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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia ofertados por duas 

instituições públicas de ensino superior – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 

Universidade Federal Fluminense (UFF) – e suas respectivas unidades acadêmicas, sob o ponto 

de vista das questões de gênero. Compreendendo que o espaço universitário deva ser constituído 

por campos de discussão e aprendizagem, entende-se que seja de suma importância o 

acolhimento de temáticas consideradas centrais à formação democrática do futuro educador, 

sobretudo em cursos com predominância de mulheres em seu corpo docente e discente. Desta 

forma, o estudo centra-se em três movimentos de investigação: o mapeamento das disciplinas 

e suas respectivas ementas para que se verifique a existência – ou não – da temática de gênero 

nos currículos acadêmicos, o conhecimento dos docentes responsáveis por tais matérias e a 

análise dos seus Currículos Lattes, que deflagram num terceiro momento, que foi o de entrevista 

de alguns destes docentes identificados pelas etapas anteriores. Para enriquecer tais discussões, 

também foram utilizadas como ferramenta metodológica, a análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos Institucionais (PPPIs), articulando os documentos institucionais, os currículos de 

formação e a visão dos professores-formadores. Para tanto, foram ouvidos sete docentes, quatro 

homens e três mulheres, com diversas formações, que contemplaram em suas falas os principais 

desafios e estratégias na inserção dos estudos de gênero tanto nas disciplinas que ministram, 

quanto nas discussões curriculares ocorridas nos últimos anos e na própria resistência estudantil 

presentes no âmbito do curso de pedagogia. O estudo também buscou compreender, as 

expectativas dos entrevistados em relação à inserção de disciplinas que contemplem os estudos 

de gênero, sejam elas no formato de eletivas/optativas ou como obrigatórias. Para tais análises, 

foi escolhido como percurso metodológico, a técnica de análise de conteúdo. Ao longo da 

pesquisa, foi possível perceber que os estudos de gênero atravessam de alguma forma o 

percurso curricular das pedagogas e dos pedagogos em formação, seja transversalmente – opção 

defendida por alguns dos entrevistados – ou de forma mais direta, como no trabalho dos 

docentes-pesquisadores da área, que empenham-se em trabalhar a problemática na forma de um 

debate mais direcionado, com ementas voltadas para as teorias feministas, relacionando-as com 

questões do cotidiano das/dos discente.  

 

Palavras-chave: Gênero; Currículo; Formação Docente; Análise de conteúdo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work analyzes the curricular matrices of Pedagogy courses offered by two public higher 

education institutions - University of the State of Rio de Janeiro (UERJ) and Federal University 

Fluminense (UFF) - and their respective academic units, from the point of view of gender 

issues. Understanding that the university space should be constituted by fields of discussion and 

learning, it is understood that it is of the utmost importance the reception of topics considered 

central to the democratic formation of the future educator, especially in courses with 

predominance of women in their professors and students. In this way, the study focuses on three 

research movements: mapping of the disciplines and their respective subjects in order to verify 

the existence of gender issues in academic curriculum, knowledge of the professors responsible 

for such subjects and the analysis of their Lattes Curriculum, which trigger a third moment, 

which was the interview of some of these teachers identified by the previous stages. In order to 

enrich these discussions, the analysis of the Institutional Educational Political Projects (PPPIs) 

was also used as a methodological tool, articulating the institutional documents, the training 

curriculum and the professors-trainers' vision. Seven lecturers, four men and three women, with 

diverse backgrounds, were given the opportunity to discuss the main challenges and strategies 

to insert gender studies in disciplines which they teach, as well as in the curricular discussions 

of recent years and about the student resistance present within the pedagogy course. The study 

also sought to understand the interviewees' expectations regarding the inclusion of disciplines 

that contemplate gender studies, may they be in elective format or as mandatory. For these 

analyzes, the method of content analysis was chosen as a methodological course. Throughout 

the research, it was possible to perceive that gender studies go through the pedagogical 

curriculum in some way, either transversally - the option defended by some of the interviewees 

- or in a more direct way, as in the work of the professors - researchers who take on the problem 

in the form of a more focused debate, with menus focused on feminist theories, relating them 

to daily issues of students. 

 

Keywords: Gender; Curriculum; Teacher education; Content analysis.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Difícil estipular quando minha relação com as questões referentes a gênero de fato 

iniciou. A dificuldade neste exercício de mensuração é porque (para mim), o fato de ser mulher 

acabou sendo o ponto-chave na tentativa de entendimento sobre a naturalização dos papéis 

estipulados para cada indivíduo, em especial no que tange a homens e mulheres. Com a minha 

entrada no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o gatilho 

para a problematização sobre a temática desta proposta de estudo acabou se tornando inerente 

à minha formação como pedagoga.  

 Ao trazermos para a pauta de discussão a história do curso de formação de professores, 

no que se refere ao seu desenvolvimento e concepção, torna-se necessário pensar como as 

questões de gênero incidiram diretamente neste processo. E, inclusive, como estas implicações 

- ainda nos dias atuais - permanecem na organização das matrizes curriculares dos cursos de 

formação de professores. Como estão estruturadas as matrizes curriculares do curso? A história 

do curso implica nesta construção?  

Essas e outras perguntas foram levantas durante o processo. O presente trabalho de 

pesquisa pretende discutir e apresentar a importante discussão que cerca as questões referentes 

a gênero, com enfoque na expressiva presença de mulheres nas universidades brasileiras. É 

válido ressaltar que aqui serão tratadas questões específicas referentes a mulheres e homens, 

sem, no entanto, esquecer as dificuldades advindas pela influência da heteronormatividade na 

sociedade que afetam os diferentes tipos de identidades de gênero sexuais, como travestis, 

transexuais e transgêneros, que infelizmente passam por inúmeras discriminações e 

preconceitos impostos pela norma heterossexual. O direito à educação é um desses espaços que 

não perderam e nem perderão sua atualidade no contexto social. 

Tendo em vista que a educação é um processo de construção social que se impõe aos 

sujeitos não somente por meio de questões econômicas, mas também simbólicas, entende-se 

que os estudos referentes às questões de gênero são fundamentais na busca por uma relativa 

igualdade entre homens e mulheres.  Com um maior acesso aos meios de informação, o 

feminismo e outras reivindicações sociais, tiveram uma maior visibilidade. Por isso, estudos, 

casos e conhecimentos em geral puderam chegar às mulheres de todas as classes sociais, de 

forma direta ou indireta. Como por exemplo, a luta pelo direito ao voto, entrada no mercado de 

trabalho e o direito a educação. 
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Temos observado o grande número de estudos que vêm sendo realizados, dentro de 

diversas áreas de conhecimento, tendo gênero como temática central. O que se torna 

importantíssimo, tendo em vista o contexto político-social em que estamos inseridos. Até o ano 

de 2016, de acordo com o Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES, cerca de 4.323 trabalhos 

foram adicionados à plataforma, dentre eles 3.051 foram realizados no mestrado e 1.272 no 

doutorado, nas mais diversas áreas de conhecimento. Ainda segundo o catálogo, dentre as áreas 

de conhecimento, 243 trabalhos estavam concentrados no campo da educação. No que tange a 

esta pesquisa de mestrado, somente 12 trabalhos abordam sobre a temática dentro da área de 

formação de professores. 

Quando buscado “currículo e gênero” no descritor do Catálogo de Teses e Dissertações, 

percebe-se que ambos conceitos têm sido amplamente elencados como objetos de pesquisa 

dentro da área de educação, representando um total de 761 trabalhos acadêmicos defendidos 

até o ano de 2016. No entanto, dentre os estudos, identifica-se que poucos possuem 

problematizações no campo da construção curricular para a formação dos professores, 

destacando-se somente três trabalhos que utilizaram percursos epistemológicos que se 

aproximam com esta pesquisa de mestrado.  

Kelly da Silva (2011), em seu trabalho de mestrado, traça também uma análise sobre o 

currículo e o gênero no curso de formação de professores. Seu objeto de pesquisa é dado através 

de uma investigação sobre as identidades de gênero que são produzidas pelo currículo nos 

cursos de Pedagogia em três instituições federais do estado de Minas Gerais. Em seu processo 

de entrevista, Kelly da Silva (2011) foi em busca dos coordenadores de curso das faculdades 

pesquisadas, diferenciando-se deste estudo. Sandra Gouretti Unbehaum (UNBEHAUM, 2014) 

parte da tese semelhante a este objeto de pesquisa – sobre a importância da inserção da temática 

gênero na formação de docentes –, no entanto, identifica que ainda que tenha tido uma crescente 

e constante inserção da referida temática nos cursos de graduação, não há um crescimento de 

estudos e nem investimentos no campo de estudos de gênero na educação. 

Por fim, Edérson da Cruz (2015), investiga como as questões referentes a gênero 

acabam atravessando os currículos universitários de dois cursos – Pedagogia e Letras – da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), realizando um estudo comparativo entre 

ambos. Contudo, Edérson além da pesquisa documental e construção de um grupo focal com 

professoras universitárias, focaliza seu argumento a partir da análise do discurso deste grupo, e 

busca entender como gênero atua como forma de organização e orientação dos currículos desta 

instituição. 
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Sabemos que as questões que se referem a gênero atuam em diferentes classes, cores e 

idades. Por isso, esta pesquisa buscará conversar, através das teorias envoltas nos estudos de 

gênero e currículo, como a formação de professores abrange tais questões, destacando a 

importância da Pedagogia mais voltada para o feminismo, principalmente no processo de 

formação do empoderamento e autonomia das mulheres. Por isso, este trabalho justifica-se a 

partir de uma análise e aprofundamento dos processos formativos dirigidos às mulheres, em 

especial as alunas do curso de Pedagogia, tendo em vista que elas desempenham papel 

importante no processo de ensino-aprendizagem. 

Com o objetivo de contribuir para a reflexão, este estudo de mestrado se propõe a fazer 

uma pesquisa comparativa entre os cursos de Pedagogia de duas importantes universidades do 

estado do Rio de Janeiro – a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) em seus respectivos campi1. Totalizando seis Instituições de Ensino 

Superior (IES). 

Sob essa perspectiva, para o desenvolvimento deste trabalho de investigação, além da 

pesquisa bibliográfica fundamentada no referencial teórico, vim analisando alguns documentos 

das instituições pesquisadas – matrizes curriculares, ementas e programas dos cursos e 

disciplinas –, identificando quais disciplinas tem em suas ementas a temática pré-determinada 

e os professores e professoras que estão ministrando essas aulas2. A partir desta identificação, 

realizei entrevistas semiestruturadas, com o intuito de identificar como a temática tem sido 

trabalhada com as turmas, de forma direta ou indireta e como os docentes entendem que gênero 

se constitui no âmbito das disciplinas lecionadas e/ou no campo do currículo.  

O processo deste trabalho científico está dividido em três etapas primordiais: a fase 

exploratória, a fase de campo e o tratamento e análise do material (MINAYO, 2001). Na fase 

exploratória, delimitei e defini a pesquisa quanto ao desenvolvimento teórico e metodológico 

que fundamentaria minhas escolhas. A segunda fase, que é a fase de campo, consistiu no diálogo 

entre meus achados da fase exploratória com a construção teórica empírica do meu objeto de 

pesquisa. A terceira e última fase consistiu no tratamento e análise do material, que para Minayo 

(2001, p. 26) “diz respeito a todo o conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, 

                                                           
1 A escolha por tais instituições foi dada de forma natural, já que as duas fazem parte da minha trajetória 

educacional. A UERJ, não somente pelo lado afetivo e no meu entendimento, como ponto de partida de pesquisa, 

uma vez que durante quatro anos e meio passei por entre seus corredores e salas de aula e sempre pensei sobre 

como devemos olhar para nós mesmos e buscarmos pontos de mensuração. A UFF, além do vínculo 

acadêmico/instituição, foi escolhida com carinho para esta pesquisa por fazer parte da minha trajetória. E, também 

por ter uma importante e tradicional história no campo da educacional. Então, por que não as comparar? 
2 No entanto, é importante salientar que sabemos que há um certo distanciamento entre o ementário “oficial”, não 

somente na atualidade dos documentos quanto na sua legitimidade representativa no curso pesquisado. Por isso, 

podemos entender que este foi um movimento de aproximação exploratória de identificação. 
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interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto com leituras 

teóricas”. Para esta etapa, foi escolhido o método da análise de conteúdo, proposta por Laurence 

Bardin (2016). 

 Desta forma, o primeiro movimento de pesquisa foi ter acesso aos fluxogramas do curso 

de Pedagogia das instituições. Ambas as universidades disponibilizam suas matrizes 

curriculares em seus sites institucionais – tanto os mais recentes como os mais antigos. Com os 

currículos em mãos, utilizei as duas plataformas de acesso às disciplinas das universidades 

pesquisadas. Na UERJ, o sistema de gerenciamento de matérias da graduação é conhecido como 

“Aluno Online3” e na UFF, “IdUFF4”. Como tenho acesso a ambas plataformas, através da 

minha matrícula de ex-aluna da UERJ e atual aluna da UFF, não houve grandes problemas para 

buscar as informações de pesquisa. O segundo movimento foi transpor o currículo que estava 

em mãos para um arquivo Excel (Software Microsoft Office) – anexo I – e buscar através dos 

ementários institucionais a identificação das matérias que tinham como prerrogativa trabalhar 

com as questões referentes a gênero. Essa identificação foi dada através da busca de palavras-

chave, como: “feminino/a”, “gênero” e “diversidade”. Neste último descritor, com um especial 

cuidado para que as questões de inclusão voltadas para a educação especial não fossem também 

elencadas. 

Nestas planilhas-currículos foram elencadas as seguintes colunas: período, código, 

nome da matéria, objetivos e ementas das disciplinas. Foram incluídos também os docentes 

responsáveis e seus respectivos Currículos Lattes, e por fim, uma coluna que identificava quem 

estava alocado em disciplinas que tivessem como objeto questões de gênero. Em seguida, 

pesquisou-se através dos currículos disponibilizados pela plataforma da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) dos docentes, quem de fato trabalha 

com o tema de pesquisa aqui estudado – com especial atenção a publicações e grupos de 

pesquisa. Quando dentre as matérias de graduação não havia a possibilidade de identificação – 

através das ementas e/ou objetivos – sobre a possibilidade de a questão de gênero ser trabalhada, 

a escolha foi dada através dos currículos dos docentes. 

Em concomitância, obtivemos o acesso aos Projetos Políticos Pedagógicos 

Institucionais (PPPIs)5 das universidades pesquisadas. Ao nosso ver, esse movimento de 

investigação foi necessário para que soubéssemos como as IES se posicionavam – ou não – 

                                                           
3 Aluno online: www.alunoonline.uerj.br. Acesso em: 18 jan. 2018. 
4 Sistema Acadêmico da Graduação (IdUFF): https://inscricao.id.uff.br/. Acesso em: 18 jan. 2018. 
5 Nesta pesquisa, entendemos que tal nomenclatura abarcará os diferentes nomes dados aos documentos 

institucionais recebidos, são eles: Projeto Político Institucional (PPI) e Projeto Político Pedagógico (PPP). 
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perante tais questões. O descritor central utilizado na busca foi o termo “gênero”; no entanto, 

com abertura para outros termos, como “mulher/es” e, “feminino/a”. Posteriormente, 

compilamos estes achados em fichas-resumo, para que pudessem ser agregadas a este conteúdo 

investigativo. Estes processos podem ser observados em seguida. 

 

Figura 1 – Fluxo de trabalho 

Fonte: UERJ (2018) e UFF (2018)6. 

 

A fim de responder sobre o objeto de trabalho deste estudo, foram entrevistados sete 

docentes – dois da mesma instituição – que tem seus estudos voltados para os estudos de gênero, 

em diferentes campos de estudo, como: currículo, formação de professores, história da 

educação e antropologia da educação.  As entrevistas buscaram contextualizar, através das 

narrativas, como foram as trajetórias e experiências que levaram aos professores formadores a 

escolherem o campo dos estudos de gênero. O exercício de pesquisa foi traçar um paralelo sobre 

como eles transmitem seus conhecimentos para os graduandos, ainda que não possuam matérias 

                                                           
6 A Figura 1 mostra o fluxo de trabalho com base nas pesquisas nos seguintes web sites:  

UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica. 

Fluxogramas. Disponível em: <http://www.dep.uerj.br/paginas_internas/fluxogramas.html>. Acesso em: 13 out. 

2018.  

UFF, Universidade Federal Fluminense. Consulta de Matriz Curricular. Disponível em: 
<https://app.uff.br/iduff/consultaMatrizCurricular.uff.>. Acesso em: 13 out. 2018  
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que estejam ligadas diretamente a tal questão e como eles entendem que os estudos de gênero 

deveriam estar dispostos no currículo de formação.  

 Esta dissertação está disposta em três capítulos. 

O primeiro capítulo visa trazer ao leitor através de uma perspectiva histórico-conceitual 

como currículo, gênero e universidade – eixos centrais deste estudo –, têm sido estruturados 

para a formação inicial dos futuros docentes. E de modo transversal, trabalhar o conceito de 

formação de professores. O segundo capítulo, intitulado: “O curso de Pedagogia: a construção 

histórica, diretrizes pedagógicas e curriculares das universidades investigadas”, buscará dar 

ao leitor um breve histórico sobre o curso pesquisado, com uma ênfase sobre o porquê das 

escolhas das universidades e dos seus respectivos campi. Abordará também o histórico 

institucional tanto da UERJ, da UFF e dos seus respectivos campi; não obstante, o capítulo 

também dará um panorama curricular vigente nas instituições investigadas, e como as questões 

de gênero estão presentes em seus documentos institucionais, os PPPIs. Por fim, o último 

capítulo, e que dará sentido a todo este objeto de estudo, traça uma narrativa a partir da análise 

dos projetos político-institucionais – realizados no capítulo anterior – dos cursos de graduação 

oferecidos pelas universidades estudadas, como também as análises das entrevistas realizadas 

ao longo da pesquisa de campo, buscando agregar a teoria apresentada ao longo dos capítulos 

anteriores com as falas dos docentes participantes desta investigação7. 

 Deste modo, o texto pretende não somente pensar sobre como as questões referentes a 

gênero se constituem nas relações sociais, mas também como elas emergem no campo 

educacional. Com essa finalidade e esta estrutura, este estudo se qualifica como um instrumento 

de reflexão sobre a importância de se introduzir questões de cunho social na formação de 

professores, as quais os afetam como indivíduos e como profissionais, escutando aqueles que 

trabalham diretamente na construção dos saberes das futuras pedagogas e pedagogos. 

  

                                                           
7 Ao longo de todo o processo de pesquisa – análise dos dados e das entrevistas – nomeamos os sujeitos 

pertencentes ao curso estudado de formas variadas: pedagoga, pedagogo, professor, professora, aluna, aluno, entre 

outros. A intenção é que possamos sair da perspectiva normativa de referência masculina como uma nomenclatura 

global, que abranja ambos os sexos. Por isso, em diversos momentos do texto, utilizamos nomenclaturas referidas 

ao sexo feminino e masculino, ou senão, com o sexo que tem majoritária participação no curso pesquisado, no 

caso o feminino. Tal escolha se dá por um principal motivo: se falamos de um curso conhecido historicamente 

pela massiva presença de mulheres – tanto na docência quanto no corpo discente – e o objeto central são os estudos 

de gênero, é importante dar o devido empoderamento ao curso e às mulheres que estão associadas de algum modo 

a este campo. 
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Capítulo 1 

(DES)IGUALDADE DA MULHER: BELA, RECATADA E DA UNIVERSIDADE 

 

“Nos últimos anos, a demanda pelo debate de sexualidade... ela é uma demanda 

pública, pelos retrocessos, pelos ataques! Pelos ataques à categoria de gênero - que é 

uma categoria de análises - e as pessoas criam a ideia de uma “ideologia de gênero”. 

Então, isso tudo tem mobilizado a gente a discutir isso em sala de aula.” (informação 

verbal)8 

Recortes da entrevista de P3.  

 

Quando refletimos sobre com as construções sociais que se referem a este objeto de 

pesquisa e a história do curso de Pedagogia, percebemos que ambos se aproximam e se tocam. 

E, por isso, as questões referentes a gênero e educação no país têm se demonstrado como ponto 

de debate primordial para entendermos o contexto da sociedade brasileira na qual estamos 

inseridos. Principalmente no que tange ao retrocesso que estamos vivenciando, demandado por 

uma forte pressão política de grupos conservadores presentes nas diferentes esferas da nossa 

sociedade9, que acabaram resultando em uma autocensura governamental – em todas as esferas: 

federal, estadual e municipal –, em campos que programas e políticas públicas vinham – ainda 

que a passos lentos – caminhando. Há uma espécie de preconceito militante de uma ala 

conservadora de nosso país, que prefere inibir quaisquer tipos de debate e fechar os olhos. 

Tendo isto em vista, o presente capítulo – como já mencionado na introdução –, 

examinará os conceitos que subsidiam este estudo que visa abordar a temática gênero na 

formação “dos” e, principalmente, “das” futuras profissionais da educação básica. Os conceitos 

teóricos utilizados ao longo das linhas subsequentes, se pautam em três áreas de estudo: gênero, 

como elemento norteador central, currículo e formação de professores em contexto 

universitário. Estes últimos aparecem de forma transversal, ao longo de todo o texto. A 

utilização destes conceitos foi entendida como primordial para problematizar o curso de 

Pedagogia – dominado por estudantes do sexo feminino. 

                                                           
8 Entrevista realizada com o docente P3 no estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2018. 
9 Para as questões de gênero, podemos datar o princípio do pesadelo alguns anos antes. Em novembro de 2010, o 

então Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro (PSL-RJ) se pronunciou contra o kit anti-homofobia, produzido 

pelo Ministério da Educação (MEC), no Congresso Nacional. A partir deste momento, a pauta conservadora 

ganhou ênfase e adesões. Dentre os principais retrocessos, estão as questões de gênero e sexualidade, que foram 

sendo retiradas sistematicamente dos documentos regulatórios educacionais – vide a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) do ensino básico que estava em discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE) - em 

discussão desde 2013, a BNCC foi aprovada e homologada cinco dias depois, em 20/12/2017. Em um tempo 

recorde, já que houve mudanças no texto em novembro de 2017, a expectativa era que a aprovação só ocorresse 

no ano subsequente – e os Planos de Educação, no âmbito Nacional, estaduais e municipais. Nas Eleições 

Presidenciais ocorridas em outubro de 2018, Jair Messias Bolsonaro e sua pauta ultraconservadora, levaram a 

maioria dos votos válidos dos brasileiros e brasileiras, correspondendo a 55,13%. Enquanto, seu oponente, o 

professor Fernando Haddad (PT-SP), contabilizou 44,87% dos votos válidos. Ainda assim, é importante salientar 

os expressivos percentuais de votos brancos (2,14%), nulos (7,43%) e abstenções (21,2%). 
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 As diferenças entre homens e mulheres podem ser vistas e sentidas de diversas formas, 

principalmente, dentro do campo subjetivo. Contudo, essa percepção não é dada de forma 

apenas subjetiva, ela é real. As diversas violências vividas por mulheres não ficam apenas no 

campo simbólico, elas são explícitas dentro de diversas esferas sociais. Cotidianamente, as 

mulheres têm cada vez mais ocupado lugares e espaços. No entanto, ainda há uma nítida 

diferença no tipo de trato dado dentro dos ambientes de trabalho ou até mesmo, nos tipos de 

violências que acabam sendo sofridas e – infelizmente – ligadas ao fato de ser mulher.  

 Se pensarmos historicamente sobre as transformações vividas em nossa sociedade, seria 

impossível não notar as significativas mudanças nas condições de vida das mulheres. Sabemos 

que a história, de modo geral, acaba sendo herdeira de um contexto político. No entanto, seria 

incorreto não afirmar que a história das mulheres, em especial, tem uma ligação intrínseca com 

a ação e a transformação social vivida nas últimas décadas.  

Para melhor entendermos a afirmativa supracitada, podemos destacar que até meados 

do século XIX, a mulher ainda era vista como uma propriedade do marido. Segundo Simone de 

Beauvoir (2016) essa visão de família patriarcal é construída a partir de uma visão de 

propriedade privada. Portanto, a mulher – burguesa – neste espaço é oprimida, não somente 

social como economicamente.  

O trabalho feminino, que antes era visto como igual, passa a ser desqualificado10; o que 

antes estava na mesma medida, passa a ser visto como insignificante, sendo um anexo 

irrelevante para dentro da propriedade privada familiar.11 É o surgimento da família patriarcal 

com base na propriedade privada, sendo estas as bases primordiais na estruturação e 

participação da vida pública do “chefe de família”, como demonstra Habermas (2014). O sujeito 

                                                           
10 Beauvoir (2016) bem nos aponta sobre este tipo de entendimento, mais especificamente citando Engels, em sua 

obra Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicada originalmente em 1884, com notas de Karl 

Marx, onde historiciza a constituição do que entendemos por família - desde a Pré-História, com a divisão dos 

trabalhos e técnicas até os tempos modernos. Segundo o autor, ainda existia certo tipo de igualdade entre os sexos, 

com o entendimento que o trabalho doméstico se equivaleria ao trabalho agrícola – as mulheres fabricavam tecidos, 

vasilhames e a jardinagem, participando de forma importante na vida econômica familiar. No entanto, com o 

advento do cobre e outros materiais, a produção agrícola sobe e, consequentemente, aumenta seus domínios de 

mercado. Os homens passam a buscar a força de trabalho braçal masculina, reduzindo outros homens à servidão. 

