o currículo da 

educação básica, relação esta já tratada neste estudo. Um exemplo dessa articulação, Brasil e 

organismos internacionais, são as orientações contidas no Relatório Delors sobre a formulação 

das quatro necessidades de aprendizagem, os pilares para a educação, pois, segundo o Relatório, 

“[…] a principal finalidade da educação contemporânea seria a formação de personalidades 

flexíveis para a adaptação à realidade instável e incerta. A era das diretrizes coincide, assim, 

com a era das incertezas”. (Maria CIAVATTA; Marise RAMOS, 1995, p.17). 

Foi nesse período, “era das diretrizes” e “era das incertezas”, como assinalou Maria 

Ciavatta e Marise Ramos (1995), que a Secretaria Municipal de Educação de São Luís 

confrontou-se com os desafios de intervir na formação de professora/es, assim como interceder 

com ações para tentar retirar o Ensino Fundamental do alto índice de analfabetismo. Para tentar 

sanar tal situação, foram implementados dois projetos pela Secretaria no início dos anos 2000, 

o “Projeto Escola Sonhos do Futuro” e o “Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo”, 

sobre os quais serão feitas algumas considerações.    
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Verifica-se que, na situação cuja preocupação era exclusivamente com o analfabetismo 

e a formação de professoras/res, não houve intervenção no sentido de trazer para as ações da 

SEMED a necessidade de incluir as questões relacionadas aos debates de gênero.    

A necessidade de intervir na formação de profissionais da educação básica está 

garantida nos arts. 61 e 62 da LDB, Lei nº 9.394/96, que mostraram a necessidade também de 

intensificação da formação dos profissionais da educação básica, no sentido de dar-lhes 

condições para o pleno exercício da profissão, ressaltando a importância da formação 

continuada para o exercício do magistério com qualificação em bases científicas e sociais.   

Para Célia Linhares (2004), foi esta a intenção na construção do “Projeto Escola 

Sonhos do Futuro”: o reconhecimento do processo de formação em serviço com vistas à 

superação da distância entre teoria e prática, bem como à valorização de um espaço formativo. 

Reitera Célia Linhares (2004, p.28): 
 
 

Este é o enfoque com que vamos valorizando e reconhecendo desejos necessidades e 

projetos dos professores e estudantes vinculados à Secretaria Municipal de Educação 

de São Luís, quando esta gestou com os professores um processo de melhoria e 

transformação da escola, com interface de sua própria formação continuada.   

 

Segundo Célia Linhares (2004), foi assim que se gestou o Projeto, a partir de uma 

sondagem inicial de “Como poderíamos melhorar a escola que somos?”, e foi notória nas 

respostas das/os profissionais a necessidade de intervenção em projetos voltados para a 

formação de professoras/es. Então, a instalação do Projeto em 2001 ocorreu mediante várias 

discussões com a equipe técnica da Secretaria Municipal, SEMED, e com professores de três 

escolas inicialmente incluídas no Projeto.  

Conforme Francisco Sales e Maria Cardozo (2004, p. 136), 
 

 

Entre as ações do programa de Qualificação e Formação Continuada destaca-se o 

Projeto Sonhos do Futuro, que conta com a consultoria da professora doutora Célia 

Linhares, docente da Universidade Federal Fluminense (UFF). O referido projeto foi 

lançado no dia 29 de outubro, em reunião no ginásio do Colégio Maristas, e tem como 

objetivo principal a melhoria da qualidade do ensino mediante a reinvenção da escola, 

valorizando a atual, e adequando-a a necessidades e desejos de estudantes, professores 

e sociedade civil.   

 

Um dos resultados do teste de sondagem que aconteceu no início dos anos 2000 com 

alunas/os da quarta série do Ensino Fundamental, foi um baixo rendimento em todas as 

disciplinas, além de uma considerável distorção idade/série95. Também foi detectado que 

 
95 Essa foi uma das justificativas para a elaboração do projeto, assim como registrou Francisco Sales; Maria 

Cardozo (2004, p. 136): “A elaboração desse projeto originou-se de uma avaliação diagnóstica, realizada no ano 

de 2000, sobre o rendimento escolar dos alunos da quarta série do ensino fundamental da rede municipal, na qual 

foi constatado um baixo desempenho em todas as disciplinas dos alunos avaliados, que 80% desses alunos 

apresentavam distorção série/idade e que 60% dos professores tinham como única formação o magistério”. 
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essas/es alunas/os eram orientadas/os por profissionais que tinham a qualificação apenas em 

nível de magistério, Francisco Sales e Maria Cardozo (2004). Assim, diante desse resultado, a 

tomada de decisão foi fazer um levantamento com diretoras/es e professoras/es sobre os 

problemas que estavam inviabilizando um bom desempenho no processo de ensino-

aprendizagem. 

Diante do exposto, infere-se que a situação de baixo rendimento, distorção idade e 

série e a necessidade de uma intervenção na formação continuada de professoras/es foram 

assuntos pautados com necessidade de uma ação emergente, o que leva a entender-se que as 

questões relacionadas aos estudos de gênero e educação ainda não se configuravam em tal 

projeto como uma necessidade a ser contemplada, uma vez que era uma temática que ainda se 

encontrava na periferia das políticas da SEMED. 

Portanto, a ansiedade das/os professoras/es, segundo a sondagem realizada, estava 

ligada à necessidade de uma intervenção imediata na formação docente da Rede Municipal de 

Educação, para possibilitar a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Foi por conta dessa 

situação que surgiu o “Projeto Escola Sonhos do Futuro”. (Francisco SALES; Maria 

CARDOZO, 2004).  

Inicialmente o Projeto interveio com discussões sobre as realidades das escolas, as 

experiências escolares, estudos sobre as problemáticas de aprendizagens, leituras, entre outras 

atividades em torno de ações voltadas para a formação de professoras/es. Foram ações 

desenvolvidas no período de 2001 a 2004, que culminaram na realização do I Fórum Nacional 

do “Projeto Escola Sonhos do Futuro”, além de um Colóquio com participação de 

professoras/es da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Direção da SEMED e representante do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), Célia Linhares (2004), ações estas voltadas para discutir a 

intervenção do Projeto na formação de professores da Rede.   

A incidência nessa modalidade de formação, a formação em serviço, era imediata para 

aquela realidade; o público-alvo, professoras/es da Rede, estava com necessidades de uma 

retroalimentação em sua formação básica. Além do alto índice de analfabetismo da Rede, era 

urgente cuidar da formação das/os professoras/es para que houvesse renovação em suas ações 

didático-metodológicas e com isso melhorar o processo de ensino-aprendizagem.  

Como registra Célia Linhares (2004, p.229), 
 

 

As pesquisas entraram no mundo da leitura. Da escrita, da matemática, dos estudantes 

com necessidades especiais; discutiram com educadores, dirigentes escolares, mães, 

pais e parentes, questões de sexualidade, violência e se entrelaçaram com as fontes da 
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cultura popular maranhense aprendendo e ensinando com arte, com prazer, com jogos 

e brincadeiras, passando da velha São Luís e cantando suas músicas. 

 

Reafirma-se a importância do Projeto, dada a necessidade premente de intervir na 

formação em serviço, considerando sua filosofia: formar a partir da realidade cultural das 

escolas. Contudo, observa-se que a valorização da/o profissional da educação contempla uma 

extensão que deve levar em consideração as condições de trabalho, a questão de um Plano de 

Carreira, com vistas à regulamentação do piso salarial nacional digno, jornada de trabalho sem 

carga horária excessiva, incentivo a uma política de formação de professoras/es 

pesquisadoras/es. Ações que podem incidir na valorização da/o profissional da educação. 

Pode se observar que a preocupação imediata do Projeto foi com a formação 

continuada de professoras/es para um aperfeiçoamento docente; considera-se que essa 

formação foi uma alternativa favorável para conduzir à reflexão sobre a realidade das escolas 

públicas em São Luís, que também passa pela questão das diversas formas de exclusão social 

que vicejam no público-alvo das escolas públicas.  

Vale salientar, porém, que a formação de professoras/es não é uma “caixa fechada”, 

onde se encontra um programa e a partir dele se engessa uma formação para uma possível ação 

didático-metodológica específica da/o docente; o conhecimento que a/o docente adquire em 

suas formações pode ser dialético, assim como pode dialogar com diversas plataformas, como, 

por exemplo, a sua própria visão de mundo, as condições objetivas de trabalho, a realidade 

das/os alunas/os. E essa realidade pode trazer para o debate de sala de aula diversos assuntos, 

tais como: questões de exclusão resultante de condições econômicas e sociais; questões raciais; 

questões de gênero, etc. No entanto, o que se compreende é que a transversalidade do debate 

sobre diversas formas de exclusão existente na sociedade pode ou não acontecer em sala de 

aula, tendo em vista a interdisciplinaridade da ação didático-metodológica do/a professor/a. 

Compreende-se que a formação do/a professor/a é uma possibilidade para trazer o 

debate sobre exclusões sociais, na medida em que essa formação pode possibilitar uma leitura 

de mundo que conduza à percepção das contradições sociais, ou seja, uma formação que faça 

o/a professor/a refletir sobre sua ação96. Uma outra possibilidade, também importante, é trazer 

 
96 Quando se trata de refletir sobre a ação didático-metodológica, destaca-se uma reflexão de Selma Pimenta (2002, 

p. 19-20): [...] valorizando a experiência e a reflexão na experiência, conforme Dewey, e o conhecimento tácito, 

conforme Luria e Polany, Schon propõe uma formação profissional baseada na epistemologia da prática, ou seja, 

na valorização da prática profissional como momento de construção, através da reflexão, análise e 

problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais 

encontram em ato. Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que está na ação 

e que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos profissionais no dia a dia, configurando um hábito. No entanto, 

esse conhecimento não é suficiente. Frente a situações novas que extrapolam a rotina, os profissionais criam, 

constroem novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na ação.       
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essas temáticas para os referenciais legais das propostas curriculares escolares, mas assim não 

se garante a existência do debate. De todo modo, é um passo importantíssimo para que esses 

assuntos constem nos planos dos currículos escolares do Ensino Fundamental e cheguem às 

salas de aulas. 

Ainda que nas ações da Secretaria de Educação não se tenha percebido o debate sobre 

gênero e educação nas propostas de formação de professores em serviço, segundo Margarida 

(2018, informação verbal), os movimentos feministas em São Luís sempre pautaram esse debate 

como componente relevante na formação do/a professor/a.   

Relata Margarida: 
 

 

As demandas eram sempre no sentido de produção de material educativo, formação 

de professor em educação de gênero. Sempre trabalhando a questão da educação não 

sexista. Antes de ter Plano Nacional, Estadual de Política para as Mulheres, essa 

questão já era questão central dentro do movimento feminista. (Militante orgânica 

de movimentos feministas em São Luís, Movimento de Mulheres da Ilha e 

pesquisadora de questões de gênero e políticas públicas. Entrevista realizada dia 

18/05/18. (informação verbal, grifo nosso)97.  

 

Previamente se conclui que a questão da formação de professores pode ser uma porta 

de entrada para suscitar temas, como questões raciais, questões de gênero e direitos humanos. 

São temáticas que ultrapassam o limite de um planejamento apenas institucional, assim como 

dizem Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (2007, p.147): 
 
 

A formação docente é uma tarefa do Estado, mas que precisa ser discutida com todos 

os envolvidos, sobretudo as universidades públicas e privadas. Uma revisão curricular 

não deve, no entanto, incluir apenas a perspectiva de gênero, mas também a de 

raça/etnia, orientação sexual, geração e todas as dimensões responsáveis pela 

construção das desigualdades. 

 

Seguem as autoras indicando espaços de reivindicações dos debates sobre 

desigualdades, formação de profissionais da educação e referenciais de propostas curriculares, 

sem perder de vista outros espaços que trazem de forma contundente as reinvindicações por 

direito às diferenças.  

Enfatiza-se, no caso do debate de gênero, a demanda dos movimentos feministas sobre 

a necessidade de se trazer para os espaços institucionais o debate sobre educação e gênero. De 

fato, reitera-se, as ações da Secretaria de Educação de São Luís no “Projeto Escola Sonhos do 

Futuro” foram imediatas na formação de professores, dada a emergência instalada. Entretanto, 

reivindica-se o fortalecimento dessa temática na formação do professor, uma vez que são temas 

do cotidiano social que devem ter tratamentos adequados em espaços formais, com o intuito de 

 
97 Informação fornecida por Margarida, Militante orgânica de movimentos feministas em São Luís, Movimento de 

Mulheres da Ilha e pesquisadora de questões de gênero e políticas públicas, em maio de 2018. 
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romper os preconceitos de gênero e adquirir novas perspectivas de análises. Entende-se que o 

espaço de formação de professores, uma vez que suscita essas temáticas, pode se tornar um 

espaço fértil para encaminhar o debate sobre as diversas formas de desigualdades.            

 

3.2.5 Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo – 2003/2008 

 

O Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo foi lançado oficialmente em 12 

de fevereiro de 2003, período em que o professor Moacir Feitosaassumiu a Secretaria Municipal 

de Educação na gestão do então prefeito Tadeu Palácio98 (2002-2004/2005-2008). Destaca-se 

que nas duas gestões do referido prefeito não houve mudanças na pasta da educação. Conforme 

expresso em seção anterior desta tese, os critérios de escolha para a gestão da Secretaria de 

Educação seguem a base de confiança política do prefeito.  

Quando Moacir Feitosa iniciou sua gestão em 2002, deparou-se com uma realidade 

em que o índice de reprovação e repetência no Ensino Fundamental, tanto de 1° a 4°, quanto de 

5° a 8° anos, era bastante acentuado.  

Assim, esse Programa foi impulsionado com base em um diagnóstico realizado pelo 

então secretário de educação e por sua equipe gestora sobre a situação pedagógica da Rede 

Municipal de Ensino, logo no início de sua gestão. 

Segundo Raimundo Feitosa, Ingrid Grill e Laurinda Pinto (2004, p.16), 
 

 

Decidimos solicitar aos gestores de escolas que, em cada visita que fizéssemos à sua 

escola, sugerissem aos alunos que escrevessem para o secretário. Assim, fomos 

recebendo sacolas e mais sacolas de cartas, bilhetes, comunicado e convites dos 

alunos. Através da leitura interessante dessas correspondências obtivemos a mais 

precisa e qualificada leitura da realidade escolar da Rede pública da Prefeitura de São 

Luís. Por meio desses textos, foi possível não só verificar o desempenho dos alunos 

em relação ao nível de letramento, à capacidade de raciocínio lógico, à coesão textual, 

à ortografia e às questões gramaticais, como também sua visão dos professores, da 

escola que tinham e da escola que queriam.   

 

Foi a partir desse levantamento e das visitas aos setores que compõem a Secretária de 

Educação e as unidades escolares, que a equipe de técnicas/os e o gestor da Secretaria Municipal 

de Educação obtiveram compreensão da realidade pedagógica e administrativa da Rede, bem 

 
98  O partido do prefeito Tadeu Palácio aglutinou um grupo de oposição liderado por Jackson Lago (PDT). Tal 

grupo, centrado entre PSDB e PDT, que conjugavam outros partidos bastante voláteis em se tratando de oposição 

política ao grupo Sarney, assim como diz Marivania Moura (2013, p. 29), “Tais partidos não possuem firmeza 

ideológica, pois se coligam com o grupo oligárquico dependendo das circunstâncias do momento”. Contudo, o 

PDT se configurou como o partido de oposição ao domínio oligárquico sarneísta, mas volta-se a considerar que 

esta oposição tem característica conservadora, pois evidencia-se apenas uma permuta de estrutura oligárquica no 

Maranhão. Para uma análise mais ampla do quadro político maranhense no início dos anos 2000, indica-se O 

livro “A Terceira Margem do Rio: ensaios sobre a realidade do Maranhão no novo milênio”, organizado por 

Wagner Cabral da Costa e Marcelo Sampaio Carneiro – (Edufma, 2009).  
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como das demandas físicas e financeiras. Daí decidiram fazer algumas mudanças na 

Secretaria99. Assim, transformaram as coordenadorias em superintendências de área, consoante 

à Lei nº 4.125, de 23 de dezembro de 2002. No âmbito pedagógico, segundo Raimundo Feitosa, 

Ingrid Grill e Laurinda Pinto (2004, p. 18), foi 
 

 

Realizada a leitura da realidade e desencadeadas as ações emergenciais; ficou claro 

para nós que a urgência de articular, ampliar e potencializar os programas, projetos, 

ações e atividades da secretaria: Aceleração da aprendizagem de 1° a 4°séries, 

Programa de Formação de Professor Alfabetizador (PROFA), Parâmetros em ação, 

Escola Sonhos do Futuro, escola vai ao circo ver São Luís, Turismo educativo, escola 

que vale, Carro biblioteca, AABB Comunidade, PDE, Formação viabilizada por meio 

de PTAs, Sistema de informação, entre outros.  

 

Para Raimundo Feitosa, Ingrid Grill e Laurinda Pinto(2004), seria necessária uma 

política de educação para integralizar o que já havia na Rede em ações, programas e projetos, 

portanto, uma política de alcance sistêmico e com incidência na formação continuada, uma vez 

que, para a equipe, com a intervenção na formação de professores, a situação de defasagem 

idade/série e dificuldade de letramento das/os alunas/os poderia ser resolvida.  

Mas algo que chama atenção quanto a cartas, bilhetes, poesias, comunicados e 

convites, elaborados pelas/os alunas/os, diz respeito à impressão que o material causou, 

sobretudo a defasagem na grafia. Diante disso, questiona-se: Os conteúdos dessas cartas, para 

além da grafia, não revelam defasagens nas condições sociais, econômicas culturais, etc.? De 

fato, o levantamento constatou que o material escrito pelas/os alunas/os possibilitou o 

conhecimento de suas realidades, como, por exemplo, o desemprego dos pais, a ausência de 

recursos para obtenção de transportes coletivos, a fome, violências nas comunidades. Mas a 

preocupação central após a leitura das cartas foi resolver a situação de defasagem idade/ série 

e a dificuldade de letramento das/os alunas/os. 

Não se nega a necessidade imediata de intervenção na leitura e escrita das/os alunas/os. 

Como já foi dito em outo momento desta pesquisa, essa era uma necessidade emergente. Porém, 

chama-se atenção para o fato de que uma ação não inviabiliza outras ações, pois, à medida que 

a equipe utilizou diagnóstico apenas do material elaborado pelas/os alunas/os, anulou outras 

vozes que demandavam por políticas de equidades, a exemplo, o que já foi mencionado com 

relação às demandas dos movimentos feministas para intervenção na formação da/o professor/a 

em educação de gênero.    

 
99 De imediato compreendemos a necessidade de se realizar uma reforma nas unidades escolares e gestoras, tanto 

na área pedagógica como financeira e administrativa. Na verdade, já havia sido elaborado pela administração 

anterior um esboço de proposta com essa finalidade. (Raimundo FEITOSA, Ingrid GRILL; Laurinda PINTO, 

2004, p. 17). 
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De fato, o que ocorreu, tendo em vista o diagnóstico após leituras das cartas, foi que a 

prefeitura, por intermédio da SEMED, contratou a empresa Abaporu Consultoria e 

Planejamento em Educação100 para elaborar um planejamento que representasse as diretrizes 

para a educação municipal. A proposta apresentada pela equipe da Abaporu centrou o foco em 

quatro eixos: Gestão; Avaliação; Rede Social Educativa e Formação Continuada de 

Professores. Este último eixo foi o “carro-chefe” que constou no planejamento apresentado à 

equipe gestora, aos técnicos da SEMED, bem como às/os coordenadoras/es das escolas.  

Diante desses eixos, a Abaporu apresentou sua proposta de planejamento sistêmico 

para a educação municipal em São Luís com a seguinte estrutura:    
 

 

1) elaboração de diretrizes e proposta curricular para a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; 2) organização da secretaria e gestão 

da rede de escolas; 3) articulação das políticas educacionais da formação continuada; 

4) implantação de políticas de formação articuladas e tendo como objeto da formação 

o trabalho desenvolvido nas escolas; 5) sistema de avaliação institucional permanente 

da SME de São Luís; 6) articulação de uma rede social educativa na cidade de São 

Luís e 7) divulgação e autoria dos projetos educativos.(Abaporu apud Valdelice 

PRAZERES, 2007, p. 93). 

 

Vale destacar que, com a intenção de desenvolver a competência de leitura e escrita 

de alunas e alunos, considerando a dificuldade presente, a consultoria contratada apresentou o 

Programa “São Luís de Quero Lendo e Escrevendo (PSLTQLE)”, que foi implementado nas 

escolas de São Luís no período de 2003 a 2008. Essa iniciativa configurou a principal política 

da SEMED para a educação municipal, contudo, foi alvo de questionamentos por parte das/os 

docentes, pois a intervenção principal foi formação de professores, na leitura e na escrita. 

Todavia, além de não contemplar as demais áreas do conhecimento, não abordou questões 

sociais, como o debate das igualdades raciais e diversidades. Como se observa, “O Programa 

tem como objetivo estratégico a criação de algumas das condições necessárias à formação de 

leitores e escritores – profissionais e alunos da rede municipal”. (Raimundo FEITOSA; Ingrid 

GRILL; Laurinda PINTO,2004, p. 30). 

Portanto, para intervir na mudança da situação pedagógica da educação municipal, a 

Secretaria contratou uma empresa de fora, a Abaporu, o que configurou, de certa forma, uma 

 
100O Instituto Abaporu de Educação e Cultura é uma consultoria que desenvolve projetos educacionais e sociais 

prestando assessoria a instituições educativas. Atua nas seguintes áreas: criação e implementação de políticas 

de formação inicial de professores da educação básica; planejamento e implementação de políticas de gestão 

das redes de ensino que articulam ações relacionadas à formação continuada dos profissionais, valorização do 

magistério, organização institucional, propostas que viabilizam um trabalho pedagógico de qualidade e 

avaliação do sistema de ensino; planejamento estratégico situacional; reorientação curricular, formação 

continuada de profissionais da educação e implementação de propostas pedagógicas inovadoras. (INSTITUTO 

ABAPORU, 2018). 

 

http://www.institutoabaporu/
http://www.institutoabaporu/
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distância da realidade educacional local, e provocou uma resistência ao Programa, tanto interna 

quanto externamente. O fato de contratar uma empresa privada também configurou uma 

afinidade com o propósito de uma política neoliberal para a educação, além de uma estratégia 

para descentralizar o planejamento educacional, referendando ações do “terceiro setor”, por 

meio de organizações “não governamentais” na educação pública. Isso implicou fazer-se uma 

caracterização do público e privado na educação, e breves considerações sobre esse debate.  

As parcerias público-privadas, realizadas no âmbito da administração da educação 

escolar, representam um novo modelo de intervenção na gestão pública que traz como uma de 

suas lógicas a questão da eficiência. Reconhece-se que essa compreensão está pautada no 

modelo neoliberal, que tem como uma de suas consignas o ideal de excelência no âmbito dos 

serviços privados. 

Ao se tratar das políticas dos serviços privados na educação, é pertinente lembrar aqui 

uma análise elaborada por Carlos Freitas (2012) quando tratou da questão da responsabilização 

da meritocracia e privatização na educação. Para ele, 
 
 

No caso da escola, diferenças sociais são transmutadas em diferenças de desempenho 

e o que passa a ser discutido é se a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou não 

corrigir as ‘distorções’ de origem, e esta discussão tira de foco a questão da própria 

desigualdade social, base da construção da desigualdade de resultados.(Carlos 

FREITAS,2012, p.383). 

 

A intervenção neoliberal na educação não é nova, como registram Eneida Shiroma, 

Maria Moraes e Olinda Evangelista (2002) que, ao tratarem de aspectos da Teoria do Capital 

Humano, retomaram na literatura internacional nos anos de 1970 e com muita evidência as 

políticas educacionais do regime militar101, afirmando que a educação era um dos determinantes 

para a competividade entre os países.  

Como disse Stephen Ball (2011, p. 85), quando tratou da teoria do gerenciamento e 

pesquisa sobre as eficácias nas escolas: 
 

 

 

A pesquisa sobre eficácia escolar pode ser vista como tendo exercido papel crucial na 

elaboração de um esboço de reconceitualização da escola, no qual o discurso do 

gerenciamento funciona e tem cumprido sua parte em fornecer uma tecnologia de 

controle e de mensuração organizacional. (Stephen BALL; Jefferson MAINARDES, 

2011, p.85).  

 

Mais recentemente, na década de 1990 e nos anos 2000, por exemplo, retomou-se a 

concepção de que investir na qualificação profissional seria importante para ser inserido nos 

 
101 Eneida Shiroma, Maria Moraes e Olinda Evangelista (2002) fazem um percurso sobre as reformas do ensino 

no Brasil, em parte dos anos de 1930 até o período que chamam de “O berço do Consenso”, anos de 1990. 

Tratou das políticas públicas nacionais e suas influências pelos organismos internacionais. 
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códigos de modernidade, dados os avanços tecnológicos em todas as esferas nas décadas aqui 

referendadas. Contudo, para se chegar a um nível mínimo do patamar para concorrência, uma 

das exigências era a necessidade de se investir em políticas públicas para a educação e, nos 

países com alto índice de analfabetismo, realizar intervenções na educação básica. 

No final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, no Brasil, ocorreu um levante de 

reformas no setor da educação que trouxeram em seu bojo pautas anunciadas tanto na 

Constituição de 1988, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e 

no Plano Nacional de Educação, de 2001. Temas, como descentralização da educação, 

autonomia financeira e pedagógica, educação como direito universal, somaram consignas do 

debate da democratização da educação pública. Debate que se entendeu como pouco 

democrático, uma vez que as legislações careceram da intervenção contundente da sociedade 

civil. Ainda que na LDB nº 9.394/96, em seu período de tramitação, tenham sido realizados 

seminários em diversas capitais do País para discutir seus rumos, o poder de organização dessa 

Lei cabe à gestão legislativa e executiva do Estado brasileiro.    

Com as reformas, novas formas de intervenção na administração pública apareceram 

no debate da descentralização, da gestão participativa, municipalização e do financiamento. É 

aí que se observa a introdução do público-privado na administração pública que, em alguns 

municípios brasileiros, apareceu como estratégia inovadora com status de “qualidade na 

educação”. 

Assim, ao tratar das mudanças introduzidas no ensino, no papel do Estado e autonomia 

pública, considera Clementina Cardoso (2005, p.85) que  
 

 

 

Estas são áreas estratégicas dos processos de reforma de matriz neoliberal 

conservadora iniciados por governos que, independentemente de seu posicionamento 

político, têm enfatizado o discurso da ‘melhoria da qualidade’ dos serviços públicos 

e dos ‘padrões profissionais’ e a necessidade de incentivar a participação civil 

amadora no governo e na gestão pública. 

 

A intervenção do privado no público foi justificada com base em uma lógica avaliativa 

e de reponsabilidade, conceitos introduzidos nas políticas educacionais do período aqui 

referenciado, em que se apresentava a necessidade de uma educação de qualidade para todos, 

sobretudo nos segmentos mais necessitados da educação pública brasileira.  
 

 

Em síntese, o quadro para a ampliação da simbiose entre o setor privado e público via 

distintas formas de parceria está dado: hegemonia de um discurso reiterado durante 

duas décadas de que o setor privado é mais eficaz e eficiente que o estatal e reafirmado 

pelas reformas na gestão pública, retração do crescimento do mercado para o setor 

privado na educação pela quase estagnação das matrículas e descentralização das 

responsabilidades educacionais para os municípios. (Theresa ADRIÃO; Vera 

PERONI, 2009, p. 113). 
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Desse modo, passou-se a trazer para a educação pública maneiras de operar, típicas de 

mercado, via transferência de serviços da educação pública para o setor privado. A educação 

tornou-se, então, um quase-mercado, isto é, uma “forma de gestão ancorada no mercado”. Isso 

também pode acontecer sempre que se introduzem ações de empresas privadas na gestão 

pública, alegando-se como objetivo melhorar os resultados das avaliações da educação escolar 

sem alterar a natureza da gestão. Sandra Sousa e Romualdo Oliveira (2003). 

Para Sandra Sousa e Romualdo Oliveira (2003, p. 877), 
 

 

Surge, assim, a noção de ‘quase-mercado’ que, tanto do ponto de vista operativo, 

quanto conceitual, diferencia-se da alternativa de mercado propriamente dita, 

podendo, portanto, ser implantada no setor público sob a suposição de induzir 

melhorias. 

 

Essa ação de quase-mercado na educação se vincula a um tipo de prática na 

administração dos sistemas educacionais estaduais e municipais, cujo objetivo primeiro é 

compactuar a consigna do desempenho de excelência na educação pública, tomando como 

modelo a iniciativa privada.  

Na esteira dessas intenções, observa-se que municípios brasileiros vêm tomando essa 

iniciativa para dar respostas “positivas” às orientações internacionais e nacionais sobre a 

qualidade na educação básica, iniciativa resultante dessas orientações.  

Dessa maneira, com a intenção de superar a situação de analfabetismo e atingir metas 

de avaliações governamentais no Ensino Fundamental (Theresa ADRIÃO; Vera 

PERONI,2009; Lisete ARELARO, 2007), gestores municipais optaram pela parceria com o 

setor privado como caminho estratégico para qualificar essa modalidade de ensino, uma vez 

que a concepção é de que na esfera privada a eficiência é consigna. Nesse sentido, municípios 

contratam empresas especializadas em pacotes educacionais com a retórica de fazer melhorias 

no desempenho da educação pública.   

Segundo Lisete Arelaro (2007, p. 915-916),  
 

 

Estes ‘pacotes’ têm sido vendidos em todas estas cidades e, conforme as referidas 

empresas educacionais, preveem expansão para todo o país. Os ‘kits pedagógicos’ são 

compostos por um conjunto de apostilas e cadernos de orientações para o professor e 

para o aluno, com treinamento para os professores e planejamentos pedagógicos 

previamente elaborados, sem nenhuma consideração às diferenças de ‘clientela’ a que 

se dirigem. 

 

O estado do Maranhão seguiu a agenda nacional e internacional, e São Luís, com o  

“carro-chefe” de sua política educacional, o PSLTLE. De fato, o Programa foi implementado 

para tentar retirar São Luís de um quadro de defasagem de leitura e escrita por parte dos alunos, 

como referência o Secretário de Educação:  
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No início da nossa gestão, instituímos o Programa São Luís te quero lendo e 

escrevendo, tendo como meta a melhoria da qualidade da educação, o que nos levou 

a repensar a organização curricular da Rede, com o intuito de contribuir para a 

consolidação de projetos educativos de qualidade nas escolas municipais. (Raimundo 

FEITOSA, 2007, p. 9, grifo nosso). 

 

Portanto, a SEMED pensou em melhorar a qualidade102 e os rumos da educação 

municipal e assim partiu com ações voltadas para trabalhar uma educação centrada em valores 

éticos, trabalhos interdisciplinares, uma educação critico-libertadora e com princípios éticos de 

igualdade.  

Destarte, o que se percebeu é que essa equidade ficou apenas no campo do nivelamento 

idade/série, ensino-aprendizagem e formação de professoras/es, mas o que se entende por 

educação crítico-libertadora com princípio ético de igualdades contempla o debate das 

diferenças de classes, raça e de gênero. Realmente, o que se observa é que esse é um debate que 

enfrenta dificuldades para ser inserido como pauta relevante nas políticas educacionais e essa 

realidade não foi diferente em se tratando do PSLTQLE, uma vez que as questões relacionadas 

ao debate de gênero não ocuparam centralidade no Programa, porque a questão central foi 

ensino-aprendizagem no campo da leitura e da escrita. 

Em se tratando do Estado, a realidade do quadro educacional do Maranhão, nos anos 

de 1990 até a primeira década dos anos 2000, configurou uma situação de um elevado índice 

de analfabetismo como já referido. Estudo realizado por James Bastos (2012) revela que em 

2002 o Maranhão pontuava o terceiro lugar no índice de analfabetismo da região Nordeste, com 

a pior taxa de escolaridade média e ainda o menor percentual de alunos que atingiam o ensino 

superior. Assim, com a intenção de retirar o Estado desse quadro de elevado índice de 

analfabetismo, de evasão e de repetência103, uma das ações do governo estadual, na gestão de 

 
102 Ao considerar a análise elaborada por Romualdo Oliveira e Gilda Araújo (2005) sobre a compreensão dos 

significados do termo qualidade, o estudo aponta três indicadores de qualidades que caracterizam 

historicamente a educação no Brasil. Primeiro, a oferta diminuta de acesso à escolarização. Segundo, o fluxo 

no sentido da progressão do aluno, e terceiro, a qualidade relacionada ao desempenho cognitivo da/o estudante, 

mensurado a partir de testes de aprendizagens. Contudo, para fins dos objetivos de qualidade para a educação 

descritos nos documentos da SEMED, se corrobora a seguinte proposição elaborada no estudo da/o referida/o 

autora/e, quando definem que os indicadores de qualidades devem ser dinâmicos e constantemente debatidos 

e asseveram que “A tarefa de definição dos indicadores de qualidade não é somente técnica, mas também 

política, ou seja, definir insumos e parâmetros para um ensino de qualidade requer uma análise dos custos, das 

condições reais, dos objetivos que se almeja e das expectativas sociais em torno do processo de escolarização. 

(Romualdo PORTELA; Gilda ARAÚJO, 2005, p. 18). 
103 Estudo realizado por Jonathan Souza e Francisca Lima (2012) caracteriza quatro problemas na educação 

maranhense, os quais ainda não foram solucionados. Aqui, referenciam-se dois problemas apontados pela 

pesquisa, ou seja, a questão da distorção idade série entre alunos de 6 a 14 ainda não foi resolvida, segundo o 

último Censo da Educação Básica de 2010. O outro problema apontado na pesquisa é a questão do 

analfabetismo, pois, a despeito de investimentos em programas de alfabetização nacional e estadual, o quadro 

de analfabetismo na educação básica maranhense ainda é uma realidade na contemporaneidade.  
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Roseana Sarney104, foi implementar políticas educacionais articuladas com o MEC e com 

organismos internacionais, de modo a banir esse quadro e balizar a educação maranhense nos 

marcos nacionais.  

Destaca-se que os princípios neoliberais fundamentaram a política educacional em 

todas as áreas da Educação Básica, focalizadas nos processos de ensino-aprendizagem, 

autonomia administrativa, financeira e pedagógica. 

No que tange a educação básica em São Luís, segundo Raimundo Feitosa (2007), a 

implantação do PSLTQLE visava desenvolver um serviço de qualidade para reestruturar, com 

eficiência, a organização curricular da Rede. 

Ainda a esse respeito, assim explicita: 
 

 

[...] estaríamos contando com uma instituição cujos profissionais haviam participado 

da elaboração e da implantação de políticas importantíssimas no Ministério da 

educação, especialmente os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Programa 

Parâmetros em Ação, e o PROFA, além de serem profissionais identificados com o 

‘chão da escola’. (Raimundo FEITOSA, Ingrid GRILL; Laurinda PINTO, 2004, p. 

19). 

 

Como se pode perceber nas menções feitas sobre a referida política da SEMED no 

período referenciado neste estudo, e considerando o PSLTQLE, o propósito central foi investir 

na formação continuada do/a professor/a, bem como na problemática da alfabetização. Além 

do referido Programa, existiam outras ações com tal propósito, algumas já mencionadas aqui, 

como o Programa de Formação do Professor Alfabetizador – PROFA, lançado em dezembro 

de 2000 pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação (SEF/MEC). Foi 

um período de intervenção na política de formação do/a professor/a alfabetizador/a, e, além das 

ações planejadas no Programa, foram constituídos espaços de formações, bem como 

referendados os já existentes, a exemplo, o Núcleo de Pesquisa Escolar Compartilhada 

(NUPECOM), Fóruns de debates sobre as políticas pedagógicas da Rede, formações 

desenvolvidas pelos Centros de Formação do Educador I e II, palestras, mesas –redondas, 

seminários, entre outras ações.  

Entretanto, convém fazer-se uma inferência no sentido de dizer que o Programa não 

instituiu oficialmente em sua organização uma ação voltada para a política de formação da/o 

 
104 Essa gestão ratifica o que pode ser considerado como uma gestão conservadora, com projeto de educação 

afinado com a política nacional do governo de Fernando Henrique Cardoso, que teve como base de sustentação 

os princípios neoliberais para a educação. Do ponto de vista local, era óbvio que a gestão fazia alinhamento 

com a estrutura oligárquica montada no Maranhão desde 1965, como já foi expresso aqui. Então, “No segundo 

mandato, 1999 a 2002, Roseana reelegeu-se com 70% dos votos válidos – numa vitória eleitoral que em grande 

medida, foi responsável pelo deslanche de um novo ciclo   de dominação política do grupo Sarney. Mais uma 

vez a vitória de Roseana Sarney fora apresentada pelos meios de comunicação como o triunfo do “novo” contra 

o velho. Era o Maranhão dos “Novos Tempos”, de Roseana Sarney, filha, em continuidade ao “Maranhão 

Novo”, de José Sarney, pai. (James BASTOS, 2012, p. 81).  
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professor/a com aspectos direcionados para o debate das diversidades, especialmente no que 

concerne às questões de gênero. Percebe-se as intenções do Programa de integrar e incluir105, 

mas essa integração e inclusão ficaram evidenciadas no campo da aprendizagem, sobretudo do 

letramento, de tal forma que ficou notabilizado no slogan do Programa, “São Luís Te Quero 

Lendo e Escrevendo”. 

Também como está dito em Raimundo Feitosa (2003, p. 3): 
 

 

No horizonte de longo prazo, o que deverá ficar arraigado dentro de cada um de nós 

é que São Luís somente poderá vir a ser uma cidade livre, efetivamente democrática, 

quando o seu slogan real, em todos os sentidos curriculares e não curriculares, passar 

a ser ‘Cidade que Lê e Escreve’. É este, professor, o nosso desafio, a nossa utopia.  

 

Salienta-se que as questões de gênero, etnia, pluralidade cultural, orientação sexual e 

ética aparecem no material da proposta, “Programa São Luís, Te Quero Lendo e Escrevendo” 

Formação dos educadores: uma ação estratégica e transversal às políticas públicas para a 

educação”, que remete para a Proposta Curricular da Rede, a qual estava em processo de 

elaboração. Essa proposta será objeto de análise no próximo capítulo deste estudo. 

Enfim, questiona-se: Em que medida aconteceram diálogos e similitudes entre as 

políticas públicas municipais e nacionais focadas em gênero e educação? As reflexões 

elaboradas neste estudo, com relação às questões de gênero nos referenciais curriculares da 

SEMED indicam que os diálogos e similitudes deixaram a desejar em se tratando de 

institucionalização de políticas públicas, visto que a Constituição Federal, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, e o Plano Nacional de Direitos Humanos já 

fomentavam a importância da inclusão das questões de gênero e educação no currículo 

escolar106. Contudo, o que se viu nos referenciais da SEMED até aqui analisados foram 

indicações da temática, mas não uma formulação em programa oficial, voltado de forma 

exclusiva para as questões de gênero na educação; não o fazem numa perspectiva de política 

estratégica de gestão da educação pública municipal; este tema ficou diluído nas propostas, o 

que dificulta a implementação de ações concretas pautadas em marcos legais.   

 

 

 
105 “Integrar e incluir significa a unidade conceitual e metodológica entre os níveis e modalidades de ensino, 

estabelecendo-se um novo tempo e um novo entendimento de espaço para garantir a aprendizagem dos alunos 

– o foco do olhar se desloca do ensino para a aprendizagem. (Raimundo FEITOSA; Ingrid GRILL; Laurinda 

PINTO, 2004, p. 24).  
106  Segundo Denise Carreira (2016, p. 40), “[...] o direito à educação para igualdade de gênero, raça e sexualidade 

tem base legal na Constituição Federal Brasileira (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/1996), nas Diretrizes Nacionais de Educação e Diversidade e nas Diretrizes Curriculares do Ensino 

Médio (Art. 16)”. 
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3.3 Participação da sociedade civil na elaboração das propostas  

 

Tendo em vista a investigação feita no referido material do Programa, constatou-se 

que a sociedade civil organizada, sindicatos da categoria, movimentos sociais, bem como os 

movimentos feministas não foram chamados para ampliar o debate sobre a proposta da Rede a 

ser implementada nas escolas. O documento refere que houve discussões com gestores e 

coordenadores pedagógicos, assim como foram realizadas algumas atividades com as 

comunidades onde se localizam as escolas, todavia, a indicação dos diálogos perpassa o 

acompanhamento das crianças com relação ao propósito da proposta, em outro momento já 

esboçado neste texto. 

Um dos eixos da proposta é a “Rede Social Educativa”, e “O sentido da rede 

empregado no Programa é de uma articulação que se estabelece por relações horizontais, 

interconexas e em dinâmica que supõem o trabalho corporativo e participativo”.(Raimundo 

FEITOSA; Ingrid GRILL; Laurinda PINTO, 2004, p.30). Segundo a proposta, esse trabalho 

objetivou a articulação entre escola e comunidade, no entanto, não se constataram, no 

documento, temáticas relacionadas às questões de gênero.  

No livro do “Programa São Luís, Te Quero Lendo e Escrevendo” Formação dos 

educadores: uma ação estratégica e transversal às políticas públicas para a educação”, ao tratar 

sobre as “políticas de valorização profissional – para acertar as cartas na mesa”, consta que 

houve a participação de sindicatos da categoria e representantes dos demais poderes e 

comunidades na Câmara Permanente de Negociação, criada em 2003. Porém, nas mesas de 

debates nele descritas não se constatou a presença dos movimentos feministas. A mesa de 

debate sobre “Estatuto do Magistério, Plano Municipal de Educação e Planos de Cargos e 

Carreiras e Salários” referenciou a participação de um representante das seguintes entidades: 

Chefe de Assistência Técnico – Pedagógica (SEMED), Centro de Formação do Educador 

(SEMED), Comissão de Aplicação do Estatuto do Magistério (SEMED), Inspeção Escolar 

(SEMED), Assessoria Jurídica (SEMED) e o Sindicato dos Profissionais do Ensino Público 

Municipal de São Luís (SINDEDUCACÃO). 

Como se pode perceber, de acordo com a descrição contida no material da proposta do 

PSLTQLE, a SEMED teve um número maior de representatividade, o que denota a ausência de 

paridade no debate e, nessa situação, geralmente, a minoria fica em situação de “voto vencido”. 

Outra observação que se reafirma é com relação à ausência da representatividade dos 

movimentos feministas ludovicenses nas mesas temáticas. Ou seja, não consta a participação 

dos organismos de mulheres existentes em São Luís, como os movimentos feministas, a 
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Coordenadoria Municipal de Mulheres de São Luís, nem do Conselho Municipal da Condição 

Feminina.   