E assim, a propriedade privada aparece, o senhor proprietário de escravos e de terras; e, também proprietário da 

mulher, sua serva e dependente econômica. 
11 Em algumas sociedades o trabalho feminino continuaria sendo valorizado; no entanto,  herdamos a cultura 

ocidental do Norte – e tomamos como base esta história – e por isso, acabamos por invisibilizar tantas outras 

culturas, como as africanas ou orientais. Dessa forma, dependendo do local, a mulher não era vista como uma 

propriedade do marido, nem seu trabalho desvalorizado e desqualificado. Angela Davis (2016), em seu livro 

“Mulheres, raça e classe”, demonstra que ainda que vivessem em situações adversas e sub-humanas, as mulheres 

negras escravas eram iguais a seus companheiros no interior da comunidade escrava, tanto na forma de opressão 

praticada por seus senhores, quanto socialmente. Em muitos casos, as mulheres negras eram superiores a seus 

parceiros, constituindo-se na referência do núcleo familiar e convertendo as famílias em um arranjo matriarcal, 

repassando esta força a suas descendentes do sexo feminino.  
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– patriarca – participante da vida pública deve necessariamente ser o senhor da sua casa – 

mulher e escravos fazem parte da esfera privada do senhor. Portanto, a admissão na pólis – 

comum aos cidadãos livres – está estritamente ligada à posição e autonomia que o déspota 

possui na esfera da Oikós, ou seja, a esfera privada.12 

Tão somente recorrendo ao bom senso, presume-se que nenhum (a) estudioso (a) sério 

(a) consideraria igual o patriarcado reinante na Atenas clássica ou na Roma antiga ao 

que vige nas sociedades urbano-industriais do Ocidente. Mesmo tomando só o 

momento atual, o poder de fogo do patriarcado vigente entre os povos africanos e/ou 

muçulmanos é extremamente grande no que tange à subordinação das mulheres aos 

homens. Observam-se, por conseguinte, diferenças de grau no domínio exercido por 

homens sobre mulheres. A natureza do fenômeno, entretanto, é a mesma. Apresenta 

a legitimidade que lhe atribui sua naturalização. (SAFFIOTI, 2004, p. 101) 

 

Assim, o conceito de família poderia ser entendido como uma instituição cuja função 

seria de reprodução e socialização. Portanto, sua função, seria a organização da divisão dos 

papéis entre mulheres e homens, na qual, como defende Simone de Beauvoir (2016), a mulher 

estaria subjugada à reprodução e produção doméstica. Para contestar tal construção conceitual, 

as autoras feministas buscaram elaborar outra visão, ressignificando o termo família. De acordo 

com o Dicionário Crítico do Feminismo (2009), o entendimento sobre família, trabalhado a 

partir desta crítica sociológica feminista, não conduziu a uma nova definição em si, mas levou 

a uma contestação de um modelo único e estático de família. Para elas, o entendimento de 

família, construído ao longo das décadas, pode ser facilmente entendido e desmascarado, pois  

A contribuição das mulheres para a produção econômica e presença no mercado de 

trabalho constituem precisamente desvios em relação à norma da repartição entre o 

papel “instrumental” masculino do pai, provedor da renda da família e encarregado 

das relações desta com a sociedade, e o papel “expressivo” feminino da esposa-mãe 

que se consagra à vida doméstica e aos cuidados das pessoas, exercendo sua função 

afetiva no âmbito da família. (APFELBAUM, 2009, p. 97) 

 

Portanto, a família patriarcal, se constituiria pela família conjugal heteronormativa, isto 

é: dois cônjuges (um homem e uma mulher) e seus filhos estabeleceriam a única família 

possível, verdadeira e socialmente aceita. Qualquer outro tipo de modelo seria entendido como 

um desvio, como ainda hoje é visto.  

Para uma elucidação mais próxima ao nosso cotidiano, até o ano de 2005 existia um 

dispositivo legal no código penal brasileiro, a Lei 11.106/05 que determinava que, em caso de 

violência – seja ela sexual, física, entre tantas outras – se a vítima casasse com seu agressor ou 

com qualquer outro homem, a punição pelo crime de violência deixaria de existir. Isto é, a 

punição não seria necessária, já que, para a referida Lei, a reparação pelo crime seria dada pelo 

casamento. Entendia-se, assim que o ato matrimonial limpava a honra perdida da vítima – 

                                                           
12 O autor se refere à Grécia antiga, que conversa diretamente com a primazia do conceito de família e poder 

patriarcal do marido para com a mulher e seus filhos. 



28 
 

manchada pelo crime – sendo esta então razão suficiente para o fim dos questionamentos 

judiciais acerca dos acontecimentos.  

Os estudos teóricos que embasaram essa pesquisa são uníssonos: devemos trazer para o 

debate e demarcar a importância dos estudos de gênero à sociedade brasileira. Este 

entendimento dos desafios que enfrentamos para uma garantia plena e ampla de direitos das 

mulheres no Brasil deve ser pautado em todos os setores – tanto governamentais quanto da 

sociedade civil.  No que tange ao campo da educação, uma particularidade vem mascarando 

essas diferenças. Segundo Carreira (2016), para vários órgãos nacionais e internacionais, essa 

“equidade de gênero” já foi resolvida, pois há um indicativo de aumento na escolaridade e maior 

desempenho de mulheres no campo educacional. Salientamos que nos documentos produzidos 

pelo Estado brasileiro, “gênero é abordado como sinônimo de ‘mulher’, e direito à educação, 

limitado às dimensões de acesso à escolarização e a desempenho na trajetória escolar” 

(CARREIRA, 2016, p. 27). No entanto, sabemos que somente a entrada ou acesso ao ensino 

não basta para justificarmos esta igualdade. 

Dilvo Ristoff (2006) destaca a trajetória feminina brasileira nos últimos séculos: de uma 

educação no lar e voltada para o mesmo, durante o período colonial, para uma presença tímida 

nas escolas públicas no século XIX, “depois, uma presença significativa na docência do ensino 

primário, seguida de uma presença hoje majoritária em todos os níveis de escolaridade, bem 

como de uma expressiva participação na docência da educação superior. ”  

A progressiva entrada de mulheres na docência gerou um processo de transformação: a 

feminização do magistério.  

Aos poucos crescem os argumentos a favor da instrução feminina, usualmente 

vinculando-a à educação dos filhos e filhas. Esta argumentação irá, direta ou 

indiretamente, afetar o caráter do magistério - inicialmente impondo a necessidade de 

professoras mulheres e, posteriormente, favorecendo a feminização da docência. Os 

discursos que se constituem pela construção da ordem e do progresso, pela 

modernização da sociedade, pela higienização da família e pela formação dos jovens 

cidadãos implicam a educação das mulheres - das mães. A esses discursos vão se 

juntar os da nascente Psicologia, acentuando que a privacidade familiar e o amor 

materno são indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional das crianças. 

(LOURO, 2014, p. 100) 

 

O expressivo crescimento da entrada de mulheres nos espaços acadêmicos veio 

demonstrando uma relativa “quebra de barreiras entre os sexos” e mascarando um certo tipo de 

igualdade de oportunidades para todos. No entanto, como bem demonstrou Carreira (2016), os 

desafios que concernem à problemática de gênero ainda são grandes dentro da educação 

brasileira. A autora cita seis grandes desafios, que estão intimamente interligados: 1) as 

desigualdades persistentes entre as brasileiras, na questão de raça/gênero/classe; 2) A situação 

de permanência, a evasão e pior desempenho dos jovens brasileiros, em especial, das jovens 
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negras; 3) A questão da manutenção de uma educação sexista e discriminatória no ambiente 

escolar; 4) uma concentração de mulheres em cursos e carreiras ditas femininas, gerando uma 

menor valorização profissional e de baixo reconhecimento social; 5) A baixa valorização dos 

profissionais da educação básica e, por fim, 6) o acesso desigual a uma educação infantil de 

qualidade. 

Corroborando com tais demarcações, o “Texto para Discussão” nº 2304/2017, 

produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada - IPEA demonstra que nós, mulheres, 

estamos em maioria nas matrículas de docência na educação básica. E mais, quando 

considerada a questão raça, percebe-se que na profissão, ainda há um predomínio de indivíduos 

de cor branca. Ainda na questão sexo/raça, no caso de indivíduos do sexo masculino, sabe-se 

que os negros têm uma escolaridade inferior quando comparada aos brancos e por isso, sabendo 

que “os professores devem ter uma escolaridade mínima equivalente ao ensino médio, com 

forte tendência a requerer o ensino superior e a pós-graduação, isso limita o acesso à carreira 

por parte dos negros no presente” (MATIJASCIC, 2017, p. 10). Como se pode corroborar 

através do gráfico 1, abaixo. 

 

 
Gráfico 1 - Distribuição da população brasileira de professores e demais ocupados segundo sexo e 

raça - (2015) 
Fonte: IPEA/2017. 

 

A partir do gráfico acima, percebe-se que as mulheres brancas estão em maioria na 

regência das salas de aula do ensino básico, correspondendo a um total de 47,2% de docentes. 

As professoras negras somam 35,9%. Quando confrontadas com as outras profissões, 

percebemos que as mulheres – tanto brancas, quanto negras – estão em grande maioria no 
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magistério. Diferente dos homens, que se alocam preferencialmente em outras profissões, 

coincidindo diretamente com a afirmativa que educação é uma profissão feminina. 

 O progressivo processo de formação professoral acaba também atuando dentro do 

espaço acadêmico. A universidade, como espaço de centralização do saber científico, se 

caracteriza como instituição masculina, destinando-se a uma produção de valores e de 

legitimação perante a sociedade. Segundo a Sinopse da Educação Superior (2017) referente ao 

número total de docentes (em exercício e afastados) no âmbito total das Instituições de Ensino 

Superior (IES) no ano de 2016, havia 397.611 profissionais, dentre estes 216.484 professores e 

181.127 professoras. No âmbito exclusivamente universitário permanece a diferença: de 

215.553 docentes, 115.714 são do sexo masculino e 99.839 do sexo feminino. Nas Instituições 

Públicas Federais, do total de 145.610 docentes, 77.949 professores homens lecionam. Em 

contrapartida, 67.661 mulheres estão no campo da docência universitária. (INEP, 2017a) Nas 

duas instituições aqui estudadas, podemos demarcar que esta diferença persiste, considerando-

se não só aspectos quantitativos, mas também qualitativos, no caso, relações de poder. A UFF, 

por exemplo, não teve em sua história nenhuma mulher como reitora – dos 18 gestores no total. 

Em contrapartida, a UERJ teve como Reitora a professora Nilcéa Freire, cuja gestão ocorreu de 

2000 a 2004, sendo esta a primeira e única, entre 19 reitores uerjianos.  

 Tais números reafirmam que o campo universitário está envolto por um campo de 

disputas para além do campo do conhecimento. Portanto, estas diferenças marcadas pela ordem 

patriarcal de gênero em que estamos inseridos, acabam por se manifestar de diferentes formas, 

como já vimos nas questões que se referem à violência – nas mais diversas roupagens – como 

nas oportunidades desiguais no mercado de trabalho. Estas disparidades também implicam no 

campo da pesquisa e publicações científicas. Um estudo recente publicado pela Editora Elsevier 

(2017), denominado “Gender in the Global Research Landscape: Analysis of research 

performance through a gender lens across 20 years, 12 geographies, and 27 subject áreas13”, 

demonstra que têm havido um crescimento na participação de mulheres em publicações de 

cunho acadêmico-científico. Entre os países selecionados, estão nações desenvolvidas e em 

desenvolvimento, como Estadas Unidos e Brasil. Segundo a pesquisa, percebe-se que as 

mulheres estão mais envolvidas nas ciências humanas e nas ciências biológicas. No entanto, 

aparecem de forma muito tímida nas ciências exatas. 

 De acordo com tal estudo, entre os anos de 2011 a 2015, Brasil e Portugal se destacam 

com o maior número de pesquisadoras (49%) entre os 12 países elencados para estudo. No 

                                                           
13 Gênero no cenário global da pesquisa: análise do desempenho da pesquisa por meio de lentes de gênero ao 

longo de 20 anos, 12 regiões geográficas e 27 áreas temáticas. 
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entanto, quando observamos mais a fundo, percebemos que em realidade, a disparidade entre 

pesquisadoras e pesquisadores está longe de acabar. Ainda que tenhamos um número 

expressivo de pesquisadoras nas áreas de pesquisa e publicação, as pesquisadoras tiveram um 

menor volume de materiais publicados comparados a homens das mesmas áreas de pesquisa. E 

a disparidade também está presente nas colaborações e mobilidades internacionais: ainda 

segundo o estudo supracitado,  

A UNESCO relata que há um equilíbrio próximo de gênero entre pesquisadores no 

nível de pós-graduação: em 2013, as mulheres fizeram entre 44% e 54% dos 

diplomados para todos países comparados, exceto o Japão, onde 33% dos diplomados 

eram mulheres. O relatório She Figures (2015) descreveu um equilíbrio de gênero 

semelhante na União Europeia em 2012, relatando que entre 40% e 60% dos 

doutorados eram mulheres. No entanto, também é amplamente reconhecido que além 

do nível de pós-graduação, as mulheres deixam o caminho acadêmico em diferentes 

fases e por várias razões. (ELSEVIER RESEARCH INTELLIGENCE, 2017, p. 17) 

 

Em consonância com a disparidade denunciada por este estudo, Garcia e Duarte (2017), 

no editorial da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, demarcam que  

No Brasil, as mulheres são maioria na pós-graduação. Dados da Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoal de Nível Superior (Capes) revelam que, em 2015, 55% 

do total de matriculados e titulados em cursos de mestrado e doutorado eram mulheres. 

Segundo estatísticas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), no mesmo ano, foi atingida a igualdade entre sexos na 

distribuição de bolsas de pesquisa no Brasil, com 50% delas concedidas a mulheres e 

a mesma proporção a homens. Contudo, a distribuição de bolsas de produtividade em 

pesquisa permanece bastante desigual. No mesmo ano, as mulheres receberam 

somente 35,5% do total de bolsas de produtividade e 24,6% daquelas de nível 1A. 

Esse fenômeno, observado globalmente, é denominado “telhado de vidro”, e remete 

à existência de uma barreira à ascensão das mulheres na carreira acadêmica, bem 

como à invisibilidade das mulheres no meio. (GARCIA; DUARTE, 2017, p. 431) 

 

Desta forma, podemos entender que por mais que venha crescendo o número de 

mulheres nos espaços científico-acadêmicos, ainda há diversos tipos de atribuições ligados ao 

estereótipo de gênero.  Entende-se que há carreiras e saberes ligados propriamente ou ao 

masculino ou ao feminino – como já mencionado anteriormente. Ao refletirmos sobre essa 

disputa, não podemos deixar de perceber que as mulheres não entram neste campo em pé de 

igualdade. Pelo contrário, ainda hoje a academia é dominada por homens. Nas Ciências 

Humanas, campo em que temos um grande contingente feminino, os “grandes pensadores” 

ainda continuam sendo homens. As teorias utilizadas continuam sendo de teóricos do sexo 

masculino. Por isso, a presença feminina no ensino superior não garante igualdade neste meio. 

Examinemos, em seguida, a situação específica da educação para as mulheres, 

relacionadamente a aspectos sociais e econômicos. 
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 1.1. Os processos formativos femininos 

  

 

Na realidade, podemos entender que esse lento e progressivo processo de entrada de 

mulheres no campo educacional foi “incentivado” também pelo crescimento do sistema 

capitalista, que parte de um pressuposto organizacional econômico, mas também atinge as bases 

políticas, sociais e ideológicas. Desta forma houve a consolidação das opressões e naturalização 

de preconceitos em nossa sociedade, sendo estas fundamentais para a sustentação da estrutura 

já existente, baseada na exploração social. Logo, para que haja aumento dos ganhos, o sistema 

precisa – consequentemente – aumentar sua capacidade de abrangência e exploração. No caso 

feminino, inicialmente, foi atendida essa demanda, por meio de um ideal de inferioridade e de 

uma habilidade “natural” para a execução de tarefas domésticas, de cuidado e de servidão.  

Desta forma, historicamente falando, sabe-se que muitos processos formativos e 

educacionais foram voltados para os homens, privilegiando-os e reforçando as práticas da 

sociedade patriarcal14 em que estamos inseridos. Segundo Simone de Beauvoir (2016, p. 152) 

“no século XVIII, a liberdade e a independência da mulher aumentam ainda. Os costumes em 

princípio permanecem severos: a jovem recebe apenas uma educação sumária [...]”. Isto é, as 

mulheres foram conquistando novos espaços, aos poucos, e dentre estes, os espaços 

acadêmicos. 

De acordo com Carlos Bauer (2001, p. 15), 

Em meados do século XVI, devido a uma grave crise econômica, a mulher [burguesa] 

foi banida do mundo do trabalho e reclusa ao lar. A subordinação feminina era quase 

total. Elas foram excluídas de atividades que desde tempos remotos realizavam, como 

por exemplo, a enfermagem. As universidades, instituições criadas no século XIII, 

também foram proibidas às mulheres. 

 

A Revolução Industrial – paradoxalmente – é que propicia à mulher um rompimento 

das amarras antes dispostas dentro da esfera privada. Com as fábricas, as mulheres passam a 

trabalhar e assim, começaram seu processo de emancipação. No entanto, essa entrada no 

mercado de trabalho fabril não foi dada de forma igualitária: as mulheres – e crianças – 

recebiam uma quantia menor pelo mesmo tempo de trabalho exercido pelos homens. 

O caso da sociedade brasileira traz algumas especificidades. Saffioti (2013) aponta que 

no nosso caso, com uma economia baseada na exploração predatória, visando essencialmente 

                                                           
14 O conceito de patriarcado pode ser entendido como uma organização social em que a autoridade/poder está 

vinculada diretamente a indivíduos do sexo masculino. Isto é, no sistema patriarcal homens exercem algum tipo 
de dominação perante as mulheres, apoderando-se por meios pacíficos ou violentos da força produtiva e de 

reprodução de pessoas do sexo feminino.  
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o lucro, a instrução escolar/acadêmica não era percebida como um real ganho. A caminhada 

educacional somente ganhou este sentido com a crescente instrução via catequese dos filhos 

dos colonos e dos índios, pelos jesuítas. Esta ação educativa resultou na criação das escolas de 

primeiras letras, na fundação de colégios e até sua expulsão do Brasil, numa vasta rede de 

ensino. Nas palavras da autora, a “Ordem de Santo Inácio só esbarrava com a autoridade do 

senhor, que na família patriarcal, dominava a mulher e os filhos” (SAFFIOTI, 2013, p. 267).  

No entanto, enquanto única força capaz de contrapor o poder que o patriarca tinha sob 

sua família, os jesuítas acabaram por sancionar positivamente o regime, isto é, os meninos eram 

doutrinados nas escolas e as meninas, nas igrejas e capelas. Para os homens, a presença dos 

jesuítas agregou uma força social positiva, já que os cidadãos livres começaram a se instruir e, 

consequentemente, passaram a constituir uma parcela letrada da sociedade colonial brasileira. 

Para as mulheres, esta presença foi um tanto negativa, pois o refúgio na religião não ofereceu 

nenhum estímulo à libertação. Pelo contrário, as instituições religiosas reforçaram a posição de 

subserviência à igreja e ao marido. A tradição ibérica, que destinava as mulheres à inferioridade 

social e à ignorância, foi incorporada facilmente entre os patriarcas da colônia brasileira. E 

gerou uma profunda segregação sexual, pesando profundamente na “formação da personalidade 

feminina, fazendo da mulher um ser sedentário, submisso, religioso, de restrita participação 

cultural15” (SAFFIOTI, 2013, p. 267). 

Assim, a entrada da mulher às vias educacionais não foi dada de início pelo ensino 

formal. Em realidade, somente com a vinda da corte portuguesa para o Brasil foi que as 

mulheres puderam vivenciar o surgimento de algumas oportunidades de instrução laica 

feminina, mesmo assim voltada à educação doméstica – em consonância com o traço cultural 

destacado acima. As aulas eram voltadas para aprendizagem de bordado e costura. As mulheres 

com maior poder aquisitivo eram instruídas em outras línguas, como o francês. Aulas de 

etiqueta também faziam parte do “conteúdo programático” da educação feminina. Os homens, 

em contraposição, através do ensino formal, não somente frequentavam as escolas, mas também 

chegavam às instituições de ensino superior para que se tornassem advogados, médicos e 

engenheiros.16  

                                                           
15 “Em São Paulo do século XVII, apenas duas mulheres sabiam assinar o nome: uma holandesa, única mulher 

´ilustrada´ da primeira metade do século; e outra brasileira, educada na Bahia e a primeira a assinar documento 

nas terras de Piratininga, em 1699. ” (SAFFIOTI, 2013, p. 270). Tal passagem ilustra e corrobora como, de fato, a 

vida das mulheres no Brasil-colônia era cerceada e, como consequência gerava um risco à própria estabilidade 

financeira e social das mesmas. 
16 É importante ressaltar que o ensino superior brasileiro, em uma primeira instância, possuía as graduações de 

Direito, Medicina e Engenharia. Ainda hoje, estes cursos possuem um alto prestígio social. 
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Louro (2014) acrescenta que se esperava uma dedicação intensa e prolongada no 

treinamento das habilidades manuais das mulheres, produzindo alunas “prendadas” que, ao 

empunhar agulhas e/ou pincéis, executassem complexos e delicados trabalhos manuais. 

De acordo com Saffioti (2013), os novos moldes para a instrução feminina estiveram 

presentes na Constituição de 1823. No entanto, as tendências “progressistas” de tal documento, 

resultaram no desmanche da Assembleia e, consequentemente, a Constituição lavrada em 1824 

retira as especificidades17 propostas para o sexo feminino no que tange à educação, e menciona 

de forma generalizada a necessidade de se estabelecer uma instituição primária voltada para 

todos os cidadãos, sem distinção. Quanto aos colégios e universidades, só houve menção ao 

tipo de ensinamento, que seriam “elementos da ciência e belas-artes” (SAFFIOTI, 2013, p. 

273). O projeto de lei, assinado em 1826, que organiza o ensino público primário do Império 

estabeleceu alguns pontos, dentre eles: 

Haverão [sic] escolas de primeiras letras, que chamarão Pedagogias, em todas as 

cidades, vilas e lugarejos mais populosos do Império. (...) Serão nomeadas mestras de 

meninas e admitidas a exame, na forma já indicada, para as cidades, vilas e lugarejos 

mais populosos, em que o presidente da província, em conselho, julgar necessário este 

estabelecimento, aquelas senhoras que por sua honestidade, prudência e 

conhecimentos se mostrarem dignas de tal ensino, compreendendo também o de coser 

e bordar (ANAIS DO CONGRESSO BRASILEIRO18 1826 apud SAFFIOTI, 2013, 

p. 273-274). 

 

 Este movimento educacional feminino se fazia necessário dentro do contexto social 

brasileiro. No entanto, não poderia se desvincular da real atribuição feminina, isto é: a 

maternidade. Afinal, as mães são as primeiras a passarem educação aos filhos, portanto, como 

o fariam sem o mínimo de instrução? Por isso, ainda que sejam progressivamente incluídas nas 

salas de aula, como docentes e discentes, ainda havia outras amarras a serem desfeitas. Em 

outubro de 182719, ainda persistiam algumas diferenças nos currículos das escolas primárias. 

Às mulheres não caberia o ensino e a aprendizagem de geometria, e no caso, nas escolas de 

meninas, a aritmética ficava restringida às quatro operações. Isto é, essas diferenciações já 

demonstravam a visão patriarcal dos papéis sociais das mulheres e produzia efeitos sobre a 

remuneração, pois ainda que pela lei houvesse igualdade de salários entre mestres e mestras, o 

                                                           
17A proposta do documento, aos olhos do deputado Maciel da Costa, deveria apresentar um tratado “de educação 

física, moral e intelectual para a mocidade” (SAFFIOTI, 2013, p. 273), sem distinções entre homens e mulheres, 

ou para melhor explicitar sua ideia, não deveria haver diferenças entre indivíduos do sexo masculino e indivíduos 

“de um outro sexo” (SAFFIOTI, ibid.) - que seriam as jovens do sexo feminino. 
18 Anais do Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, sessões de 1826 a 1834. Tipografia do Imperial 

Instituto Artístico, Rio de Janeiro, sessão de 16 de junho de 1826. 
19 A Lei de 05 de outubro de 1827, pode ser considerada uma primeira lei voltada para a educação nacional. A 

referida lei sanciona a criação “de escolas de primeiras letras, em todas as cidades, villas e logares [sic] mais 

populosos do Império” Cf. BRASIL, 1827. 
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ensino de geometria era um divisor entre os dois níveis de regente. Portanto, as mestras 

acabavam ficando com o salário mais baixo (SAFFIOTI, 2013). 

 Se para as instituições de ensino primário masculinas havia problemas, podemos 

imaginar o quão dificultoso seria a realidade nas escolas primárias femininas20... É importante 

salientar que esta primeira legislação pode ser colocada como um marco do mínimo de 

escolarização pensada para a parcela do corpo estudantil feminino. Não obstante, seria esta lei 

que discriminaria os sexos, já que ainda que colocasse em suas linhas a concessão da entrada 

de mulheres ao ensino formal, esta formação só seria dada dentro das escolas de primeiro grau, 

ou seja, nas Pedagogias, conservando os níveis mais altos de ensino aos homens. 

No campo educacional universitário, os Estados Unidos foram o primeiro país a abrigar 

em salas de aula universitárias discentes do sexo feminino. Mais especificamente, em 1837, foi 

criada a primeira universidade feminina no país, conhecida como Women’s College21. No 

entanto, a entrada “mais expressiva” ocorre mais para o final do século XX – inclusive na 

Europa. No Brasil, as primeiras mulheres adentraram ao ensino superior no final do século XIX, 

e mesmo assim, com anuência do então imperador do Brasil, D. Pedro II. 

A mulher brasileira no século XX passa a conquistar mais espaço na educação e na 

sociedade. Ainda assim, relacionada socialmente ao papel “central” de mãe, cuidadora, com 

aspectos evidentes de subserviência. Ainda que tivessem uma visão mais “progressista” para a 

construção do país, as mulheres ainda sofriam com opressões impostas pelos “idealizadores” 

do novo Brasil. Como bem demonstra Almeida (2013, p. 189), as mulheres eram as “guardiãs 

da virtude e para o desempenho de seu papel social deveriam ser educadas dentro dos patamares 

almejados pelas esferas sociais do período”. Portanto, a escalada feminina a outros patamares 

                                                           
20 De acordo com Maria Isabel Moura Nascimento (201-?) a lei de 1827 estabelecia algumas regras para a educação 

do Império, entre elas: as atribuições dos presidentes da província, a formação dos professores e os temas que 

deveriam ser trabalhados dentro da sala de aula. No entanto, os relatórios do Ministro do Império Lino Coutinho, 

que esteve no cargo durante os anos de 1831 a 1836, denunciaram que o sistema educacional estava em mau estado. 

O ministro argumentava que ainda que o Estado tenha se esforçado para implementar e ampliar o sistema 

educacional brasileiro, sua precariedade era advinda da irresponsabilidade dos municípios pela   ineficiente 

administração e fiscalização, dos professores pelo desleixo e pelos alunos por não se comprometerem com a escola.  

“Admitia, no entanto, que houve abandono do poder público quanto ao provimento dos recursos materiais, como 

os edifícios públicos previstos pela lei, livros didáticos e outros itens. Também apontava o baixo salário dos 

professores; a excessiva complexidade dos conhecimentos exigidos pela lei e que dificultavam o provimento de 

professores; e a inadequação do método adotado em vista das condições particulares do país” (NASCIMENTO, 

201-?) 
21 É importante salientar: os colleges são Instituições de Ensino Superior com um porte menor, que podem ser 

públicos ou privados. Não seria errado afirmar que estas instituições podem se equivaler ao curso de tecnólogo no 

Brasil. 
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foi conseguida progressivamente, concomitantemente com a conquista de outros direitos, como 

o voto, a entrada no mercado de trabalho e maior entrada no ensino superior22.  

Desta forma, entre os séculos XX e XXI, o crescimento de mulheres no campo 

educacional pode ser percebido em todos os níveis de ensino, em especial no ensino médio. Na 

verdade, é neste nível escolar que as meninas se tornam quantitativamente superiores perante 

os meninos23. Um dos fatores seria o já conhecido histórico do atraso escolar masculino, gerado 

por diversos fatores - como abandono e/ou evasão decorrentes da necessidade de trabalhar, por 

exemplo.  