Com relação à participação da sociedade civil, chega-se à compreensão, a partir da 

análise do “Programa São Luís, Te Quero Lendo e Escrevendo” Formação dos educadores: uma 

ação estratégica e transversal às políticas públicas para a educação”, de que esta não teve voz 

nas mesas de debate. Dessa forma, entende-se que de fato quem elaborou e implantou a proposta 

do PSLTQLE foi a equipe técnica da Secretaria em conjunto com as consultoras da ABAPORU.  

Sendo assim, a ausência da participação dos organismos de mulheres na elaboração do 

PSLTQLE ocorreu não por conta da inexistência de um movimento organizado de mulheres da 

sociedade civil, até porque os movimentos de mulheres em São Luís tiveram como uma das 

bandeiras de luta o debate da educação não sexista, assim como já foi explicitado neste texto 

por uma entrevistada. Além do que, existem organismos de representações das mulheres em 

São Luís, como, por exemplo, o Conselho Municipal da Condição Feminina, criado pela Lei 

nº3.984, de 28 de setembro de 2001, que tem como uma de suas competências, como descreve 

o art. 3º no inciso I, “propor planos, programas, projetos, estudos e debates relacionados com a 

questão da mulher nos aspectos econômico, social, científico, cultural e jurídico”. Nesse 

Conselho há representação da SEMED, pois é exigência da sua composição, a participação de 

membros do Poder Público Municipal. 

Sobre a composição do Conselho, a referida Lei estabelece:  
 

 

Art. 4º– O Conselho Municipal da Condição Feminina é composto de 18 (dezoito)107 

membros, representando, paritariamente, o Poder Público e a Sociedade Civil.  

Art. 5º – Os membros do Poder Público Municipal serão designados pelo Prefeito, 

sendo os titulares secretários ou dirigentes de órgãos responsáveis pelas políticas 

públicas básicas de assistência social, de defesa de direitos e órgãos de assessoramento 

superior. 

Art. 6º – Os representantes da Sociedade Civil serão escolhidos em fórum ou 

assembleia, constituídos dos movimentos e organizações que trabalham a questão da 

mulher. (SÃO LUÍS, 2001). 

 

Com relação ao diálogo da SEMED com os órgãos institucionais que tratam da questão 

de gênero nos municípios de São Luís, em entrevista realizada com uma representante do 

Conselho Municipal da Condição Feminina, obteve-se a seguinte informação:  
 

 

Não acho que houve diálogo com a SEMED enquanto sistema educacional, mas a 

presença de representante da SEMED no Conselho era como se fosse um vínculo. E 

essa presença era muito importante porque se tratava de pessoasque tinham relação 

direta com as mulheres, vinculadas à política de educação tanto profissionais, como 

 
107 A Lei nº 6.146, de 20 de dezembro de 2016, altera a Lei nº 3.984 de, 28 de setembro de 2001; Da composição 

do Conselho, “art 1º – O Conselho Municipal da Condição Feminina é composto por 24 (vinte e quatro) 

conselheiras e suas respectivas suplentes, sendo 10 (dez) representantes do poder público, 12 (doze) 

representantes da sociedade civil e 02 (duas) mulheres indicadas pelo Conselho, com notório conhecimento 

sobre a matéria. (SÃO LUÍS, 2016).  
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mulheres que tinham relação com a política de educação a partir de seus filhos 

(informação verbal)108. 

 

Quanto à participação da SEMED nas atividades do Conselho Municipal da Condição 

Feminina, tem-se o seguinte relato:  
 

A SEMED, ela participava de todas as discussões das pautas do Conselho, tinha uma 

discussão bastante ampla sobre vários temas que diziam respeito às mulheres, os 

temas da saúde, os temas da economia. Na verdade, essa gestão, ela foi a primeira 

gestão do Conselho (informação verbal)109. 

 

De acordo com o exposto, chega-se ao entendimento de que a representação do 

Conselho demandou a participação da SEMED em suas atividades, mas, o que se tem a 

questionar é com ralação à efetividade da participação de representantes da SEMED em órgãos 

institucionais de representações de mulheres, como o Conselho Municipal da Condição 

Feminina e a Coordenadoria Municipal de Mulheres de São Luís. Por isso retoma-se o seguinte 

questionamento: Em que medida aconteciam os diálogos e como a operacionalização do debate 

de gênero apareceu nos marcos legais da SEMED?  

No entanto, ao se chegar à efetividade dos marcos legais da SEMED, com relação ao 

PSLTQLE, tem-se a dizer que a implementação do debate com a sociedade civil, sobretudo 

com os movimentos de mulheres, deixou a desejar.  

Diante disso, vale lembrar uma referência gramsciana, a qual, ainda que com uma 

temporalidade distante, corrobora o exposto:  
 

 

Resta ainda um longo caminho a percorrer na luta para ampliar a socialização da 

política, para construir um efetivo protagonismo das massas, capaz de consolidar 

efetivamente a sociedade civil brasileira.(Carlos Nelson COUTINHO, 1989, p.134). 

 

Nesse sentido, conjectura-se uma possível resposta para o questionamento acima. Ou 

seja, na mesa dos debates do PSLTQLE, os diálogos aconteciam em um colegiado no qual não 

se contou com a presença de representantes dos movimentos feministas de São Luís, apesar de 

esses movimentos ocuparem lugar de destaque quando se trata de trazer para as políticas 

educacionais as questões de gênero a serem implementadas em marcos legais. Para além dessa 

ausência, a representação sindical foi diminuta. Diante dessa realidade, a operacionalização das 

questões de gênero nos documentos oficiais da SEMED segue um caminho muito mais difícil 

de ser materializado, tendo em vista que nas instâncias dos debates sobre a importância de tal 

 
108 Informação fornecida por Suzana, Representante do Conselho Municipal da Condição Feminina, em maio de 

2018. 
109 Informação fornecida por Suzana, Representante do Conselho Municipal da Condição Feminina, em maio de 

2018. 
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política não se observou a preponderância de trazer essas questões para serem oficializadas em 

suas propostas. 

Isso confirma a ausência de uma ação democrática110 por parte do planejamento do 

PSLTQLE, de forma específica quanto ao debate sobre a importância da presença de estudos 

de gênero na implementação da proposta, uma vez que se entende haver a necessidade de se 

trazê-los para os marcos legais. O contrário significa uma ausência histórica, assim como 

assevera Tânia Brabo (2007, p.136-237):  
 

 

A necessidade de superação das discriminações relativas às construções histórico-

culturais das diferenças de sexo, presentes nas relações escolares, assim como nas 

questões que permeiam algumas decisões a serem tomadas no âmbito da legislação 

educacional permanece velada e o não detalhamento das diferenças e derivações deste 

princípio sob a ótica das relações de gênero pode também gerar discriminações.  

 

Reafirma-se que não se viu a expressão da sociedade civil via movimento de mulheres 

na elaboração do referido Programa, apesar de as mulheres ludovicenses já se fazerem presentes 

e em articulação para reivindicar espaços nas implementações de políticas públicas para a 

educação formal. 

A ausência do debate e as intervenções dos movimentos feministas ludovicenses são 

mencionadas na seguinte entrevista, ao tratar dos diálogos e das políticas públicas traçadas pela 

SEMDED 2003/2014: 
 

 

[...] em termo da questão de gênero eu não lembro, mas acho que ela não trabalhou 

nada. Também teve a experiência da ‘Escola Sonho do Futuro’ e em termo de gênero 

eu acho que a grande lição quem dava eram exatamente os movimentos, quem 

trabalhava mais a questão de gênero sempre tem sido os movimentos (informação 

verbal)111. 

 

Como se pode perceber, os movimentos feministas em São Luís não negaram a 

necessidade de suscitar o debate sobre políticas públicas de gênero. Foram reiteradas vezes 

persistentes na organização de atividades, como seminários, debates públicos, passeatas, 

projetos, etc., na intenção de intervir com demandas dos movimentos sobre questões, como 

violência, saúde e participação em organizações da sociedade civil.  

Destaca-se que mediante análise da documentação compilada nesta pesquisa, 

constatou-se em atas de reuniões do Conselho Municipal da Condição Feminina, nos anos de 

2001 e 2003, a participação de representante da SEMED. No entanto, mesmo que a participação 

 
110 O uso do termo democracia aqui se coaduna com a posição de Carlos Nelson Coutinho (2005, p. 1): “democracia 

é sinônimo de soberania popular. Ou seja, podemos defini-la como presença efetiva das condições sociais e 

institucionais que possibilite ao conjunto dos cidadãos a participação ativa na formação do governo e, em 

consequência, no controle da vida social”.  
111 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luís 2006/2015, 

em maio de 2018. 
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possa ter estimulado o debate sobre questões de gênero, assunto que será tratado no capítulo 

seguinte, de forma efetiva, não se evidenciou a introdução das questões relativas a gênero e 

educação nos projetos e políticas dessa Secretaria até aqui analisados. Reafirma-se que os 

projetos estavam direcionados a intervir na formação das professoras alfabetizadoras, e no 

trabalho de letramento da comunidade escolar, dada a situação de analfabetismo em que se 

encontrava a população do Ensino Fundamental. 

Ainda em atas de reuniões do Conselho, observou-se a presença de algumas 

organizações dos movimentos feministas ludovicenses, dentre elas, o Grupo de Mulheres da 

Ilha, Grupo de Mulheres Renovação, Pastoral da Mulher, Fórum de Mulheres do Maranhão, 

Universidade Federal do Maranhão – Departamento de Serviço Social (NIEPEM), 

Departamento de Sociologia e Antropologia (SÃO LUÍS, 2001, 2003).  O que se tem de registro 

nas pautas das atas analisadas são debates sobre a reorganização do Conselho, e no campo da 

educação, a representante do Grupo de Mulheres da Ilha reiterou em uma das reuniões a 

necessidade de ações para inserção da mulher na política e a importância de tratar questões 

sobre gênero e educação. 

Torna-se a dizer, ainda que a SEMED tenha assento nas instâncias de 

representatividade das questões de gênero, como, por exemplo, no Conselho Municipal da 

Condição Feminina, não se constatou, nas propostas dessa secretaria até aqui analisadas, o 

reflexo desses debates que aconteciam nessas instâncias, bem como as demandas dos 

movimentos feministas ludovicenses. 

Foi possível observar-se durante o processo de leituras dos documentos aqui 

analisados, que nos Projetos e Programas encaminhados pela SEMED de São Luís, esta 

procurou estabelecer diálogos com os referenciais legais da política educacional nacional e 

também com a LDB nº 9.394/96, o PNE/01 e projetos encaminhados pelo MEC, como, por 

exemplo, o PROFA, Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), entre outros. Contudo, não 

se estabeleceram diálogos com as políticas de educação nacional no que diz respeito ao debate 

de gênero para a educação, como a Secretaria de Inclusão Educacional (Secrie) (2003), a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) (2004), o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (2004), na instrumentalização dos currículos, com os 

PCN quando tratou, para o Ensino Fundamental e Médio, dos temas transversais que trazem as 

questões de gênero para a educação. Porém, convém fazer-se uma ressalva no que tange aos 

movimentos feministas maranhenses que procuraram estabelecer diálogos com os movimentos 

feministas brasileiros, assim como já foi descrito neste trabalho, quando se refletiu que as 

mulheres ludovicenses romperam fronteiras geográficas na medida em que estabeleceram 
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contatos com feminismos nacionais e trouxeram o debate sobre igualdades de mulheres negras, 

quilombolas e quebradeiras de coco sem negligenciar o lugar da educação nesse debate. 

Diante do exposto, é possível considerar que as questões relacionadas às perspectivas 

dos estudos de gênero nos referenciais curriculares da SEMED São Luís, até aqui analisados, 

ainda não deram conta do debate no campo da educação ludovicense. Evidentemente que ainda 

se tem um percurso a fazer neste estudo e que se pode ou não constatar a existência desse debate 

nos referenciais a serem analisados mais à frente, mas considera-se que a consolidação de 

gênero nas políticas públicas educacionais demandam um debate amadurecido; não acontece 

no “apagar das luzes”, necessita de reunião de ações, sobretudo, da sociedade civil em 

movimentos organizados e a posteriori, para serem evidenciadas em referenciais legais, da ação 

do Estado. Como diz Claudia Vianna (2012), faz-se necessário incluir a agenda gênero em todos 

os espaços que se ocupam na construção das desigualdades, portanto, é preciso incluir na 

perspectiva da superação das desigualdades sociais para que ocorram mudanças estruturais e 

sociais.   
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4 A OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS – MA (2003/214) 

 

Constitui-se um dos desafios desta pesquisa entender de que forma, entre os anos de 

2003 e 2014, as políticas públicas de gênero foram operacionalizadas pela Secretaria Municipal 

Educação de São Luís (SEMED), por meio de seus instrumentos políticos e pedagógicos, bem 

como procurar identificar como essas políticas se consolidaram na Proposta Curricular do 

Ensino Fundamental de 6 a 14 anos. 

Para além do que já foi descrito nesta pesquisa com relação aos caminhos traçados 

para que as questões relacionadas às igualdades de gênero se constituíssem em políticas 

públicas, nesta seção, tomou-se como foco principal procurar entender quais os caminhos 

elaborados para que a educação fosse contemplada com tais políticas. 

Considerando esse objetivo, caracteriza-se o percurso que se seguiu até chegar-se às 

fontes. O que se quer dizer é que o material constituído como fonte de análise desta pesquisa 

delineou-se em boa parte do percurso da investigação, ou seja, aconteceu uma ampliação das 

fontes, não só como a princípio se pensou, uma pesquisa bibliográfica, mas também houve a 

necessidade preeminente de se recorrer às fontes orais, às entrevistas.  

A princípio realizou-se um levantamento bibliográfico das categorias de análises, 

gênero e políticas públicas, com o intuito de procurar compreender como essas categorias foram 

se constituindo nos documentos internacionais até chegar às políticas nacionais e locais. Então, 

paralelo à realização dessa etapa, partiu-se para a fase exploratória do campo da pesquisa, 

realizando-se visitas à Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED), o que 

configura esta seção. 

 

4.1A inserção no campo de pesquisa 

 

Ao chegar à SEMED, identificou-se um grupo de Técnicas em Educação que, de certa 

forma, era familiar, pelo fato de ter tido contatos anteriores com essas profissionais quando 

estudante do curso de Pedagogia da UFMA e no campo de atuação profissional. O grupo dispôs-

se a socializar as informações necessárias ao interesse da pesquisa, de modo que se estabeleceu 

um respeito efetivo por parte daquelas interlocutoras. Nesse primeiro contato, fez-se uma breve 

exposição do objetivo da pesquisa, bem como se esclareceu que a intenção ali era de realizar 

levantamentos dos referenciais curriculares, ou seja, da Proposta Pedagógica e/ou de outros 
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marcos referenciais curriculares para o Ensino Fundamental de 6 a 14, elaborados no período 

de 2003 a 2014.  

Diante disso, a primeira orientação que se teve foi que seria uma pesquisa a ser 

realizada no Núcleo do Currículo112 e, para isso, teria que se fazer uma solicitação oficial, que 

gerou o protocolou do documento Solicitação de Autorização para Pesquisa Acadêmica 

(ANEXO D).  

Após a autorização oficial, partiu-se para realização do levantamento documental, e o 

primeiro documento a que se teve acesso foi a Proposta Pedagógica113. Em posse desse material, 

procedeu-se a uma leitura imediata, ocasião em que se identificou que tal Proposta não dispunha 

de informações suficientes para contemplar o objetivo da pesquisa, tendo em vista que as 

questões relacionadas aos estudos de gênero nela indicadas ocupavam um espaço restrito no 

conjunto do documento. Diante dessa situação, optou-se por retornar à SEMED para a 

realização de outros levantamentos. Assim, em conversas informais com as Técnicas em 

Educação, foram obtidas informações de que são elaborados Relatórios Anuais das Ações 

Desenvolvidas pela SEMED, e dispondo desses Relatórios, após leitura, identificou-se que 

entre 2003 e 2008 o “carro-chefe” da política da Secretaria foi o PSLTQLE, já analisado nesta 

tese. 

Após pesquisa realizada na SEMED, e considerando o material ali compilado, 

Proposta Pedagógica e Relatórios das Atividades Anuais, identificou-se a escassez de 

informações relacionadas ao objeto desta pesquisa: questões de gênero nos referenciais 

curriculares da SEMED, então traçaram-se outros caminhos.   

No percurso da pesquisa, partiu-se para investigação de lugares onde, possivelmente, 

poderiam ser identificados debates relacionados às questões de gênero; um desse lugares foi a 

Câmara Municipal de São Luís, a qual foi escolhida por considerar-se que ali são elaboradas 

leis sobre assuntos de competência exclusiva do Município e a educação se constitui uma de 

suas competências. 

Então, na Câmara Municipal se procurou investigar, em seus Anais, possíveis registros 

de debates relacionados às questões de gênero e educação. Naquela casa legislativa encontrou-

se o registro de alguns Painéis de debates relacionados às questões de gênero, contudo, os temas, 

em geral, centravam-se em questões de violência contra as mulheres, debates sobre a 

importância das creches, legalização do aborto, abuso e exploração sexual, ou seja, assuntos 

 
112 Essa é a nomenclatura que a SEMED utiliza para identificar os setores. 
113 Essa Proposta será analisada em seguida às análises das entrevistas nesta seção. 
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relacionados com as questões da educação; quanto a gênero, não se encontrou registro nos 

Anais, por isso, estes não se constituíram como material a ser analisado nesta pesquisa.  

Após investigação na Câmara Municipal, partiu-se em direção a outras fontes de 

informações localizadas nas organizações onde aconteciam debates relacionados às questões de 

gênero. Procurou-se o Conselho Municipal da Condição Feminina, e ali se estabeleceu um 

diálogo bastante profícuo com uma funcionária antiga daquela casa, que fez uma breve 

exposição do histórico do Conselho e apresentou sua composição, bem como forneceu as 

legislações que referendaram a criação do Conselho, as Leis nº 3.984/2001 e Lei nº 6146/16, 

em anexo. 

Após contato estabelecido com o Conselho Municipal da Condição Feminina, tomou-

se conhecimento do lugar ocupado pela Secretaria Municipal de Educação nessa instância. 

Como já foi dito em outro momento desta tese, a SEMED tem representatividade no Conselho; 

de posse dessas informações, procurou-se entender como aconteciam os diálogos entre a 

Secretaria e representação da sociedade civil ali organizada. De fato, foi naquela casa que se 

tomou conhecimento de que a educação não era alijada do processo de diálogo sobre as questões 

de gênero que ocorriam naquela instância.  

Tendo-se obtido informações sobre como aconteciam as articulações entre a sociedade 

civil e a sociedade política, entendeu-se que seria importante trazer as fontes orais para dialogar 

com o material escrito adquirido na SEMED. Procedeu-se assim, à leitura do Relatório de 

atividades realizadas pelo Conselho: fórum de debates, conferências municipais, seminários, 

reuniões para planejamento de atividades, entre outras. (SÃO LUÍS, 2008). Identificou-se a 

participação da SEMED e das pessoas que representavam essa Secretaria nas atividades 

propostas, as quais poderiam se constituir como interlocutoras desta pesquisa, uma vez que 

vivenciavam as articulações entre a SEMED e a sociedade civil.   

Nessa direção corrobora-se o entendimento de Verena Alberti (2005, p. 31-32), ao 

declarar: 

A escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente orientada por critérios 

quantitativos, por uma preocupação com amostragem, e sim a partir da posição do 

entrevistado no grupo, do significado de sua experiência. Assim, em primeiro lugar, 

convém selecionar os entrevistados entre aqueles que participaram, viveram, 

presenciaram ou se inteiraram de ocorrências ou situações ligadas ao tema e que 

possam fornecer depoimentos significativos. 

 

Mediante essa orientação, optou-se pelas entrevistas como fonte oral para esta 

pesquisa, por entender-se que os possíveis diálogos estabelecidos com as/os entrevistadas/os 

poderiam fornecer pistas para responder ao problema desta  pesquisa: entender de que forma, 

entre os anos de 2003 a 2014, as políticas públicas de gênero foram operacionalizadas pela 



126 

 
  

SEMED de São Luís por meio de seus instrumentos políticos e pedagógicos, bem como 

procurar identificar como essas políticas se consolidaram nas propostas curriculares do Ensino 

Fundamental de 6 a 14 anos. 

Para se chegar a possíveis repostas com as interlocuções das entrevistas, pautou-se no 

do que diz Verena Alberti (2005, p.34): 
 

 

O ideal seria poder escolher entrevistados dispostos a revelar sua experiência em 

diálogos francos e abertos e que, de sua posição no grupo ou em relação ao tema 

pesquisado, fossem capazes de fornecer, além de informações substantivas e versões 

particularizadas, uma visão de conjunto a respeito do universo estudado. 

 

Contudo, antes de se fazer o primeiro contato com as/os interlocutoras/es já se tinha o 

entendimento de que a entrevista não deve ser uma conversa desinteressada, pelo contrário, 

deve ter um objetivo bem definido. Para tanto, é pertinente se saber que tipo de entrevista pode 

coadunar-se com tal objetivo e quem pode contribuir com diálogos e experiências relacionados 

ao assunto em tela.   

Nesse sentido, optou-se pela entrevista semiestruturada, por entender-se que esta pode 

proporcionar abertura e flexibilidade para que a/o entrevistada/o se sinta mais ou menos à 

vontade para dialogar acerca do assunto abordado, uma vez que o diálogo “[...] se desenrola a 

partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações”. (Menga LUDKE; Marli ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Vale dizer, porém, que as entrevistas foram também utilizadas de forma transversal 

em seções anteriores a esta, por considerar-se que serviriam de fonte de diálogo juntamente 

com os documentos ali apresentados. No que concerne à escolha desta fonte de dados, é 

oportuno lembrar que as entrevistas permitem o contato com uma história do tempo presente. 

Ademais, compreende-se que  
 

 

[...] a relação entre conhecimento histórico e análise do presente contribui tanto para 

o conhecimento do passado quanto para o entendimento do Tempo Presente e, ainda, 

para o diagnóstico dos prováveis percursos históricos futuros. (Murilo ZULATO; 

Priscila PAIXÃO; Vivian ALMEIDA, 2015, p. 1833).  

 

Nessa perspectiva, pode-se estabelecer um diálogo com um passado não distante do 

presente; é uma história em que o testemunho ocular é fonte privilegiada de dados que podem 

permitir a análise de um contexto contemporâneo, de forma parcial, mas sem negar a 

oportunidade da criticidade.  

Para corroborar esse entendimento, faz-se referência a um ensaio de autoria de Eric 

Hobsbawm (1998), no qual esse autor abordou “O presente como história” e considerou que a 

experiência pessoal dá forma e influencia a maneira de se avaliar a situação vivenciada. Ele 

exemplifica sua experiência com o seguinte depoimento: 
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Quando digo a meus alunos nos Estados Unidos que consigo me lembrar do dia em 

Berlim em que Hitler se tornou chanceler da Alemanha, olham para mim como se 

tivesse dito que estava presente no Teatro Ford quando o presidente Lincoln foi 

assassinado em 1865. Ambos os eventos são igualmente pré-históricos para eles. Mas 

para mim 30 de janeiro de 1933 é parte do passado que ainda é parte de meu presente. 

O aluno que voltava da escola para casa com sua irmã naquele dia e viu a manchete 

no jornal ainda está em algum lugar em mim. Ainda posso ver a cena, como num 

sonho. (Eric HOBSBAWM, 1998, p. 246). 

 

Ao observar esse exemplo, chega-se ao entendimento de que a história do tempo 

presente se torna fonte promissora quando se pretende abordar temas da contemporaneidade, 

visto que isso pode proporcionar uma percepção crítica sobre a própria vivência, à medida que 

se dialoga com a realidade vivenciada e com os argumentos disponibilizados por estudos 

realizados sobre a pesquisa em tela. 

Com base nesse entendimento, optou-se pela realização de entrevistas para apurar 

depoimentos de pessoas que, de certa forma, vivenciaram situações em que as questões de 

gênero e educação foram pautas de debates, com vista a serem implementadas como políticas 

públicas para o Ensino Fundamental em São Luís-MA. As entrevistas estão descritas na 

sequência da próxima seção.  

 

4.2 Entrevistas: repositório de experiências 

 

No intuito de mostrar o lugar de fala das/os entrevistadas/os, faz-se uma apresentação 

da atuação sociopolítica dos/as entrevistados/as, mas, antes disso, é pertinente esclarecer como 

aconteceu a escolha das/os entrevistadas/os. Outro esclarecimento é com relação aos nomes 

do/as entrevistado/as: Rangel, Margarida, Suzana e Roberta, são nomes fictícios. Essa opção 

ocorreu a fim de preservar a privacidade de cada um. 

A princípio, através dos diálogos estabelecidos com as Técnicas em Educação da 

SEMED, constituiu-se a tessitura das fontes desta pesquisa. Assim, em um dos diálogos que 

ocorreram na Secretaria, obteve-se a informação de que antes da institucionalização do 

PSLTQLE houve a organização de uma Proposta Pedagógica, a qual já foi analisada nesta 

tese114. Diante dessa informação, entendeu-se que seria pertinente dialogar com pessoas que 

fizeram parte da elaboração da referida Proposta, e a partir desse entendimento se estabeleceu 

contato com uma pessoa que atuou como consultor do referido Plano Municipal de Educação, 

o qual disponibilizou-se a socializar um pouco de sua experiência. 

 
114 Ressalta-se que a referida Proposta não foi oficializada em lei, mas teve reconhecimento na base de 

professoras/es, dialogou com o PSLTQLE e foi referência para o atual Plano Municipal de Educação. 
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A escolha das/os demais entrevistadas/os ocorreu à proporção que se estabeleciam as 

entrevistas. Assim, dialogou-se com: representante do Conselho Municipal da Condição 

Feminina, representante do movimento de mulheres, representante da SEMED, e chegou-se ao 

número de seis entrevistas, dentre as quais, escolheram-se quatro para dialogar com o objetivo 

desta pesquisa. 

Nesta pesquisa, a escolha das/os entrevistadas/os aconteceu de acordo com o que 

assevera Verena Alberti (2005, p. 36): 
 

 

É somente durante o trabalho de produção das entrevistas que o número de 

entrevistados necessários começa a se descortinar com maior clareza, pois é 

conhecendo e produzindo as fontes de sua investigação que os pesquisadores 

adquirem experiência para avaliar o grau de adequação do material já obtido aos 

objetivos do estudo. 

 

 O primeiro entrevistado, Rangel, tem uma vasta experiência na militância relacionada 

à educação nacional e maranhense, é ativista de movimentos em Direitos Humanos, seguidor 

do pensamento de Paulo Freire e tem contribuído com a elaboração de estudos sobre a educação 

no Maranhão. Foi Consultor Técnico na elaboração dos Planos Municipais de Educação de São 

Luís, autor de uma vasta publicação, constante de ensaios, artigos em revistas e livros.   

A segunda entrevistada, Margarida, professora e pesquisadora de questões de gênero, 

orienta dissertações e teses com essa temática, tem um legado no movimento feminista local. 

Na atualidade, contribui com pesquisas sobre mulher, parlamento e políticas públicas. Tem 

publicados: artigos, ensaios em revistas e livros relacionados às questões de gênero e políticas 

públicas.  

A terceira entrevistada, Suzana, foi gestora das seguintes instituições municipais: 

Conselho Municipal da Condição Feminina e Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís. 

Em todas as entrevistas realizadas para esta pesquisa, Suzana foi citada como uma pessoa que, 

nos espaços onde atuou em cargo de gestão, teve uma reconhecida sensibilidade em trazer as 

questões de gênero como pauta de debates e intenções de institucionalizar políticas públicas 

relacionadas às questões das mulheres.   

A quarta entrevista foi realizada com Roberta, licenciada em Pedagogia e História, 

mestre em educação, professora de história da Rede Municipal de São Luís. Foi selecionada 

para fazer parte do grupo de entrevistadas/os desta pesquisa porque atuou como técnica da 

SEMED e fez parte do Núcleo de Gênero dessa Secretaria.    

Como se observa, nesta apresentação das/os entrevistadas/os, as pessoas que 

contribuíram para esta pesquisa com seus depoimentos acerca de experiências foram 

selecionadas a partir de critérios que privilegiaram a proximidade delas e/ou sua atuação em 
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instituições municipais que representavam a sociedade civil e a sociedade política. A exemplo, 

no Conselho de Representação das Mulheres, em movimentos feministas em São Luís e 

SEMED, além de terem vivenciado situações em que as questões de gênero foram pauta de 

discussões, como já foi expresso nesta seção.  

Diante disso, parte-se para caracterizar as questões de gênero pautadas nas políticas 

públicas para a educação básica em São Luís-MA. Em seguida apresenta-se um resumo com 

citações das entrevistas do que se considerou como testemunhos que podem contribuir para se 

entender o problema desta pesquisa. As respostas, possivelmente elaboradas, podem indicar as 

intenções que perpassam os debates e o grau de aproximação das políticas locais com as 

nacionais. Contudo, lembra-se de que o diálogo local com o nacional já foi expresso em capítulo 

anterior desta tese. 

Reafirma-se que tais questões de gênero em São Luís seguiram caminhos análogos aos 

percorridos em âmbito federal115, ou seja, para que fossem contempladas nos dispositivos legais 

municipais, foram, a princípio, pauta dos movimentos sociais feministas ludovicenses, como já 

se referenciou neste estudo em entrevista com uma representante do movimento feminista da 

década de 1980, do “ Grupo Mulheres da Ilha”. 

Destaca-se que na entrevista com a militante desse grupo, quando se perguntou sobre 

o diálogo da SEMED com os movimentos feministas, ela declarou que em suas pautas sempre 

reivindicaram às Secretarias de Educação Estadual e Municipal que incluíssem em seus 

referenciais legais políticas para formação de professoras/es em educação e gênero. A 

entrevistada ressaltou que o movimento chegou a encaminhar aos candidatos a governos 

“abaixo-assinados”, reivindicando que as questões de gênero e educação fossem contempladas 

em seus Planos de Governos. Declarou ainda que suas demandas foram ouvidas por dois 

gestores, mas nada foi implementado em termos de políticas públicas para a educação. Tendo 

em vista esse depoimento, conclui-se que foram diálogos infrutíferos, em se tratando da 

implementação de tais políticas no âmbito da educação. 

De fato, as reinvindicações não foram contempladas em propostas de governos, uma 

vez que no limite desta investigação não foram encontrados nos registros do TER-MA 

programas de governo de gestores municipais. Isso conduz à compreensão de que, a despeito 

das reinvindicações dos movimentos feministas, não houve, por parte de gestores municipais, 

o interesse em trazer as agendas dos movimentos feministas para suas propostas de governo. 

 
115 Segundo Lourdes Rocha, Marly Sá e Silse Lemos (2015), São Luís foi a primeira cidade, no conjunto dos 

estados brasileiros, a aderir ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 
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Por outro lado, localizam-se diálogos de alguns dispositivos legais locais com 

legislações internacionais e nacionais como, por exemplo, a Lei Orgânica Municipal (1990), a 

qual referendou em seu Capítulo III a inspiração do sentimento de igualdade, liberdade e 

solidariedade, princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948116 e da 

Constituição Federal brasileira de 1988, documentos que decantam a intenção de promover a 

proteção dos direitos humanos. Nessa direção, compreende-se que igualdade de gênero é um 

direito humano inalienável. 

Outra referência diz respeito à institucionalização de políticas públicas locais que 

confirmaram as agendas feministas, a saber: O Conselho Municipal da Condição Feminina 

(2001), a Coordenadoria Municipal de Mulher (2006) e os I e II Planos Municipais de Políticas 

Para as Mulheres (2005/2010). E, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a 

institucionalização do Núcleo de Gênero. Tais políticas tiveram como parâmetro documentos e 

conferências nacionais que discutiam os caminhos para viabilizar as políticas públicas para as 

mulheres em âmbito municipal, como já explicitado em momento anterior a esta escrita. 

A Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres tem como competências 

elaborar e implementar campanhas educativas, promover legislações no campo das ações 

afirmativas, e como atribuições e finalidades a busca de espaços políticos e lutas de direitos 

para as mulheres. Dessa forma, compreende-se a importância dessa Coordenadoria, visto que 

ela pode ser uma das portas de entrada para fomentar as questões de gênero como importantes 

nas políticas públicas educacionais, bem como reivindicar à SEMED que tais questões sejam 

contempladas no currículo escolar.   

Assim, por entender-se que essas ações políticas ocorrem, em geral, por força das 

intervenções da sociedade civil frente às demandas por uma sociedade menos segregada, 

considera-se que tais conquistas trouxeram saldos positivos, considerando as lutas dos 

movimentos feministas, o que vai ao encontro do que explicita, Antônio Gramsci (2007, p.24): 
 

 

A estrutura maciça das democracias modernas, seja como organizações estatais seja 

como conjunto de associações na vida civil, constitui para a arte política algo similar 

às ‘trincheiras’ e às fortificações permanentes da frente de combate na guerra de 

posição.   

 

Nessa direção, em face das lutas em São Luís, as vozes das mulheres ludovicenses 

ecoaram e fizeram valer suas demandas com a implementação de organizações municipais para 

fomentar políticas de igualdades. Ainda com base em Antônio Gramsci, considera-se que 

ocorreu, de certa forma, o diálogo entre a sociedade civil e a sociedade política, tendo em vista 

 
116 Essas indicações de igualdade, liberdade e solidariedade tomam por base orientações de uma política neoliberal. 



131 

 
  

que, por conta das articulações de forças, foram criadas essas instituições municipais para se 

constituírem em espaço de debates e articulações de políticas públicas de igualdade de gênero, 

e ratifica-se: a temática educação e gênero era pautada nesses espaços. Também vale reafirmar 

que a SEMED tem representatividade com direito a voz e voto no Conselho Municipal da 

Condição Feminina, bem como fez parte da composição do Grupo de Trabalho Intersetorial, 

cuja finalidade foi revisar e ampliar o I Plano Municipal de Políticas Para as Mulheres (PMPM), 

que se constituiu, no final dos trabalhos, no II PMPM.   

Essa articulação de forças contemplou a SEMED, tendo em vista que esta fazia parte 

dos organismos por meio dos quais ocorriam as chamadas para discussão e implementação de 

políticas relacionadas às questões de gênero. Na Secretaria, estabeleceu-se a necessidade de se 

trabalhar a formação das/os professoras/es com vista a ampliar os conhecimentos sobre a 

temática de gênero e educação. Então, para suprir tal necessidade, a criação do Núcleo de 

Gênero foi o caminho viável, e sua institucionalização objetivou, também, levar essa temática 

para as Propostas Pedagógicas. 

Como consta na declaração de uma entrevistada, representante da SEMED: 
 

 

O Núcleo de Gênero, ele surge dentro de uma proposta da Coordenadoria Municipal 

da Mulher, que queria fazer com que as ações do II Plano Municipal de Política para 

as Mulheres fossem implementadas. Para isso, era necessário que cada secretaria 

criasse seu Núcleo de Gênero. Na Secretaria de Educação, a princípio, quem criou o 

Núcleo de Gênero foi Antonieta Lago, que era a coordenadora da Rede Social 

Educativa. E a partir daí a nossa proposta foi que cada setor enviasse uma 

representante para compor esse Núcleo, já que nós tínhamos que chegar lá no chão da 

escola fazendo valer o que tem de proposta para as relações de gênero. Então, nós 

tínhamos que fazer com que as ações para a educação, que estão no II Plano Municipal 

de Políticas, fossem efetivadas e, ao mesmo tempo, a nossa proposta era trabalhar com 

essa temática na escola. (informação verbal)117. 

 

A importância de estimular a formação das mulheres, tanto no que diz respeito aos 

estudos sobre a categoria gênero quanto para entender que essa categoria é importante ser 

contemplada nos currículos escolares, não é novidade. Fúlvia Rosembergue (2012), quando 

abordou em uma de suas produções, “O Estado e as demandas feministas”, considerou que o 

Estado foi um dos cenários de atuação dos movimentos feministas da década de 1980, e, 

segundo essa autora, naquela época, essas intenções já eram pautadas, melhor dizendo, a 

orientação para inclusão das questões de gênero em programas curriculares já assumia um rico 

espaço.   

Desse modo, a formação de professoras/es em educação e gênero foi um dos caminhos 

que fomentou a importância de contemplar as questões relacionadas a gênero no currículo do 

 
117 Informação fornecida por Roberta, Técnica da SEMED e representante do Núcleo de Gênero, em maio de 2018. 
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Ensino Fundamental em São Luís-MA. Daí reconhecer-se que uma política pública, para chegar 

ao âmbito da educação de forma institucional, tem um histórico por trás, isto é, a princípio, 

passa por várias instâncias, como as demandas, as lutas sociais e a formação política.  

Como pode ser observado nas entrevistas dispostas a seguir, a implantação das 

questões de gênero no currículo do Ensino Fundamental, em São Luís, sofreu alguns entraves 

em sua trajetória, ainda que tenha sido matéria de discussão em espaços institucionais; houve 

debates relativos às políticas públicas educacionais, como, por exemplo, na organização do 

Plano Municipal, mas esse assunto não ocupou matéria de destaque nas plataformas de debates. 

Chegou-se a esse entendimento quando se dialogou com as/os entrevistadas/os partindo-se da 

proposição: Em que medida a SEMED abriu diálogos com órgãos institucionais e movimentos 

sociais no município de São Luís-MA?  

Segundo a fala de Rangel, não houve objetividade. Não houve organicidade. O debate 

sobre as categorias sociais não fazia parte do interesse dos órgãos institucionais municipais 

ligados à educação; o interesse em trazer esse debate era das Técnicas em Educação da SEMED. 

Portanto, as questões de gênero não marcaram definições nos Planos para a educação municipal 

e estadual. “Existiu um debate, foi alguma coisa para o Plano, mas em termos de incidência 

principal, não houve” (informação verbal, grifo nosso)118. Contudo, no Plano Municipal 

atual119 já houve indicação na seção sobre “Diversidades e temas sociais”, ainda que bastante 

resumido. 

Esse depoimento não diferiu do que relatou Margarida. Segundo essa entrevistada, 

foram poucas as experiências de aproximação. Houve uma aproximação quando, na gestão 

municipal, uma vice-prefeita se importou com as questões de gênero, mas as demandas dos 

movimentos sociais feministas não foram implementadas. Essa vice-prefeita foi quem articulou 

a formação sobre educação e gênero na SEMED, então foi instituído o Núcleo de Gênero. E, 

Margarida reitera: “Concretamente eu acho que pouco avançou, a não ser a criação desse 

Núcleo” (informação verbal, grifo nosso)120.De fato, como já foi dito, não se constatou que as 

questões de gênero tenham ocupado espaço relevante nos documentos curriculares da SEMED. 

Na compreensão de Suzana, relativa às interlocuções com a SEMED, ficou 

manifestado o seguinte: “Não acho que houve diálogo com a SEMED enquanto sistema 

 
118 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luis 2006/2015, 

em maio de 2018. 
119 Refere-se ao Plano Municipal de Educação de São Luís – 2015/2024. 
120 Informação fornecida por Margarida, Militante orgânica de movimentos feministas em São Luís, Movimento 

de Mulheres da Ilha e pesquisadora de questões de gênero e políticas públicas, em maio de 2018. 
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educacional” (informação verbal, grifo nosso)121, Contudo, já se sabe que a Secretaria teve 

representação no Conselho Municipal da Condição Feminina, mas não levou a demanda sobre 

educação e gênero para as reuniões do Conselho. Esse debate foi suscitado naquela casa a partir 

da organização do PMPM e com a criação do Núcleo de Gênero. 

Assim como relatou Roberta: “A criação do Núcleo de Gênero na SEMED em 

2011 foi um vínculo que institucionalizou o debate sobre questões de gênero na SEMED” 

(informação verbal, grifo nosso)122. O Núcleo foi solicitado para redigir o texto sobre gênero 

para constar no II Plano Municipal de Educação; na época, o referido Plano estava em 

construção. O Núcleo de Gênero tinha a função de fazer com que as indicações sobre gênero e 

educação, que constavam no II PMPM, fossem efetivadas.  

Diante do exposto, percebe-se nas falas das entrevistadas que as questões relacionadas 

à categoria gênero e educação foram referenciadas nos Planos Municipais de Políticas para as 

Mulheres para serem materializadas nos documentos curriculares da SEMED. Porém, não 

tiveram objetividade, não tiveram centralidade. Pode-se observar que essas falas se coadunam 

com o que já foi analisado nesta tese; faz-se referência ao Plano Municipal 2006/2015123 e ao 

PSLTQLE, os quais não centralizaram as questões de gênero, que aparecem de forma 

transversal nos referidos documentos.  

Essa realidade vai ao encontro do que asseverou Stephen Ball (2011), quando tratou 

da sociologia das políticas educacionais. Segundo o autor,  
 

 

Há um silêncio surdo no coração desses textos diligentes, abstratos e metódicos. Tanto 

as pessoas que ‘fazem’ as políticas quanto as confrontadas com elas são deslocadas. 

Ao lado disso, em muitos estudos sobre ‘implementação’, as pessoas estão implícitas. 

Um conjunto de ‘praticantes’ recalcitrantes, conservadores e de mente estreita 

aparecem por mágica. Estão escondidos atrás de portas fechadas, resistem às 

mudanças, mantendo seu comportamento ingênuo com o progressivíssimo. 

 

 As questões relativas aos debates de igualdades têm sofrido resistências, contudo, faz-

se um destaque para o que vem acontecendo na conjuntura atual, o projeto Escola Sem Partido. 

Tal projeto tem referendado posicionamentos de resistência, o que faz o caminho para as 

igualdades mais difícil, embora não anulem as intervenções dos movimentos sociais; estes se 

constituem uma arena de resistência aos ataques que as questões relativas aos debates de gênero 

têm sofrido por parte de grupos conservadores.  

 
121 Informação fornecida por Suzana, ex-gestora das seguintes instituições municipais: Conselho Municipal da 

Condição Feminina e Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís, em maio de 2018. 
122 Informação fornecida por Roberta, Técnica da SEMED e representante do Núcleo de Gênero, em maio de 2018. 
123 Torna-se a dizer que este não foi oficializado, mas serviu de referência e ampliação para o Plano Municipal 

atual (2015/2024). 
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As experiências de aproximação de diálogos dos movimentos feministas com a 

Secretaria foram parcas, mas não se identificou, nas falas das/os entrevistadas/os, que a temática 

se configurou como um assunto inexistente nessa instituição. Como se observou na fala de 

Margarida e Suzana, a Secretaria tem espaço com representação no Conselho Municipal da 

Condição Feminina; as Técnicas em Educação que representavam a Secretaria nesse espaço 

marcavam presença em momentos de reuniões, porém verificou-se que as questões de gênero 

chegaram de forma oficial à Secretaria apenas em 2011, quando foi criado o Núcleo de Gênero, 

cujo objetivo foi estabelecer situações de estudos e debates nesse órgão. Destarte, com a 

institucionalização do Núcleo, as questões de gênero foram consolidadas e tal consolidação 

desencadeou a condução dessa temática para o Plano Municipal atual124 que, à época, estava 

em franca construção. 