Isso reflete diretamente no crescimento na presença de mulheres no ensino superior, que 

por muitos anos ainda era considerado um privilégio masculino, inclusive quando pensamos 

sobre a história do nascimento das universidades no velho mundo – como já mencionado 

anteriormente. Mais recentemente este crescimento deve-se à implementação das políticas 

universitárias de inclusão e democratização do ensino, como a lei de cotas e Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), por exemplo24. 

Tais políticas acabaram incidindo na entrada expressiva de uma camada popular, tanto de 

homens quanto de mulheres. No entanto, não poderíamos deixar de salientar como estas 

iniciativas acabaram dando às mulheres – em especial das camadas populares e interioranas (no 

caso do REUNI) – uma nova oportunidade de entrada no ensino superior.  

Segundo o IBGE,  

os jovens do sexo masculino não seguem para o ensino superior na mesma proporção 

que os do sexo feminino. Em 2011, havia um contingente maior de mulheres entre os 

universitários de 18 a 24 anos de idade. Sua proporção supera em 14,1 pontos 

percentuais à dos homens, representando 57,1% do total de estudantes que frequentam 

o ensino superior nessa faixa etária (IBGE, 2014, p. 105). 

 

Lázaro e Montechiare (2014, p. 3) relatam que a presença majoritária feminina nos 

cursos de graduação espalhados pelas universidades do Brasil não mascou os desafios ainda 

postos, pois ainda que tenhamos em números uma “suposta equidade” entre homens e mulheres 

nos ambientes acadêmicos, sabemos que ainda permanece uma distinção perceptível nas 

                                                           
22 No século XX, podemos citar Bertha Lutz, como uma grande defensora dos direitos das mulheres. Sufragista e 

líder do movimento pela inclusão acadêmica feminina, fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino, em 1922, Bertha lutou ativamente pela inclusão acadêmica feminina, tanto no âmbito universitário, 

quanto nas instituições de ensino básico. Disponível em: < http://www.arquivonacional.gov.br/br/difusao/arquivo-

na-historia/908-mulheres-na-historia-bertha-lutz.html>. Acesso em: 25 mar. 2019. 
23 Segundo o relatório de “Estatísticas de gênero: uma análise dos resultados do censo demográfico 2010” 

produzido pelo IBGE, “do total de 4.895,7 milhões de adolescentes de 15 a 17 anos de idade que frequentavam o 

ensino médio, observa-se uma proporção maior de mulheres (54,7%), se comparada com a de homens (45,3%)” 

(IBGE, 2014, p. 100). 
24 Ressalto também que houve outros programas que permitiram o acesso ao ensino superior brasileiro, como o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a ampliação do FIES, que possibilitou aos estudantes a entrada 

nas IES privadas. 
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relações entre sexos no campo de trabalho, como um grande número de matrículas femininas 

em cursos de ciências humanas. 

E por isso, 

Os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros moldam, definitivamente, o 

significado atribuído às ocupações e às carreiras, pois é comum o entendimento de 

que há carreiras mais afeitas às mulheres e carreiras propriamente masculinas. Como 

consequência, o gênero também influencia no valor social atribuído às ocupações no 

mercado de trabalho e atua do mesmo modo na universidade, onde as mulheres, ainda 

que presentes em número crescente, não se distribuem de modo uniforme pelas 

diferentes “vocações”.  (BARRETO, 2014, p. 10) 

 

Um estudo realizado pela ONU Mulheres, intitulado “Perfil Social, Racial e de Gênero 

das 500 Maiores Empresas Brasileiras e suas Ações Afirmativas” demonstra, ainda, que há um 

tipo de “afunilamento hierárquico no corpo de funcionários, com menor inclusão de mulheres 

à medida que aumentam as atribuições de comando. Da supervisão à gerência, por exemplo, 

elas perdem 7,5 pontos percentuais; da gerência ao quadro executivo, mais 18 pontos” (2016, 

p. 17). 

 Diante de tais estudos, podemos afirmar que o sistema político, econômico e social no 

qual estamos inseridos, se alimenta do sistema patriarcal para ampliação dos meios de 

exploração. Colocando a mão de obra feminina barateada, quando comparada à masculina, há 

um aumento significativo na margem de lucro em cima da classe trabalhadora. Isto é, as 

mulheres,  

apesar de terem escolaridade média superior à dos homens – 8,4 anos de estudo e 8, 

respectivamente [...]. Mulheres com ensino médio completo ganham, em média, R$ 

1.338,00, 66% do que ganham os homens de igual escolaridade (R$ 2.023,00). Na 

faixa de ensino superior completo, mulheres ganham R$ 3.022,00 em média, apenas 

63% do que ganham homens com o mesmo nível educacional (R$ 4.812,00191). Não 

só há discriminação negativa contra negros e mulheres dentro das mesmas faixas 

educacionais, mas também com as mesmas profissões. Negros e mulheres estão 

concentrados em carreiras com menor remuneração, e tendem a ganhar menos que 

brancos e homens mesmo nestas carreiras. (OXFAM, 2017, p. 64) 

 

Finalmente, ainda que sejamos – aqui me incluo – a grande maioria nas salas de aula 

universitárias, sabemos que o machismo atua fortemente de outras formas no mercado de 

trabalho e científico, como na diferenciação dos salários entre homens e mulheres. Não 

obstante, é importante ressaltar que não podemos categorizar as mulheres em uma única 

definição, isto é, existem as mulheres da classe burguesa e da classe trabalhadora. As 

integrantes de ambas as “classes” sofrem opressão por serem do sexo feminino, mas a 

diferenciação no estrato social acaba interferindo na realidade da discriminação sentida por elas. 

O mesmo acontece quando pensamos no recorte de raça/cor, conforme pesquisa do IBGE sobre 

o tempo dedicado por mulheres e homens com os cuidados domésticos atesta:  
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No Brasil, em 2016, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas e/ou afazeres 

domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os homens (18,1 horas contra 10,5 

horas). Ao desagregar por região, verifica-se que a maior desigualdade na distribuição 

de horas dedicadas a estas atividades está na Região Nordeste, onde as mulheres 

dedicam cerca de 80% a mais de horas do que os homens, alcançando 19 horas 

semanais. O recorte por cor ou raça indica que as mulheres pretas ou pardas são as 

que mais se dedicam aos cuidados de pessoas e/ou aos afazeres domésticos, com o 

registro de 18,6 horas semanais em 2016. Observa-se que o indicador pouco varia para 

os homens quando se considera a cor ou raça ou região de residência. (IBGE, 2018, 

p. 3) 

 

Quando revisitamos a história do feminismo no Brasil e no mundo, percebemos que 

certas pautas ganharam mais força em determinados espaços e tiveram uma “alavanca” em 

meados dos anos de 1970, período em que os estudos de gênero e o movimento feminista 

discutiam os aspectos que atravessavam a opressão vivida pelas mulheres. Em especial, no caso 

das universidades, os caminhos das produções teóricas e do ativismo, em alguns momentos, 

entram em confluência com as pautas das diversas ações da militância feminista.  

Por isso, a busca pelo entendimento sobre como o espaço universitário contribui para a 

construção do identitário feminista e de como este processo - ainda que relativamente novo - 

também influencia na formação de sujeitos críticos e ativos, capazes de atuar diretamente na 

transformação de uma sociedade mais igualitária, em especial no que tange à equidade de 

gênero.  

Reis (2018) nos chama atenção para a utilização do conceito gênero, colocando como 

marco o texto da autora feminista Joan Scott, intitulado “Gênero: uma categoria útil para a 

análise histórica”, traduzido para português no início dos anos de 1990, pois é a partir dele que 

as questões feministas e de gênero adentram o meio acadêmico. A autora entende que há “a 

necessidade de compreender mulher e/ou gênero – ou ainda o “corpo sexuado” feminino – como 

categoria fundamental para a melhor compreensão dos processos históricos e da estruturação 

das relações sociais” (REIS, 2018, p. 29). Traz assim, à academia, a importância de tratar o 

conceito como uma categoria que necessita ser estudada, entendida.... Na verdade, um campo 

de pesquisa. 

Sabendo-se que as mulheres, por diversos fatores aqui já enumerados, estão (estamos) 

em maioria nos cursos universitários, entende-se que seja de suma importância que o currículo 

acadêmico tenha total abrangência sobre as temáticas que enfoquem em diversidade, equidade 

social e de gênero. Um dos primeiros pressupostos para a compreensão da importância da 

formação política no curso de Pedagogia é o reconhecimento que nossa reflexão e formação 

acadêmica devam ir além, buscando desvencilhar – tanto alunos, quanto professores – dos 

controles sociais em que estamos inseridos e propiciando a formação de sujeitos emancipados. 
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1.1.1. Feminismo e o acesso aos níveis educacionais mais elevados  

 

 

Há quase setenta anos, o meio intelectual se deparou com a célebre frase: “Ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher”. Escrita por Simone de Beauvoir, em 1949, em seu livro “O 

Segundo Sexo”, a expressão causou grande impacto. Mulheres de posições sociais distintas, 

estudiosas e militantes do movimento feminista passaram a legitimá-la como um ato de 

denúncia sobre como ser mulher no mundo não era algo natural e sim, um processo de 

construção normativo. Nossos gostos, comportamentos e preferências são dados através de 

normas culturalmente aceitas e perpetuadas, até mesmo através do campo educacional.   

Na referida obra, Beauvoir (2016) consegue magistralmente demonstrar através de 

argumentos muito bem fundamentados como nós mulheres, através de processos sociais e 

históricos fomos colocadas como um sexo “inferior” ou o “outro” perante o sexo masculino - 

dominante. Aliás, a autora alega que as próprias mulheres, através dos diferentes processos de 

submissão, acabam não compreendendo a necessidade de uma organização em que possam 

desafiar a naturalização dos papéis sociais.  

Se a mulher se enxerga como o inessencial que nunca retorna ao essencial é porque 

não opera, ela própria, esse retorno. Os proletários dizem “nós”. Os negros também. 

Apresentando-se como sujeitos, eles transformam em “outros” os burgueses, os 

brancos. As mulheres - salvo em certos congressos que permanecem manifestações 

abstratas - não dizem “nós”. Os homens dizem “as mulheres” e elas usam essas 

palavras para se designarem a si mesmas: mas não se põem autenticamente como 

Sujeito (BEAUVOIR, 2016, p. 15). 

 

A afirmação acima ainda é muito atual. Afinal, ainda que o movimento feminista esteja 

mais consistente, ainda há muita resistência no campo socialmente normativo. A “realidade 

feminina” imposta historicamente através dos diferentes campos – fisiológico, psicológico ou 

econômico – acaba se sobrepondo às lutas de resistência. A existência da feminilidade, do 

“eterno feminino”, está intimamente ligada à mulher e acaba nos prendendo a uma gama de 

características específicas, nos limitando. No fim das contas, ainda que tenhamos muitas 

conquistas em “nossos currículos sociais”, podemos ver o enorme antagonismo vivenciado por 

nós.      

Tendo em vista que a pauta feminista auxiliou para que as questões antes invisibilizadas 

fossem agora vistas como pontos importantes nos debates de âmbito social – e não 

exclusivamente neste aspecto –, as teorias feministas propiciaram um aprofundamento sobre 

como a dinâmica social era desigual, não somente na esfera econômica como no aspecto 

educacional. Inclusive, é a partir destas abordagens, tanto inicial, com Mary Wollstonecraft – 
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que publicou o livro “A Vindication of the Rights of Woman”, em 1792, considerado a obra 

fundadora da teoria feminista (FERES JÚNIOR; POGREBINSCHI, 2010, p. 99) – quanto as 

mais atuais, como a filósofa estadunidense Judith Butler25, que sofreu duros ataques de uma ala 

conservadora brasileira em sua última visita ao Brasil, proporcionam críticas e questionamentos 

em seus diversos aspectos. Neste sentido, faz-se necessário buscar através de estudos 

conceituais meios de fortalecer as pesquisas que se propõem a abordar as questões de gênero, 

como no caso deste trabalho de mestrado. 

Feres Júnior e Pogrebinschi (2010) afirmam que a partir dos anos 1960, a militância 

feminista teórica teve certo distanciamento da social, conferindo a esta última uma maior 

autonomia. Já que as acadêmicas vieram adentrando as universidades, as teorias feministas 

foram ganhando “mais espaço”. No Brasil, em especial, os estudos de gênero, tiveram uma 

força motriz intelectual expressiva, que culminou na disseminação de tais discussões no país.  

(...) o feminismo contou desde a sua origem com expressivo grupo de acadêmicas, a 

tal ponto que algumas versões de sua história consideram que o feminismo apareceu 

primeiro na academia e, só mais tarde, teria se disseminado entre mulheres com outras 

inserções sociais. As acadêmicas, por sua maior exposição a ideias que circulam 

internacionalmente, estavam numa posição privilegiada para receber, elaborar e 

disseminar as novas questões que o feminismo colocara já no final da década de 

sessenta nos países capitalistas avançados. Assim, quando o movimento de mulheres 

no Brasil adquire visibilidade, a partir de 1975, muitas das suas ativistas ou 

simpatizantes já estavam inseridas e trabalhavam nas universidades (HEILBORN; 

SORJ,26 1999, p. 186 apud BARRETO, 2014, p. 9). 

 

Assim, para melhor embasar seus estudos, as feministas a partir da caracterização do 

campo de estudo “gênero” – colocado em pauta mais precisamente por Joan Scott (1995), 

passaram então 

[...] a utilizar a palavra “gênero” mais seriamente, num sentindo mais literal, como 

uma maneira de referir a organização social da relação entre os sexos. A referência à 

gramática é ao mesmo tempo explicita e plena de possibilidades não examinadas (sic).  

Explícita, porque o uso gramatical envolve regras formais que resultam da atribuição 

do masculino ou do feminino; plena de possibilidades não-examinadas (sic), porque 

em muitas línguas indo-européias há uma terceira categoria – o sem sexo ou neutro. 

Na gramática, o gênero é compreendido como uma forma de classificar fenômenos, 

um sistema socialmente consensual de distinções e não uma descrição objetiva de 

traços inerentes. Além disso, as classificações sugerem uma relação que tornam 

possíveis distinções ou agrupamentos separados (SCOTT, 1995, p. 72 apud REIS, 

2018, p. 31). 

                                                           
25 Com a prerrogativa de lutar contra a “criadora” da ideologia de gênero, os militantes conservadores, realizaram 

manifestações em frente ao local do evento em que a filósofa estaria participando, em São Paulo, no Sesc Pompéia. 

No entanto, a visita de Judith Butler nada tinha a ver com os estudos feministas ou a teoria queer por ela formulada. 

Pelo contrário, ela participava de um seminário intitulado “Os fins da democracia”. A filósofa descreveu o episódio 

em um artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-escreve-sobre-o-fantasma-do-

genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml >. Acesso em: 25 out. 2018. 
26 HEILBORN, Maria Luiza; SORJ, Bila. Estudos de gênero no Brasil. In: MICELI, Sérgio (Org.). O que ler na 

ciência social brasileira (1970-1995). São Paulo: Sumaré, Anpocs/Capes, p. 183-221, 1999. 
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Devemos então entender que o conceito de gênero, aqui descrito pelas ideias de Joan 

Scott, serve como uma ferramenta de análise, no entanto, sem desprendimento de também ser 

uma ferramenta política. O “foco social” que passou a ser dirigido pelos estudos de gênero, não 

nega que há a diferença dos corpos biologicamente sexuados, Scott passa a enfatizar que as 

construções sociais e históricas foram produzidas através destas características biológicas, 

entendendo-as como relações desiguais entre os sujeitos.   

O conceito passa a ser usado, então, como um forte apelo relacional – já que é no 

âmbito das relações sociais que constroem os gêneros. Deste modo, ainda que os 

estudos continuem priorizando as análises sobre as mulheres, eles estarão agora, de 

forma muito mais explícita, referindo-se também aos homens. Busca-se 

intencionalmente, contextualizar o que se afirma ou se supõe sobre os gêneros, 

tentando evitar que as afirmações generalizadas a respeito da “Mulher” ou do 

“Homem”.  Na medida em que o conceito afirma o caráter social do feminino e do 

masculino, obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração as distintas 

sociedades e os distintos momentos históricos de que estão tratando. [...] O conceito 

passa a exigir que pense de modo plural, acentuando que os projetos e as 

representações sobre mulheres e homens são diversos (LOURO, 2014, p. 26-27). 

 

As teóricas e teóricos pós-estruturalistas27, mais especificamente as/os que se 

concentraram no campo educacional, obtiveram através dos seus questionamentos um impulso 

para uma emancipação de uma Pedagogia voltada para a criticidade, com uma fundamentação 

pressuposta a partir de algum retorno social, envoltos por um “núcleo subjetivo essencial e 

autêntico” (SILVA, T., 2016, p. 146). Como consequência, houve uma extensão no aspecto 

compreensivo a respeito dos processos de dominação arraigados em nossa sociedade. Mais 

especificamente, as feministas passaram a entender – e levantar uma bandeira – de uma 

necessidade de uma epistemologia feminista, que dentro do campo científico de pesquisa, se 

posiciona a partir de um interesse e comprometimento, de um dado lugar. Ela parte de um outro 

lado da moeda. Se a ciência e o campo científico foram pensados, embasados e transmitidos 

por homens, agora a Ciência feminista passa a fazer a leitura de através de vozes que antes 

foram silenciadas. O campo do conhecimento – como História, Letras e Ciências – dissemina, 

denuncia (e explica) “o processo de silenciamento a que as mulheres foram submetidas” 

(LOURO, 2014, p. 148). 

 Portanto, esse processo de entendimento – já abordado em outros momentos ao longo 

deste trabalho – também caracteriza a identidade social destas pesquisadoras. Hall (2015) 

aborda que o processo de evolução da identidade do sujeito é inerente à construção de uma 

identidade cultural na pós-modernidade. Por isso, o feminismo passa a apelar para as questões 

                                                           
27 É no campo de estudo pós-estruturalista que os estudos feministas se concentram. E será a partir dele, que 

tentarei estruturar minhas argumentações ao longo de todo o texto. 
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pertinentes às mulheres, tal qual a luta racial a negros, política sexual à comunidade LBTQ+ e 

assim por diante. O nascimento desta política de identidade passou a caracterizar a identidade 

de cada movimento.  

A concepção de identidade cultural e social desenvolvida pelas teoria pós-críticas nos 

tem permitido estender nossa concepção de política para muito além do seu sentido 

tradicional - focalizando nas atividades ao redor do Estado. A conhecida consigna “o 

pessoal também é político”, difundido pelo movimento feminista, é apenas um 

exemplo dessa produtiva tendência (HALL, 2015, p. 146). 

 

A partir da década de 1990, estudiosos brasileiros irão pensar não somente a escola, 

como também o sistema educacional através do gênero e da sexualidade. Neste sentido, 

notoriamente são as pesquisas de Guacira Lopes Louro, que contribuíram fundamentalmente 

para a área de estudos de gênero na educação. 

 Em sua obra “Gênero, sexualidade educação. Uma perspectiva pós-estruturalista” 

(2014), a autora busca mostrar a abrangência do universo das mulheres, desvinculando-o de seu 

papel doméstico socialmente naturalizado. E, não somente isso, para Louro (2014) o campo 

educacional produz, através de mecanismos diversos, a construção da diferença entre homens 

e mulheres enquanto corpo e mente, através de trabalhos dispostos por gênero.  

 Podemos corroborar que este tipo de diferenciação entre meninos e meninas ainda na 

escola e no âmbito social, implicam inclusive na escolha das profissões dos indivíduos. Afinal, 

quando pensamos na escola, qual gênero pensamos? A instituição escolar é feminina, a 

docência é um campo de atuação de mulheres, marcada pelo cuidado, educação e vigilância, 

atividades tipicamente femininas baseadas em uma relação familiar, em que o afeto e a 

confiança são pedagogicamente repassados para os estudantes no seu processo de formação. Às 

professoras cabe transmitir os conhecimentos científicos – produzidos historicamente por 

homens – que foram previamente pré-selecionados para integrarem as matrizes curriculares. 

Portanto, a escola é atravessada por gêneros (LOURO, 2014). 

Bourdieu (2014), ainda que não tenha trabalhado com o conceito de gênero 

propriamente dito, se soma ao debate acerca do tema aqui discutido, principalmente pelo fato 

do seu pensamento referente a masculino e feminino perpassar os mesmos trajetos propostos 

pelas autoras feministas. Em sua obra “Dominação Masculina”, o autor parte de uma 

perspectiva simbólica para explicar as relações entre homens e mulheres. Através do conceito 

de violência simbólica, Pierre Bourdieu compreende que o poder acaba se impondo e 

legitimando as significações dentro do âmbito social, de forma que as relações mascaradas de 

poder se sustentem através do nosso pensamento e da concepção de mundo. 

Assim, uma apreensão verdadeiramente relacional da relação de dominação entre 

homens e mulheres, tal como ela se estabelece em todos os espaços e subespaços 
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sociais, isto é, não só na família, mas também no universo escolar e no mundo do 

trabalho, no universo burocrático e no campo da mídia leva a deixar em espaços a 

imagem fantasiosa de um “eterno feminino” para fazer ver melhor a permanência da 

estrutura da relação de dominação entre homens e mulheres, que se mantém acima 

das diferenças substanciais de condição, ligadas aos momentos da história e às 

posições no espaço social. Esta constatação e constância trans-histórica da relação 

de dominação masculina, longe de produzir, como por vezes se finge temer, um efeito 

de des-historicização, e portanto de naturalização, obriga a reverter a problemática 

ordinária, fundamentada na constatação das mudanças mais visíveis na condição das 

mulheres: na realidade, isto obriga a colocar a questão, sempre ignorada, do trabalho 

histórico, sempre renovado, que se desenvolve para arrancar a dominação masculina 

da história e os mecanismos e as ações históricas que são responsáveis por sua 

aparente des-historicização e que toda a política de transformação histórica tem que 

conhecer sob pena de se ver fadada a impotência  (BOURDIEU, 2014, p. 142, grifos 

do autor). 

 

Para as questões referentes a gênero, esse tipo de abordagem levantada pelo autor 

denuncia as dicotomias e oposições presentes em nossa sociedade. Enfatizando que estes tipos 

de “princípios ocultos” naturalizados em nossas relações acabam levando à formação de 

esquemas de pensamentos impensados, isto é, acreditando ter liberdade em nossos 

pensamentos, não levamos em conta que este “livre-arbítrio” está intrinsecamente marcado por 

algum tipo de interesse e/ou preconceitos. Tanto que o sociólogo corrobora tal afirmativa nos 

dizendo que o grupo de dominados acaba tendo uma relação desigual perante o grupo 

dominante, sendo levado a aceitar certas pautas não necessariamente de forma consciente, mas 

sim através de uma submissão pré-reflexiva. 

Ao falar da dominação, Bourdieu se refere a estes mecanismos sociais disponibilizados 

para tracejar a reprodução social, não somente na perpetuação econômica, mas também no que 

se refere ao âmbito cultural. Na verdade, a teoria de dominação pode ser considerada um fio 

condutor de sua obra, e é a partir dela que muitos conceitos e noções são formulados – habitus 

e violência simbólica, por exemplo. Sendo assim, o conceito de violência simbólica acaba se 

aplicando em formas brandas de dominação, conseguindo uma fácil adesão perante os 

dominados, constituindo então um tipo de “sistema simbólico de dominação”. Esse tipo de 

poder simbólico, infiltrado e invisibilizado pelas relações pré-estabelecidas – através da arte, 

religião, economia, etc. – só pode existir em cumplicidade entre os que sofrem e os que exercem 

esse poder.  

Em específico, no caso da violência simbólica entre homens e mulheres, ambos sofrem 

com o sistema, no entanto o grupo dominado – as mulheres – são “manipuladas” por esse poder 

já colocado e reforçado pelo grupo dominante – homens –, que as limitam através desta forma 

incorporada da estrutura de dominação, naturalizando os laços simbólicos pré-existentes, que 

incidem diretamente sobre a própria questão do corpo feminino na sociedade, por exemplo.  
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A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por vezes 

para falar do que é normal natural, a ponto de ser inevitável: ele está presente, ao 

mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes 

são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos 

e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de 

pensamento e de ação. [...] Essa experiência apreende o mundo social e suas arbitrárias 

divisões, a começar pela divisão socialmente construída entre os sexos, como naturais, 

evidentes, e adquire, assim, todo o reconhecimento de legitimação. (BOURDIEU, 

2014, p. 22) 

 

Inclusive, dialogando com Bourdieu (2014), Louro (2014) demonstra que esta 

dicotomia da lógica binária, masculino-feminino, perpassa conceitos do autor, entre dominado-

dominante. A autora propõe um processo de desconstrução permanente, que possa 

problematizar essa via relacional única, demonstrando que a diferença sexual não deve ser 

pautada apenas no sexo biológico, mas também nos modos de compreensão do sistema cultural 

e social em que estamos inseridos. Em resumo, a questão biológica dos corpos seria por si só 

espaço de desigualdades entre os sexos, tratado pelo autor através da ideia de dominação 

masculina, e naturalizada socialmente pelos sujeitos. Essa noção remete aos estudos das 

feministas pós-estruturalistas, como os de Joan Scott e Judith Butler.  

 Nesta relação entre os fatores históricos e as relações de gênero, Scott (1995) e Butler 

(2010) buscaram demonstrar que ao se deparar com os estudos referentes a gênero, não se deve 

pensar somente na dualidade entre gênero e sexo biológico. Entendem que há uma relação 

inseparável entre o saber e o poder e, por isso, gênero estaria intrinsecamente ligado às relações 

de “autoridade”, sendo este, em seu entendimento, uma primeira forma de dar sentido às 

relações sociais.   

 Desta forma, as autoras concluem que gênero é uma percepção sobre as diferenças 

sexuais, hierarquizadas dentro de um modelo dualista. Ainda que não neguem as diferenças 

entre os corpos sexuados, as autoras se interessam sobre como são construídos os significados 

culturais para as diferenças aqui demarcadas, posicionando-as dentro das relações hierárquicas 

socialmente estabelecidas.  

 

 

1.2. O currículo como “desconstrução” dos percursos normativos  

 

 

Então, como poderíamos entender tal processo dentro das universidades brasileiras? Ao 

olharmos sobre como tem sido a formação inicial dos docentes dentro dos cursos de Pedagogia, 

percebemos que há uma complexidade inerente sobre como formar profissionais que estejam 
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voltados para o mundo do trabalho e também preparados para enfrentar a responsabilidade de 

formar outros cidadãos. Como podemos pensar em algum tipo de reforma nos cursos de 

Pedagogia que possam – além de todas as demandas profissionais – causar um impacto positivo 

no ensino básico? 

 Para vislumbramos uma universidade que de fato possa exercer uma efetiva função 

social, à luz de uma construção cidadã e ética – não deixando de lado a complexidade do 

conhecimento e preparação dos estudantes universitários para busca de uma sociedade justa e 

igualitária –, é de suma importância que suas matrizes curriculares sejam construídas para além 

de uma ótica linear e fragmentada, com disciplinas que não se esgotem em si mesmas ou com 

uma perspectiva utilitarista. Portanto, ao pensarmos na matriz curricular como um instrumento 

educacional na construção do conhecimento, devemos ter em mente que as teorias que o 

perpassam refletem acerca da correspondência entre “descobertas” e realidade, tornando, por 

conseguinte, um espelho representacional da sociedade (SILVA, T., 2016, p. 11). Então, como 

pensar o currículo como uma ferramenta de desconstrução dos conhecimentos já pré-dispostos? 

 Hoje entendemos currículo como um conjunto de matérias que percorrem um 

determinado curso. No entanto, ele pode ser entendido muito além deste olhar simplista.  Para 

Tomaz Tadeu Silva, ao refletirmos sobre o motivo de uma teoria do currículo, inicialmente 

deveríamos supor que existe um “lá fora”, que está esperando por ser descoberto e explicado. 

Isto é, o “currículo” pode ser entendido como a realidade e a teoria seria o reflexo desta 

realidade. Portanto, “o currículo seria um objeto que precede a teoria, a qual só entraria em cena 

para descobri-lo, descrevê-lo, explicá-lo” (SILVA, T., 2016, p. 11). E ainda que saibamos que 

estes percursos já colocados possam reafirmar as verdades postas e não propor algum tipo de 

nova perspectiva entendemos que o campo atual de formação precisa ir além, ele deve transpor 

ao discente uma formação que permeie o saber formal com o não-formal. 

 Arroyo (2013) conversa com esta perspectiva no campo educacional, pontuando que 

historicamente o campo do currículo acaba por centralizar as disputas políticas vigentes: da 

sociedade, do Estado e de suas referidas instituições, sem esquecer que as políticas e diretrizes 

no âmbito estatal acabam por incidir diretamente no currículo. As disputas que permeiam as 

políticas e diretrizes curriculares transpassam por esses estilos normatizantes ou optam por uma 

orientação mais atenta à diversidade, em que os novos saberes e novas culturas que foram 

produzidas pelos movimentos sociais, gerando uma flexibilização dos ordenamentos pré-

dispostos. Por isso, o papel das matrizes curriculares deve não somente normatizar o tipo de 

educação que será passada aos estudantes durante todo seu percurso acadêmico institucional, 

principalmente quando se entende que a “educação escolar é uma dimensão fundante da 
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cidadania, e tal princípio é indispensável para políticas que visam à participação de todos nos 

espaços sociais e políticos e, mesmo, para reinserção no mundo profissional” (CURY, 2002, p. 

246).  

Quando professores de ensino fundamental ou médio se deparam com um currículo 

“engessado” – talvez como o vivenciado ainda no período de sua formação universitária – que 

exige deles uma ordem tática e rígida a ser seguida, estes sujeitos adentram e reforçam suas 

formações disciplinarizadas. Portanto, este tipo de formação segmentada passa “a definir o que 

se espera da docência: que seja treinadora eficiente para a empregabilidade dos alunos. Seremos 

vistos no mesmo olhar com que são vistos os alunos populares: como mercadoria” (ARROYO, 

2013, p. 103).  

Tardif (2014) corrobora com tal perspectiva. De acordo com o autor, no que tange à 

formação profissional, os saberes – disciplinares e curriculares – não podem ser classificados 

como saber docente. Pois o corpo docente não é responsável pelas definições, nem das seleções 

dos saberes que serão transmitidos pelas universidades e escolas. Ele (ela), não controla 

diretamente, e nem mesmo indiretamente, o processo dos saberes sociais que serão definidos, 

selecionados e transformados em saberes escolares. Nesse sentido, 

os saberes disciplinares e curriculares que os professores transmitem situam-se numa 

posição de exterioridade em relação à prática docente: eles aparecem como produtos 

que já encontram consideravelmente determinados em sua forma e conteúdo, produtos 

oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de saberes sociais e incorporados 

à prática docente através das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdos a 

serem transmitidos. Nessa perspectiva, os professores poderiam ser comparados a 

técnicos e executores destinados à tarefa de transmissão de saberes. Seu saber 

específico estaria relacionado com os procedimentos pedagógicos de transmissão dos 

saberes escolares. Em resumo, seria um saber da pedagogia ou pedagógico (TARDIF, 

2014, p. 40-41) 

 

Portanto, podemos entender que o papel de formação universitária não é desligado de 

interesses de uma classe, pelo contrário, a educação e seus compromissos de formação estão 

ligados intrinsecamente a uma questão – também – política. Por isso, não seria errado afirmar 

que conteúdos que vão além de um percurso previamente estipulado, têm uma tendência a 

encontrarem dificuldades de inserção. 

Segundo Louro (2014, p. 68),  

Currículos, normas e procedimentos de ensino, teorias, linguagens, materiais 

didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de gênero, 

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

seus produtores. Todas as dimensões precisam, pois, ser colocadas em questão. É 

indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo como ensinamos 

e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que aprendem.  

 

Ao refletirmos sobre a diversidade de bases e temáticas que estruturam esta ferramenta, 

podemos compreendê-lo por uma configuração política de poder, em que a centralidade das 
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temáticas está pautada não somente em políticas nacionais como internacionais. Temos alguns 

ensaios de modelo de estruturação mais ampla das grades curriculares, com cursos 

integralizados, dando ênfase à formação geral e humanista, como a Universidade Federal do 

Sul da Bahia (UFSB)28, que integralizam em suas bases curriculares os saberes populares, 

econômicos e culturais com o conhecimento formal, sem negligenciar o desenvolvimento 

científico-acadêmico nacional. 

O currículo, como este campo político de disputas se organiza por meio de um clamor 

de pesquisadores, docentes, movimentos sociais e até mesmo por demanda dos próprios 

discentes-docentes, o território no qual ele se insere tem crescido – de maneira particular – nas 

salas de aula. Esta reivindicação gera um avanço, no que tange à aproximação da dinâmica 

social e acadêmica, na tentativa de abertura das matrizes curriculares perante a amplitude das 

experiências vivenciadas pelos discentes e pela sociedade em geral. 

Essas tentativas de abertura e de incorporação implicam repensar alguns dos avanços 

mais significativos feitos no campo do currículo e da docência. Avançamos em ver o 

currículo como o campo do conhecimento por excelência e em ver o docente como o 

profissional dos conteúdos curriculares, um grande avanço na identidade profissional. 

Reconhecemos que o importante de um desenho curricular ou de uma aula é que sejam 

ricos de conhecimentos, o que supõe dar centralidade ao ensino e aprendizagem de 

concepções, noções, teorias, leis, fórmulas, porém ainda distantes e descoladas das 

experiências sociais, das vivências dos educandos e dos próprios docentes 

(ARROYO, 2013, p. 118). 

 

Michel Apple (1997), através de sua análise, preocupou-se em entender e conectar os 

conhecimentos hegemônicos com o poder. Isto é, para o referido autor, este conhecimento que 

é dado através de uma visão tecnicista e acadêmica das relações de poder, mediada pelos órgãos 

oficiais do Estado – através de avaliações voltadas para o resultado, pelos livros didáticos 

autorizados e pelos os currículos oficiais – acabam tornando-se o conhecimento oficial. 

Portanto, já que vivemos em uma sociedade capitalista, o Estado acaba por legitimar os 

conhecimentos voltados para o mercado. Por conseguinte, os saberes acabam por instituir 

“formas de associar uma restauração conservadora com uma política de mercado” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 84). 

                                                           
28 Segundo o Plano Orientador da instituição (UFSB, 2014, p. 6), “A principal fonte de inspiração deste modelo 

de universidade é a obra de Anísio Teixeira, educador e filósofo crítico, cujas ideias e ações foram duramente 

reprimidas pela ditadura militar. Perspectivas e soluções que subsidiam este plano compõem um projeto acadêmico 

orientado pela interdisciplinaridade e sustentabilidade, em diálogo com estruturas curriculares e práticas 

pedagógicas características das melhores universidades contemporâneas. O eixo Político-Pedagógico da UFSB 

funda-se nos seguintes aspectos: 

• arquitetura curricular organizada em Ciclos de Formação, com modularidade progressiva (oferecendo 

certificações independentes a cada ciclo); 

• regime letivo quadrimestral, permitindo flexibilidade para projetos acadêmicos e de formação profissional dos 

seus estudantes, docentes e técnicos, com otimização de equipamentos, instalações e recursos financeiros;  

• pluralismo pedagógico e uso intensivo de tecnologias digitais de ensino-aprendizagem. ” 
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De acordo com Soares (2018) a adoção da temática gênero no âmbito educacional 

básico brasileiro é fruto de um a longa batalha – travada pelo movimento feminista e movimento 

LGBT – que se iniciou ainda nos anos de 1960 e ficaram mais presentes em 1980, relacionando-

se ao questionamento dos valores e das formas de organização social dispostas no Brasil. “A 

adoção do gênero e da diversidade sexual na agenda educacional estrutura-se a partir da 

afirmação dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro em documentos 

internacionais29 da agenda de direitos de mulheres e pessoas LGBT” (SOARES, 2018, p. 28). 

Unbehaum, Cavasin e Gava (2010) apontam que as reformas educacionais ocorridas 

durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), merecem destaque 

pelo significativo avanço nas políticas educacionais, pautadas principalmente na reformulação 

da Constituição Federal ocorrida no final dos anos 80. Nos governos posteriores, de Luiz Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff, foram realizados projetos e ações que focalizassem as questões 

de diversidade, além da revisão de diversas diretrizes educacionais30, resultando em um campo 

vasto e rico de estudos e análises das legislações e reformas federais educacionais. Mas não 

podemos falar a mesma coisa quando buscamos uma análise mais específica nas formações de 

professores, como por exemplo, os conteúdos que compõem a grade curricular dos cursos de 

Pedagogia – no que se refere a temas como educação sexual, sexualidade relações de gênero. 

Em consonância com as autoras supracitadas, Soares (2018) não detalha quando os 

estudos de gênero adentram os currículos do curso de Pedagogia. No entanto, em sua tese, 

enumera as diferentes ações para preencher as possíveis lacunas deixadas durante a formação 

inicial – oferecendo materiais pedagógicos, alguns subsídios e diretrizes. Muitos destes cursos 

de formação continuada eram promovidos pela extinta Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), e tinham como escopo a construção de 

uma educação democrática e de qualidade. Estes cursos de formação foram oferecidos em 

conjunto a organizações não governamentais e universidades. 

Para Apple (1989) o currículo é uma interpretação e, consequentemente, um produto 

dinâmico das relações e lutas entre os grupos existentes em nossa sociedade, dominados e 

dominantes. Esta relação é fruto de acordos e conflitos, como bem demarcou Pierre Bourdieu 

– e já citado anteriormente. Este pacto – simbólico ou não – está disposto não somente no campo 

                                                           
29 Podemos destacar: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(CEDAW, 1979); Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD, 1994), realizada no 

Cairo; IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, Desenvolvimento e Paz (Pequim, 1995); e os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, realizado nos EUA, em 2000. 
30 Em realidade, o governo do ex-presidente esteve mais comprometido com tais pressupostos, a gestão da ex-

presidente Dilma Rousseff, cedeu às pressões políticas e sociais, agindo mais timidamente perante tais questões. 
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socioeconômico ou de classe: também sofre forte influência das questões de gênero e de raça. 

Apfelbaum (2009) demarca que esta relação de dominação tem uma forma assumida de 

implementação e uma forma de opressão particular. No entanto, possuem uma mesma estrutura 

analógica, e, por isso, estão no núcleo de toda relação social. Logo, a escolha por um novo 

modo de ver o currículo remete também a um exercício de desnaturalização das diferenças tidas 

como naturais, neste estudo, em específico, as relações entre homens e mulheres. 

Com o entendimento sobre como as teorias pós-críticas adentram não somente o campo 

social, mas também o campo educacional – em especial aquelas que tangem as questões 

referentes a gênero – podemos afirmar que a Pedagogia feminista introduziu e ampliou o olhar 

para um entendimento sobre como os processos educacionais acabam por produzir e reproduzir 

as desigualdades sociais, gerando inclusive uma ampliação no processo de reprodução cultural 

que vai além das questões de classe, como mencionado ao longo deste texto.  

Louro (2014) reafirma que as concepções pedagógicas pensadas e construídas a partir 

de uma lógica feminista se alicerçam através da constatação das desigualdades vividas entre 

indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino no interior dos espaços escolares. Para 

transpor as definições dos paradigmas educacionais pensadas por homens no âmbito da escola 

formal, as estudiosas feministas buscaram – e buscam – um novo modelo pedagógico que 

subverta a posição desigual e subordinada vivenciada por mulheres dentro do campo escolar, 

no nosso caso, no campo acadêmico. Portanto, a Pedagogia feminista “vai propor um conjunto 

de estratégias, procedimentos e disposições que devem romper com as relações hierárquicas 

presentes nas salas de aulas tradicionais” (LOURO, 2014, p. 116-117). Desta forma, com essa 

perspectiva feminista da educação, pretende-se colocar num mesmo plano – e de forma genuína 

– os saberes pessoais e os acadêmicos, estimulando (e trazendo) para a discussão falas das que 

antes eram silenciadas.  

Então, a Pedagogia Feminista e suas pensadoras, pretendem abalar os pilares 

educacionais dispostos. Com uma visão emancipatória da educação, este modelo propositivo 

torna mais “fluídos” os papéis dos personagens na situação do ensino/aprendizagem. Portanto, 

não haverá um personagem a priori que detenha um conhecimento maior, saber ou autoridade 

perante os outros sujeitos. Isto gera um ambiente de cooperação mútuo e colaborativo. Não 

esquecendo que estas formulações “emancipatórias” têm a perspectiva conscientizadora – tal 

como as teorias de Paulo Freire em suas proposições pedagógicas voltadas para a classe 

dominada – que priorizam as mulheres. 

Carolina Langnor e Sousa Lisboa (2016, p. 1-2) nos confirmam que a discussão voltada 

para uma Pedagogia feminista nasce a partir de uma preocupação sobre as relações assimétricas 
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presentes no ensino superior, “sem que houvesse alguma relação com os demais níveis da 

educação, ou uma reivindicação para o campo da educação”. 

As inquietações iniciais dessas feministas, que começavam a ocupar espaço nas 

universidades, giravam em torno da valorização da mulher e da produção de pesquisas 

que promovessem ideais feministas. Suas reivindicações colocavam em pauta o 

acesso de mulheres aos estudos, a contratação de professoras universitárias na mesma 

proporção que os professores homens, um currículo que incluísse valores feministas 

e a promoção do feminino frente ao privilégio masculino na educação superior 

(SILVA, T.,31 2005; GORDON,32 2015 apud LISBOA, 2016, p. 2). 

 

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2016), a teorização crítica sobre educação e currículo 

acabou se concentrando muito nas questões referentes a classes e à reprodução cultural por elas 

produzida. Com a crescente visibilidade gerada pelo movimento feminista, o campo 

educacional crítico passou a conceder o devido valor ao fato dos papéis de gênero atuar também 

como produção de desigualdade. Inclusive,  

o próprio conceito de gênero tem uma história relativamente recente. Aparentemente, 

a palavra gênero foi utilizada pela primeira vez num sentido próximo do atual pelo 

biólogo estadunidense John Money, em 1955, precisamente para dar conta dos 

aspectos sociais do sexo. Antes disso, a palavra “gênero”, em inglês, tal como em 

português estava restrita à gramática, para designar “sexo” dos substantivos. 

Posteriormente, sua definição foi se tornando crescentemente sofisticada. “Gênero” 

opõe-se, pois, a “sexo”: enquanto este último termo fica reservado aos aspectos 

estritamente biológicos da identidade sexual, o termo “gênero” refere-se aos aspectos 

socialmente construídos do processo de identificação social (SILVA, T., 2016, p. 91). 

 

Segundo o Censo da Educação superior de 2016, dos 1.520.494 alunos que frequentam 

cursos de licenciatura no Brasil do mesmo ano, 71,1% eram do sexo feminino e 28,9% são do 

sexo oposto, sendo Pedagogia o curso com maior número de matrículas dentro das licenciaturas, 

correspondendo a um total de 675.644 matrículas, o equivalente a 44,4 pontos percentuais. 

De acordo com o relatório por área de conhecimento, produzido através dos dados 

coletados do “Questionário do Estudante” respondidos - disponibilizado na página do INEP, 

foram contabilizados 111.382 graduandos em Pedagogia que compareceram à prova do Exame 

Nacional de Desempenho dos estudantes (ENADE) de 2014, constatando que o curso tem uma 

representação feminina de 93,7%. Dentre estas, 35,1% das estudantes estão acima dos 35 anos. 

(INEP, 2016, p. 124) 

Unbehaum, Cavasin e Gava (2010) relatam um estudo realizado pela Fundação Carlos 

Chagas (FCC), financiado pela Fundação Ford, que teve como pressuposto o levantamento das 

propostas curriculares de formação em Pedagogia espalhados pelas instituições de ensino 

                                                           
31 SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade; uma introdução às teorias do currículo. 2. ed., 9. 

reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
32 GORDON, Linda. The Women’s Liberation Movement. In: COBBLE, Dorothy Sue et. al. Feminism 

Unfinished: a short, surprising history of American women’s movements. 1st ed. New York, London: Liveright, 

2015. 
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superior por todo o país. De acordo com as autoras, de 989 universidades identificadas na época 

do estudo, foram obtidas as informações curriculares e ementas de 41 das 68 instituições que 

oferecem o curso como disciplina.  

Porém, na maior parte delas a disciplina é oferecida na modalidade “optativa”, não 

sendo obrigatória. Isso significa que somente os/as estudantes interessados/as 

diretamente no assunto irão cursá-la. É importante destacar que esse conjunto de 

disciplinas compreende conteúdos de gênero, corpo/corporeidade, diversidade sexual, 

biologia/educação, saúde/educação e não somente “educação sexual” ou 

“sexualidade”. (UNBEHAUM; CAVASIN; GAVA, 2010, p. 8) 

 

 Reportagem publicada pela Agência Brasil33 em 2015, demonstra que 58,27% das 

faculdades brasileiras incluem os temas sexualidade e relação de gênero no currículo básico da 

formação de professores. O estudos apresentado pela UNESCO Brasil denominado “Pesquisa 

Nacional com Instituições de Ensino Superior, Públicas e Privadas, nos Cursos de Formação 

de Professores no Brasil sobre a Inclusão dos Temas: Educação em Sexualidade e Relações de 

Gênero nos Currículos de Formação Inicial Docente” (2015)34 ainda seriam de caráter 

preliminar, obtidos através de um estudo maior, mas demonstra que 300 instituições 

consultadas (de um total de 2.276 IES) – maioria privadas – afirmam que os estudos de gênero 

e sexualidade estão elencados de alguma forma nas formações iniciais. Entre estas IES, 

“19,42% informaram que simplesmente não adotam os assuntos na grade curricular, 11,15% 

incluem apenas relação de gênero, 5% trabalham apenas sexualidade e 6,42% não souberam 

responder”. No entanto, quando comparada a outras licenciaturas, Pedagogia é o curso que mais 

aborda a temática (66%) nos seus currículos de formação, seguida por Educação Física (21,7%) 

e Letras (19,2%).  

 Assim, considerar como se correlacionam a discussão de gênero e o percurso curricular 

estabelecidos, apresenta-se como necessário na formação dos futuros educadores, 

principalmente pelo fato das questões referentes a gênero articulado com outros vetores de 

desigualdades sociais ainda não estão tão presentes nas discussões, limitando a equidade e a 

distribuição das oportunidades, acadêmicas e/ou profissionais.  

Pérez (2018) afirma que a formação dos futuros profissionais da educação deve ser 

voltada para uma construção baseada efetivamente na igualdade entre homens e mulheres, e o 

                                                           
33 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/quase-60-das-faculdades-incluem-

sexualidade-e-genero-na-formacao-de>. Acesso em: 03 jan. 2019. 
34 Na página da UNESCO Brasil, o estudo mencionado está listado, no entanto, sem o link para acesso direto. 

Contudo, o seminário em que o estudo foi apresentado, “A educação em sexualidade e relações de gênero nos 

currículos de formação inicial docente” produziu um relatório. Disponível em: 

<https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?id=p::usmarcdef_0000248938&file=/in/rest/annotationS

VC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_483da24c-af10-4c0f-99a4-

66730101939b%3F_%3D248938por.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000248938/PDF/248938p

or.pdf#page=6&zoom=auto,52,835>. Acesso em: 08 jan. 2019. 
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que temos visto, é que a academia ainda está muito arraigada ao sistema patriarcal de ensino. E 

não somente a instituição em si, mas também os sujeitos que passam por ela, por acreditarem 

numa dita equivalência entre os sexos, o que acaba refletindo, consequentemente, nos currículos 

de graduação.  

No entanto, não seria incorreto afirmar que tal demanda não somente fica vinculada à 

presença ou não da temática gênero nas ementas e disciplinas específicas. O movimento de 

desmonte patriarcal dentro do campo do currículo também deve ser pensado a partir do 

movimento de incorporação de referências teóricas, dando preferência à inserção de teóricas 

feministas. As teóricas feministas ainda possuem muitas barreiras em seus próprios campos de 

estudo. Isso se reflete, inclusive, neste estudo. 

Sabemos que a educação e o discurso do professor têm um papel importantíssimo na 

construção de uma sociedade mais humana e crítica, por isso pode e deve ser entendido também 

como fundamental, neste caso específico, o processo de empoderamento feminino através de 

uma educação que parta de experiências concretas do cotidiano das mulheres. Em especial, em 

um curso que abarca um caráter histórico de transferência para o gênero feminino de atribuições 

do “cuidar e educar” dentro espaço escolar. 

No entanto, não poderia deixar de citar que temos dentro de currículo formal, o currículo 

praticado35, que surge como uma categoria que objetiva aprofundar alguns estudos que acabam 

sendo abordados dentro da sala de aula, sendo uma ferramenta norteadora para o tratamento de 

questões que não estão elencadas no currículo oficial. Inclusive, é através deste entendimento, 

que para muitos os estudos de gênero e raça acabam adentrando o currículo de Pedagogia.  

Por isso, neste momento em que os desafios se tornam maiores e o conservadorismo se 

apresenta com novas roupagens, podemos entender que a busca por uma efetiva cidadania se 

dá através das relações educacionais e transformações que só a educação pode proporcionar aos 

indivíduos que por ela passam. Desta maneira, torna-se necessária a busca por enfrentamento 

dos desafios postos, isto é, o de transformação das práticas arraigadas dentro da nossa sociedade 

e também dentro das IES espalhadas Brasil afora. Este movimento tem como sentido a 

valorização de saberes dos sujeitos e a quebra de paradigmas impostos socialmente para homens 

e mulheres, buscando sensibilizar sobre como as relações de gênero são construídas socialmente 

e aumentando consequentemente, a igualdade de oportunidades – não somente no campo 

educacional, mas também no mercado de trabalho – para ambos os sexos. 

                                                           
35 De acordo com Inês Barbosa de Oliveira (2003), podemos entender o currículo praticado, como um currículo 

“real”, praticado pelos professores, que vai além das normas curriculares estabelecidas e formulados pelas 

autoridades educacionais.  
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Capítulo 2 

O CURSO DE PEDAGOGIA: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, DIRETRIZES 

CURRICULARES E PEDAGÓGICAS DAS UNIVERSIDADES INVESTIGADAS 

 

 

“[...] a gente tem que parar ou pelo menos a gente [tem que] conseguir colocar 

[formação] de professorES e professorAS. Então, para gente tentar "desbinarizar", 

vamos dizer assim... ou romper com essa ideia binária de supremacia do masculino 

sobre o feminino [...]” (informação verbal)36 

Recortes da entrevista de P5. 
 

Tendo em vista que este estudo se centra no curso de Pedagogia, este capítulo buscará 

oferecer um breve histórico sobre a formação do curso, com intuito de demonstrar ao leitor suas 

especificidades, inclusive em sua formação e entendimento sobre as funções das pedagogas e 

pedagogos. Também traz os cursos de Pedagogia pesquisados, com uma exploração histórica e 

documental sobre o tema da pesquisa. Esta investigação será exposta a partir de dois momentos 

distintos: inicialmente a análise do levantamento curricular das IES, obtidos através dos 

fluxogramas que até então estão vigentes nas universidades; e posteriormente, a análise dos 

documentos norteadores destas matrizes curriculares, conhecidos como Projetos Políticos 

Pedagógicos Institucionais (PPPIs)37. 

Assim como demonstrado por Burke (2003), a história social do conhecimento, tal qual 

sua trajetória, não pode ser entendida como algo dado somente através das revoluções e a 

construção das universidades. A profissão docente é primeiramente masculina e religiosa, em 

todas as instâncias educacionais38. Os cidadãos da “República das Letras” - termo utilizado por 

acadêmicos para se referirem a si próprios – se entendiam como uma comunidade que 

transcendia qualquer fronteira nacional, e era formada basicamente por clérigos, incluindo 

também grupos de estudiosos leigos cultos, médicos e advogados.  

Já no Brasil39,  

é no início do século XX que se dá o aparecimento manifesto da preocupação com a 

formação de professores para o “secundário” (correspondendo aos atuais anos finais 

                                                           
36 Entrevista realizada com o docente P5 no estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 
37 Como mencionado na introdução, para uniformizar os termos utilizados ao longo destas páginas, os documentos 

institucionais serão referidos como Projeto Político Pedagógico Institucionais (PPPIs).  
38“No século XVI, na Europa, teve início o processo de abertura das escolas elementares para as classes populares. 

O objetivo dessas escolas era o ensino da leitura de textos religiosos para a manutenção da influência da Igreja 

sobre a grande massa da população. Nessa época, as escolas normalmente funcionavam em igrejas ou conventos, 

e os docentes eram membros do clero. A atividade docente era tida como um sacerdócio, influenciada por razões 

religiosas, mantida através de práticas conservadoras e autoritárias” (SANTOS; SILVA, 2016, p. 3) 
39 Não poderia deixar de citar que ainda hoje, temos a formação de docentes da educação básica a nível médio. No 

entanto, este estudo concentra-se na formação em nível superior.  
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do ensino fundamental e ao ensino médio), em cursos regulares e específicos. Até 

então, esse trabalho era exercido por profissionais liberais ou autodidatas, mas há que 

considerar que o número de escolas secundárias era bem pequeno, bem como o 

número de alunos. No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas 

poucas universidades então existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da área 

de educação para a obtenção da licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para 

o “ensino secundário” (formação que veio a denominar-se popularmente “3 + 1”) 

(GATTI, 2010, p. 1356). 

 

O curso de Pedagogia no Brasil nasce em meados dos anos 1930. Sua primeira regulação 

foi dada através do Decreto-Lei n. 1.190/1939, sendo definido como um espaço em que seriam 

formados os “técnicos em educação”. Este decreto,  

[...] reorganizou a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade 

Nacional de Educação, instituídas em 1937, que unificadas passaram a se denominar 

Faculdade Nacional de Filosofia, dividida em quatro seções: Filosofia, Ciências, 

Letras e Pedagogia, que incluía mais uma, a Didática (CRUZ, G., 2008, p. 47). 