Na entrevista, Roberta declarou que o Núcleo realizava atividades de formação na 

Secretaria de Educação com o objetivo de chegar às UEBs (Unidades de Educação Básica). 

Tais atividades eram destinadas a visibilizar o Núcleo e estimular a formação política. Segundo 

sua fala, as técnicas precisavam entender melhor o conceito de gênero, por isso partiram para 

estudar autoras, como Joan Scott, Guacira Louro e Michelle Perrot.  

De fato, há uma grande necessidade de se estudarem os meandros do conceito de 

gênero, pois, como disse Joan Scott (2012, p.331), “Em vez de tornar-se mais claro ao longo 

do tempo, gênero se tornou mais impreciso; o lugar contestação, um conceito disputado na 

arena política”. Diante disso, entende-se que a formação política nesse assunto se torna cada 

vez mais imprescindível tendo em vista seus “usos e abusos”.      

Ademais, a formação política se faz necessária à medida que pode oportunizar um 

conhecimento mais apurado sobre a categoria, bem como possibilitar diálogo com grupos de 

interesses e ainda pode ser um meio de desconstrução de concepções equivocadas em face dos 

ataques fundamentalistas que essa categoria vem sofrendo ao longo das últimas três décadas, 

resultantes de concepções ultraconservadoras. Nesse sentido, concorda-se com Joan Scott 

(1989, p.20), ao afirmar: “temos que examinar atentamente os nossos métodos de análise, 

clarificar as nossas hipóteses operativas e explicar como pensamos que a mudança se dá”.  

Como se pode perceber, estabelecer essa temática em marcos oficiais nas políticas 

curriculares não é tarefa fácil; é um desafio muito grande; precisa-se enfrentar diversas barreiras 

já estabelecidas por uma sociedade normativa. Nessa direção se referencia o que considerou 

Claudia Vianna e Sandra Unbehaum (2006, p. 425): 
 

 

 
124 Refere-se ao II Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. 
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A consolidação do gênero nas políticas públicas de educação é uma tarefa do Estado, 

e esta dependerá da disponibilidade de recursos e da inclusão das demandas de gênero 

na educação pelos governos que se sucederem. Não somente como demandas 

pontuais, em um ou outro aspecto do currículo. Essa tarefa exige, entre outras 

medidas, uma revisão curricular que inclua na formação docente não só a perspectiva 

de gênero, mas também a de classe, etnia, orientação sexual e geração. 

 

Essa observação feita pelas autoras é bastante pertinente, pois o que se tem observado 

é que as indicações para a inclusão das questões de gênero nas políticas curriculares estão no 

limite da transversalidade, como foi expresso nos documentos curriculares municipais de São 

Luís.  

Também, toma-se como um dos exemplos, em âmbito nacional, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão (BRASIL,2013a), nas 

quais as indicações para trazer as questões de gênero para as propostas pedagógicas curriculares 

ficam dissolvidas nas modalidades educação do campo, educação indígena e educação 

quilombola. Porém, há que se considerar que, embora se constate avanço, ainda precisa-se de 

uma política mais ostensiva em se tratando de educação e gênero. 

Importa mencionar que, em São Luís, as políticas públicas educacionais para gênero, 

constantes nos marcos oficiais da SEMED, não são tratadas de modo diverso do que acontece 

em âmbito nacional. De fato, constam nos documentos, o que pode ser considerado um avanço 

que resultou das contribuições dos movimentos feministas, mas precisa-se admitir que ainda 

falta muito para que essas políticas tomem espaços de forma mais objetiva, por entender-se que 

a transversalidade apenas atravessa o currículo e de forma oblíqua, e isso não garante a 

objetividade da política.  

Ainda sobre os diálogos com as/os entrevistadas/os, procurou-se saber de que forma 

foram operacionalizados os instrumentos políticos e pedagógicos da SEMED com relação ao 

debate de gênero. Para tanto, interpelou-se o entrevistado com o seguinte questionamento: 

Existia um debate do ponto de vista legal? Ele não foi para o Plano? E as políticas públicas 

traçadas pela SEMED? 

Em resposta Rangel declarou: gênero, “era muito mais uma questão que entrava 

em função de outras temáticas que o Plano provocava. Mas, na realidade, eu acho que a 

questão de gênero deve ser discutida de uma forma muito mais ampla e objetiva” 

(informação verbal, grifo nosso)125. 

 
125 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luís 2006/2015, 

em maio de 2018. 
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Na sequência da fala, ao referir-se às ações da SEMED – assessoria da Abaporu para 

o PSLQLE e projeto: ‘Escola Sonho do Futuro”, disse que a Abaporu oportunizou uma 

convivência boa na área da história, linguagem e matemática, contudo, lamentou que as 

consultorias vêm e passam, ou seja, não têm continuidade. Ainda acrescentou com relação aos 

referidos projetos: 

Não, em termos da questão de gênero eu não lembro, mas acho que ela não trabalhou 

nada. Também teve a experiência da ‘Escola Sonho do Futuro’ e em termos de gênero 

eu acho que a grande lição quem dava era exatamente os movimentos, quem 

trabalhava mais a questão de gênero sempre tem sido os movimentos (informação 

verbal)126.   

Ao se fazer esse diálogo e obter essas declarações, redimensionou-se a entrevista com 

uma das entrevistadas, a representante dos movimentos feministas de São Luís. Esse 

redimensionamento ocorreu por conta de se ter interesse em saber sobre as intervenções dos 

movimentos sociais nos diálogos com a SEMED, uma vez que o referido entrevistado declarou 

que os movimentos sociais feministas davam a “grande lição” para os debates. Então, no 

diálogo com a entrevistada, questionou-se: As demandas dos movimentos sociais foram 

ouvidas pela SEMED? 

Declarou Margarida: 
 

 

Então, em relação a isso, o que se faz? Nós levantamos a preocupação, que já era uma 

preocupação antiga, de puxar a questão da educação de gênero e é ela127 que faz, 

articula as reuniões dentro da SEMED para se discutir e debater o processo de 

formação do debate sobre gênero. E também é ela que vai articular a formação do 

Núcleo de Gênero dentro da Secretaria Municipal de Educação. Nesse período teve 

uma professora que se destacou muito [...]. Então, o que se fez nesse período? [...] 

alguns Colóquios de gênero, onde se discutia vários temas, cada colóquio se discutia, 

educação, trabalho, renda e também as questões de violência, que eram questões dos 

colóquios (informação verbal)128. 

 

Como se observa, gênero e educação era assunto presente nesses colóquios; quem 

estava na base da discussão teve a preocupação de trazer a educação como ponto de pauta nesses 

espaços em que se formavam as políticas públicas para o município. 

Com relação à organização do II Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, na 

entrevista com a terceira interlocutora, perguntou-se: E quanto ao Plano Municipal para as 

Mulheres, houve debate com a SEMED? De que forma? E a abordagem sobre o Núcleo de 

Gênero?  

 
126 Informação fornecida por Rangel, Consultor Técnico do Plano Municipal de Educação de São Luís 2006/2015, 

em maio de 2018. 
127 Aqui a entrevistada se refere a uma vice-prefeita, que, segundo essa entrevistada, foi quem articulou os estudos 

do Núcleo de Gênero via Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís.  
128 Informação fornecida por Margarida, Militante orgânica de movimentos feministas em São Luís, Movimento 

de Mulheres da Ilha e pesquisadora de questões de gênero e políticas públicas, em maio de 2018. 
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Ela respondeu da seguinte forma: 
 

 

O Plano, na verdade, o debate começa a partir das conferências. A conferência, ela 

pauta todas as políticas; lá você discute todas as políticas setoriais, as políticas 

transversais, e é nesse debate que entra a SEMED. Então a construção do Plano de 

Política para as Mulheres exigiu do Conselho sucessivos diálogos com os vários 

setores de políticas públicas, inclusive com a SEMED. A criação dos Núcleos de 

Gêneros, eles estavam articulados com a implementação do Plano Municipal de 

Política pra Mulheres. O Plano, ele é estruturado em eixos, educação, saúde; tem os 

eixos setoriais e tem o eixo transversal. A Coordenadoria que criou, que impulsionou. 

Os Núcleos eram de cada secretaria; eles trabalhavam com autonomia. A gente 

estimulava o estudo, o debate do texto, a leitura do Plano, de modo que essas pessoas 

eram como se elas fossem as pessoas que iam fazer a interlocução do Plano dentro da 

sua Secretaria (informação verbal)129. 

 

Essa declaração se coaduna com o que já foi descrito em outro momento, com relação 

à intenção da criação do Núcleo de Gênero, mas convém acrescentar que esse Núcleo teve uma 

descontinuidade. No entanto, foi muito importante para que essa temática, educação e gênero, 

chegasse aos documentos curriculares da SEMED e ao II Plano Municipal de Políticas para as 

Mulheres.  

Na declaração de Roberta, quando se fez a seguinte questão com relação à 

descontinuidade do Núcleo de Gênero: O Núcleo chegou à escola? Ela mencionou: 
 

 

Não, essa formação não chegou à escola. Ele foi interrompido, o Núcleo. Foi 

interrompido com o término da gestão de Castelo130, nós saímos, fomos devolvidas 

para as escolas, saímos da Secretaria. E de lá a gente não tomou conhecimento de 

como foi o caminhar, o prosseguimento do Núcleo. Hoje eu creio que ele está extinto 

na Secretaria. Então, o que nós temos de atividade com relação à formação foi para as 

integrantes do Núcleo, dentro da Secretaria. Porque não tinha como você trabalhar 

essa questão fora, lá na escola, se o grupo que fosse dar formação para essas pessoas 

não tivesse propriedade e conhecimento. Então, o intuito era, primeiro, formar as 

integrantes para que elas pudessem ser multiplicadoras nas escolas, com os 

professores, com a coordenação Roberta (informação verbal)131.  

 

Como se constata em uma das declarações das entrevistadas, as questões de gênero 

constaram nos debates, à época da construção dos Referenciais Curriculares Oficiais da 

Secretaria, mas muito mais em função de outras temáticas que os Planos provocaram. Essa 

declaração já foi abordada nesta tese quando se tratou do Plano Municipal de Educação e do 

 
129  Informação fornecida por Suzana, ex-gestora das seguintes instituições municipais: Conselho Municipal da 

Condição Feminina e Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís, em maio de 2018. 
130 Como já se expressou em momento anterior desta tese, a cada mudança de gestão, há mudança na política da 

Secretaria, o que se compreende como uma descontinuidade de projetos. Então, de acordo com os relatórios 

anuais de ações desenvolvidas pela SEMED, na referida gestão, o que se observou foi a ausência de 

consistência de uma política educacional, e uma das hipóteses, além da falta de interesse com a educação e o 

gênero, é que nessa gestão houve um fluxo considerável de permuta na Secretaria. Contudo, se faz uma ressalva 

no sentido de dizer que a articulação em torno dos debates de gênero sempre partiu dos movimentos feministas 

e das instituições que representam as mulheres, isto é, do Conselho Municipal da Condição Feminina e da 

Coordenadoria Municipal da Mulher de São Luís. O que se quer dizer é que o interesse relacionado às questões 

de gênero não parte da prefeitura. 
131 Informação fornecida por Roberta, Técnica da SEMED e representante do Núcleo de Gênero, em maio de 2018. 

 



138 

 
  

Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo; em ambos, gênero entra com um caráter 

figurativo. 

Joan Scott (2005), quando discute em sua produção “O enigma da igualdade”, 

considera que, à época em que escreveu o texto, o debate sobre igualdade e diferença, os 

direitos, tanto individuais quanto coletivos, tomavam formas polarizadas. Essa análise vem ao 

encontro do que se percebeu nas entrevistas, ou seja, nos momentos de discussão das políticas 

para educação de São Luís, as questões relativas a gênero não eram focadas nos debates, o que 

leva a se inferir que não havia posições articuladas para fazer valer essa temática nos Planos. 

Faz-se uma ressalva, porém, no sentido de dizer que se percebeu interesse por parte das 

Técnicas em Educação da SEMED, embora se entenda que esse debate ainda gera muita 

polêmica e que não depende apenas só de quem está na base de articulação, uma vez que as 

posições sobre Escola sem Partido aparecem nessas discussões de forma naturalizada.  

Como disse Joan Scott (2005, p. 12): 
 

 

Meu argumento será o de que não existem soluções simples para as questões, 

debatidas calorosamente, da igualdade e da diferença, dos direitos individuais e das 

identidades de grupo; de que posicioná-los como conceitos opostos significa perder o 

ponto de suas interconexões. Pelo contrário, reconhecer e manter uma tensão 

necessária entre igualdade e diferença, entre direitos individuais e identidades grupais, 

é o que possibilita encontrarmos resultados melhores e mais democráticos. 

 

À vista disso, uma das críticas que se levanta, por se considerar esse um assunto ainda 

polêmico132, é que a temática gênero precisa assumir um espaço de destaque, uma maior 

centralidade, pois acredita-se que da forma como aparece nos documentos  pode dificultar, de 

fato, sua implantação, visto que o que  é transversal não é principal e fica no limite do que pode 

se tornar secundário. Assim, entende-se que a centralidade do tema é de fundamental 

importância para qualquer proposta curricular que se propõe estabelecer uma educação na 

perspectiva das diversidades, das igualdades de raça, classe, gênero e etnia.  

Dessa forma, pode-se dizer que essa situação se faz também presente em alguns 

referenciais nacionais, como: a Constituição Federal (1988), a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (1996), o Plano Nacional de Educação (2001) e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental (1997), pois, quando Claudia Vianna e Sandra Unbehaum 

 
132 Quando Denise Carreira apresenta o artigo sobre o conjunto das recomendações das agendas de gênero e o 

desdobramento do Informe Brasil – Gênero e Educação, ela diz que na versão atualizada do Informe, divulgada 

em 2013, foi destacada na apresentação do documento a grande preocupação com os retrocessos  em programas 

e políticas públicas federais em gênero e sexualidade a partir de 2011, em sua maioria parte decorrentes de 

fortes pressão política de grupos fundamentalistas e da crescente autocensura em órgãos governamentais 

federais, estaduais e municipais como resposta a tais pressões. (Denise CARREIRA, 2016, p. 31-32). 
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analisam as questões de gênero e políticas públicas de educação no Brasil entre 1988 e 2002, 

nesses documentos, consideram que  
 

 

[...] as relações de gênero ficam, nas leis e documentos aqui analisados, subsumidas 

ao discurso geral sobre direitos e valores. Podemos, pois, avaliar a referência aos 

direitos humanos e a abertura para as demandas organizadas nas políticas públicas 

como algo positivo. No entanto, não podemos deixar de mencionar a falta de 

radicalidade quanto às demandas de gênero, sobretudo no Plano Nacional de 

Educação, considerando o contexto histórico em que foi produzido, quando as 

desigualdades de gênero em nossa sociedade já estavam no centro dos debates. A 

compreensão das relações de gênero pela escola corre o risco de permanecer velada, 

uma vez que as políticas públicas não as mencionam e, quando o fazem, não exploram 

em todos os temas e itens curriculares os antagonismos de gênero presentes na 

organização do ensino e no cotidiano escolar.(Claudia VIANNA; Sandra 

UNBEHAUM, 2004, p.101). 

 

Por conta disso é que se diz que gênero não é uma referência fácil de ser implementada; 

ainda existem muitas resistências, inclusive em nível de legislações. Isso ainda ocorre, a 

despeito de todas as lutas implementadas pelos movimentos feministas, os quais ainda têm um 

caminho muito sombrio e longo a percorrer em direção a uma educação não sexista, não 

homofóbica, em suma, uma educação que contemple as diversidades. 

Joan Scott (2005, p. 29) frisa que as políticas, em geral, são resultado de um processo 

paradoxal, ao declarar: 
 

 

A política tem sido descrita como a arte do possível; eu preferiria chamá-la de 

negociação do impossível, a tentativa de chegar a soluções que – em sociedades 

democráticas – aproximam os princípios da justiça e da igualdade, mas que só pode 

sempre falhar, deixando assim aberta a oportunidade de novas formulações, novos 

arranjos sociais, novas negociações. 

 

Como disse Margarida, em São Luís esta é uma preocupação antiga dos movimentos 

feministas: levar essa temática para ser referendada no terreno da educação escolar. Dessa 

forma, Suzana disse como esse assunto entrou na pauta da SEMED, quando, ao fazer menção 

às conferências municipais, ela enuncia que tais conferências orientam as políticas setoriais e 

as políticas transversais. E, ao ser indicado nas conferências, foi contemplado no II PMPM, e 

nas escolas devem ser implementados projetos direcionados à não discriminação de gênero 

rumo a uma educação não sexista e não homofóbica e ainda constar nas propostas pedagógicas, 

conforme já mencionado. 

Reitera-se: essas questões só chegaram, de fato, oficialmente à SEMED, entre 2010 e 

2011, na esteira do Núcleo de Gênero133. Foi, portanto, a partir da institucionalização desse 

Núcleo que aconteceu a organização dos estudos de gênero que resultaram no encaminhamento 

 
133 Ver anexo à Portaria Nº 261/2011 – GAB/SEMED, que autoriza, no âmbito da Secretaria, a criação do Núcleo 

de Gênero.  
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dessa temática para constar no atual Plano Municipal da Educação, assim como nas propostas 

curriculares da Secretaria. 

Diante disso, parte-se para analisar as questões de gênero na proposta curricular e nos 

Relatórios de Ações da Secretaria, fazendo-se inicialmente uma breve apresentação dos 

documentos. 

 

4.3 Proposta curricular para o ensino fundamental de São Luís: diálogos com as questões 

relacionadas aos estudos de gênero 

 

A construção da Proposta Curricular – marco conceitual para o Ensino Fundamental 

de São Luís teve início em 2001 a partir do convite feito pela SEMED às professoras do curso 

de Pedagogia da UFMA, para que estas assessorassem a elaboração do referido documento. 

Então, produziram um documento introdutório o qual serviu como referencial de mobilização 

para o conjunto de coordenadoras/es, professoras/es, gestoras/es; tal documento expressou um 

coletivo municipal com um direcionamento político e pedagógico baseado em experiências 

socioculturais. (SÃO LUÍS, 2007).  

Contudo, de forma sistemática, no conjunto da SEMED, com representação da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação Especial, da Educação de Jovens e 

Adultos, em 2002/2003, ocorreu a sistematização da proposta em uma jornada pedagógica 

realizada em 2002, de modo que a tessitura do documento partiu de um trabalho colegiado134que 

resultou no material a ser analisado nesta seção. Faz-se uma ressalva no sentido de esclarecer 

que dado o universo desta pesquisa, esta análise se deterá apenas no que diz respeito ao Ensino 

Fundamental de 6 a 14 anos, elaborado nessa Proposta no que concerne às indicações para os 

estudos relacionados às questões de gênero. 

No período inicial de elaboração do documento, o Maranhão havia atingido um alto 

índice de analfabetismo, 23,77%, e São Luís, aproximadamente 6%. Nesta situação considera-

-se a população acima de 15 anos135. Naquela conjuntura quem estava na gestão municipal da 

capital maranhense era o então prefeito Tadeu Palácio – PDT, o qual nomeou como Secretário 

de Educação o Prof. Moacir Feitosa, que ficou na gestão até 2008. Destaca-se, porém, que esse 

secretário retomou a gestão da Secretaria nos dois governos subsequentes, período em que esta 

pesquisa se localiza. 

 
134Os documentos preliminares foram discutidos na Rede e enviados para análise e apreciação de pareceristas 

especializados, retornando com uma reflexão crítica e um conjunto de proposições. (SÃO LUÍS, 2007, p. 9). 
135 IBGE/Censo Demográfico de 2000. 
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Naquele período, o sistema municipal de ensino fez uma reestruturação 

organizacional, implantou superintendências e iniciou o debate para a organização do Ensino 

Fundamental em 9 anos, regulamentado no ano de 2006. Também em 2005, organizou as séries 

do Ensino Fundamental em Ciclos de Aprendizagens. 

Logo que o secretário, Prof. Moacir Feitosa, assumiu a gestão da SEMED, instituiu o 

Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo (PSLTQLE), viabilizado com a empresa 

Abaporu através da parceria público-privada. Este Programa foi o “Carro Chefe” da Secretaria 

para o Ensino Fundamental entre 2003 e 2008, contudo, centrou na alfabetização.  

A elaboração da Proposta Pedagógica da Rede foi realizada em sincronia136 com o 

PSLTQLE e pautou uma educação de caráter democrático, o que pode ser evidenciado no 

seguinte depoimento: 

Nos últimos anos, algumas dimensões do currículo escolar vêm sendo modificadas, 

em razão das novas demandas sociais que se colocam e, por essa razão, é fundamental 

construir referências curriculares para impulsionar mudanças na formação dos/as 

alunos/as, de modo a enfrentar antigos problemas da educação no município e novos 

desafios colocados pela conjuntura que vivemos. Essas referências precisam indicar 

pontos comuns do processo educativo em toda a Rede e, ao mesmo tempo, respeitar 

as diversidades culturais existentes. (Moacir FEITOSA apud SÃO LUÍS, 2009, p.9).  