 

 O sistema utilizado era o “3+1”, em que os bacharéis – “técnicos em educação” – faziam 

o curso em três anos e para aqueles que tinham interesse em lecionar, faziam mais um ano, que 

correspondia à licenciatura. Segundo Fiorin e Ferreira (2013, p. 47) tal esquema de formação 

“vigorou até 1941, quando, através do Decreto de Lei n. 3.454, de julho de 1941, todas as 

faculdades de filosofia, ciências e letras foram proibidas de realizar simultaneamente o curso 

de didática com qualquer dos cursos de bacharelado”. 

  O segundo ato de regulação dado para o curso foi através do Parecer Conselho Federal 

de Educação n. 251, em 1962: o currículo do curso de Pedagogia foi modificado tendo em suas 

especificações um currículo mínimo para a graduação em bacharel. A principal mudança dada 

por este ato regulatório foi o desmembramento da Faculdade de Filosofia – no papel de formar 

profissionais da educação – e a constituição de uma faculdade específica para o campo, dando 

origem as Faculdades de Educação. No entanto, os profissionais da educação ainda viviam em 

uma espécie de dicotomia sobre o seu papel no mercado de trabalho. Não havia uma 

identificação precisa sobre o que seria a função de um pedagogo. 

O terceiro marco legal dentro do curso foi dado em 1969, através do Parecer CFE nº. 

252, que buscava amenizar a difícil situação instaurada dentro do curso. Desta forma, ficou 

estabelecido que o curso visaria à “[...] formação de professores para o ensino normal e de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção no âmbito 

de escolas e sistemas escolares” (SILVA, C.,40 2006, p. 26 apud FIORIN; FERREIRA, 2013, 

p. 50). 

                                                           
40 SILVA, Carmem Silva Bissolli da. Curso de pedagogia no Brasil: história e identidade. 3. ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 
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 Ainda que tenha havido essa preocupação e separação dos papéis do pedagogo – tanto 

em sala de aula, quanto nas questões de organização escolar – percebe-se que a sua função foi 

sempre vista de uma forma: aquela ligada à sala de aula, à infância, à docência. Muitas lacunas 

ainda persistiram nas organizações curriculares, ainda persistindo a visão generalista deste 

profissional. Afinal, como se separariam duas funções – entre o pensante e o executor – dentro 

de uma mesma formação? 

Houve inúmeras tentativas de reformulação do curso, mas somente nos anos de 1990, 

no V Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores é que de fato houve uma 

proposta de reflexão sobre o trabalho dos pedagogos (FIORIN; FERREIRA, 2013). O Grupo 

de Trabalho de Pedagogia trazia à mesa a necessidade de ampliação do trabalho não-escolar do 

pedagogo. Entretanto, apenas 16 anos depois, após muitos debates,  

o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para esses cursos [de graduação em Pedagogia], 

propondo-os como licenciatura e atribuindo a estes a formação de professores para a 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o ensino 

médio na modalidade Normal, onde fosse necessário e onde esses cursos existissem, 

e para a educação de jovens e adultos, além da formação de gestores. Essa licenciatura 

passa a ter amplas atribuições, embora tenha como eixo a formação de docentes para 

os anos iniciais da escolarização. A complexidade curricular exigida para esse curso 

é grande, notando-se também, pelas orientações da Resolução citada, a dispersão 

disciplinar que se impõe em função do tempo de duração do curso e sua carga horária, 

dado que ele deverá propiciar: “a aplicação ao campo da educação, de contribuições, 

entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o 

ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural”; englobar (art. 4º, parágrafo único) a formação de habilidades 

de planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação, de projetos e experiências educativas não escolares; a 

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, 

em contextos escolares e não escolares. (GATTI, 2010, p. 1357-1358) 

 

 Bernadete Gatti (2010) vai além, demonstrando que a formação dos licenciados em 

Pedagogia é ampla e por isso, graduadas e graduados devem estar aptos para o cumprimento de 

estágios curriculares – estágios esses que ainda permanecem em um âmbito de tensões e 

impasses dentro dos cursos de licenciatura espalhados por todo o país; pois os cursos oferecidos 

acabam não equacionando o campo teórico com a prática em sala de aula. Principalmente, 

quando pensamos que a maioria das estudantes é proveniente das camadas populares e, por 

conseguinte, há uma grande dificuldade em praticar as matrizes curriculares entre os cursos 

diurnos e noturnos. 

 Por fim, lembremos que  

nos cursos formadores de professores esteve desde sempre colocada a separação 

formativa entre professor polivalente – educação infantil e primeiros anos do ensino 

fundamental – e professor especialista de disciplina, como também para estes ficou 

consagrado o seu confinamento e dependência aos bacharelados disciplinares. Essa 

diferenciação, que criou um valor social – menor/maior – para o professor polivalente, 
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para as primeiras séries de ensino, e o professor “especialista”, para as demais séries, 

ficou histórica e socialmente instaurada pelas primeiras legislações no século XXI, e 

é vigente até nossos dias, tanto nos cursos, como na carreira e salários e, sobretudo, 

nas representações da comunidade social, da acadêmica e dos políticos, mesmo com 

a atual exigência de formação em nível superior dos professores dos anos iniciais da 

educação básica. (GATTI, 2010, p. 1358-1359) 

 

Podemos inferir, diante deste breve histórico, que a principal mudança dentro do curso 

de formação superior de professores foi uma mudança focal, isto é, saindo de uma formação 

mais tecnicista e se reafirmando com um curso voltado para a licenciatura. Mas será que esta 

ênfase não acaba também por deixar lacunas na formação destes professores? Este “tecnicismo” 

tão presente durante anos de história na educação, não acabaria influenciando ainda hoje a 

organização curricular do curso de Pedagogia? Será que a atual estrutura curricular vem 

incutindo em seus futuros profissionais valores, normas e concepções que possam questionar 

sobre a reprodução de relações sociais estabelecidas culturalmente e que foram interiorizadas 

como naturais? 

Como foi possível observar, os estudos referentes à temática gênero tornam-se 

necessários no âmbito social e principalmente nas pautas educacionais, refletindo a importância 

de tal temática no cenário atual brasileiro de um lado, e relembrando o papel fundamental da 

educação na construção de uma sociedade mais igualitária, de outro. Dessa forma, o presente 

estudo visa identificar como as questões referentes a gênero têm sido abordadas - ou não - nas 

salas de aula de cursos de graduação em Pedagogia, priorizando a verificação da presença do 

tema nas faculdades e nas narrativas e trajetórias dos professores entrevistados, considerando 

que os mesmos influenciam na formação dos futuros professores de educação básica.  

Por uma questão metodológica, foram privilegiados os cursos presenciais das 

universidades, excluindo assim o curso oferecido pelo Consórcio Cederj – Centro de Educação 

Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – que é formado por sete instituições públicas 

de ensino superior, entre elas, UERJ e UFF. E, não somente isto, todas as unidades das 

universidades aqui elencadas têm em seu curso de formação de pedagogos voltados para o 

exercício do magistério, isto é, os graduados saem aptos para ensino na educação básica - 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 41 

Ressaltamos, inicialmente, que as instituições e respectivas unidades estão em um 

momento de reformulação acadêmica. Esta reformulação é pautada pela Resolução nº 2, de 1º 

de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

                                                           
41 Na UERJ e seus respectivos campi todos as matrizes curriculares são voltadas para a licenciatura plena. No 

entanto, a UFF possui outros tipos de habilitação, são elas: Orientação Educacional, Supervisão Educacional e 

Administração Educacional. Para fins de comparação, foram escolhidos os fluxogramas que correspondessem ao 

exercício do magistério. 



57 
 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a formação continuada de profissionais do magistério.  

A afirmativa acima se confirma quando comparamos o documento que dá a diretriz 

curricular acima mencionado com a Resolução anterior CNP/CP nº1/2006 – que pautou a 

construção dos currículos investigados nesta pesquisa. De acordo com a CNP/CP nº 2/2015, as 

dentre outras temáticas, os estudos de gênero, devem estar garantidos nas ofertas dos currículos 

de formação inicial de professores.  

Conforme o artigo 13º, caput § 2º: 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial 

e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. (BRASIL, 2015a, p. 11, grifos nossos) 

 

Tais prerrogativas também estão presentes no artigo seguinte, o artigo 14º, que diz 

respeito a formação continuada. Assim, pudemos vislumbrar que a inserção da disciplina será 

dada de forma mais enfática e sistemática, gerando um aumento das disciplinas que possam 

estudar conteúdos específicos dos estudos de gênero42. Esta etapa empírica de pesquisa, 

mapeando e compilando os dados durou cerca de cinco meses, dois deles dedicados à 

sistematização das matrizes curriculares/docentes responsáveis/disciplinas lecionadas; e três 

meses na obtenção dos documentos institucionais (PPPIs) e estruturação dos achados de 

pesquisa. 

 Por conseguinte, conheceremos um pouco mais das instituições investigadas, não 

somente suas matrizes curriculares, mas também seus documentos norteadores, os PPPIs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Em setembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação publicou uma nota pública destinada às 

Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrital Federal, às Câmaras de Vereadores, aos Conselhos 

Estaduais, Distrital e Municipais de Educação e à Sociedade Brasileira, expressando a preocupação com planos de 

educação que estavam sendo trabalhados pelos entes federativos que vinham, deliberadamente, omitindo as 

questões relativas à diversidade cultural e de gênero (BRASIL, 2015c). 
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2.1. Gênero e currículo nos cursos de Pedagogia da UERJ 

 

 

O objetivo neste primeiro momento é verificar como os cursos de Educação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – em seus respectivos campi – têm abordado 

a temática gênero nas suas matrizes curriculares.  

Tanto a Faculdade de Formação de Professores (FFP) quanto a Faculdade de Educação 

da Baixada Fluminense (FEBF) foram escolhidas naturalmente, já que são os dois campi que 

possuem em sua grade de formação o curso em questão. E, para fins de recorte de pesquisa, a 

inclusão das duas unidades pareceu necessária, já que assim poderíamos ter uma visão ampliada 

quanto à formação oferecida pela UERJ Maracanã.  

De forma geral, percebeu-se uma diferença bem evidente na estrutura curricular dessas 

unidades, como a contabilização de horas e créditos entre as disciplinas obrigatórias, por 

exemplo. Outra questão também percebida é que muitos dos docentes que tiveram seu 

Currículo Lattes analisados, não os atualizam frequentemente, dificultando – relativamente – a 

escolha de quem seriam os entrevistados na etapa qualitativa da pesquisa, pois sabemos que 

muitos pesquisadores podem vir a mudar os seus objetos de pesquisa, e por isso, poderíamos 

obter um número maior ou menor de profissionais que trabalhem com a questão aqui abordada. 

Durante os mapeamentos43, foram identificadas disciplinas ofertadas de caráter eletiva/eletivas 

universal44, que visavam trabalhar com os estudos que se relacionam a gênero. No entanto, é 

importante salientar que estas matérias não têm uma obrigatoriedade de oferta e por isso, podem 

variar de semestre a semestre.  

 

 

2.1.1. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Campus Maracanã 

 

 

Localizado na Zona norte da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro do 

Maracanã, o Campus Francisco Negrão de Lima, foi erguido no local da antiga Favela do 

Esqueleto, conhecida por esse nome, pois lá existia uma estrutura de construção abandonada 

                                                           
43 Para realização dos mapeamentos, utilizou-se o Ementário UERJ. Disponível em: 

<http://www.ementario.uerj.br/>. Acesso em: 03 nov. 2017. 
44 Eletivas são disciplinas ofertadas dentro do currículo de formação específico da/do graduanda/do. As eletivas 

universais são ofertadas em um caráter mais “universal”, isto é, as faculdades ofertam disciplinas que podem ser 

escolhidas por qualquer estudante da IES. Ambas são de livre-escolha.  
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que serviu de abrigo para muitas pessoas. Com a remoção da Favela em meados da década de 

1960, seus moradores foram assentados – em sua grande maioria – na Zona Oeste do município 

do estado, entre os bairros de Bangu e Vila Kennedy (PEDRETTI, 2015). 

Após sua conclusão, o antigo prédio passou a ser o atual Pavilhão Haroldo Lisboa da 

Cunha, que hoje abriga Centro Acadêmico de Biologia. Segundo Pedretti (2015), o Campus da 

universidade recebe a referida nomeação, pois Francisco Negrão de Lima, foi o “governador da 

Guanabara durante o auge das remoções da ditadura (1966 – 1971), [o] período em que mais 

de 70.000 pessoas foram removidas, número mais significativo que os já impressionantes 

40.000 de Lacerda”.  

Atualmente os campi da UERJ atendem a um total de 22.706 alunos e, mais 

especificamente, no ano de 2015 – o último ano disponibilizado pelo DataUERJ –, 2.573 

graduandos em Pedagogia, sendo 1.511 matriculados no Campus central – UERJ Maracanã, 

422 na Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ) e 640 na Faculdade de Educação 

da Baixada Fluminense (FEBF/UERJ) (UERJ, 2017). 

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade (UERJ, 2015)  

a instituição foi inicialmente denominada Universidade do Distrito Federal (UDF), 

tornou-se, posteriormente, Universidade do Estado da Guanabara (UEG), para, a 

partir de 1960, tornar-se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). [...] 

Após a fusão, com suas atribuições ampliadas para todo o Estado do Rio, a UERJ 

definiu sua vocação para a interiorização, incorporando instituições educacionais e 

científicas do antigo Estado do Rio de Janeiro (Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova 

Friburgo) e ampliando suas ações para Angra dos Reis (Ilha Grande), Resende e 

Teresópolis.  

 

A Faculdade de Educação, localizada no 12º andar, foi inaugurada em março de 1976. 

Segundo o site da instituição, a faculdade é responsável pelo oferecimento “dos cursos de 

Pedagogia nas modalidades Presencial e Semipresencial. Além disso, é responsável pelo 

Módulo Pedagógico de todos os Cursos de Licenciatura oferecidos pela UERJ no Campus 

Maracanã”. (UERJ, 201-?a) A Faculdade está situada no Centro de Educação e Humanidades, 

como as outras instituições aqui listadas.  

 O recorte para esta Universidade vem inicialmente, por uma motivação pessoal, visto 

que foi neste espaço que me tornei graduada em Pedagogia. As experiências vividas no 12º 

andar muito contribuíram para que eu pensasse meu atual trabalho de mestrado. Em um 

primeiro momento, nas questões referentes às políticas públicas voltadas para a educação e, 

num segundo momento, destacando a temática referente a gênero. Esta interligação se deu 

naturalmente, com uma mudança gradual do olhar e envolvimento com as bandeiras de luta 

feminista.  
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Figura 2 – Foto UERJ - Campus Maracanã 

Fonte: Página Institucional UERJ 

 

A atual matriz curricular do curso de educação tem um total de carga horária de 3.890h 

e 242 créditos. Dividida em: disciplinas obrigatórias de base comum e campos de formação, 

que contabilizam 2.610h e 174 créditos, disciplinas eletivas, que correspondem a 300h e somam 

20 créditos, e Pesquisa e Prática pedagógica, com 240h e 16 créditos.  A Monografia que têm 

um total de 12 créditos e 180h. O estágio supervisionado, que possui 360h, 20 créditos e finaliza 

com a soma das Atividades Acadêmica Científica-culturais (AACC), com carga de 200h.  

A divisão supracitada totaliza 65 disciplinas e corresponde às deliberações nº 044/2011 

do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe)45 e a nº 015/2012 do Conselho 

Estadual de Educação (CEE-RJ)46 e está em sua 4º versão curricular. Até o presente momento, 

sabe-se que a UERJ – Campus Maracanã está em processo de reformulação de seu currículo. 

As disciplinas são nomeadas com títulos que dão aos seus estudantes uma “ideia” sobre as 

temáticas que serão abordadas e os possíveis temas transversais que serão trabalhados ao longo 

dos semestres. Na busca pela identificação das disciplinas que tivessem “gênero” em suas 

ementas, conseguimos identificar três matérias obrigatórias que têm em suas ementas 

institucionais a “obrigatoriedade” de trabalhar tal temática – anexo II. A pesquisa nesta 

                                                           
45 Disponível em: < http://www.boluerj.uerj.br/pdf/de_00442011_01122011.pdf.>. Acesso em: 25 out. 2018. 
46 Disponível em: <https://uerjedu.files.wordpress.com/2016/03/3-p-12-140-parecer-reconhecimento-curso-

Pedagogia.pdf.>. Acesso em: 25 out. 2018. 
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instituição foi feita durante o período correspondente a 2016.2, pois a universidade estava – 

está – em período de reposição de aulas referentes ao período de greve.47 

Dentre as matérias que trabalham a temática, duas estão localizadas no segundo período 

do curso de graduação em Pedagogia, especificamente as matérias de “Sociologia da Educação” 

e “Diversidade Cultural e Educação”, ministradas por docentes do Departamento de Ciências 

Sociais e Educação (DCSE)48. No que tange a docentes, a cadeira de sociologia da educação 

conta com três docentes responsáveis.  Na segunda matéria – “Diversidade Cultural e 

Educação”, a responsabilidade fica a cargo de dois professores. Este departamento conta com 

um total de dezessete docentes.  

Outro ponto importante a destacar, é que o departamento supracitado tem abarcado em 

suas atribuições, eletivas em que a temática gênero tem destaque, como: “Questões de Gênero 

e Educação”, “Tópicos Especiais II - Feminismo, Gênero e Políticas Sociais e Educacionais” e 

“A Questão de Gênero e Educação”. Todas eletivas possuem uma carga horária de 30h. Estas 

disciplinas, por não serem ofertadas em constância dentro dos períodos, não estavam presentes 

no momento de mapeamento curricular realizado nesta pesquisa, e, também não estão elencadas 

no ementário oficial da instituição. No entanto, tive acesso a elas pelo Aluno Online; já que 

através da plataforma, foi possível ver quais eram as disciplinas ofertadas no período da 

pesquisa empírica. 

Outra matéria que também têm a perspectiva institucional de trabalhar a temática é o de 

“Currículo”, que tem uma carga horária de sessenta horas. A Cadeira possui três docentes 

responsáveis. A unidade departamental que fica incumbida de ministrá-la é o Departamento de 

Estudos Aplicados ao Ensino (DEAE) que possui um total de quarenta e dois professores, que 

se subdividem entre os cursos de graduação e pós-graduação. Diferentemente do departamento 

anterior, o DEAE não possui eletivas que também tenha “gênero” como tema central ou 

transversal a ser trabalhado com seus estudantes, possuindo matérias que visam uma formação 

geral dos futuros professores. 

 

 

                                                           
47 Ao meu ver, vale o adendo sobre a situação que a UERJ se encontra. A Universidade tem sofrido, como todas 

as Instituições de Ensino Superior (IES), um processo de sucateamento e ataques diretos de desmanche e 

fragilização.  
48 O curso de Pedagogia do Campus Maracanã tem organização departamental administrativa composta por seis 

unidades, são elas: Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino (DEAE), Departamento de Estudos da Infância 

(DEDI), Departamento de Estudos da Educação Inclusiva e Continuada (DEIC), Departamento de Estudos da 

Subjetividade e da Formação Humana (DESF), Departamento de Estudos de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão 

da Educação (DEPAG) e Departamento de Ciências Sociais e Educação (DCSE). Cf. UERJ, 201-?a. 
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2.1.2. Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ) – Campus São Gonçalo 

 

 

Outro Campus selecionado para esta pesquisa é a Faculdade de Formação de Professores 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ) –, situada a leste da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, mais precisamente no município de São Gonçalo. É dedicada, 

exclusivamente a cursos de formação de professores, oferecendo seis cursos de licenciatura 

plena, dentre estes, o curso de Pedagogia. Segundo o site da própria instituição (UERJ, 2018), 

fora o Campus Maracanã, é a FFP/UERJ a maior das unidades da Universidade. Além dos 

cursos de graduação oferecidos, a unidade também oferece nove cursos de pós-graduação Lato-

Sensu (especialização) e sete cursos Stricto-Sensu – sendo eles seis mestrados (quatro 

acadêmicos e dois profissionais) e um doutorado.  

Sendo a única unidade de uma universidade pública localizada no município de São 

Gonçalo, a FFP/UERJ atende a cerca de 2500 alunos de graduação oriundos de 

inúmeros municípios da Região Metropolitana e do interior fluminense, inscritos em 

cursos de licenciatura em Pedagogia, História, Geografia, Matemática, Letras 

(Português/Literatura e Português/Inglês) e Biologia. Seu projeto político-pedagógico 

apoia-se na vinculação técnico científico sobre a realidade educacional, social, 

ambiental e cultural, sobretudo, no leste metropolitano do Rio de Janeiro (UERJ, 

2018). 

 

Pode-se mencionar que a FFP surgiu a partir da regulamentação da Lei nº 6.598, de 

20/08/71, através do Centro de Treinamento de Professores do Estado do Rio de Janeiro 

(CETRERJ), que tinha como objetivo central o aperfeiçoamento e atualização dos professores 

da rede de ensino da região, sendo a única das unidades voltada exclusivamente para as 

licenciaturas. (ASSIS, 2013). 

Através do artigo 30 da Lei nº 5.692/71, houve necessidade de “atender, a curto prazo, 

as exigências provocadas pela expansão da escola de 1º grau, como a qualificação de pessoal 

docente para essa rede” (ASSIS, 2013, p. 1-2). No dia 25 de julho de 1973 nasce – a partir do 

decreto nº 75.525/73 – a Faculdade de Formação de Professores, que tinha como preceito a 

formação de licenciados do agora extinto 1º Grau nas áreas de Letras, Ciências e Estudos 

Sociais.49 

A FFP foi incorporada três vezes à UERJ. A primeira delas data de 11/04/75, revogada 

poucos meses depois – no dia 15/07.50 Em meados dos anos de 1980, com a criação da Fundação 

                                                           
49 Cursos reconhecidos através do Decreto nº 79.679, de 10/05/77. 
50 “Nessa mesma época, o CETRERJ tem seus objetivos ampliados, numa perspectiva de desenvolvimento de 

recursos humanos, através de projetos realizados para uma clientela interna e externa da rede Estadual de Ensino. 

Sua denominação é mudada para Fundação Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Educação e 

Cultura (CDRH), mantendo a FFP em sua estrutura básica.” (ASSIS, 2013, p. 2) 
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de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) – proveniente da junção do 

Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Educação e Cultura (CDRH) com a 

Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Rio de Janeiro (FIDERJ) – a FFP 

permanece com sua estrutura básica de formação. A segunda anexação à UERJ acontece em 

05/03/83, através do Decreto de Lei Estadual nº 6.570. No entanto, esta vinculação dura menos 

tempo que a primeira, retornando à FAPERJ pelo Decreto Estadual nº6.629/83. A terceira e 

definitiva absorção à UERJ aconteceu por meio da Lei Estadual nº 1.175/87, passando por uma 

nova reformulação curricular dos cursos que ofertava51. 

O Curso de Pedagogia foi criado no ano de 1994, com habilitação em Magistério das 

Séries Iniciais do Primeiro Grau. No ano seguinte, através de um convênio com a Prefeitura de 

Araruama, passa a ampliar sua formação para os professores da cidade, transformando-se 

também em um ponto de referência não somente ao município de São Gonçalo – RJ, mas 

consolidando-se como importante polo de formação de profissionais da Educação Básica 

estadual (ASSIS, 2013). 

Não poderíamos deixar de explicitar que a unidade acadêmica se consolida 

historicamente através de muita luta. Durante todos esses anos e após diversos ataques – em 

especial nos momentos vividos durante a década com 1980, provocados por um esvaziamento 

institucional docente, gerados por diferentes motivos, como medidas restritivas à acumulação 

de cargos.  

 

 
Figura 3 – Foto FFP/UERJ – Campus São Gonçalo 

Fonte: Alex Ramos – Jornal O São Gonçalo – Publicação: 04/08/2016 

                                                           
51 “A Licenciatura em Ciências foi desmembrada em Licenciatura em Matemática e em Biologia e a Licenciatura 

em Estudos Sociais foi desmembrada em Licenciatura em Geografia e em História. Apenas o curso de Letras que 

manteve o formato anterior, de um curso com dupla habilitação: Língua Portuguesa e Literatura e Língua 

Portuguesa e Inglês.” (UERJ, 2018) 
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A grade curricular do Departamento de educação52 do Campus de São Gonçalo totaliza 

3.220 horas, e contabiliza 184 créditos. Está subdividido em 168 créditos de disciplinas 

obrigatórias, 16 créditos de disciplinas eletivas universais e 100h de atividades teórico-práticas 

de aprofundamentos. A Matriz Curricular de Licenciatura em Pedagogia habilita para 

Magistério na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal e em curso de Educação Profissional, na área de serviços 

e apoio escolar bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos.53 

Seu currículo é composto por cinquenta e cinco matérias, e como no Campus principal, 

está na versão 4, de acordo com a deliberação n. º 003/2008 – anexo III. Diferente do Campus 

Maracanã, não foi encontrada através do mapeamento das disciplinas – e suas ementas – a 

perspectiva de trabalhar a temática “gênero” de forma central ou transversal. Por isso, nesta 

unidade, a escolha dos docentes a serem entrevistados foi dada através da localização de 

pesquisas e publicações referentes ao tema aqui elencado, através de seus Currículos Lattes. 

Foram encontrados oito docentes que de alguma forma tem alguma publicação ou pesquisa que 

elegem “gênero” como ponto importante de discussão54.  

 

 

2.1.3. Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/UERJ) – Campus Duque 

de Caxias 

 

 

 O terceiro e último Campus selecionado se localiza no município de Duque de Caxias, 

e é a representação da UERJ na Baixada Fluminense. Quando pensamos na sua história, 

podemos traçar sua trajetória de criação a partir da década de 1960, com o Curso de Formação 

de Professores para o Ensino Normal (CFPEN) no Instituto de Educação Governador Roberto 

Silveira (IEGRS), no ano de 1965. Posteriormente, em 1967, surge a Faculdade de Educação 

do IEGRS. Logo, de acordo com o site da própria IES, a Faculdade de Educação da Baixada 

                                                           
52 Como é uma faculdade de Formação e professores, não existe uma faculdade de Pedagogia. Isto é, a FFP é uma 

faculdade “única”, com sete departamentos, cada um deles responsável por seus cursos de licenciatura, com 

exceção do Departamento de Educação, que atende ao curso de Pedagogia e aos demais cursos de licenciatura. 

Portanto, a Pedagogia está vinculada ao Departamento de Educação. 
53 Informação retirada diretamente da matriz curricular da instituição. 
54 Nesta unidade em específico, o que chamou atenção é que durante o período em que os mapeamentos estavam 

sendo realizados, não foram encontrados alguns nomes de docentes que são amplamente conhecidos por 

pesquisarem e difundirem seus conhecimentos sobre a temática aqui elencada de estudo. 
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Fluminense (FEBF) acaba se tornando herdeira do Curso de Pedagogia existente do extinto 

Instituto de Educação Governador Roberto Silveira (IEGRS).  

 

Durante os anos pós-fusão ocorrem intensas mobilizações da comunidade acadêmica 

do Curso para a permanência deste em Duque de Caxias. Mas é por força da Lei 472 

de 1981, sancionada pelo então governador do Estado do Rio de Janeiro Chagas 

Freitas, que o curso é incorporado a UERJ, em 1982. 