 

Ainda segundo o Prof. Moacir Feitosa (apud SÃO LUÍS, 2009), o documento está 

organizado no sentido de articular a concretização de uma escola inclusiva, com característica 

cidadã, sem negar a diversidade e lançada para a paz. 

Nesse sentido, está organizado da seguinte forma:  
 

 

O texto está organizado a partir do fio da história da Proposta Curricular, seguido de 

uma análise da realidade atual, na qual são abordados o contexto político, econômico 

e social do município de São Luís e um diagnóstico da Rede Municipal de Educação. 

Depois, apresenta as concepções de educação e de práticas escolares, de escola e de 

formação dos/as alunos/as, de educação inclusiva. A seguir, estão indicadas as 

diretrizes para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira, as propostas inclusivas no currículo escolar e reflexões sobre 

gênero e práticas multiculturais. (Ingrid GRILL apud SÃO LUÍS, 2009, p. 13, grifo 

nosso). 

 

A partir dessa estrutura organizacional, a proposta curricular para o Ensino 

Fundamental de São Luís tomou como referência os documentos nacionais, tais como: A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, o Plano Nacional de Educação 

– Lei nº 10.172/01, as Diretrizes Curriculares Nacionais, e toda essa documentação não teria 

 
136 Assim declara Moacir Feitosa (apud SÃO LUÍS 2009, p. 9): No início da nossa gestão, instituímos o Programa 

São Luís te Quero Lendo e Escrevendo, tendo como meta a melhoria da qualidade da educação, o que nos 

levou a repensar a organização curricular da Rede, com o intuito de contribuir para a consolidação de projetos 

educativos de qualidade nas escolas municipais  
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sido importante se não tivesse relacionada ao contexto sociopolítico educacional nacional, que 

serviu de parâmetro para considerar, na proposta, o contexto local.  

Na Proposta Pedagógica – marco conceitual (2009), visualiza-se como se deu a 

organização dos trabalhos que teceram as orientações curriculares para o Ensino Fundamental 

na secção “Seguindo na trilha do Ensino Fundamental”, na qual consta que a partir da formação 

de uma equipe de trabalho, em 2003, foram realizadas diversas atividades, visando à elaboração 

da Proposta, quais sejam: 
 

 

I Fórum Municipal de Educação, realizado em 2003, cujo objetivo principal foi expor 

o ponto de vista histórico e conceitual para a organização dos eixos de natureza 

política e social, abrangendo os princípios norteadores das ações educativas. Além 

disso, foram realizadas reuniões de trabalho com a Secretária Adjunta de Ensino e a 

Chefe da Assessoria Técnico-Pedagógica, a fim de que fossem tomadas decisões 

acerca da estrutura do documento que foi elaborado inicialmente, em sua parte 

conceitual e, consequentemente, os documentos mais específicos sobre a organização 

do Ensino Fundamental, da Educação Infantil, da Educação Especial e da Educação 

de Jovens e Adultos, bem como sobre os componentes curriculares; e, ao final de 

2003, a organização de uma equipe de trabalho composta por especialistas em 

educação. Em 2004, professores/as das diferentes disciplinas que compõem o 

currículo do Ensino Fundamental, foram agrupados por área de conhecimento, a fim 

de que fossem elaboradas as propostas por componente curricular. Os grupos de 

trabalho da proposta curricular participaram, em 2004, da discussão promovida 

pela equipe sobre Educação das Relações Étnico-Raciais a fim de sensibilizarem-

se a inserir a temática da história e cultura afro-brasileiranos documentos que 

estavam sendo elaborados por disciplina. (SÃO LUÍS, 2009, p. 19, grifo nosso). 

 

Percebe-se que a Proposta foi tecida por diversas mãos, com base em discussões e 

análises feitas por professoras/es137 e técnicas/os da Rede, em conjunto com pareceristas, que 

também foram coautoras/es dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Infere-se, pois, que tais 

profissionais já tinham como referência os PCN, cujos temas transversais orientaram para a 

importância da inclusão das questões de gênero no currículo do Ensino Fundamental. 

No que diz respeito à “Concepção de educação e das práticas escolares”, a Proposta 

pautou que um dos desafios para o conjunto de professoras/es seria indicar para estas/es a 

importância de trabalhar situações significativas em face de uma sociedade cada vez mais 

globalizada e plural. Nessa direção, a Proposta traz como critérios para a construção do 

conhecimento: a construção de conhecimentos críticos, duradouros e criativos. (SÃO LUÍS, 

2009).  

Em outros termos, a orientação foi no sentido de atualizar as/os professoras/es quanto 

aos referencias teóricos, para que tivessem uma prática reflexiva na construção de uma escola 

 
137No decorrer dos anos de 2006 e 2007, foram realizadas por esta equipe formações destinadas aos/às 

professores/as da Rede com o objetivo de possibilitar um aprofundamento teórico e prático no que diz respeito 

ao documento das propostas por componente curricular. (SÃO LUIS, 2009, p. 20). 
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que reconheça as diversidades étnico-culturais, uma escola como um espaço de contestação e 

resistência. (Isabel ALARCÃO apud SÃO LUÍS, 2009).  

Diante do que foi descrito até aqui, entende-se que, ainda que a Proposta tenha sido 

fruto de uma ação coletiva, com debates voltados para a realidade sociocultural de São Luís e 

fundamentada em documentos nacionais que pautaram uma educação no campo da diversidade, 

da mudança na formação das/os alunas/os, uma educação inclusiva, uma educação que 

considera  as questões étnicos-raciais referências que se consideraram substanciais, no que diz 

respeito às questões relacionadas aos estudos de gênero, contemplou apenas “ reflexões sobre 

gênero”. E, embora reconheça-se importante e necessária tal reflexão, defende-se que, para 

além da reflexão, é importante que se reafirme de forma contundente, em toda a Proposta, que 

as questões de gênero devem fazer parte do currículo escolar de forma bastante objetiva, em 

todos os momentos em que esta categoria for citada no referido documento, caso contrário, a 

legitimidade da categoria pode ficar prejudicada pela ausência de objetividade no conjunto da 

Proposta, figurando somente como uma espécie de indicação de intenções.     

Ademais, considera-se pertinente a defesa da concepção de que “educar é um ato 

político”, portanto é imprescindível uma Proposta Pedagógica que referende uma ação política 

por parte das/os professoras/es em suas práticas pedagógicas, sobretudo em tempos em que o 

viés conservador destaca-se em legislações que vêm em defesa do “Projeto Escola sem Partido”, 

que tem como principal pauta de debate as questões de gênero e sexualidade, assim como 

referenciam Amana Mattos, Ana Magaldi e Carina Costa et al. (2017, p. 94): 
 

 

A própria expressão ‘ideologia de gênero’ vem ganhando força nacional e 

internacional para identificar, de maneira tendenciosa e pejorativa, pesquisas, práticas 

e debates que problematizam as relações de poder hierárquicas ou de opressão entre 

os gêneros, a heteronormatividade compulsória dos espaços escolares e a LGBTfobia 

presentes em nossa sociedade. Como vem sendo pautado pelos partidários do Escola 

sem Partido, o combate à ‘ideologia de gênero’ apaga as demandas das educadoras e 

dos educadores que conhecem o cotidiano das escolas, suas necessidades e seus 

problemas, e que se veem diariamente desafiados por questões de gênero e 

sexualidade que eclodem em suas salas de aulas, corredores e pátios. 

 

Por conta desse ataque às lutas históricas implementadas pelos movimentos sociais em 

direção a uma sociedade de mais igualdades, é que se defende uma intervenção objetiva com 

relação às indicações das questões de gênero nas propostas educacionais. Entende-se que esse 

pode ser um lugar promissor para inserir essas questões, na medida em que é um espaço que 

pauta políticas públicas para a educação formal.  

De todo modo, considera-se um avanço as indicações dessa categoria na Proposta 

Curricular – marco conceitual (2009) para o Ensino Fundamental de São Luís, mas reafirma-se 

a necessidade de mais contundência em todos os espaços em que esta categoria é nela 
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referenciada, sob o risco de figurar de forma velada no documento  e possivelmente não 

chegarás Propostas Pedagógicas elaboradas nas UEBs138. 

Na seção do documento que tratou da “Concepção de educação e das práticas 

escolares”, tem-se que a Educação Inclusiva está relacionada com uma educação que tem como 

objetivo central desconstruir processos de exclusão, considerando a necessidade de construção 

de espaços de diversidades, visto que a escola inclusiva deve  “[...] transformar não apenas a 

rede física, mas, a postura, as atitudes e as mentalidades dos/as educadores/as e da comunidade 

escolar em geral para aprender a lidar com o heterogêneo e conviver naturalmente com as 

diferenças. (SÃO LUÍS, 2009, p. 47). 

Logo, a inclusão social está na dimensão das ações afirmativas que buscam a inserção 

de toda a população marginalizada, consequentes das intervenções nos processos de mudanças 

sociais, econômicas e tecnológicas. E, o documento considera que tanto a Constituição Federal 

de 1988 quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.304/96 ressaltam 

a importância da inclusão educacional no sentido de promover a formação nacional. 

Para tanto,  

Os sistemas públicos educacionais federais, estaduais e municipais, assim como a rede 

privada de escolas devem operacionalizar os dispositivos legais que exigem ou 

amparam iniciativas no caminho da inclusão escolar. A legislação a esse respeito, 

recente e ainda pouco conhecida, coloca a questão nos termos mais amplos possíveis: 

a inclusão escolar é para todos/as aqueles/as que se encontram à margem do sistema 

educacional, independentemente de idade, gênero, etnia, condição econômica ou 

social, condição física ou mental, auditiva, visual, etc. (SÃO LUÍS, 2009, p. 48). 

 

Na Proposta, a “clientela-alvo139” da educação inclusiva são as pessoas pobres, negras, 

crianças, mulheres, homossexuais e pessoas com deficiências; são pessoas que estão à margem 

de uma sociedade que se denomina globalizada e inclusiva. Por isso, no referido documento 

consta a orientação de que as/os professoras/es devem estar preparadas/os para intervir no 

sentido de incluir essas pessoas, uma vez que 
 

 

O universo escolar está repleto, também, de diferenças sociais, culturais, étnicas e de 

gênero, e saber trabalhar com elas, considerando a realidade de cada grupo social, 

respeitando suas crenças, seus valores e sua filosofia de vida significa trabalhar a 

educação com ética. Se o currículo não for adequado à realidade de seu alunado 

poderá vir a gerar falta de identificação com o processo educativo. (SÃO LUÍS, 2009, 

p. 49). 

 

 
138 Como se constata, é indicado que cada escola elabore sua Proposta Curricular: a educação em nossa Rede 

procura ser crítica, conscientizadora, libertadora e orientada para um convívio solidário em nossa sociedade. 

Para que isso ocorra, há necessidade de que seja elaborado o Projeto Político-Pedagógico de cada escola. (SÃO 

LUÍS, 2009, p. 14-15). 
139 Termo utilizado na proposta Curricular. (SÃO LUÍS, 2009, p. 49). 
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Percebe-se que na Proposta as questões relacionadas à categoria gênero figuram na 

seção que tratou da educação inclusiva dentro do que é indicado no debate de inclusão social, 

isto é, gênero não entrou como um conteúdo específico, mas considerado na parte da educação 

inclusiva.    

Na seção que trata sobre “Prática inclusiva no Currículo Escolar das escolas 

municipais”, o documento menciona a importância da ação reflexiva a ser considerada nos 

currículos escolares. Todavia, deve-se ficar atenta/o para as diversidades regionais, as 

peculiaridades regionais, e assim, estabelecer a possibilidade das discussões de gênero, matéria 

já inserida nos PCN desde 1987. 

Ainda assim, a Proposta referenciou a importância da inserção do tema gênero nas 

teorias curriculares, uma vez que os estudos relacionados às questões curriculares têm se 

movimentado para incluir estudos sobre gênero, raça, etnia e gerações. Tais necessidades foram 

contempladas dada a realidade em que se localizam discriminações direcionadas a negras/os e 

mulheres. “Daí a importância, para a teoria curricular, da introdução do tema gênero.  O próprio 

currículo passou a ser visto como um campo de luta em torno da representação”. (SÃO LUÍS, 

2009, p.58). 

Em São Luís, a SEMED contemplou na Proposta Curricular –marco conceitual (2009) 

uma seção específica sobre “Educação e Gênero”, na qual fez a defesa da importância de trazer 

para as propostas curriculares o combate a estereótipos sexuais, o respeito às diferenças em 

direção a uma educação que combata as discriminações.  

Sobre livros didáticos, considerou que, mediante normas e valores, alguns têm 

marcado posições sexistas, situação que na Proposta é considerada como um dos caminhos que 

vêm viabilizando posições segregacionistas.  

Nesse sentido,  
 

Para que se possa garantir uma educação que respeite as diferenças, há necessidade 

de se eliminar do material educativo todos os estereótipos com criticidade, sejam eles 

sexistas ou racistas, a fim de que não deformem, mas formem educandos que notem 

uma diversidade de papéis sociais, sem imagens caricaturais. (SÃO LUÍS, 2009). 

 

A Proposta defende ainda a importância de se trabalhar as diferenças, considerando 

que é descabida a discriminação por sexo e etnia, optando por mudanças na ação didático-

metodológica que defendam a igualdade de gênero, raça e etnia.  

Portanto, é importante se garantir o entendimento de que gênero é uma categoria de 

análise, e a compreensão de seu significado “é um lugar de debate intenso”, Joan Scott (2012), 

um lugar de permanente visita de análises por ter se tronado uma arena de conflitos. Como fez 

referência Joan Scott (2012, p. 332): 
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Tornou-se algo para se estar infinitamente em luta. É esta luta política que eu penso 

que deve comandar nossa atenção, porque gênero é a lente de percepção através da 

qual nós ensinamos os significados de macho/fêmea, masculino/feminino. Uma 

‘análise de gênero’ constitui nosso compromisso crítico com estes significados e nossa 

tentativa de revelar suas contradições e instabilidades como se manifestam nas vidas 

daqueles que estudamos. 

 

Corrobora-se esse posicionamento da autora por considerar-se a relevância de tal 

posição, que também está indicada na Proposta Curricular para o Ensino Fundamental de São 

Luís, e por compreender-se que este é um dos caminhos que pode viabilizar uma tomada de 

posição tanto nos marcos regulatórios curriculares quanto nas práticas pedagógicas em sala de 

aula. Para isso, é necessário que, ao ocupar espaço de discussão na Proposta Curricular de São 

Luís, esta categoria se torne uma diretriz a ser problematizada em todos os referenciais 

curriculares da SEMED. Caso contrário, pode acontecer o que consideraram Claudia Vianna e 

Sandra Unbehaum (2004), ao analisarem as questões de gênero referentes à Constituição 

Federal (1988), o PNE/2001 e os PCN/1997. 

Segundo essas pesquisadoras,  
 

 

 

A compreensão das relações de gênero pela escola corre o risco de permanecer velada, 

uma vez que as políticas públicas não as mencionam e, quando o fazem, não exploram 

em todos os temas e itens curriculares os antagonismos de gênero presentes na 

organização do ensino e no cotidiano escolar. (Claudia VIANNA; Sandra 

UNBEHAUM, 2004, p. 101). 

 

Essa é uma preocupação pertinente que também pode ser considerada quando se 

analisa a Proposta Curricular – marco conceitual (2009) de São Luís; ainda que se possa 

considerá-la um avanço, faz-se essa ressalva no sentido de dizer a importância de esta temática 

ser trabalhada de forma incisiva e também a necessidade de atravessar todo o documento.  

De fato, apesar de o termo gênero aparecer no texto em média vinte e oito vezes na 

Proposta, ainda que nem todas as vezes fazendo-lhe referência enquanto categoria, às vezes se 

refere a gênero textual, mas o que se quer ponderar é com relação à necessidade de ser bastante 

incisivo no sentido de orientar a importância de tornar-se um conteúdo imprescindível tanto nas 

propostas pedagógicas das escolas quanto nas ações didático-metodológicas.  

Além disso, ainda que parte da Proposta trate sobre “Educação e Gênero”, as 

indicações ali elaboradas colocam a necessidade de ser combatida a ausência de equidade de 

gênero na educação, os estereótipos sexistas e racistas.    

Outra seção que traz essa pauta é “Gestão e Organização Curricular”. Nesta encontra-

se uma concepção de currículo que se fundamenta na análise da realidade e que desconsidera 

listas de conteúdos inflexíveis, conforme descrito na Proposta: 
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O currículo imprime uma identidade à escola e a todos os que participam dela, o 

conhecimento trabalhado no ambiente escolar extrapola os limites de seus muros, 

impulsiona o movimento dialético de (re)criação de um ‘conhecimento escolar’ para 

a sociedade, mediante a ação dos que compartilham a vida escolar, apropriando-se 

dos conhecimentos sociais num processo sociocultural que leva a escola à 

compreensão sobre a importância de valorizar os conhecimentos produzidos pela 

humanidade. Para o currículo convergem as múltiplas dimensões que constituem as 

identidades constitutivas do gênero humano. No currículo, relações de poder, 

ideologias e culturas são afirmadas ou negadas, ele é compreendido como instrumento 

de inclusão ou exclusão, toda escola põe em prática um currículo e de maneira 

consciente ou inconsciente os que nela atuam estão nele envolvidos diretamente, e 

quando se discute currículo, debate-se uma perspectiva de mundo, de sociedade e de 

ser humano. (SÃO LUÍS, 2009, p. 61, grifo nosso). 
 

 Em outras palavras, a concepção de currículo leva em consideração a necessidade de 

ser trabalhada a formação humana em suas várias dimensões constitutivas, tais como:  ética, 

saúde, meio ambiente, bem como a pluralidade cultural e as questões de gênero enquanto 

categoria de análise, tendo em vista que  
 

 

Qualquer currículo emancipatório deve enfatizar a experiência dos/as alunos/as, que 

está intimamente relacionada com a formação da identidade, a diferença deve ser 

trabalhada em sala de aula e não somente a diversidade e os/as professores/as devem 

estar atentos sobre como desenvolver um multiculturalismo atento à especificidade 

(histórica e cultural) da diferença (em termos de raça, classe, gênero, orientação 

sexual).(SÃO LUÍS, 2009, p. 63). 

 

Essa é uma chamada objetiva para o trabalho com as questões relativas às diferenças, 

e entende-se que seria pertinente que elas atravessassem toda a estrutura da Proposta. Contudo, 

reconhece-se que nesse documento perpassa interesse de não se deixarem de fora as indicações 

e reflexões sobre a importância do trabalho com a categoria gênero nas Propostas Pedagógicas 

a serem elaboradas nas escolas. Tal categoria tornou-se uma primeira ação da SEMED no 

sentido de esta operacionalizar seus instrumentos políticos e pedagógicos para viabilizar essa 

temática em seus marcos regulatórios.   

Ainda que a revisão dessa Proposta não tenha se configurado como objeto de análise 

desta tese, uma vez que   sua atualização é do ano de 2017 e ultrapassa o objetivo da pesquisa, 

verificou-se que na Proposta Curricular – marco conceitual (2017), na secção que tratou sobre 

“Educação, Gênero e Diversidade na Escola”, houve uma ampliação em relação à Proposta aqui 

analisada, pois constatou-se maior objetividade nas indicações com o trabalho de gênero para 

as propostas curriculares para as escolas da  Rede. O título da referida seção já dá uma indicação 

do quanto na atual Proposta as questões de gênero ganharam maior espaço e objetividade; dessa 

forma, compreende-se que a operacionalização do Núcleo de Gênero na SEMED foi um dos 

caminhos que viabilizou tal ampliação.  

Em uma das atividades do Núcleo de Gênero, “16 dicas de atividade no ambiente 

escolar na construção de igualdade de gênero (ANEXO C)”, se identificou a importância desse 
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Núcleo para a viabilidade das questões de gênero a serem contempladas nos marcos regulatórios 

curriculares e nas práticas pedagógicas no Ensino Fundamental, como se observa na seguinte 

indicação: 

Promover grupos de estudo com os educadores sobre a temática de gênero. É 

importante que discussões desse tipo adentrem o espaço escolar; Socialize com os 

alunos e alunas do Ensino Fundamental, notícias, reportagens, sempre que for possível 

fazendo de forma interdisciplinar e contextualizada, esse recorte para a temática de 

gênero; Fomente com os alunos e alunas a construção de um cantinho na biblioteca 

com material diverso sobre a temática de gênero, vale periódicos, folders, livros [...]; 

Realize atividades extraescolares para sensibilizar a comunidade local para a temática 

de gênero . Ex. Caminhada temática sobre “DIREITOS DA MULHER”. (16 dicas de 

atividade no ambiente escolar na construção de igualdade de gênero). (SÃO LUÍS, 

2011). 

 

Diante do exposto, considera-se que esses são alguns dos caminhos para que se possa 

de fato ter as questões de gênero referendadas como políticas públicas nos marcos regulatórios 

da Secretaria, sobretudoem tempos em que essa temática sofre ataques da “onda 

conservadora140”, conforme mencionado. Por isso, quanto mais incisivas forem as questões de 

gênero nos marcos regulatórios, mais oportunidade se tem de aguçar o debate no ambiente 

escolar, uma vez que as Propostas Pedagógicas têm como uma de suas dimensões, o que deve 

acontecer na escola a partir de seu conjunto de objetivos, metas e procedimentos. 