Porém, da incorporação resultaram as perdas de sua autonomia tanto administrativa 

quanto pedagógica. O Curso ficou subordinado à Faculdade de Educação da UERJ, 

configurando-se como um apêndice desta onde passou a ficar atrelada ao seu currículo 

e a sua coordenação. 

Finalmente, em 1988, como forma de reverter esta situação, cria-se a Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense como Unidade Acadêmica da UERJ pela 

Resolução 548/88 do CONSUNI. A partir de então se restabelece sua autonomia, mas 

desta vez como Unidade Universitária (UERJ, 201-?b). 

 

O reconhecimento da FEBF como uma unidade universitária foi um passo importante 

para despontar novos horizontes do Curso em Caxias, já que este espaço é fruto de uma antiga 

reivindicação da comunidade acadêmica, nessa cronologia: “1965, CFPEN; 1967, Faculdade 

de Educação do IEGRS; 1971, Curso de Pedagogia e 1988 unidade universitária, FEBF” 

(LIMA, 2016, p. 4).  

No ano de 1998, a FEBF deixou de utilizar parte das instalações de IEGRS e em 12 de 

setembro foi transferida para um espaço próprio, um Centro Integrado de Educação Pública 

(CIEP)55 localizado no bairro de Vila São João, ainda no município de Duque de Caxias- RJ. 

Deve-se salientar que a FEBF, como representação da UERJ na Baixada, firma-se também 

como primeira instituição de ensino superior na mesma região. 

Segundo o site da instituição (UERJ, 201-?b),  

Até 2001 a FEBF contribuiu ativamente na Educação da Baixada formando 

Supervisores, Orientadores, Administradores Escolares e Professores das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental por meio de dois Cursos: Pedagogia e 

Magistério das Séries Iniciais. 

Em 2001 foi concluído um amplo processo de Reforma Pedagógica e 

Administrativa, que incorporou os mais recentes debates da educação 

nacional, respeitando suas principais e vitoriosas experiências acadêmicas - 

assim como as novas diretrizes legais. 

Da Reforma de Currículos emergiram os atuais cursos: Pedagogia Multi-

habilitação em Orientação, Supervisão e Administração Escolar (Deliberação 

                                                           
55 “Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) são parte de um projeto educacional concebido por Darcy 

Ribeiro. Tinha como objetivo oferecer ensino público de qualidade em período integral. Darcy considerava-os 

“uma revolução na educação pública do país”. Num vídeo com data próxima à do seu falecimento, ele diz-nos que 

falhou em tudo aquilo que tentou e que seria tarefa dos vindouros concluir a obra inacabada. Se o saudoso Darcy 

nos deixou esse legado, compete-nos completar a sua obra. Se um câncer prematuramente o levou do nosso 

convívio, façamos jus à sua memória, devolvamos aos CIEPs a sua vocação. 

Esses edifícios escolares deveriam funcionar em tempo integral, num horário entre as 8h e as 17h, oferecendo 

oportunidades de aprendizagem do currículo regular, bem como atividades culturais e recreativas, estudos 

dirigidos e educação física. No segundo governo de Brizola, alguns CIEPs foram equipados com piscinas. E 

forneciam refeições completas, além de atendimento médico e odontológico. Visava-se tirar crianças carentes das 

ruas, oferecendo-lhes “pais sociais”. (PACHECO, 2017). 
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11/2001) e Pedagogia Magistérios das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

e Educação Infantil (Deliberação nº 12/2001). 

 

Atualmente, a FEBF abriga cinco departamentos: Ciências e Fundamentos da Educação; 

Formação de Professores; Gestão de Sistemas Educacionais; Educação Matemática; Ensino de 

Geografia. Desde 2006, está habilitada a ofertar vagas para curso de Pós-Graduação em Stricto 

Sensu, mais especificamente um curso de mestrado em Educação, Cultura e Comunicação em 

Periferias Urbanas, de acordo com a própria instituição, “o primeiro do Brasil em sua área” 

(UERJ, 201-?b). Ainda conforme o site, a unidade acadêmica contabiliza “42 professores 

efetivos e 25 servidores administrativos” (UERJ, 201-?b). 

 

 
Figura 4 – Foto FEBF/UERJ – Campus Duque de Caxias 

Fonte: Página Institucional FEBF/UERJ 

 

O currículo acadêmico da referida universidade contabiliza uma carga horária total de 

3.925h e 220 créditos. As disciplinas obrigatórias somam 166 créditos, em um total de 2.970h. 

As eletivas universais (29 créditos), em 495h. A subdivisão para estágio supervisionado é de 

360h, em 15 créditos. As atividades complementares são de 100h e são destinados ao Trabalho 

de Conclusão de Curso, 10 créditos. O curso de Licenciatura Plena em Pedagogia habilita o 

profissional para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, nos Cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e na área de Gestão de 

Sistemas Educacionais. 

O currículo possui quarenta e quatro disciplinas e dentre elas, sete são eletivas, e as 

demais são as matérias obrigatórias do currículo. Um ponto importante é o fato das disciplinas 

terem seus nomes idênticos, só mudando a nomenclatura final. Por exemplo, no primeiro 

período, o graduando tem a perspectiva de trabalhar a disciplina “Cultura: O local e o global I 
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A”, no segundo, “Cultura: O local e o global II A” etc. Esta sequência percorre até o quarto 

período. Este mesmo percurso é percebido em outras matérias.  

Outro ponto a ser apontado é que durante o mapeamento nove professores tinham 

publicações referentes a “gênero” e que as ofertas de disciplinas são dadas de forma “seriada”. 

Diferente das outras unidades da universidade percebeu-se que as disciplinas obrigatórias não 

são dadas todo o semestre, então, caso o discente reprove alguma matéria durante o período, o 

mesmo só poderá cursá-la novamente no ano seguinte. O currículo teve sua última atualização 

em 2015, mas sua grade curricular é fruto de Deliberação n º 27/2008, e diferente das outras 

unidades, está em sua versão 3. A escolha dos possíveis docentes entrevistados foi dado da 

mesma forma que o Campus de São Gonçalo, catalogado a partir da “relevância” que os 

trabalhos tinham quanto à temática, priorizando aqueles que tinham grupos de pesquisa e um 

quantitativo de trabalhos publicados relativamente altos.  

Vale dizer: o Campus principal (Maracanã) tem em sua matriz curricular três disciplinas 

obrigatórias que trazem em suas ementas a perspectiva de trabalhar a temática, enquanto na 

Faculdade de Formação de professores (FFP) e na Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense (FEBF) não há nenhuma disciplina de mesmo caráter curricular que faça menção à 

questão de gênero – anexo III. Diferente do Campus principal, não foi possível identificar quais 

eram os departamentos responsáveis pelas disciplinas oferecidas nas matrizes curriculares dos 

cursos da FFP e FEBF. 

 
Tabela 1 – Sistematização dos Currículos (UERJ) – gênero 

 

Disc. Obrigatórias 

(Carga horária) 

Disc. Optativas 

(Carga horária) 

Disciplinas 

Obrigatórias 

(Gênero) 

Docentes 

(Gênero) 

UERJ Maracanã 2 610 h 300 h 3 18 

FFP 2 475 h 225 h 0 8 

FEBF 2 970 h 495h 0 9 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Sintetizando, podemos entender que a UERJ, em suas respectivas unidades, no que 

concerne ao tema proposto nesta pesquisa, têm seus currículos organizados da seguinte forma: 

somente no Campus Maracanã, as ementas oficiais apontam para três disciplinas que têm a 

perspectiva de trabalhar gênero. Como foi a única unidade em que houve a possibilidade de 

vislumbrar tal temática, não foram pesquisados outros docentes além daqueles que eram 

responsáveis por tais disciplinas. Nas demais unidades – FFP e FEBF, não foram identificadas 

Unidade

s 

Disciplinas/ 

Docentes 
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disciplinas específicas que visam o trabalhar gênero em sala de aula e por isso, a pesquisa 

demandou a busca através dos Currículos Lattes dos docentes. O que foi percebido é que sete 

disciplinas ao longo de suas matrizes curriculares possuem professores que pesquisam, 

trabalham e participam de alguma forma mais ativamente sobre as questões relacionadas à 

gênero. 

 

 

2.2. Gênero e currículo nos cursos de Pedagogia da UFF 

 

 

 Tal como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esta seção pretende dar um 

panorama sobre como a temática central deste estudo têm sido – ou não – trabalhada nos cursos 

de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense. Para este mapeamento, contei com a ajuda 

de uma graduanda do 6º período do curso de Pedagogia da referida universidade56, pelo acesso 

ao sistema da graduação. Sabe-se que como a UERJ, a UFF também passa por um período de 

reformulação curricular. 

 Diferentemente dos docentes da UERJ, percebeu-se que as professoras e os professores 

da UFF possuem uma constância maior na atualização dos seus Currículos Lattes, o que 

possibilitou uma análise mais atual sobre os estudos dos docentes. Outro aspecto que se 

distingue do primeiro recorte de pesquisa é o fato de não haver um espaço específico com todas 

as ementas. Na UERJ, as ementas das matérias ficam dispostas em um site específico 

(http://www.ementario.uerj.br/). Na UFF, as ementas e conteúdos programáticos ficam 

dispostos em conjunto com as disciplinas, dentro do sistema de gestão da graduação, o 

“IdUFF”, já mencionado anteriormente. Outra questão que percebida é que a UFF tem em todas 

as suas grades curriculares, pelo menos uma matéria obrigatória que tenha perspectiva de 

trabalhar a temática (anexo IV). E também uma variedade maior de eletivas/optativas que 

trabalham com o tema. 

De acordo com o site da instituição, podemos entender as disciplinas eletivas e optativas 

da seguinte forma:  

“Disciplinas Optativas - aqui estão as disciplinas de livre escolha do aluno, mas que 

possuem relação com o curso porque foram previamente determinadas e são 

apresentadas no currículo do curso de graduação. As Disciplinas Optativas deverão 

ser cursadas de acordo com a carga horária explicitada no currículo de cada curso para 

a integralização curricular. Disciplinas Eletivas - este grupo contém todas as 

disciplinas oferecidas pela universidade que podem ser escolhidas livremente pelo 

                                                           
56 Maria Izabel dos Santos Curado. 
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aluno, com o objetivo de ampliar a sua formação geral. Para se inscrever nas 

Disciplinas Eletivas, o aluno deverá estar inscrito em pelo menos 4 disciplinas 

obrigatórias ou optativas de seu curso e não estar cursando o primeiro período. No 

entanto, tais regras não se aplicam a disciplinas correspondentes às práticas 

desportivas. A “maioria dos cursos hoje não exige carga horária de disciplina eletiva” 

(UFF, 2017a).57 

 

 É importante salientar que os currículos analisados da instituição correspondem ao 

semestre de 2017.2. E que as disciplinas optativas/eletivas podem variar de semestre a semestre. 

Por isso, no período que os mapeamentos estavam sendo realizadas, algumas das 

optativas/eletivas que foram identificadas podem não ter sido ofertadas. 

 

 

2.2.1. Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá/Niterói 

 

 

A Faculdade de Educação (FEUFF) encontra-se no Campus principal da Universidade 

Federal Fluminense, no bairro de São Domingos, no centro do município de Niterói – RJ. É 

oriunda da Faculdade Fluminense de Filosofia, criada em 1947. Na década de 60, mais 

especificamente em 1961, foi “incorporada ao que hoje é a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), vindo a constituir-se como uma importante instituição brasileira no campo da formação 

dos profissionais da educação e da produção da pesquisa educacional.” (UFF, 2017b) 

Segundo o Portal de Transparência da instituição, em 2017, dos 898 estudantes 

matriculados no curso de graduação em educação do Campus Gragoatá, 775 eram mulheres, 

correspondendo a 86,3% do total. Em contraste com o perfil masculino, que correspondia a 

13,7% dos estudantes, ou seja, 123 homens58. 

A Faculdade de Educação se propõe, dentre os objetivos do curso  

Formar profissionais da Educação dotados de visão crítica de seu mundo e da 

realidade que os cerca, preparando-os para atuarem nas habilitações de: Magistério 

das Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio, Magistério da Educação Infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental, Orientação Educacional, Supervisão 

Educacional e Administração Educacional (UFF, 2017d). 

 

A Faculdade de Educação localiza-se no bloco D, entre os prédios do Instituto de Letras 

– Bloco C e a Faculdade de Serviço Social – Bloco E. Hoje percebo que tal escolha não poderia 

ter sido dada de forma diferente, já que minha entrada na UFF – pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação –, acabou me proporcionando um novo olhar sobre o curso de 

                                                           
57 Cf. UFF, 2017. 
58 Disponível em: <https://app.uff.br/transparencia/perfil_graduando>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Pedagogia. Como meu percurso curricular de formação foi dado em outra universidade, entrar 

na Faculdade de Educação da UFF (FE/UFF) me fez querer saber um pouco mais como são 

graduados as alunas e alunos da instituição. 

  

 
Figura 5 – Foto UFF – Campus Gragoatá 

Foto: Ronaldo Coelho/ Divulgação UFF 

 

A atual matriz curricular do curso de educação da FEUFF tem um total de carga horária 

de 3.330 h, dividida em disciplinas obrigatórias, que contabilizam uma carga horária de 2.890h, 

disciplinas eletivas que contabilizam um total de 60 h e as optativas, com 180 h.  As atividades 

complementares somam um total de 200h. O graduando tem como tempo de integralização do 

curso, o mínimo de 9 e máximo e 14 períodos.  

A matriz curricular analisada corresponde à numeração curricular 10.06.001, versão 1 

do curso e de turno integral.  A UFF oferta um total de 57 disciplinas obrigatórias e dentre as 

eletivas, há um total de 58 opções para que os graduandos escolham as optativas que mais se 

adéquam a sua perspectiva de formação.  De acordo com a própria instituição, o curso por ser 

de caráter integral, a parte da tarde fica destinada a cursar as eletivas e optativas.59  

A Faculdade de Educação se subdivide em dois departamentos: Fundamentos 

Pedagógicos (SFP) e Sociedade, Educação e Conhecimento (SSE). O SSE nasce a partir de uma 

aglutinação de 3 departamentos – proveniente da reestruturação da Faculdade de Educação –, 

são eles: Teoria e Prática de Ensino (SPE), Teoria e Prática de Administração Escolar (SAE) e 

Orientação Educacional (SOE). Assim, 

O SSE se concentrou na atenção às disciplinas teóricas e práticas voltadas para a 

formação dos alunos oriundos dos diversos cursos de licenciatura, inclusive 

Pedagogia, nas áreas de Linguagem e Alfabetização, Educação Infantil, Currículo, 

Didática e Prática de Ensino, Administração, Orientação e Supervisão Escolar, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, Educação Especial, 

Movimentos Sociais e Educação e Trabalho e Educação (UFF, 2017c). 

                                                           
59 Disponível em: <http://feuff.sites.uff.br/coordenacao-de-Pedagogia/>. Acesso em: 01 fev. 2018. 
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 Dentre as matérias obrigatórias relacionadas, somente uma (1) das disciplinas tem a 

perspectiva de trabalhar a temática. Esta disciplina foi ofertada nos dois turnos, com duas (2) 

docentes responsáveis, no entanto, ambas não possuem em seus Currículos Lattes trabalhos 

publicados e/ou participação em grupos de pesquisas que se relacionam com o tema. Dentre as 

optativas oferecidas, não há disciplina que possamos vislumbrar que “gênero” vá ser uma das 

temáticas abordadas durante o curso. E, nas eletivas, há especificamente duas (2) matérias que 

tem em seus títulos “gênero” como tema principal, são elas: “Gênero e Sexualidade”, oferecida 

pela Escola de Enfermagem e “Relação de Gênero e Questão Social”, oferecida pela Escola de 

Serviço Social. Como mencionado anteriormente, a Faculdade de Educação da UFF (FE/UFF), 

estava em reformulação curricular. E, de acordo com a docente entrevistada, foi conquistada 

uma disciplina no novo currículo.  

 

 

2.2.2. Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF) – Campus Angra dos Reis 

 

 

O IEAR-UFF, localizado em Angra dos Reis- RJ, atende cerca de 309 estudantes, na 

Região conhecida como “Costa Verde”. Angra possui uma extensão territorial de 825, 082 km² 

e uma população de 169.511 habitantes (IBGE, 2017). 

 De acordo com a Instituição,  

Em 1992, foi criado em Angra dos Reis o primeiro curso de Pedagogia da 

Universidade Federal Fluminense pela Faculdade de Educação de Niterói. Nos 

primeiros anos, seu funcionamento se deu apenas no período noturno e nas instalações 

de uma escola municipal, por concessão da Prefeitura, sendo o corpo docente 

constituído por professores lotados naquela faculdade. 

A partir da expansão da UFF na esteira das políticas de expansão das universidades 

federais (REUNI), o curso de Pedagogia ganhou nova formatação e, assim, novo 

impulso. Desse modo, foi criado em 2008 o IEAR-UFF, dispondo de um corpo 

docente próprio e de instalações próprias disponibilizadas pela Prefeitura Municipal. 

(UFF, 2017e) 

 

 O Instituto oferta três cursos de graduação: Políticas Públicas, Pedagogia e Geografia. 

Oferece também um curso de especialização em alfabetização de estudantes das classes 

populares. O curso de Pedagogia do IEAR -UFF conta com um total de 26 docentes, que atuam 

em diferentes áreas. 
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Figura 6 – Foto IEAR/UFF – Campus Angra dos Reis 

Fonte: Página institucional IEAR/ UFF 

 

 No que tange ao fluxograma do curso de Pedagogia, o currículo da instituição totaliza 

uma carga horária de 3.200 h. Para integralização do curso, o estudante deve cumprir: 2.010 h 

de disciplinas obrigatórias, 300h de optativas/eletivas, 400h de estágio, 270h de trabalho de 

conclusão de curso e, por fim, 220 h de atividades complementares. A Matriz curricular totaliza 

48 disciplinas, que se separam em oito grandes grupos. Cada grupo é responsável por um tipo 

de formação ao discente, com um quantitativo de matérias. No caso, são: Disciplinas de 

Iniciação (3), Fundamentos da Educação (7), Pensamento Educacional (5), Prática Pedagógica 

(17), Trabalho de Conclusão de Curso (4), Optativas (4), Eletivas (1), Estágio (6). 

 No IEAR-UFF, como na UFF-Niterói, só há uma disciplina que tem em sua ementa a 

temática aqui estudada. O professor responsável por essa disciplina tem um trabalho publicado 

sobre gênero. Não há nenhuma optativa que aborde diretamente a questão de gênero, no entanto, 

há pelo menos três disciplinas que possam trabalhar transversalmente sobre o assunto, são elas: 

“História Social da Formação Docente no Brasil”, “Educação e Movimentos Sociais” e 

“Tópicos Especiais em Corpo, Cultura e Criatividade”. Entre os docentes, há sete profissionais 

que possuem algum tipo de publicação e/ou grupo de estudo que centralizam a questão 

“gênero”. 
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2.2.3. Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES/UFF) – Campus 

Santo Antônio de Pádua 

 

 

Localizado na Região Serrana, no município de Santo Antônio de Pádua, o terceiro 

Campus selecionado é o Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES/UFF). 

Segundo o IBGE (2017), o município com 40.589 habitantes e uma área de 603,633 km². 

Recebeu a Universidade no ano de 1984. Segundo o site da própria UFF (2017f), o curso de 

Pedagogia começou a ser ofertado em 2009, e atende a um total de 253 estudantes. 

E mais,  

Durante 26 anos, o polo da UFF em Santo Antônio de Pádua desenvolveu suas 

atividades no Colégio de Pádua e no CIEP Anaíde Panaro Caldas, com poucos 

professores. Na primeira década do século XXI, docentes, servidores e estudantes 

dedicaram-se ao projeto de construir em Santo Antônio de Pádua uma unidade de 

formação de professores, projeto que passou a fazer parte do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF, o que foi concretizado após a 

formulação de uma política federal de ampliação do ensino superior (REUNI), na qual 

a UFF ofereceu atenção especial à interiorização. (UFF, 2018) 

 

 

 
Figura 7 – Foto INFES/UFF – Campus Santo Antônio de Pádua 

Fonte: Página Institucional INFES/UFF 

 

 O INFES – UFF oferta os cursos de bacharelado em Matemática e as licenciaturas em 

Educação no Campo, Ciências Naturais, Computação, Física, Matemática e Pedagogia. Conta 

com dois departamentos: o Departamento de Ciências Humanas (PCH) e o Departamento de 

Ciências Exatas, Biológicas e da Terras (PEB). Os departamentos possuem um total de 76 

docentes, sendo 28 do PCH e 48 do PEB. 
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De acordo com a instituição, o curso de Pedagogia, tem como principal objetivo formar 

profissionais para a área educacional que estejam providos de uma visão crítica da sociedade. 

Os graduados no Instituto são preparados de acordo com as seguintes habilitações: Magistério 

das Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio, Magistério da Educação Infantil e séries iniciais 

do ensino fundamental, Orientação Educacional, Supervisão Educacional e Administração 

Educacional. 

A matriz curricular escolhida para esta pesquisa, é aquela que habilita os profissionais 

para “Magistério da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental”. Este currículo 

disponibiliza no mínimo 8 períodos e no máximo 12 períodos para que o curso seja finalizado. 

A versão curricular em vigência é a 2º. É ofertada no período noturno com uma carga horária 

de 3.450 h. As disciplinas obrigatórias possuem carga horária de 3.040 h, as optativas 210h e 

as atividades complementares, 200 h. Esta carga horária está disposta em 49 disciplinas e o 

instituto oferta 19 eletivas/optativas com os mais variados temas. Como explicitado no início 

desta seção, as disciplinas optativas e eletivas são ofertadas ao longo de toda a formação da/do 

discente, ambas são de livre-escolha; no entanto, as eletivas têm um caráter de oferta mais 

“universal”, já que listam disciplinas ofertadas pela universidade, com o objetivo de uma 

formação geral, enquanto as optativas são ofertadas dentro dos currículos de graduação 

específicos, visando uma formação mais voltada no caráter profissional. Ambas as cargas 

horárias são determinadas pelos cursos de origem. 

 Nesta unidade, não houve a possibilidade de acesso completo às ementas das disciplinas 

ofertadas pela IES. Por isso, ao logo destas linhas, foram listadas apenas disciplinas que tinham 

a possibilidade de tratar da temática. Isto é, elas foram “identificadas” a partir do nome dado às 

mesmas. Dentre as optativas, foram encontradas três disciplinas que possam abordar a temática, 

com uma ênfase especial em uma matéria denominada “Gênero e Masculinidades”. De todas 

as unidades da UFF, o INFES – UFF é que possui o maior número de docentes que estudam 

sobre “gênero”. São um total de doze professores, sendo que nove deles têm vastos trabalhos 

publicados e apresentados, além de participação em grupos de pesquisa.  

Como já mencionado anteriormente, a escolha das matrizes curriculares foi feita a partir 

de uma ênfase na formação de professores, e por isso, as habilitações correspondiam ao 

exercício docente. Percebeu-se ao longo desta análise inicial, que diferentemente da UERJ, a 

UFF possui em seus currículos acadêmicos uma certa “uniformidade” – no que tange aos nomes 

das disciplinas dispostas no percurso curricular –, e por isso, não possui tantas mudanças entre 

os nomes das disciplinas – tanto no Campus central, quanto nas respectivas unidades 

acadêmicas. Isso possibilita ao aluno/a um vislumbre do tipo de conceitos e conhecimentos que 



75 
 

poderão ser apreendidos durante o período que estará cursando, dando um eixo identitário do 

curso de Pedagogia oferecido pela IES. 

 

Tabela 2 – Sistematização dos Currículos (UFF) – gênero 

Disciplina/     

 Docente 
Disc. 

Obrigatórias 

(Carga 

horária) 

Disc. Eletivas 

(Carga 

horária) 

Disc. 

Optativas 

(Carga 

horária) 

Disciplinas 

(Gênero) 

Docentes 

(Gênero) 

FEUFF 2.890h 60 h 180 h 1 6 

IEAR 2.010 h 60 h 240 h 1 7 

INFES 3.040 h - 210 h 1 12 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Por fim, espera-se que com essa breve explanação, tenha sido possível demonstrar, por 

meio dos primeiros passos empíricos de pesquisa, como os cursos de Pedagogia destas 

universidades públicas – formadoras de uma parcela significativa do professorado do estado do 

Rio de Janeiro –, pensam o percurso curricular do graduando em Pedagogia. Ora como campo 

de estudo dentro das disciplinas curriculares, ora como reconhecimento do perfil discente 

presente nos cursos. Através destas análises, foi possível também identificar como nos 

currículos de formação inicial, a temática de gênero – em alguns casos –, ainda não está 

contemplada de forma mais ampliada, com disciplinas obrigatórias. Quando presente, os 

estudos de gênero estão ofertados em caráter de disciplina eletiva/optativa; ou também de forma 

transversal, com disciplinas que de alguma forma possam se interligar com a temática de estudo 

desta investigação. Esta falta de disciplinas chama atenção, principalmente, quando percebemos 

que a presença de docentes especialistas nos estudos de gênero.  

 

 

2.3. Análise dos Projetos Políticos Pedagógicos Institucionais (PPPIs) 

 

 

Os Projetos Político Institucionais (PPPIs) das universidades estudadas ao mesmo 

tempo em que se assemelham, se distinguem. No entanto, é importante salientar que todos os 

documentos norteadores das instituições estudadas estão regulados pelo Conselho Nacional de 

Educação, Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em licenciatura de Pedagogia – mencionada no início 

deste capítulo. O que pudemos perceber durante a análise dos mesmos, é que há uma forte 

Unidade 
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presença das questões relativas às temáticas étnico-raciais60. Outro tema também bem presente 

nos PPPIs das universidades, foi a temática da inclusão, com ênfase nas dificuldades motoras e 

mentais que podem ser enfrentadas pelos docentes. 

Conforme verificamos nos currículos mapeados e sistematizados ao longo do último 

ano – a formação em Pedagogia é voltada para uma multi-habilitação, em uma única formação. 

Isso demonstra a flexibilidade do profissional voltado para esta área, que não somente se finca 

no campo escolar, mas em variados contextos educacionais sociais, como hospitais, supervisão 

pedagógica, movimentos sociais, dentre outros. No entanto, todas as universidades estudadas 

exaltam o ato de ensinar como norteador da profissão (UERJ, 2012; UERJ, 2013; UERJ, 2016; 

UFF, 2012; UFF, 2015; UFF, 2008); isto é, sem desvincular a formação docente no campo 

teórico e muito menos do campo empírico. Pois, de acordo com as IES, pesquisa, prática e teria 

andam lado a lado, e ajudarão o profissional a pensar sobre sua atuação, em sala de aula e fora 

dela.  

A seguir, apresento o processo de pesquisa, mediado com a explicitação de algumas das 

informações que considero mais importantes para se compreender a metodologia empregada, 

de modo que faça sentido para o leitor a divisão de caráter didático em que organizo as decisões 

que foram necessárias no decorrer da investigação. 

De acordo com Simões (2012, p. 1) “O projeto pedagógico Institucional representa a 

linha pedagógica que a Instituição norteia para gerenciamento dos Cursos de Graduação, Pós-

graduação e Extensão da Instituição”. Tendo isto em vista, percebi que nesta caminhada de 

pesquisa, os PPPIs das universidades não poderiam ficar de fora a análise deste objeto de 

estudo. No entanto, não imaginava os caminhos que precisariam ser trilhados para a obtenção 

de tais documentos. Ao rememorar tais percursos, penso que há um motivo para que tenha 

elegido fazer da forma que o fiz. Os PPPIs são documentos cuidadosamente guardados e 

submetidos a revisões constantes dos colegiados dos cursos de graduação das instituições. 

Portanto, representam um dos projetos mais importantes no que diz respeito à formação dos 

profissionais do Ensino Superior. Ainda que sejam documentos públicos, seria incorreto dizer 

que são de fácil acesso e que não demandam certo investimento de tempo e contatos.  

 O primeiro passo foi a busca virtual pelos sites da UERJ e da UFF. Esta primeira busca 

deu um panorama inicial sobre como seria a jornada na busca de tais projetos. A UERJ e suas 

unidades acadêmicas, no momento de pesquisa, não tinham em seus sítios oficiais nenhuma 

menção ou “links” aos projetos. Por isso, a busca e acesso foram dados diretamente por contato 

                                                           
60 Ação reforçada pela promulgação, em janeiro de 2003, da Lei 10.639, que instituía a inclusão no currículo oficial 

da Rede de Ensino a temática de "História e Cultura Afro-Brasileira”. 
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via e-mail e telefone com a coordenação e secretaria. Diferente da UERJ, a UFF - Campus 

Gragoatá, tem bem especificado o link do documento em seu site institucional61. Por isso, foi o 

primeiro – dos seis projetos – em mãos. As unidades acadêmicas de ambas as instituições, 

seguiram o mesmo caminho citado primeiramente, com contato via e-mail para as 

coordenadoras e/ou coordenadores do curso estudado. 

 Neste contato com as coordenações dos cursos, foi possível me apresentar e expor os 

objetivos da pesquisa. Após esse contato inicial com as coordenações institucionais, busquei 

apoio com o setor de apoio acadêmico para elaboração de cartas de apresentação, formalizando 

a solicitação e ressaltando as intenções de pesquisa. Com as cartas em mãos, foram anexadas 

aos e-mails de solicitação e, posteriormente, as universidades me encaminharam os PPPIs em 

formato PDF. Ao todo, essas negociações duraram em torno de dois a três meses. Para 

vislumbre dos percalços de pesquisa, em uma das unidades acadêmicas, o processo entre 

contato com os responsáveis pelo documento e consolidação do envio totalizou mais de quinze 

e-mails enviados e de duas a três ligações semanais. 

 Os Projetos Políticos Institucionais (PPIs) podem ser entendidos como um recorte de 

um documento maior, que seriam os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs). Simões (2012) nos 

demonstra que ambos projetos devem estar em sinergia. No processo de obtenção de tais 

documentos, as universidades e suas unidades acadêmicas não fizeram distinção do que seria 

PPP e PPI. No entanto, acredito que seja deveras importante sabermos o que seriam cada um 

destes documentos.  

De acordo com Veiga (1998), o projeto político pedagógico pode e deve ser entendido 

como uma ferramenta de projeção de possibilidades educativas, em que as rupturas do presente 

possam ser vislumbradas pelos sujeitos envoltos no processo de construção educacional da 

instituição de ensino. Não deve ser somente um conjunto de atribuições burocráticas 

encaminhadas às autoridades educacionais e posteriormente arquivado. Os PPPs não somente 

são construídos por esses sujeitos, mas eles também devem ser vivenciados por todos os 

envolvidos no processo. Portanto, o projeto é que dará o rumo e a direção pedagógica da 

instituição. 

 Para a autora supracitada, a construção de um projeto político – para além de um 

trabalho pedagógico –, deve ser norteado por cinco características fundamentais, que são: 

igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. Estes 

                                                           
61 Disponível em: <http://feuff.sites.uff.br/coordenacao-de-Pedagogia/126-2/>. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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princípios fundamentais serão especificados em pelo menos setes elementos básicos dispostos 

ao longo do projeto, entre eles, a finalidade e estrutura organizacional da escola – no nosso 

caso, universidade -, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho 

e a avaliação. (VEIGA, 1998) 

 No caso específico do currículo, Ilma Veiga (1998, p. 26) afirma que ele é uma 

ferramenta de “construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios 

para que a construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos 

e as formas de assimilá-los”. Por conseguinte, o currículo tem como metodologia coletiva a 

produção, a transmissão e a assimilação do conhecimento escolar (universitário). Na 

perspectiva da autora, o currículo não é neutro, tal qual o PPP também não é. Ambos passam a 

identidade ideológica da instituição, que perpassa não somente a cultura dominante, mas 

também tende a abarcar a cultura popular.  

 Como já apontado anteriormente, o PPI pode ser entendido como um “complemento” 

ou uma parte do PPP. Para Simões (2012, p. 1-2), 

O PPI, deve antes de tudo apresentar o Histórico da Instituição, procurando situá-la 

no tempo e espaço em que se originou; demonstrando de forma crescente como os 

cursos foram sendo criados. O segundo ponto fundamental é levantar e apresentar os 

mecanismos de inserção regional, demonstrando um estudo sobre as demandas da 

região e a justificativa dos cursos oferecidos pela Instituição. Há também que 

demonstrar sua preocupação com o mercado de trabalho da região e também um 

estudo sobre os egressos da Instituição. O terceiro elemento do PPI, refere-se a Missão 

– a meta maior a ser atingida, norteada pelos princípios filosóficos e valores que a 

Instituição escolheu para subsidiar suas ações. O quarto elemento-Concepção de 

ensino e currículo. Neste item devem ser apresentados as concepções de ensino e as 

diretrizes curriculares dos diferentes cursos. Este elemento se efetiva, através de 

estratégias e metas que devem ser implementadas por meio de programas, projetos de 

ação e planos de ação. Há que delinear também as Políticas Institucionais adotadas 

pela Instituição principalmente em relação aos docentes e discentes. 

 

Desta forma, entendo que para uma investigação mais precisa, seria importante a 

identificação das diferentes perspectivas que atravessam os discursos legais e pedagógicos das 

instituições, através desses projetos. Como nosso enfoque de trabalho são as questões de gênero 

nos cursos de formação de professoras e professores, buscaremos identificar se e como gênero 

perpassa, transpassa e se constitui dentro dos PPPIs e, quais foram as compreensões dadas a 

gênero nos documentos norteadores na formação docente.  

 Para tal empreitada, utilizaremos a análise documental dos PPPIs. A escolha por tal 

metodologia se deu a partir de um entendimento de aproximação com as técnicas de análise de 

conteúdo – que serão trabalhadas no momento de exploração das entrevistas coletadas ao longo 

da pesquisa de campo. De acordo Laurence Bardin (2016) este tipo de análise tem por objetivo 

demonstrar o tratamento das informações contidas nos documentos recolhidos, de forma 
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diferente do conteúdo originalmente apresentado. Desta forma, o leitor pode ter de forma 

facilitada o máximo de informação – aspecto quantitativo – com o máximo de apropriação – 

aspecto qualitativo. Por conseguinte, este tipo de análise pode ser entendido como uma fase 

preliminar de uma base de dados informacionais.  

 Entretanto, como bem demonstra Bardin (2016), apesar das semelhanças que 

aproximam os procedimentos de análise, existem diferenças primordiais. Enquanto a análise 

documental trabalha com documentos escritos, a análise de conteúdo trabalha com mensagens, 

com a comunicação. A análise dos documentos é dada através da indexação-classificação de 

palavras-chave, que são os elementos chave de informação (que é uma das técnicas de análise 

de conteúdo), para que assim seja dada uma pista dos critérios de conteúdos comuns dos 

documentos analisados, no nosso caso, a temática gênero. A terceira diferença tange aos 

objetivos, enquanto a documental representa a condensação das informações, usadas para 

consulta e armazenamento; a análise de conteúdo “é a manipulação das mensagens (conteúdo 

e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra 

realidade que não a da mensagem”. (BARDIN, 2016, p. 52) 

 Portanto, considera-se que a análise documental desses documentos nos aproxima da 

perspectiva demarcada anteriormente por Arroyo (2013), do currículo como território de 

disputa. Afinal, os PPPIs também foram produzidos em meio a relações de poder, 

invisibilizadas ou não. As disputas, tanto no campo da produção dos PPPIs quanto na 

construção dos currículos institucionais, nos dão um vislumbre sobre como as questões 

inerentes ao nosso campo de estudo são tratadas, além de nos oferecer parâmetros para as 

análises posteriores, da organização curricular institucional da UERJ, da UFF e respectivas 

unidades acadêmicas; e das entrevistas – apresentadas no próximo capítulo. 

 

 

2.3.1. Questões de gênero nos PPPIs da UERJ 

 

 

 O PPPI é estruturado da seguinte maneira: dados gerais do curso de Pedagogia, histórico 

do curso de Pedagogia UERJ/Maracanã, projeto político-pedagógico do curso de Pedagogia, 

concepção do curso de Pedagogia, campos de formação, estrutura curricular, plano de 

periodização, fluxograma e avaliação institucional do curso de Pedagogia. Para um panorama 

pedagógico mais abrangente dos projetos, a separação será dada por universidades, isto é, estas 
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subseções aglutinarão informações dos campi centrais e unidades acadêmicas62. A primeira 

análise será destinada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de 

Professores e Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. O Campus Maracanã teve seu 

PPPI publicado em 2012. O documento tem um total de 56 páginas, que se distribuem desde 

histórico institucional até avaliação institucional do curso de Pedagogia.  

 Ao longo de suas páginas, o PPPI apresenta ao leitor o seu entendimento institucional 

do curso de Pedagogia, isto é, uma graduação voltada para a formação humana. E este caráter 

mais humanístico da formação dos futuros pedagogos dá o sentido e o valor ao campo da 

docência. Através da historicização da instituição e do seu objetivo pedagógico, a Faculdade de 

Educação demarca o “rompimento” do caráter de curso de extensão (convênio com a Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro) de formação contínua, para a abertura de uma formação para toda 

a comunidade, por meio do processo de seleção – como em suas unidades acadêmicas. Portanto, 

a graduação em Pedagogia seria um curso de formação – em caráter universitário – básico para 

exercer a docência, e a pós-graduação seria (e é) o espaço de especialização dos conhecimentos 

docentes. 

 O curso objetiva a formação ampla da estudante, voltada para a diversidade social em 

correlação com o mundo do trabalho. O campo da pesquisa também é mencionado no PPPI, e 

de acordo com o mesmo, ele não é um campo esquecido, pois que permeia todo o curso. Até 

porque, de acordo com a instituição, a formação da pedagoga-pesquisadora está inerente ao 

campo educacional. Espera-se, portanto, que a pedagoga formada na IES seja capaz de lecionar 

nos anos iniciais do ensino fundamental para crianças, jovens e adultos, na perspectiva da 

educação inclusiva, educação infantil em organizações governamentais ou não-

governamentais, nos cursos de formação inicial e continuada de professores, nos cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, na organização e gestão de sistemas 

e instituições de ensino, e, por fim, atuar em tarefas de organização, desenvolvimento de 

projetos e experiências pedagógicas, em instituições públicas e privadas e em movimentos 

sociais. 

 Nos projetos da UERJ, a palavra gênero aparece oito vezes, em diferentes partes do 

texto, observando-se uma maior constância de aparições na seção “Plano de Periodização”, que 

corresponde às disciplinas do currículo. A primeira menção a gênero é dada nos campos de 

formação do futuro profissional. De acordo com o próprio documento “a formação pedagógica 

não pode descurar dos múltiplos e singulares sujeitos da diversidade cultural, de gênero, 

                                                           
62 Esta organização metodológica se justifica a partir de um entendimento que os campi centrais e respectivas 

unidades acadêmicas teoricamente se aproximariam quanto à visão institucional e de formação dos discentes.    
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geracional e profissional que compõem a riqueza da sociedade brasileira e exigem a educação 

como direito e princípio básico da formação humana” (UERJ, 2012, p. 10). 

 
Tabela 3 – Ocorrências do termo gênero no PPPI de Pedagogia da UERJ 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Diferente da UERJ, a unidade acadêmica localizada em São Gonçalo – RJ, a Faculdade 

de Formação de Professores (FFP) não tem especificada qual a data de publicação do seu 

projeto pedagógico, que ao todo contabiliza 34 páginas. E ao longo destas, a instituição se 

apresenta através de seu histórico e justifica a importância de construir um PPPI. O documento 

difere do Campus central ao nomear todos os responsáveis pela organização, idealização e 

elaboração do arquivo. Inclusive, insere as demandas que foram trazidas através de reuniões 

dos colegiados. Outra diferença é a contextualização e caracterização do espaço e da unidade 

acadêmica, com informações das demandas estudantis; e também caracteriza (socialmente) as 

estudantes que fazem o curso de Pedagogia.  

 A FFP demarca – como na UERJ – a importância da não desvinculação da carreira 

técnica com a carreira da pesquisa, colocando lado a lado a relação intrínseca de Professor-

Ocorrência Localização no Documento Página 

[...] a formação pedagógica não pode 

descurar dos múltiplos e singulares sujeitos 

da diversidade cultural, de gênero, 

geracional [...] 

Campos de Formação 10 

“O pós-modernismo em educação e as 

questões de gênero e raça.” 

Nos conhecimentos da disciplina   

Sociologia da Educação 
38 

“Os novos referenciais epistemológicos no 

estudo das minorias étnicas e das 

questões de gênero.” 

Nos conhecimentos da disciplina    

Diversidade Cutural e Educação 
38/39 

“Movimentos de educação popular e as 

questões de gênero, religiosas, étnico-

raciais, de classe e geracionais.” 

Educação e Nos conhecimentos 

da disciplina Movimentos 

Sociais: Aspectos Históricos e 

Políticos 

42 

Educação infantil e questões de gênero 

 

Lista de Disciplinas eletivas do 

curso de Pedagogia 
50 

Questões de Gênero e Educação 

 

Lista de Disciplinas eletivas do 

curso de Pedagogia 
51 

Top. Esp. II – Feminismo, Gênero e Políticas 

Sociais e Educacionais 

Lista de Disciplinas eletivas do 

curso de Pedagogia 
51 

Top. Esp. III – A Questão de Gênero e 

Educação 

Lista de Disciplinas eletivas do 

curso de Pedagogia 
52 
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Pesquisa. No entanto, com uma centralização na docência, tal qual o curso ministrado no bairro 

do Maracanã – RJ. Desse modo, como disposto no próprio documento da instituição, “os 

princípios norteadores do Curso de Pedagogia na FFP são: a docência como eixo da formação 

do Pedagogo, o atravessamento teoria-prática e a formação do professor com o olhar de 

pesquisador” (UERJ, 2013, p. 20). 

 O Projeto se subdivide em nove capítulos, que são agrupados da seguinte forma: o 

primeiro capítulo faz a apresentação do documento; o segundo dá um olhar sobre a história 

(contexto histórico do curso de Pedagogia no âmbito do Brasil e na FFP); o terceiro fala da 

realidade da Faculdade; por conseguinte, há uma problematização em torno da importância de 

construção do PPPI, principalmente quando se pensa a formação de Pedagogos e os princípios 

inerentes à esta profissão; os objetivos do curso; o perfil profissional deste futuro Pedagogo; a 

matriz curricular, com a disposição de disciplinas e respectivas cargas horárias; as ementas e 

programas das disciplinas (que não estavam disponíveis em tal documento); e, por fim, os 

anexos. 

 Portanto, para melhor sistematizar, o curso estudado nesta unidade acadêmica tem como 

objetivo geral articular teoria-prática na formação do pedagogo/docente/pesquisador, para que 

ele possa atuar na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio (magistério), mas também, na gestão escolar. A formação da pedagoga, de modo geral, 

está voltada para um sentido mais amplo, muito voltado para a contextualização do fazer 

docente com a correlação do seu papel na sociedade. De acordo com a própria IES, por se 

organizarem em grandes eixos de conhecimento, o currículo não fica estático, e por isso, pode 

se articular de forma inter e transdisciplinar. No entanto, quando buscamos no descritor a 

palavra “gênero”, não encontramos nenhuma correspondência, não deixando explícito em qual 

momento esta temática adentraria a formação da pedagoga. 

 A terceira e última unidade acadêmica que teve o PPPI analisado foi a Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense, a FEBF. O documento se assemelha em alguns aspectos com 

a unidade anterior, como a ausência de data, histórico da instituição e também demonstra a 

interligação histórica com o Campus Central. Esta foi a única unidade que deixou claro em seu 

PPP a Missão Institucional para com a comunidade acadêmica e a sociedade.  

 A fim de atender as demandas das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, 

de maio de 2006, o momento de construção do projeto sincronizou com debates internos de 

reformulação de alguns aspectos da matriz curricular. O documento possui 30 páginas e conta 

com sete capítulos. São eles: Introdução, Dados gerais da unidade acadêmica e do curso, 

Administração acadêmica do curso - atribuições e ações, Currículo pleno, Caracterização do 
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corpo docente, Caracterização do corpo discente e Formas de acompanhamento e avaliação do 

PPPI e das instalações acadêmicas.  

 Em conformidade com a unidade anterior, a FEBF dá ao leitor um contexto e uma 

caracterização do local, também disponibiliza o perfil dos estudantes e nomes dos responsáveis 

por cada etapa de construção do PPPI. Também estão acessíveis as informações das instalações 

físicas – tais como número de salas e laboratórios, até os materiais audiovisuais distribuídos 

nas salas de aula, da graduação e da pós-graduação.  

 O objetivo da formação oferecida é preparar para o exercício da docência e a 

participação da gestão e da avaliação dos tipos de sistema e de instituições de ensino – de forma 

geral. Portanto a formação em Pedagogia busca articular os conhecimentos teóricos do campo 

educacional com as práticas inerente a este profissional, dentro da sala de aula e na pesquisa, 

para que a compreensão do exercício da docência seja dada em diferentes contextos e funções 

dentro e fora dos espaços escolares. No caso dos espaços não-escolares, o planejamento, 

coordenação e avaliação destas práticas não podem ficar à parte do campo de pesquisa; a 

pedagoga tem que a formação baseada no tripé profissional: docência, pesquisa, teoria. 

 Em vista disto, a formação profissional nas unidades acadêmicas entra em consonância 

com o Campus Central, no que tange a um projeto de ensino voltado para a construção do 

docente/pesquisador com uma visão ampliada da sociedade e do campo educacional. No 

entanto, quanto às questões de gênero, não há menção no PPPI desta temática. Logo, como na 

FFP, não podemos vislumbrar em qual momento a instituição se propõe a trabalhar e elencar 

gênero no curso de formação docente. 

 
Tabela 4 – Sistematização dos PPPIs (UERJ; FFP; FEBF) 

 
Nº de 

Páginas 

Ano de 

Publicação 

Caracterização 

do Espaço 

Perfil 

Docente 

Perfil 

Discente 

Menções ao 

termo 

Gênero 

UERJ 

Maracanã 
56 2012 - - - 9 

FFP 34 [2013?]63 x - x - 

FEBF 30 2016 x x x - 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

É importante salientar que tanto a UERJ Maracanã quanto a FFP, mencionam em seus 

documentos institucionais o termo mulher/mulheres. Porém, em cada PPPI, a menção é 

contabilizada poucas vezes, mais especificamente, três vezes. No PPPI do curso de Pedagogia 

                                                           
63 Data aproximada de acordo com a norma ABNT NBR 6023:2002, item 8.6.2. 
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da UERJ, a ocorrência da palavra mulher é localizada duas vezes, ambas na descrição do que 

se espera dos estágios curriculares da instituição. O termo aparece a primeira vez na página 25 

e diz respeito aos locais que as/os discentes podem realizar os estágios curriculares da 

“Pedagogia nas Instituições e nos Movimentos Sociais”. A segunda ocorrência se dá no âmbito 

do que se espera do estágio voltado para o magistério em educação infantil, na página 29. Na 

FFP, a utilização do termo é localizada somente uma vez, na contextualização do espaço em 

que a unidade acadêmica está localizada – na página 15. 

 
Tabela 5 – Ocorrências do termo mulher/mulheres no PPPI de Pedagogia da UERJ/FFP 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

De maneira geral, a construção dos PPPIs das unidades acadêmicas e dos campi Central 

tem consonâncias e diferenças muito latentes. A UERJ, a FFP e a FEBF, expressam em seus 

projetos a preocupação na formação ampla do profissional que adentram suas salas de aula e 

espaços de formação.  

 

 

 

 

 

Ocorrência 
Localização no 

Documento 
Página 

“em movimentos sociais organizados tais como sindicatos, 

associações, movimento negro, movimento estudantil, 

movimento de mulheres, movimento dos sem-terra e outros que 

serão posteriormente analisados e incluídos para convênios com 

a UERJ, conforme as normas determinadas no documento 

citado anteriormente” 

Nos 

conhecimentos 

dos Estágios 

Supervisionados 

25 

“ a educação infantil, como prática de educação e cuidado é 

direito da criança e de seus pais, devendo se articular às ações 

de saúde, assistência social, justiça, direitos humanos, cultura, 

mulher e diversidades, bem como aos Fóruns de Educação 

Infantil e outras organizações da sociedade civil” 

Nos 

conhecimentos 

dos Estágios 

Supervisionados 

29 

“Segundo dados do IBGE (2000) o Município de São Gonçalo, 

que possui uma área de 251 km2, apresenta uma população 

totalmente urbana constituída de 429.404 homens e 461.715 de 

mulheres.  A taxa de alfabetizados, considerando a população 

residente de 10 (dez) anos ou mais, é de 94,5%.” 

Um olhar sobre 

o contexto: a 

realidade que 

pergunta 

15 
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2.3.2. Questões de gênero nos PPPIs da UFF 

 

 

 Tal qual na seção anterior, examinaremos os PPPIs do curso de Pedagogia oferecido 

pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e suas unidades acadêmicas de ensino, o Instituto 

de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF) e o Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior (INFES/UFF). 

 A Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (FEUFF) tem seu 

PPP/PPI disposto em 281 páginas e foi publicado em 2012. Teve sua aprovação pelo Conselho 

de Ensino e Pesquisa/UFF datada em 25 de agosto de 2010, através da Resolução 363, do 

mesmo ano. Já nas primeiras páginas do documento há uma marca da intenção da instituição, 

demonstrando – como na UERJ e suas unidades – a pré-disposição para um currículo mais 

“flexibilizado”, de acordo com as demandas acadêmicas/sociais/institucionais. 

Os capítulos do PPPI são separados por formulários, sendo dezoito no total, separados 

da seguinte forma: apresentação / justificativa, histórico / princípios norteadores, objetivos, 

perfil do profissional, organização curricular, acompanhamento e avaliação, conteúdos de 

estudos e objetivos, relação de disciplinas/atividades obrigatórias, relação de disciplinas 

optativas, relação de atividades complementares, distribuição das disciplinas/atividades – 

periodização, quadro de disciplinas, conteúdos de estudos e ementas, cadastramento das 

disciplinas/atividades, sistemática de adaptação curricular do aluno, equivalência de disciplinas 

/atividades, infra–estrutura existente e infra–estrutura necessária. 

Como as demais IES, o PPPI inicia com o histórico institucional e também do curso, 

para contextualização do leitor. Nesta caracterização, em consonância com a outra universidade 

pesquisada, percebe-se a centralização do campo da docência no curso de Pedagogia ao longo 

de todo o documento. No entanto, a sede, diferentemente da UERJ, faz menção às outras 

unidades acadêmicas associadas. Outra diferença marcada é a presença dos nomes dos docentes 

responsáveis pela elaboração e construção do documento norteador do curso.  

A FEUFF e suas unidades acadêmicas se organizam, no âmbito curricular, de modo 

muito parecido – e isso entra em consonância, inclusive, com as disciplinas oferecidas pelas 

IES, mencionadas na sessão anterior. As três se preocupam com a interdisciplinaridade do seu 

currículo e se organizam em núcleos: estudos básicos, de aprofundamento e diversificação de 

estudos e estudos integradores. O primeiro destes núcleos corresponde à formação mais densa 

e unificada de toda a matriz curricular. É neste momento que teoria e prática se tornam a práxis 

da formação da pedagoga e pedagogo. O núcleo de aprofundamento e diversificação dos 
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estudos é onde a formação deve “estar voltada às áreas diversificadas da atuação profissional 

do Pedagogo” (UFF, 2012, p. 30). E por fim, os estudos integradores, deverão proporcionar 

enriquecimento curricular e dialogar com as áreas distintas, de conhecimento e de ação no 

campo educativo, no entanto, sem se ater a campo em específico.  

No formulário nº 4, que descreve o perfil profissional da pedagoga e do pedagogo 

formado pela instituição, é que o termo gênero aparece pela primeira vez. O termo é 

referenciado no momento em que se exalta a importância de aprofundamento de questões que 

atravessam nossa sociedade, não somente ele, como as questões étnico-raciais, geracionais, 

religiosas etc64. De acordo com a própria instituição (UFF, 2012), espera-se que a pedagoga em 

formação esteja em “constante diálogo e conflito com seus sentidos, com os outros sujeitos, 

com as organizações, com a mídia, com as vivências cotidianas, com os diferentes campos do 

conhecimento” (UFF, 2012, p. 24), para que assim sua formação seja constante, sem somente 

se ater ao período que esteve na universidade. Outra questão também assinalada se refere à 

relação direta da formação da vivência universitária e sindical (para aquelas estudantes que já 

estão inseridas no magistério) na formação política, que para a faculdade é intrínseca a 

universidade, e consequentemente, à faculdade de Pedagogia.  

No que tange mais especificamente à menção da palavra gênero, há ocorrência em dez 

diferentes momentos. Entretanto, ao que se correlaciona com o objeto de estudo desta pesquisa, 

o vocábulo é localizado em cinco ocasiões distintas – como relacionado abaixo na Tabela 6. 

Como podemos perceber, a referência ocorre em dois espaços específicos do PPP/PPI, são eles: 

Perfil Profissional (Formulário nº 4) e Especificação da Disciplina/Atividade (Formulário nº 

13). As outras ocorrências, um total de quatro vezes, aparecem todas em um mesmo local, na 

Especificação da Disciplina/Atividade (Formulário nº 13), pois elas se referem a Gênero 

textual.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 O que chama atenção neste momento do texto, é que gênero é ainda entendido como uma temática binária, isto 

é, como questões referente a homens e mulheres. No entanto, como já discutimos, ainda que tenhamos o recorte 

para esta dimensão binária, sabemos que a temática “gênero” vai muito além desta.  
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Tabela 6 – Ocorrências do termo gênero no PPPI de Pedagogia da UFF 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

O Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF), diferentemente da FEUFF, 

não possui data da publicação, e está organizado em 13 páginas65. Como os documentos 

apresentados anteriormente, o mesmo possui na apresentação a contextualização da 

estruturação do PPPI, a caracterização do espaço e da unidade acadêmica. A diferença das 

unidades acadêmicas da UFF, para as unidades acadêmicas da UERJ, é o fato de deixar bem 

explícita a interligação não somente histórica, mas também a aproximação curricular da sede. 