 

4.4O que revelam os relatórios de atividades da SEMED sobre a operacionalização das 

políticas públicas de gênero 

 

Os Relatórios de atividades da SEMED têm como função oferecer um panorama de 

suas ações administrativas, técnicas e pedagógicas, bem como apresentar seus programas, 

projetos e estratégias de atuação cuja a intenção é atingir metas e objetivos estratégicos. 

Assim, como está descrito nas apresentações dos Relatórios, tais documentos são 

elaborados 

 
140 Faz-se um adendo no sentido de dizer que, após o PNE ser sancionado em 25 de junho de 2014, Estados e 

Municípios tinham até 26 de junho para adequarem seus Planos e, segundo Rafael Honorato, Maria Zuleide 

Pereira (2017, p. 274):Isso fez com que os movimentos tanto em defesa quanto contra as discussões de gênero 

e sexualidade se intensificassem. A bancada evangélica, responsável pela exclusão dos temas no PNE, defendia 

que a 'Ideologia de Gênero' deturparia a família tradicional, distorcendo o conceito do que é ser homem e ser 

mulher. Estamos falando aqui na esfera do contexto de influência, ou seja, os discursos ideológicos permeando 

a produção de textos da política. O que chamou a nossa atenção é que a maioria dos Estados conseguiu garantir 

esses dois pontos em seus Planos, entre eles, a Paraíba. Destaca-se que, na região Nordeste, apenas quatro 

estados garantiram a inserção da temática em suas metas: Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. 

Entretanto, no caso de Alagoas, no mesmo ano os deputados estaduais derrubaram o veto do governador Renam 

Filho (PMDB) e aprovaram o Projeto Escola Livre, que visa manter 'neutralidade' em sala de aula e os 

professores estão impedidos de 'doutrinar' e 'induzir' alunos em assuntos políticos, religiosos e ideológicos, sob 

pena até de demissão. 
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[...] em conformidade com os objetivos e ações previstas no Plano Plurianual. Além 

disso, o referido documento constitui-se num instrumento para a prestação de conta 

dos serviços educacionais realizados pela SEMED/São Luís junto ao Tribunal de 

Contas e à sociedade em geral. (SÃO LUÍS, 2008). 

 

Segundo o que descrevem os Relatórios, as informações inclusas neles são relevantes 

para oferecer a base de avaliação dos planejamentos das políticas públicas dessa Secretaria.  

Os Relatórios que compõem a análise desta pesquisa, cujos conteúdos versam sobre as 

atividades desenvolvidas no período quadrienal (2002 a 2006)141 e no período anual de 2008 a 

2011, foram elaborados pelas Técnicas em Educação da SEMED. A elaboração de 2012 a 2014 

foi semestral. Desse material, o que importou nesta pesquisa foi verificar se e quando fazem 

menção às políticas públicas de gênero. Entretanto, inicialmente se descrevem de forma breve 

as ações e programas desenvolvidos pela Secretaria registrados nos referidos Relatórios. 

No Relatório  de atividades desenvolvidas no período de 2002 a 2006, as ações 

realizadas nesse período versaram sobre as seguintes políticas: Toda Criança Matriculada na 

Escola – numa escola de qualidade; Aprendizagem de Qualidade: direito de todos os alunos; 

Garantir ao Professor o Direito de Saber Ensinar para Garantir aos Alunos o Direito de 

Aprender;  Ampliação do Universo Cultural – alguns projetos142; Democratização e Garantia 

de Acesso aos Recursos Tecnológicos – um direito social de todos; Aprender uns Com os 

Outros: assim se constrói a gestão democrática de uma Rede. 

Diante da leitura realizada no Relatório, nessas ações, não foram encontradas 

referências às questões relativas a gênero, o que se compreendeu como uma desarmonia com a 

Proposta Pedagógica – marco conceitual (2009). Entretanto, há de se considerar que esse 

Relatório se refere às atividades desenvolvidas pela SEMED no período entre 2002 a 2006, 

época em que essa Proposta Pedagógica estava em franco processo de construção, situação que 

se estendeu de 2001 a 2009. No que tange a essa desarmonia entre os documentos, cabem alguns 

questionamentos: Houve diálogo entre as equipes de elaboração dos documentos? As equipes 

eram compostas por grupo de Técnicas diferentes que não dialogavam entre si? Ou no período 

de construção do Relatório, o debate sobre gênero ainda não tinha se materializado na Proposta, 

uma vez que o período de elaboração desta última extrapolou ao período de elaboração do 

Relatório?  

Outra consideração a ser feita sobre o conteúdo do Relatório é com relação à  menção 

que este faz ao Projeto Sonho do Futuro, ao Programa São Luís te Quero Lendo e Escrevendo– 

 
141 Além da elaboração do Relatório das atividades desenvolvidas em quaro anos, este era detalhado em outros 

Relatórios elaborados em quadrimestres. 
142 Projetos desenvolvidos: Programa Carro – Biblioteca e Núcleo de Educação Ambiental (NEA). 
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PSLTQLE143 e ao Plano Decenal Municipal, já analisados aqui em secção anterior, ocasião em 

que se considerou que nos dois últimos documentos supracitados houve menção à questão de 

gênero, ainda que essa temática não tenha ocupado centralidade. Contudo, registra-se que, 

quando o Relatório fez menção a esses projetos, não dialogou com a abordagem sobre gênero 

a que tais projetos fazem referência.  

Como já dito em outro momento desta escrita, os Relatórios são as descrições das 

ações administrativas, técnicas e pedagógicas da SEMED. Desse modo, considera-se o que 

disse Stephen Ball (2011) quando tratou, em uma entrevista, sobre sua compreensão com 

relação à implantação de políticas. Para ele, as políticas não são linearmente implementadas, 

inclusive considera que o termo implementar é um uso descuidado do verbo, pois a 

materialização das políticas envolve atuação mediante a prática. E acrescenta:   
 

 

O processo de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo; é uma 

alternação entre modalidades. A modalidade primária é textual, pois as políticas são 

escritas, enquanto que a prática é ação, inclui o fazer coisas. Assim, a pessoa que põe 

em prática as políticas tem que converter/ transformar essas duas modalidades, entre 

a modalidade da palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e desafiador de se 

fazer Stephen Ball. (Jefferson MAINARDES; Maria Inês MARCONDES, 2009, p. 

304). 

 

A prática não é uma soma de políticas; está para além de um texto, de uma legislação; 

ela envolve um processo de ação, “[...] é quase como uma peça teatral. Temos as palavras do 

texto da peça, mas a realidade da peça apenas toma vida quando alguém as representa”. 

(Stephen BALL, 2004, p. 304).    

A continuação da análise dos Relatórios foca as ações realizadas entre os anos de 2008 

a 2011. Destarte, os Relatórios elaborados nesse período registram as atividades anuais 

desenvolvidas pela Secretaria. Neles identificaram-se os seguintes Programas: Democratização 

do Acesso à Escola; Melhoria de Qualidade de Ensino; Manutenção e Modernização da Gestão 

da SEMED; Educação de Qualidade para Todos; Integração Jovem; São Luís Rural e Gestão 

administrativa. 

Tais Programas tomaram por base os seguintes dispositivos legais nacionais: a 

Constituição Federal de 1988, O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a 

LDBEN n° 9.394/96, o PNE/01 e as Diretrizes Nacionais para os níveis e modalidades, bem 

como outros dispositivos legais estaduais e municipais. (SÃO LUÍS, 2008).  

 
143Reafirma-se que, de 2003 até 2008, a SEMED instituiu o PSLTQLE como o grande “guarda-chuva” de sua 

política educacional, que “caracteriza-se como uma proposta de reestruturação do sistema educacional 

municipal, o qual sistematiza o planejamento estratégico da Rede”. (SÃO LUÍS, 2008, p. 7). 
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De maneira efetiva, a SEMED estruturou suas ações em conformidade com os 

dispositivos legais nacionais, com o PSLTQLE e os Programas acima descritos, cujo objetivo 

foi garantir o acesso144, a permanência e o bom desempenho escolar.  

Haja vista as políticas destacadas, que constam nos Relatórios Anuais da SEMED de 

2008 a 2011, destaca-se que as questões relativas à temática gênero não apareceram nesses 

Relatórios. Leva-se em consideração que a Secretaria procurou materializar os Programas 

acima referenciados com ações que contemplassem os objetivos de acesso e permanência na 

escola, como exemplo de algumas de suas ações: Construção e reforma das UEBs, acesso à 

acultura letrada, acesso ao mundo digital, telecentro e formação de profissionais da educação.  

Com relação à formação continuada, foram constatados como objetivos:  
 

 

Promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania, 

estabelecendo relações democráticas e participativas, zelar pelo cumprimento da 

Legislação Educacional e exercitar a Pedagogia do Diálogo, do respeito às diferenças, 

garantindo a liberdade de expressão, a vivência de processos de convivência 

democrática, a serem efetivados no cotidiano, em busca da construção de projetos 

coletivos. (SÃO LUÍS, 2010, p. 25).  

 

Com relação à questão da formação profissional, evidenciou-se a participação de 

professoras/es em atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa Compartilhada-

NUPECOM e pelo Centro de Formação do Educador(CFE) I e II, a saber: palestras, seminários, 

fóruns, cujas temáticas versaram sobre: câncer do colo do útero; políticas para diversidades 

educacionais; mulher e matemática: uma questão de gênero; Lei Maria da Penha e Mulher 

questões políticas e sociais. Além dessas atividades, verificou-se que houve participação da 

SEMED em reuniões do Conselho Municipal da Condição Feminina. (SÃO LUÍS, 2011). 

Diante do exposto, infere-se que foi intenção da Secretaria articular a formação de 

professoras/es com essas temáticas, contudo, quanto a atividades sobre gênero e educação, 

relacionadas à sua integração ao currículo do Ensino Fundamental, não foram encontradas 

referências nos Relatórios analisados, o que se considera uma lacuna nesses referencias da 

SEMED, uma vez que em 2011 a Proposta Pedagógica e o Núcleo de Gênero já estavam 

constituídos na Secretaria145. 

Em fase do exposto, corrobora-se o entendimento de Cláudia Viana e Sandra 

Unbehaum (2006, p. 425), quando afirmam: “[...] é preciso incluir o gênero, e todas as 

 
144Essa foi uma política que retoma ao final da década de 1990, época em que a questão da educação inclusiva, no 

aspecto do acesso e permanência na escola teve uma articulação nacional, como caracteriza Eneida Shiroma 

(2001, p. 2): No Brasil, “Toda criança na escola” foi o bordão do Ministério da Educação em 1998. Em 1999, 

convocou-se, além de crianças, pais, amigos, voluntários, empresas e comunidade, enfim, ampliou-se a 

campanha: “Todos à escola”. O apelo culminou com a difusão maciça das noções de educação inclusiva e 

sociedade inclusiva, características das políticas públicas no final dos anos de 1990”.  
145 Ver ANEXO B sobre a Lei que instituiu o Núcleo de Gênero na SEMED. 
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dimensões responsáveis pela construção das desigualdades, como elementos centrais de um 

projeto de superação de desigualdades sociais, como objetos fundamentais de mudanças 

estruturais e sociais”. Caso contrário, podem se configurar em letra morta que aparece de forma 

transversal nos documentos para justificar sua existência, mas que não resulta em mudança.   

Por fim, foram analisados os Relatórios de Atividades Anuais de 2012, 2013 e 2014, 

nestes, não diferentes dos demais analisados, não se encontraram indicações sobre questões de 

gênero (SÃO LUÍS, 2012, 2013, 2014). Continuaram com os Programas e Projetos em ação, 

alguns já referenciados nesta seção. 

No Relatório de 2013, identificou-se uma referência aos Projetos Político-Pedagógicos 

(PPP) das UEBs, considerando esse documento um instrumento ideológico e político, com vista 

ao alcance de resultados satisfatórios, tanto do processo de ensino-aprendizagem quanto de toda 

a organização escolar.  

Assim sendo, é um documento que 
 

 

[...] mostra a visão macro do que a escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, 

metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, 

como às funções administrativas, atendendo a diversidade dos seus educandos. 

(SÃO LUÍS, 2013, p. 23, grifo nosso).  

 

Observa-se que essa concepção de PPP faz referência à “diversidade146 dos 

educandos”. Assim, ainda que este termo contemple a questão de gênero, o faz de forma 

generalista, visto que “diversidade”, como aparece no documento, não deixa claro se a questão 

de gênero está ou não inclusa. Entretanto, em 2013, a Proposta Pedagógica – marco conceitual 

(2009) já estava constituída na SEMED e nesta consta indicação para que a temática gênero 

fosse incluída nos PPPs das escolas, de forma bastante objetiva. 

Acrescenta-se que isso pode se tornar mais uma dificuldade para estabelecer as 

questões de gênero nos currículos escolares, visto que a objetividade do uso do termo constitui-

se uma das urgências para as produções acadêmicas e, assim como disse Cláudia Vianna (2012, 

p.138), 

Uma delas diz respeito à retomada da reflexão sobre os conceitos de desigualdade e 

diversidade. A meu ver, não se trata de tarefa individual. Será necessária, novamente, 

a articulação de muitos debates para sair desta noção enquanto mera diversificação e 

situar a diversidade no contexto de produção de desigualdades sociais e de 

enfrentamento de necessidades radicais.  

 

 
146 É um termo polissêmico que pode abranger o que considera Ariana Silva (2013, p. 13): “[...] à guisa da 

‘diversidade’, qual seja: social, cultural, politica, sexual, econômica, jurídica, estrutural, ambiental, biológica, 

de gênero, de gostos, de raças, etnias, credos e assim sucessivamente” 
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Outra consideração com relação a esse Relatório diz respeito à menção à equipe de 

acompanhamento do currículo. E ao relatar o motivo de criação de tal equipe, descreve: 
 

 

Criada com o objetivo principal de desenvolver atividades voltadas à revisão, 

implementação e consolidação da Proposta Curricular do Ensino Fundamental, tendo 

em vista aproximar e solidificar os conteúdos exigidos para a realidade dos 

estudantes, visando à qualidade na educação oferecida pela rede municipal, bem como 

promover ações formativas para a atualização dos professores com relação às 

diretrizes nacionais. (SÃO LUÍS,2013, p. 29, grifo nosso). 

 

Como se observa, a equipe foi criada com o objetivo de acompanhar a Proposta 

Curricular do Ensino Fundamental, porém, o Relatório não registra o modus operandi de 

acompanhamento dessa equipe à Proposta Curricular; não deixa claro como essas atividades 

foram desenvolvidas nem registra as atividades propriamente ditas, na medida em que a questão 

de gênero, presente na Proposta Curricular, de forma clara e concisa, não aparece nas ações 

realizadas pela SEMED descritas no referido Relatório. Dessa forma, não se identificou a 

consolidação, tampouco as indicações sobre as atividades relativas à temática gênero nos 

Relatórios analisados nesta seção.   

Com base nas análises dos Relatórios, é possível dizer que tais documentos configuram 

um caráter político e de certa forma propagandístico de políticas dos grupos que estão na 

direção das políticas públicas no campo da educação, tendo em vista que cada Relatório 
 

 

[...] sintetiza e apresenta as ações desenvolvidas, bem como os objetivos e metas que 

as orientam, evidenciando a ampliação do atendimento; a inclusão; as mudanças na 

organização do ensino; novas frentes e espaços de atuação; programas, projetos e 

ações estratégicas; publicações e, por fim, premiações recebidas, que coroam um 

projeto político e pedagógico que extrapola os muros da escola e abraça a cidade. 

(SÃO LUÍS, 2007). 

 

Diante do exposto, destaca-se que ficou evidenciado que os Relatórios induzem a 

formar uma consciência de que a gestão dá conta de encaminhar políticas públicas efetivas no 

âmbito da educação básica municipal. Contudo, o que se constatou foi a ênfase que eles 

atribuem aos Projetos e Programas, alguns em parcerias com o governo federal. Faz-se essa 

consideração com a intenção de destacar o papel ideológico que perpassa tais documentos, o 

que, de certa forma, é paradoxal, na medida em que propagandeiam uma educação inclusiva, 

porém, sem contemplar sequer o que aponta a Proposta Pedagógica – marco conceitual (2009), 

sobretudo no que tange à importância da inclusão das questões de gênero nos currículos das 

UEBs. Evidenciou-se, portanto, um certo descompasso entre essa Proposta Pedagógica e os 

referidos Relatórios.       

Assim, nesta seção, fez-se a análise da operacionalização das políticas públicas 

relativas às questões de gênero nos documentos elaborados pela SEMED para o Ensino 
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Fundamental de 6 a 14 anos, bem como da Proposta Pedagógica e dos Relatórios de Atividades. 

Tal análise conduziu à percepção dos caminhos percorridos para que as políticas de gênero se 

constituíssem nos documentos aqui analisados. Foram levantados mais questionamentos, 

alguns já descritos, mas suas respostas dependem de outros caminhos de investigação e de 

outras fontes, as quais não são propósito desta pesquisa, o que poderá ocorrer com outra 

investigação. 

De todo modo, a opção metodológica que se imprimiu ao dissertar esta seção mostra 

que os caminhos percorridos, para que as políticas públicas de gênero ocupassem espaço nos 

Referenciais Curriculares da SEMED – São Luís para o Ensino Fundamental, expressou a 

preocupação da equipe que os elaborou em não negligenciar a constituição das questões de 

gênero em seus referenciais legais. Outro destaque é com relação ao lugar que ocuparam a 

sociedade política e a sociedade civil em situações de debates sobre assuntos relacionados a 

gênero e à educação, já referenciados.  

Dessa forma, esta seção assume um lugar significativo, visto que possibilitou 

socializar a trajetória que se realizou durante esta pesquisa, ressaltando o levantamento das 

fontes, seu tratamento e a complexidade do tema. Diante disso, a seguir se aponta nas 

considerações finais o que se conseguiu evidenciar, reafirmando-se a orientação sobre o 

trabalho com a temática gênero nos Referenciais da SEMED, e ainda se apontam possíveis 

limites pertinentes ao desenvolvimento da investigação, bem como as pretensões e possíveis 

contribuições desta pesquisa.  

Convém ressaltar que a opção por estas argumentações não ficaram no limite da 

conclusão, como lugar em que se revelam os resultados, mas como um espaço de reflexão sobre 

o lugar que o debate de gênero tem ocupado frente às políticas de igualdades.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No processo de elaboração desta tese, identificou-se como as questões relativas a 

gênero estão pautadas nas políticas públicas para o Ensino Fundamental em São Luís nos 

marcos legais elaborados pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

Para a composição da pesquisa, traçou-se um percurso metodológico cuja intenção foi 

evidenciar como ocorreu o processo de construção para que essa temática fosse pautada em tais 

referenciais. 

A princípio, apresentaram-se as políticas públicas para gênero em âmbito nacional, 

seus diálogos e similitudes com as políticas locais. Em seguida, analisou-se o Plano Decenal 

Municipal (2006 a 2015), o Projeto Escola Sonho do Futuro e o PSLTQLE. Tais análises foram 

importantes na medida em que possibilitaram visualizar-se como essa temática foi apresentada 

ao longo do processo de construção das políticas públicas elaboradas pela Secretaria até ser 

contemplada na Proposta Curricular– marco conceitual (2009) e nos Relatórios das Ações 

Desenvolvidas pela SEMED. Mas, faz-se uma ressalva para esclarecer que nos Relatórios não 

se identificou nenhuma referência sobre gênero.  

Ao considerar as políticas públicas de gênero em âmbito nacional na 

contemporaneidade, retoma-se o que já foi expresso em outro momento, ou seja, em face da 

promulgação da Constituição Federal em 1988, no Brasil,  alguns  Estados  procuraram admitir 

a necessidade de encaminhar as demandas históricas dos movimentos feministas,  uma vez que, 

do ponto de vista internacional, já existiam iniciativas147 voltadas para a necessidade de tomadas  

de decisões em favor de uma educação inclusiva e não sexista, rumo ao aniquilamento das 

desigualdades, não só direcionadas às mulheres, mas transversalizadas nas diversas exclusões 

sociais, como: as diferenças de classe, raça/etnia, indígena, gênero e orientação sexual.  

No processo de lutas por ações governamentais democráticas com vista a encaminhar 

políticas sociais, os movimentos feministas brasileiros148 militaram por implementações de 

 
147 Como, por exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

–  CEDAW (1979), que, em seu artigo 10º, preconiza: “Os Estados-Parte adotarão todas as medidas apropriadas 

para eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos com o homem na 

esfera da educação e, em particular, para assegurar condições de igualdade entre homens e mulheres”. (Sérgio 

CARRARA; Andreia BARRETO; Leila ARAÚJO, 2011, p. 22). 
148 Reafirma-se que os movimentos feministas têm percursos difusos e observa-se que, ao entrar no século XXI, 

algumas agremiações feministas tomaram a rota para seguir em direção a Organizações Não Governamentais 

– ONGs, de forma a articular ações entre tais organizações e instituições governamentais. Por conta dessa 

articulação, se têm algumas intervenções com promoções de políticas de igualdades  no âmbito da educação,  

como, por exemplo, a experiência entre a SPM e o Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos – CLEAM, “Essa articulação entre o governo e organização não governamental culminou na 

realização, também em 2004, do “I Seminário Internacional Educando para Igualdade de Gênero, Raça e 
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políticas públicas em direção a uma educação não discriminatória. Assim, por força das 

demandas do conjunto da sociedade civil, têm-se como iniciativas, em âmbito nacional, 

políticas de enfrentamentos, algumas referenciadas neste estudo.  

Foi nessa conjuntura nacional de lutas por políticas de igualdades, avanços e recuos 

em implementações de conquistas de pautas “secularizadas” dos movimentos sociais, que 

alguns Estados brasileiros também nortearam políticas de reparação frente às desigualdades de 

raça/etnia e gênero.  

Assim como em diversos Estados brasileiros, a mulher maranhense é parte importante 

da história das lutas por direitos iguais, e suas intervenções foram sincrônicas com as lutas 

feministas brasileiras.  

Desse modo, o estado do Maranhão foi palco, ao longo de sua história, de grandes lutas 

por direitos humanos, lutas que retratam a força dos movimentos sociais, como, por exemplo, 

as lutas do movimento camponês por direito à terra, as lutas dos quilombolas, das quebradeiras 

de coco, lutas do movimento ambientalista e a luta das feministas que buscavam espaços de 

igualdades na sociedade maranhense. De fato, este é um Estado que guarda marcas de 

resistência contra as diversas formas de desigualdades e lutas no campo dos direitos humanos.  

Os feminismos maranhenses do final do século XX foram importantes estimuladores 

de interesses no aprofundamento de estudos sobre gênero e diversidades. Dessa forma se 

compreendeu, no processo de construção desta tese, que as lutas das mulheres maranhenses por 

políticas de igualdade, foi um dos caminhos que viabilizaram a inclusão dessa temática nos 

referencias curriculares da SEMED.  

São Luís tem um histórico de lutas por parte de movimentos populares. Registra-se 

que as mulheres lutavam não só com bandeiras específicas por questões de igualdades de 

gênero, como também fizeram enfrentamentos em movimentos políticos, sindicais, de bairros 

e populares de forma geral.  De fato, esses movimentos, em conjunto com os movimentos 

feministas, foram os articuladores de avanços em implementações de políticas públicas para as 

mulheres maranhenses. Reafirmam-se alguns exemplos: Secretaria Estadual da Mulher; 

 
Orientação Sexual”, que reuniu acadêmicos/as nacionais e britânicos e favoreceu o encontro entre 

pesquisadores e ativistas do movimento feminista, movimento de mulheres negras e do movimento LGBT. O 

evento contou com apresentações de experiências realizadas em diversos estados do país sobre os temas de 

gênero, sexualidade/orientação sexual, raça/etnia no campo da educação. Este seminário teve por objetivo 

proporcionar a troca de experiências entre especialistas britânicos/as e brasileiros/as sobre as melhores 

estratégias para a formação de professores/as nas temáticas de gênero e diversidade. O evento também 

possibilitou o debate sobre a inclusão dos temas nos currículos dos diferentes níveis escolares e sobre a 

qualidade dos materiais didáticos já existentes voltados à formação de educadores/as e à de alunos/as, além da 

apresentação de diversos projetos de formação que vinham sendo implementados por ativistas do movimento 

negro, de mulheres e LGBT”. (Sérgio CARRARA; Andreia BARRETO; Leila ARAÚJO, 2011, p. 27-28). 
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Conselho Estadual da Mulher; oitenta organismos de políticas para as mulheres; dezenove 

regionais com delegacias para as mulheres; Coordenadoria das Delegadas de Mulheres do 

Estado do Maranhão; Coordenadoria Municipal da Mulher; Conselho Municipal da Condição 

Feminina; Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. 

Assim, diante do histórico de lutas feministas em São Luís e da existência de toda essa 

estrutura organizada em torno de políticas públicas para as mulheres, pretendeu-se, por meio 

desta pesquisa, compreender em que medida a Educação Básica, em nível de Ensino 

Fundamental de 6 a 14 anos, acompanhou esse debate e, por conseguinte, implementou em seu 

currículo questões de gênero.     

Percebeu-se, além disso, que os movimentos de mulheres que lutaram por direitos 

foram movimentos que estimularam articulações e estratégias políticas para comtemplar o 

campo da educação. Dessa forma, contemplaram segmentos da sociedade brasileira, 

incentivando a compreensão de que o respeito pelas diferenças e pelas diversidades são 

dimensões essenciais no processo educativo. É nessa direção que se seguirá nestas 

considerações finais, identificando as políticas públicas curriculares de gênero em referencias 

de SEMED.    

Desse modo, ao considerar os estudos realizados sobre o Plano Decenal Municipal 

2006/2015 e o PSLTQLE, é possível dizer que o Plano de fato indicou a importância de uma 

educação inclusiva, tal inclusão com a perspectiva do “Aprender a viver junto”, como inclusão 

social e equidade, o respeito a diferenças individuais e diversidade de gênero. Diante disso, 

constatou-se que as relações de gênero foram contempladas ao referir-se à educação inclusiva, 

porém se considera que foi uma indicação genérica dentro da temática educação e inclusão.  

Com relação ao PSLTQLE, que foi a principal política da SEMED em seu período de 

vigência, ao analisar-se o material já referenciado nesta pesquisa, não se identificou seção 

específica relacionada às questões de gênero; sua principal política foi sobre o combate ao 

analfabetismo, sua centralidade, na questão do letramento. 

Como se observa, o Plano Municipal, ainda que de forma difusa, fez referência à 

educação de gênero, algo que não se identificou de forma específica no material analisado do 

PSLTQLE. Contudo, o Plano não seguiu em frente, uma vez que não foi oficializado em Diário 

Oficial, mas foi basilar para os Planos seguintes. Portanto, o PSLTQLE foi a referência 

principal da SEMED, porém não especificou a importância das relações de gênero na educação. 

Como já mencionado, sua indicação central foi com a alfabetização, destarte, a situação de 

analfabetismo se configurou como uma realidade para o Ensino Fundamental.  
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Compreende-se que a temática gênero precisa ser tratada com bastante profundidade 

nos referenciais educacionais, pois a forma tímida e superficial de tratamento e a vinculação 

com outra temática, como se exemplificou neste estudo, tornou-a diluída na proposta de 

educação inclusiva. Isso pode resvalar em intenção sucumbida nas propostas pedagógicas e nas 

ações didático-metodológicas das unidades escolares e também pode trazer como consequência 

mais discriminações nas relações de gênero, por ausência de legitimidade nos documentos e 

possíveis dificuldades de implantação de Propostas.   

Diante do exposto, considera-se que existe uma complexidade no processo de 

elaboração e implementação de políticas curriculares com perspectivas de abordagem sobre 

temáticas que ainda causam polêmicas, como, por exemplo, as relações de gênero, tendo em 

vista os interesses e as relações de poder que perpassam tal processo, bem como as disputas 

político-ideológicas que circundam a temática. Como afirmam Jefferson Mainardes, Maria 

Marcondes (2009, p. 306), “O pensar sobre as políticas e o discurso das políticas pode ser 

mudado pela ação política. Assim, eles podem ser subsumidos e integrados ao contexto de 

influência”. Então, tal processo pode ser atravessado por intenções diversas, concepções 

ideológicas, contendas, uma vez que esse assunto ainda é muito cerceado e sitiado de tabus. 

Pode-se dizer que quem está no processo das políticas educacionais possivelmente tem 

vontade de fazer diferente, mas nas disputas, geralmente, “ganha” quem está no topo da 

representação do poder. Diante dos entraves, é nossa função apontar as contradições e não 

arrefecer a luta. Com se abordou com base em Glória Gohn (1992, 2011, 2016), no curso da 

história, as lutas foram imprescindíveis para contraposição às forças coercitivas; são 

importantes estratégias de intermediação no cenário político, ou seja, é a sociedade civil em 

ação.  

Em situações de debates sobre a importância de pautar as relações de gênero nos 

referenciais curriculares, tem-se deparado com obstáculos como, por exemplo, o Projeto 

“Escola Sem Partido149” e a contraversão às lutas feministas, denominada “Ideologia de 

Gênero”. Tais obstáculos não são novidades, assim como já explicitado.  São entraves que se 

alastram nos Estados e Municípios brasileiros, e não é demais lembrar a influência dos grupos 

conservadores na tramitação do texto final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

resultou na retirada de termos como orientação Sexual. Em São Luís, as dificuldades para 

 

149 Como movimento, nasceu em 2004 fruto da iniciativa do advogado paulista Miguel Nagib, então colaborador 

do Instituto Milenium. O sucesso do movimento deu origem à Associação Escola sem Partido, ONG que atua 

no campo político mediante ações contra pessoas e instituições. (Antônio CUNHA, 2016, p. 35).  

 



159 

 
  

institucionalizar essa temática nos referenciais curriculares também existiram, a despeito de 

todas as intervenções dos movimentos feministas e de grupos LGBTIQS.  Essa foi uma das 

descobertas com que se deparou no processo desta pesquisa; foi uma das declarações em uma 

das entrevistas, no que se refere às articulações parlamentares em nível da Câmara de 

Vereadores em favor do projeto “Escola sem Partido”.  

Diante dessa situação, faz-se uma reflexão: Em que medida essas movimentações 

parlamentares influenciaram a organização dos referenciais legais curriculares municipais e os 

referenciais curriculares da SEMED? É especulativo dizer que a vontade de mudança pode 

requerer urgência por parte de quem está na base do processo de construção dos referenciais, 

mas as forças coercitivas não negam seu poder de autoridade. Daí a importância de articulações 

das lutas populares, para o alcance possíveis conquistas no campo da educação.  

No que tange ao projeto Escola sem Partido, corrobora-se o entendimento de Maria 

Ciavatta (2017, p. 13), ao afirmar: 
 

 

O Escola sem Partido tenta inviabilizar e mesmo criminalizar todas as iniciativas 

educacionais propostas que abordem temas como desigualdades de gênero, 

diversidade sexual (na escola e na sociedade), o combate ao preconceito, ao sexismo 

e à LGBTfobia. Também há uma ofensiva destrutiva em relação aos livros didáticos, 

em tons de ‘denúncias e alarmismo’. 

 

Considera-se que essa influência se protagoniza nos marcos legais curriculares, por 

assim dizer, o lugar que esse debate vem ocupando em alguns referenciais aqui citados, tanto 

em âmbito nacional quanto local, ainda que por vezes se observe essa influência nas entrelinhas 

dos documentos, na ausência da temática, ou no seu aparecimento de forma tímida ou diluída 

com outras temáticas. Então, essa situação denuncia a fragilidade de autonomia das instituições 

que estão na gestão da educação, e aqui se refere mais especificamente às Secretarias de 

Educação, cuja fragilidade de autonomia coloca em cheque o art. 3º, incisos I, II, III, IV, VIII 

e XII da LEBEN nº 9.394/96, referenciados nesta tese.   

 

Avanços e desafios nos referenciais curriculares da SEMED 

 

Não foi intenção nesta pesquisa produzir-se uma análise exaustiva dos documentos em 

tela, quer dizer, nos referenciais curriculares elaborados pela Secretaria, embora tenha-se 

procurado evidenciar o lugar da categoria gênero nesses documentos. 

No conjunto dos referenciais analisados, identificou-se uma abordagem com espaço 

limitado com relação à indicação do trabalho com gênero, sobretudo no PSLTQLE. Contudo, 

na Proposta Curricular-marco conceitual (2009), a categoria gênero é referenciada algumas 
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vezes no decorrer do documento, e de forma específica é abordada em um tópico. Isso leva a 

se concluir como um avanço com relação aos documentos analisados antes dessa Proposta.     

Na Proposta constatou-se uma linguagem não sexista, na medida em que não se 

padronizaram os termos no masculino como uma linguagem de referência; sempre que 

necessário eles foram diversificados, por exemplo: pedagógicos/as, professores/as, alunos/as, 

gestores/as, etc. Essa opção se avalia como muito importante, uma vez que no Brasil se tem o 

masculino como padrão genérico de linguagem cultural. Contudo, ainda que a linguagem 

utilizada no texto da Proposta se configure como uma forma desprendida de negar uma postura 

androcêntrica, não é o bastante; não dá indicação por si só da iminente necessidade de se fazer 

um trabalho sobre as questões de gênero; a linguagem não fala por si mesma, mas é relevante 

diversificar o gênero e ter um olhar vigilante nas linguagens, nas ações, nas posturas. Em suma, 

cercar-se de atitudes e olhares militantes em favor da igualdade de gênero.  

Nesse documento, as relações de gênero são de fato exploradas, o que caracteriza um 

avanço significativo frente a uma conjuntura em que essa temática tem sofrido vários ataques; 

aparece em algumas páginas, porém, como já se expressou acima, localiza-se em um tópico da 

seção: “Concepção de Educação e de Práticas Escolares”. Percebe-se que a proposta não está 

mergulhada na temática. Diante disso, chegou-se ao entendimento de que ao ser referenciada 

na Proposta, foi importante ter destaque em um tópico específico, todavia, teria ganho maior 

notoriedade se atravessasse toda a estrutura do documento de forma interdisciplinar em todas 

as áreas do conhecimento e apontando de forma bastante objetiva que essa temática é 

imprescindível ser pautada nas propostas pedagógicas das UEBs nos níveis de ensino e nas 

modalidades.   

Algo que ficou evidenciado ao analisar-se a Proposta Curricular foi que esta atendeu 

as indicações dos marcos operacionais da sociedade civil, como, por exemplo, os Planos 

Municipais de Políticas para as Mulheres, já referenciados. Igualmente a intervenção do Núcleo 

de Gênero na Secretaria despertou inclusive o interesse na busca de fundamentos sobre a 

temática, como declarou uma entrevistada. Além disso, observou-se que no grupo de Técnicas 

em Educação da Secretaria, há pessoas que militam em favor das igualdades de gênero, raça e 

etnia; essa presença é muito relevante no grupo que elabora os referenciais curriculares. Diante 

disso, reafirma-se a importância das articulações de forças oriundas da sociedade civil, caso 

contrário o caminho rumo às igualdades fica mais difícil de ser percorrido, pois, de acordo com 

o que considera Joan Scott (1989, p.20) a esse respeito,  
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Temos que nos perguntar mais frequentemente como as coisas aconteceram para 

descobrir por que elas aconteceram. Segundo a formulação de Michelle Rosaldo 

temos que procurar não uma causalidade geral e universal, mas uma explicação 

significativa: ‘Me parece agora que o lugar das mulheres na vida social-humana não 

é diretamente o produto do que ela faz, mas do sentido que as suas atividades adquirem 

através da interação social concreta’. 

 

Isso posto, vê-se que as articulações das mulheres em seus organismos de lutas, de 

forma específica a presença da representação da SEMED nos organismos, como o Conselho 

Municipal da Condição Feminina, na elaboração do PMPM, já referenciados, pode ter se 

constituído um mecanismo estratégico de viabilização, uma ação efetiva para que as questões 

de gênero fossem pautadas na Proposta. De todo modo, precisa-se ainda de um maior espaço, 

mas o existente já pode ser considerado um salto qualitativo em se tratando de referencial 

normativo.  

Por outo lado, presume-se que a presença na Proposta não significa a efetividade tanto 

na ação didático metodológica em sala de aula quanto nas Proposta das UEBs, visto que pode 

haver descompasso. Dessa forma, admite-se que ainda há um caminho muito grande a ser 

percorrido até que essa temática seja de fato uma realidade tanto nos referenciais quanto na 

formação de alunas/os.  

Ao se analisar as entrevistas, percebeu-se a necessidade das intervenções dos 

movimentos feministas para criação de órgãos de fomento para o debate, bem como a 

importância da representação da Secretaria no Conselho Municipal da Condição Feminina, 

como referido. A partir de um dos relatos de uma entrevistada, chegou-se ao entendimento de 

que tal presença é relevante para que esse debate se estabeleça na Secretaria; pode ser, inclusive, 

uma das portas de entrada, uma vez que a presença em organismo cuja função é fomentar o 

debate para se constituir em políticas públicas, pode ser mais um caminho para que essa 

temática seja pautada em marcos regulatórios no campo da educação.   

Quanto mais se promovem políticas de igualdades, políticas de reparações, mais 

democrática a sociedade pode se tornar; a pluralidade se amplia; este é um entendimento que 

se tem e que se reafirmou nesta pesquisa. Então, evidenciar essa necessidade foi um dos 

desafios desta pesquisa, ao trazer-se esta temática, na medida em que se analisou o lugar que as 

questões de gênero têm ocupado nos referenciais curriculares da SEMED. Assim, entende-se 

como desafios e contribuições, com vista a viabilizar a pauta das relações de gênero em marcos 

regulatórios: 

• permeância em organismos de lutas por igualdades; 

• reconhecimento da necessidade de uma política permanente de formação de 

professoras/es que inclua a perspectiva de gênero, classe, raça e etnia; 
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• luta pela importância da promoção de uma educação que tenha compromisso com 

a superação das desigualdades, uma educação na perspectiva do reconhecimento 

das diversidades;    

• necessidade de uma política curricular para além de uma educação centrada em 

modelos tradicionais, mas que contemple uma perspectiva emancipatória de 

educação, que garanta políticas de igualdades. 

Essas são necessidades fundamentais que precisam estar na pauta do dia dos 

movimentos sociais que caminham em direção a uma educação pública, gratuita, de qualidade, 

classista, não discriminatória e não sexista. É importante entender-se que em tempos de 

incertezas os obstáculos são visíveis, mas não inviabilizam a necessidade da luta para que eles 

sejam transpostos e não resvalem em retrocessos ou enfraqueçam os movimentos sociais os 

quais são imprescindíveis na luta por igualdades.   

Convém ressaltar também que o tópico que tratou da inclusão de gênero na Proposta 

Curricular – marco conceitual (2009) ficou resumido, e ainda que do ponto de vista da 

elaboração tenha sido pautado o assunto com fundamentos teóricos sobre os estudos de gênero, 

careceu de mais detalhamento de como essa temática precisa ser tratada, o que leva a se concluir 

que o não detalhamento na indicação da temática pode causar dificuldade na sua 

implementação, ou talvez gerara mais discriminações.  

Outra consideração que se reafirma é com relação à carência da temática nos 

Relatórios de Ações Desenvolvidas pela SEMED. Diante disso, se considera que, se está na 

proposta Curricular, é importante assumir um lugar de centralidade e prioridade nos demais 

documentos e ações da Secretaria, principalmente em épocas em que as ameaças frente às 

conquistas históricas assombram a realidade. Como disse Simone de Beauvoir: “nunca se 

esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das 

mulheres sejam questionados”. Aqui se acrescenta: basta uma crise social para que os as 

conquistas históricas por direitos de igualdades sejam ameaçadas.  

Assim, retoma-se o entendimento acerca da importância de terem sido pautadas as 

questões de gênero na Proposta Curricular-marco conceitual (2009). De fato, foi um avanço 

que pode ter sido a porta de entrada para se aprofundar o debate, uma vez que em sua revisão e 

atualização, que teve início ainda, na primeira década dos anos 2000 (SÃO LUÍS, 2017), 

trabalhou-se a temática com mais afinco. Além disso, categorizou-se e defendeu-se a 

importância e a necessidade de tal assunto ter espaço permanente nas escolas, com base em um 

currículo que orienta em direção ao trabalho com gênero e sexualidade. Por assim dizer, o 

avanço no estudo da atualização dos referenciais da SEMED se constitui um propósito desta 
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pesquisadora, visto que esta investigação desencadeou tal interesse e por considerar-se, 

também, a necessidade de superação de possíveis limitações desta pesquisa.  

Ao longo desta tese, mostrou-se o lugar das questões de gênero nas referências 

curriculares da SEMED, evidenciou-se que de fato as Propostas Curriculares-marco conceitual 

(2009-2017) contemplaram essa pauta, e, ainda que se tenham apresentado algumas limitações, 

considerou-se como um avanço regulatório. Contudo, precisa ser dito que uma temática como 

esta, gênero nas políticas públicas educacionais, em face dos ataques fundamentalistas que 

ainda sofre, é muito pouco provável que seja pautada sem um conjunto de articulações de forças 

ligadas sobretudo aos movimentos sociais feministas, aos organismos de lutas da sociedade 

civil, às pessoas que estão no cotidiano da sala de aula, da Secretaria, pessoas que estão na base 

da escrita do documento. Todavia, é possível inferir que, enquanto a educação estiver atrelada 

a um Estado com bases capitalistas, que tem como tendência referendar políticas 

segregacionistas, as políticas de igualdades ficam cada vez mais difíceis de serem contempladas 

em marcos regulatórios, ainda que, também, a localização em marcos regulatórios não garanta 

a implementação de ações efetivas.  

Por fim, é importante dizer que o percurso deste trabalho não ficou no limite do tema 

aqui abordado; a experiência que se imprimiu para sua realização acrescentou mais uma história 

na vida desta autora. Somaram-se situações de limites e dificuldades inerentes a uma pesquisa 

desta natureza, mas tais situações serviram de ensinamento e aprendizado, como já expressos 

em outro momento. Tenta-se findar esta pesquisa na certeza de que ela não acabou; as incertezas 

que se aglutinaram durante todo o processo de sua realização servirão de insumo para a 

continuidade desta caminhada. Esta é a única certeza: de que há um recomeçar logo após as 

“considerações finais”!     
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ANEXO B – PORTARIA N° 261/2011 – GAB/SEMED 
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ANEXO C – 16 DICAS DE ATIVIDADES NO AMBIENTE ESCOLAR NA 

CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 
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