Por isso, não somente se assemelha o número de formulários preenchidos – quatorze –, mas 

também temos presente a menção dos PPPIs das outras IES, no caso, à UFF/Niterói.  

Como também percebido, a contextualização local também é dada no PPPI da IES. 

Entretanto, como na UERJ, o IEAR sinaliza que a criação do curso no local foi dada a partir de 

um convênio com a Prefeitura e, inclusive, menciona a tensão política vivida pela instituição e 

a gestão municipal, pois como na UERJ, o curso de formação era um projeto pioneiro, 

incorporado às demandas regionais-educacionais. Como todas as unidades acadêmicas, o 

                                                           
65 O documento analisado se refere à Adequação Curricular do Projeto Político-Pedagógico Institucional. 

Ocorrência 
Localização no 

Documento 
Página 

“A intervenção nesses variados espaços reclamará 

estudos e aprofundamento teórico a respeito da 

realidade: problemas sócio-culturais, diversidades 

múltiplas (étnicas, de gêneros, de faixas 

geracionais, religiosas, de opções sexuais, entre 

outras) [...]” 

Perfil Profissional 24 

“Educação escolar indígena e quilombola: 

fundamentos, práticas, desafios e possibilidades. 

Relações de gênero e sexualidade na educação 

escolar [...]” 

Nos conhecimentos da 

disciplina Diversidade 

Cultural, Interculturalidade 

e Educação 

119 

“[...] as interações e contradições de gênero; 

étnicas; da sexualidade; religiosas; culturais; 

científicas, tecnológicas e etc. na escola e na 

sociedade [...]” 

Nos conhecimentos da 

disciplina     Relação Escola 

e Sociedade 

212 

“[...] Diversidade e desigualdades sociais. Gênero, 

etnia e educação. Educação e mídia. Culturas 

juvenis [...]” 

Nos conhecimentos da 

disciplina Sociologia da 

Educação II 

217 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e 

educação – Uma perspectiva pós-estruturalista.  

Petrópolis: Vozes, 2004 

Nas Referências 

Bibliográficas da disciplina 

Sociologia da Educação II 

217/218 
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instituto também caracteriza o seu corpo estudantil, demarca as demandas trazidas por eles – 

como dificuldades de conclusão do curso e a proposição de diminuição de carga horária máxima 

para a integralização do mesmo.  

O IEAR, também constrói seu PPPI, não somente dando nomes de pessoas que 

participaram efetivamente da sua elaboração, mas também nomeia os professores que ajudaram 

com palestras organizacionais e na luta para a consolidação do instituto em Angra dos Reis – 

RJ. Em consonância com os demais PPPIs, a retórica é dada a partir da justificativa da 

construção curricular de Angra e seus movimentos curriculares. Como a sede, a unidade 

acadêmica, tem como meta a extinção dicotômica entre teoria e prática, mas sim a junção das 

duas na práxis docente. No que diz respeito à gênero, o IEAR não faz nenhuma menção ao 

termo.  

A última unidade acadêmica elencada para este estudo é o Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior. O projeto pedagógico norteador foi publicado em 2008 e 

contém quinze páginas. O documento recebido está dividido no sumário em três capítulos: 

Projeto Político do Curso, que contém seis subseções, Estrutura Curricular, com sete subseções 

e, por fim, Infraestrutura, com duas subseções. No entanto, no decorrer do texto a apresentação 

é dada da mesma forma que as demais faculdades ligadas à UFF, em forma de formulários.  

Como nos demais documentos analisados anteriormente ao longo desta seção, está 

presente a contextualização e a caracterização do local em que está estabelecida a instituição. 

Ao situar o leitor neste momento, o projeto pedagógico demonstra a interligação do curso de 

Pedagogia com a Faculdade de Matemática. E também, o fato do PPPI estar sendo pensado e 

elaborado no mesmo momento em que estava havendo a construção do Campus em um novo 

local, concedido pela Prefeitura de Santo Antônio de Pádua.   

Outra consonância com os demais projetos é a ênfase na formação e as habilitações 

(multivariada) da pedagoga e do pedagogo. De acordo com o próprio documento, o objetivo é 

“proporcionar uma sólida formação teórica em todas as atividades curriculares – nos 

conhecimentos específicos a serem ensinados pela escola básica e nos conhecimentos 

pedagógicos – tendo a pesquisa educacional como princípio embasador da formação” (UFF, 

2008, p. 7) 

Como também supracitado em outros momentos desta seção, a organização curricular 

é dada da mesma maneira, através dos núcleos de aprendizagem. E, também como na unidade 

sede, a primeira – e única – menção a gênero é dado no formulário que se refere ao perfil 

profissional da pedagoga e do pedagogo formados pela instituição. No entanto, não há um texto 
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especifico escrito pelo próprio instituto, mas uma citação do Artigo 5º, inciso X, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de 2006.  

 
Tabela 7 – Ocorrências do termo gênero no PPPI de Pedagogia do INFES/UFF 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Outra questão importante – e que não poderia deixar de ser feita –, é a preocupação da 

unidade com o período do estágio, que segundo o PPPI deve ser feito preferencialmente em 

municípios vizinhos ao INFES; pois segundo a própria instituição, o instituto atende aos 

municípios vizinhos, como Itaperuna (RJ) e Pirapetinga (MG). A unidade entende que este 

período de formação acadêmica não pode ser distanciado do ato de fazer a docência; isto é, a/o 

graduanda/o terá uma formação voltada ao mesmo tempo para pesquisa e para a prática em sala 

de aula. Por isso, as experiências enquanto aluno do ensino básico, também são colocadas como 

um dos marcos das profissionais formadas pelo INFES (UFF).  

 
Tabela 8 – Sistematização dos PPPIs (UFF; IEAR; INFES) 

 
Nº de 

Páginas 

Ano de 

Publicação 

Caracterização 

do Espaço 

Perfil 

Docente 

Perfil 

Discente 

Menções ao 

termo Gênero 

FEUFF 281 2012 x - - 10 

IEAR 13 [2015?]66 x - X - 

INFES 15 2008 x x - 1 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Ainda que não tenha explicitado em outros momentos deste texto, tanto a 

FEUFF/Niterói quanto o INFES, têm em seus textos menções a mulheres e homossexuais – no 

caso da segunda instituição relacionada. No entanto, a menção só é dada poucas vezes, em cada 

documento. No PPPI do curso de Pedagogia da UFF, a palavra mulher é localizada duas vezes. 

A primeira, na página 24, quando demonstra a importância de se exaltar os conhecimentos 

produzidos por mulheres e homens e a segunda, na descrição de uma das disciplinas de seu 

currículo vigente, na página 174. No INFES, o local em que o termo está situado é dado uma 

                                                           
66 Data aproximada de acordo com a norma ABNT NBR 6023:2002, item 8.6.2. 

Ocorrência 
Localização no 

Documento 
Página 

“X - Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 

diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 

gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;” 

Perfil 

Profissional 
9 
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única vez, na página 13, na descrição do que se espera do momento em que as discentes estão 

no estágio obrigatório curricular.  

Tabela 9 – Ocorrências do termo mulher/mulheres no PPPI de Pedagogia da UFF/INFES 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Como vimos, a UFF e suas unidades acadêmicas são organizadas em formulários e não 

em capítulos ou seções, como na UERJ e suas respectivas unidades. O que foi percebido é que 

há também uma maior aproximação dos institutos com o Campus Central. Como as IES 

localizadas em Angra dos Reis e Santo Antônio de Pádua são frutos de uma demanda local, os 

recursos provenientes do REUNI propiciaram não somente se unir à UFF, como também – no 

caso mais específico do INFES – pôde ter seus cursos de graduação estruturados/melhorados 

em espaços cedidos pelas prefeituras dos municípios. 

Agora que já pudemos vislumbrar como a temática é elencada dentro dos documentos 

institucionais, seguiremos para a segunda etapa de análise – a estruturação das matrizes 

curriculares. Portanto, as linhas subsequentes apresentarão como as universidades estudadas se 

organizam no âmbito curricular.  

Ocorrência 
Localização no 

Documento 
Página 

“[...] Docentes que compreendam a complexidade dos 

fenômenos educacionais, que se percebam e ajam no 

mundo tramando os diferentes saberes produzidos por 

homens e mulheres: as artes, os mitos, as ciências, as 

filosofias, os saberes/fazeres cotidianos [...]” 

Perfil Profissional 24 

“[...] A mulher e o magistério [...]” 

Nos conhecimentos da 

disciplina Magistério das 

disciplinas Pedagógicas 

do ensino médio 

174 

“ [...] as discussões em torno de questões culturais que 

propiciem a análise dos livros didáticos, tendo como 

referência o tratamento dado aos velhos, negros, 

mulheres, homossexuais, [...] ” 

Nos conhecimentos do 

Estágio Curricular do 

formulário de 

Organização Curricular 

13 
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Capítulo 3 

FORMADORES DE PROFESSORAS(ES): OS DITOS E NÃO DITOS67 

 

 

“Mas, uma coisa é esse esforço que se faz individual e institucional, e outra coisa é 

que fique na grade [curricular], realmente como uma disciplina de gênero, que é 

diferente. Em geral, a gente faz mais como uma de optativa, entendeu? Mas se você 

vê nas últimas... nas primeiras 15 defesas de TCC que existiram e eu acho que 5 foram 

sobre violência doméstica e gênero, em Angra dos Reis. As duas últimas [defesas] 

que eu fui, foi sobre isso. Então, é a presença constante dessa preocupação e da 

preocupação com políticas de saúde e violência doméstica, entendeu?” (informação 

verbal)68 

 

Recortes da Entrevista de P4. 

 

Sabemos que toda a pesquisa, como prática científica, parte de uma questão, uma 

dúvida, um problema. A minha problemática motivadora se deu a partir da busca de um 

entendimento sobre como o curso de Pedagogia têm formado as suas licenciadas e licenciados. 

Esta primeira dúvida ocorreu no final da minha graduação, ao me deparar com a realidade de 

ser uma formadora educacional. Será que estaria “preparada” para exercer a função de 

educadora de forma plena? Todo o campo teórico que percorri ao longo dos anos na faculdade 

de Pedagogia seria de fato colocado em prática?  

A relação teoria e prática na formação docente ainda é um campo encoberto por muitas 

questões. Alguns pesquisadores (GATTI, 2010; SAVIANI, 2009) têm se interessado em tentar 

desvendar como o “fazer pedagógico” entra em consonância com o “fazer” determinado no 

papel. Este estudo se pauta no exercício acadêmico de problematizar a abordagem curricular 

sobre um tema que consideramos relevante para a atuação docente das/dos licenciadas/os. Desta 

forma, as seguintes linhas buscarão expor e tratar os resultados das entrevistas realizadas com 

os docentes-pesquisadores das seis instituições elencadas neste estudo.  

O presente capítulo foi construído e está subdividido da seguinte forma: 1) inicialmente 

iremos rememorar alguns dos achados já expostos ao longo deste trabalho de pesquisa; 2) neste 

momento apresentaremos um pouco mais sobre nossos entrevistados e entrevistadas, contando 

um pouco mais sobre seus percursos profissionais e acadêmicos e as motivações para a chegada 

nos estudos de gênero; 3) depois elucidar como o roteiro de entrevistas foi desenvolvido, isto 

                                                           
67Os (As) docentes entrevistados(as) são referenciados, ao longo desta análise, de diferentes formas. Pois, no 

processo de caminhada investigativa, entendemos que a profissão de professor (a) vai muito além do ato de 

transmitir o conhecimento. Por ser um profissional multifacetado, os docentes podem aparecer, como: professor-

pesquisador, professor-formador. Pois como bem aponta Maurice Tardif (2014, p. 13) “contrariamente ao operário 

de uma indústria, o professor não trabalha apenas um “objeto”, ele trabalha com sujeitos e em função de um 

projeto: transformar os alunos, educá-los e instruí-los”. 
68 Entrevista realizada com o docente P4 no estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2018. 
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é, a partir de uma minuta que organizou os questionamentos, objetivos da pesquisa e categorias 

analíticas; e por fim,  4) onde se concentram as análises das entrevistas. Portanto, pensar quem 

são esses sujeitos, o lugar de onde falam e quais são suas expectativas e desafios serão o norte 

deste trabalho de pesquisa, sem, no entanto, desvencilhar que o ato formativo educacional trata-

se de um processo mútuo de aprendizagem, entre a/o docente e a/o discente. Assim, entender a 

perspectiva dos professores-pesquisadores perante a temática, acaba incidindo diretamente na 

formação das pedagogas e pedagogos. Após a definição e apresentação da seguinte organização, 

passo às análises.  

 

 

3.1. Gênero no currículo: A constituição do grupo de entrevistados 

 

 

 Sabendo-se que os futuros profissionais formados pelas instituições aqui elencadas – e 

não somente elas, mas as futuras pedagogas/os de todas as instituições de ensino superior que 

ofertam o curso estudado – têm em seu percurso acadêmico-curricular voltado para uma ampla 

atribuição profissional, torna-se necessário então pensar sobre os docentes-formadores 

institucionais das/dos estudantes de Pedagogia.  

Conforme já vimos, em ambas as instituições e suas respectivas unidades, há docentes-

formadores que se interessam e investigam a temática “gênero”. No período de mapeamento, a 

UERJ – Maracanã, possuía três disciplinas que relacionavam em suas ementas a 

“obrigatoriedade” de tratar sobre gênero. Já entre os docentes-formadores responsáveis por tais 

disciplinas, dezoito estudam e/ou têm suas pesquisas voltadas para tal tema. Em uma das 

matérias, inclusive, só há um docente-formador que de fato pesquisa sobre “gênero”.  

 Em suas duas unidades, FFP/São Gonçalo e FEBF/Duque de Caxias, não há disciplinas 

que especifiquem em suas ementas a temática – como já citado anteriormente. E dessa forma o 

processo de análise foi modificado, mapeando-se docentes que tinham trabalhos relacionados à 

temática. Identificamos que oito professores da FFP/São Gonçalo e sete da unidade 

FEBF/Duque de Caxias possuem algum tipo de publicação ou trabalhos em pesquisa 

relacionados a gênero, todos com ampla participação na produção científica sobre a temática, 

na forma de trabalhos publicados e amplamente difundidos, grupos de pesquisa, participação 
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em bancas e em eventos de grande projeção dentro das ciências humanas e sociais, como o 

“Seminário Internacional Fazendo Gênero”69.  

 Quanto aos docentes da UFF – Niterói/RJ, podemos destacar que na única disciplina 

que visa trabalhar com a temática, ambos os docentes-formadores não possuem publicações e 

nem grupos de pesquisa que se relacionem diretamente com gênero. No entanto, ao pesquisar 

dentro das outras disciplinas, foi percebido que seis docentes de outras matérias possuem pelo 

menos um trabalho publicado dentro da temática, sendo que três destes se destacam por terem 

mais trabalhos e maior participação dentro da temática – com trabalhos individuais ou em 

conjunto com demais pesquisadores que se interessem e/ou pesquisem sobre a temática. 

 Em suas unidades acadêmicas, houve uma maior dificuldade de acesso às ementas das 

disciplinas, por isso, neste momento, houve uma tentativa de identificação a partir dos nomes 

das disciplinas, salvo alguns casos em que foi possível ter acesso às ementas – como no caso 

de algumas matérias da unidade de Angra dos Reis. Assim, dentre as duas disciplinas detectadas 

– uma em cada unidade – podemos apontar que no Instituto de Educação em Angra dos Reis, o 

docente-formador responsável pela disciplina tem somente uma publicação correspondente à 

temática. Dentre os docentes do curso de Pedagogia, em um âmbito geral, tanto INFES quanto 

IEAR, há pelo menos três docentes que possuem uma gama de trabalhos e participação em 

grupos de pesquisa. No caso da unidade de Santo Antônio de Pádua, não houve uma 

identificação ao certo sobre quais matérias foram ministradas por quais docentes. Entretanto, o 

INFES se destaca pela quantidade de pesquisas e estudos realizados pelos docentes – como já 

mencionado anteriormente: relembrando, nove dos doze professores possuem uma relevante e 

considerável gama de cooperação acadêmica dentro do tema aqui relacionado. Consolidando 

as informações: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 O Seminário Internacional Fazendo Gênero é realizado desde o ano de 1994. É um evento bienal. O último foi 

realizado no ano de 2017, entre os dias 30 de julho e 4 de agosto, na cidade de Florianópolis – SC, no campus da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Para mais informações, acessar: < 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=585>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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Tabela 10 – Sistematização dos Docentes/Disciplinas por Instituição 

 
Disciplinas 

(Gênero) 

Docentes 

(Gênero) 

UERJ 

Maracanã 
3 18 

FFP 

São Gonçalo 
0 8 

FEBF 

Duque de Caxias 
0 9 

UFF 

Niterói 
1 6 

IEAR 

Angra dos Reis 
1 7 

INFES 

Santo Antônio de Pádua 
1 12 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 O exercício de análise dos PPPIs pôde me ancorar no entendimento sobre o 

funcionamento institucional dos cursos de Pedagogia oferecidos pelas universidades tratadas 

neste estudo, na medida em que pude perceber diferentes tensionamentos a partir do que está 

posto nestes documentos, desde o histórico dos cursos até as perspectivas de formação que são 

esperadas para os egressos destas universidades. Portanto, a continuidade deste estudo foi 

pensar em uma junção entre os documentos institucionais, as matrizes curriculares e a 

perspectiva dos sujeitos que fazem esse “moinho girar”, fazendo currículos acadêmicos 

ganharem corpo e forma, numa dimensão diferente daquela exposta nos documentos. 

Cicillini (2010) nos aponta a importância de ter um olhar para o docente que atua no 

ensino superior, pois assim, poderemos desvelar “suas representações, seus saberes, suas 

práticas, seus processos de apropriação e transmissão do conhecimento acumulado 

historicamente” (CICILLINI, 2010, p. 20). Como a própria autora observa, a criação das 

primeiras faculdades e, que posteriormente, as primeiras universidades no país tinham como 

enfoque o ensino. Quando avanço tecnológico e desenvolvimento científico adentram as 

universidades, o conceito de ensino é ampliado. Portanto é neste momento que a “pesquisa” 

invade a prática pedagógica e torna-se o componente “principal” dos docentes universitários.  

 Para as entrevistas, foram escolhidos incialmente, seis professoras e professores, um de 

cada instituição estudada. No entanto, em uma universidade foram feitas duas entrevistas, 

contabilizando assim, sete participantes neste processo da pesquisa qualitativa. Como todo o 

processo de pesquisa de campo, as entrevistas foram feitas de forma gradual, desde a primeira 

tentativa até o contato final. Essa experiência durou cerca de dois a três meses. A cada entrevista 
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realizada, as transcrições foram sendo feitas concomitantemente70. Grande parte das conversas 

foi realizada nos locais de trabalho destes profissionais – UERJ, UFF e respectivas unidades 

acadêmicas –, outras, em locais que fossem de melhor acesso e conforto para os entrevistados, 

como o caso dos docentes do INFES e o IEAR, que residem no município do Rio de Janeiro- 

RJ ou de Niterói - RJ. 

 Dentre os entrevistados havia três mulheres e quatro homens. Duas pessoas 

entrevistadas estavam mais envoltas ao campo do currículo, que de algum modo perpassa 

questões de gênero nas suas pesquisas. Os demais entrevistados atuam e pesquisam o campo 

dos estudos de gênero, seja através do enfoque da corporeidade, da sexualidade etc. Os docentes 

têm suas formações voltadas para as áreas de ciências sociais e humanas. Portanto, temos 

formações que vão desde a própria Pedagogia, até Direito e Antropologia.  Não obstante, 

também é possível perceber na tabela em seguida como os docentes entrevistados estavam 

trabalhando os estudos de gênero. P1 e P6, por terem a área de estudos voltados para “currículo” 

acabam abordando os estudos de gênero de modo transversal em suas disciplinas – que são 

obrigatórias nas matrizes curriculares das IES em que estão alocadas. Os demais entrevistados 

tratavam dos estudos de gênero de forma mais enfática nas disciplinas que ministravam, sejam 

elas obrigatórias ou eletivas/optativas.  

 
Tabela 11 – Caracterização das (os) Entrevistadas (os) 

Docente/ 

IES 

Identidade 

de Gênero 

Áreas de Formação 

(Graduação/Pós-

Graduação) 

Área de 

interesse/estudo 

Estudos de 

gênero 

P1 

UERJ 
Mulher Pedagogia/Educação Currículo Transversal 

P2 

INFES 
Homem 

Antropologia/Antropologia 

Social 
Gênero Obrigatória 

P3 

UFF 
Mulher História/Educação 

História da 

Educação/Gênero 
Eletiva 

P4 

IEAR 
Homem 

Direito/Ciências Sociais/ 

Ciência Política 

Direitos Humanos/ 

Gênero 
Eletiva 

P5 

FEBF 
Homem Letras/Educação 

Formação de 

Professores/Gênero 
Obrigatória 

P6 

FFP 
Mulher Pedagogia/Educação Currículo Transversal 

P7 

UERJ 
Homem 

Psicologia/Psicologia 

Social/Educação 
Gênero Obrigatória 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

                                                           
70 Para esta fase da pesquisa, gostaria de agradecer imensamente a Sabrina Fortunato, aluna da graduação de 

Pedagogia da UFMG. 
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 Portanto, todos os docentes entrevistados, têm suas pesquisas e interesses voltados para 

o campo da educação, seja pensando modos de fazer a educação, com pesquisas que embasam 

a própria formação profissional, seja investigando aspectos sociais envolvidos no processo 

educativo. 

 

 

3.1.1. Conhecendo um pouco mais sobre nossos entrevistados 

 

 

Nesse subitem, não serão apresentadas as falas originais das entrevistas, mas sim um 

resumo sobre o que cada um apresentou. Como salientado no início deste capítulo, as análises 

serão pautadas através dos métodos descritos por Bardin (2016). Para a referida autora, a técnica 

de análise de conteúdo em entrevistas é delicada, pois este material verbal exige uma perícia 

maior do pesquisador.  

De forma geral, o analista confronta-se com um conjunto de “X” entrevistas, e o seu 

objetivo final é poder inferir algo, por meio destas palavras, a propósito de uma 

realidade (seja de natureza psicológica, sociológica, histórica, pedagógica) 

representativa de uma população de indivíduos ou de um grupo social. Mas ele 

encontra também – e isto é particularmente visível com entrevistas – pessoas em sua 

unicidade. (BARDIN, 2016, p. 94) 

 

Para este fim, serão apresentados dois tipos de análises, em duas fases sucessivas e 

imbricadas, que enriquecerão as informações finais. O primeiro nível de análise consiste em 

uma decifração estrutural de cada uma das entrevistas. Esta abordagem busca a compreensão 

do que o entrevistado fala, no interior do discurso, com uma posição de empatia e de imersão 

no subjetivo do outro. Desta forma, procura-se estruturar não somente a dinâmica pessoal na 

qual o comunicador está inserido, mas também demonstra o processo mental que o levou a 

estruturar e escolher tais palavras. A segunda etapa consiste em um tratamento do texto e 

poderão ser vistas algumas palavras-chaves e frases-chaves que nos permitirão não somente 

decifrar o discurso, mas também identificar os interlocutores em sua formação pessoal como 

sujeitos. 

É importante salientar que alguns entrevistados foram mais abertos a falar de suas 

histórias e motivações de entrada no campo. Logo, perceberemos que alguns têm as suas falas 

mais carregadas de informações. Enquanto outros ficaram mais focados em responder 

objetivamente, sem abertura para inferências. Dito isto, passaremos neste momento, a conhecer 

cada um dos colaboradores desta pesquisa, antes de passarmos propriamente às análises.  
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A primeira professora entrevistada (P1) é pesquisadora da área de currículo, não 

pesquisando especificamente gênero, mas trabalha o campo das questões de diferenças, incluso 

nos estudos de currículo. Segundo Lopes e Macedo (2011), nas teorias sociais a temática 

identitária é uma das mais complexas, não somente no campo social como no campo individual. 

Por isso, acaba sendo difícil falar de identidade sem remeter à cultura, já que a construção da 

identidade do sujeito se faz no seu interior. E também, se torna impossível falar de identidade 

sem considerar o sujeito. Portanto, esta discussão identitárias é mais contemporânea, envolta 

de tensões. E estas tensões denunciam os currículos baseados em uma cultura geral única, de 

um determinado grupo cultural.  

Com sua visão de estabelecer o espaço do currículo como um campo difuso, em que 

gênero e raça – e entre tantas outras identidades – estão marcados dentro do entendimento de 

pensar a diferença cultural para além da identidade, a entrevistada aponta que seus textos estão 

envoltos pelas questões de gênero; cita o último texto publicado por ela, que visa discutir esta 

visão biologizada de gênero contido dentro da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com 

especial enfoque para o fato de o referido documento expulsar a ideia de trabalhar as diferenças, 

e portanto, interligando a questão de gênero a currículo, espaços de estudos dessa professora.  

O segundo professor entrevistado (P2), diferentemente da primeira, trabalha mais 

especificamente com os estudos de gênero. Como prelúdio da sua fala sobre as motivações que 

o levaram a estudar gênero, P2 demarcou sua entrada na instituição de ensino superior que 

leciona. De acordo com ele, sua entrada no INFES foi através do campo da educação e 

sociedade, ofertada pelo departamento de Antropologia e Educação. Antropólogo de formação, 

sua temática do mestrado foi voltada para a corporeidade. No momento da entrevista, P2 estava 

afastado da instituição por estar cursando o doutorado – voltado para o campo da educação e 

saúde, porém não mencionou o local onde está realizando o mesmo. 

O discurso de P2 está voltado para um entendimento mais amplo dos estudos de gênero. 

O entrevistado potencializa ao longo de toda a sua fala, a necessidade de compreensão do termo 

“gênero” para além do binarismo que, se colocando como um “formador sem um viés do 

discurso normatizado”. Aponta que suas aulas não têm a perspectiva de dar uma receita para 

resolver as inúmeras problemáticas que perpassam “gênero”. P2 narra que os estudos de gênero 

sempre estiveram atravessados em sua formação antropológica e demonstra que estes 

atravessamentos foram dados de diferentes maneiras, como: a questão da diversidade cultural, 

diversidade sexual e diversidade de gênero, e as correlaciona a partir de um processo dinâmico, 

envolto em disputas simbólicas. 
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 A problemática da questão de gênero sempre esteve posta nas pesquisas da terceira 

entrevistada. P3 inicialmente começou seu campo de estudo sobre a escolarização de crianças 

na sociedade brasileira. Com isso, sua percepção mais específica sobre gênero foi dada com um 

olhar para como a educação de meninas e meninos eram direcionadas. As meninas cada vez 

mais sendo levadas – em seu processo educacional – para exercer, no futuro, a profissão de 

professoras. Portanto, sua percepção e entrada dos estudos de gênero se deram a partir da 

feminização do magistério. Seu enfoque de estudo, portanto, não somente ficou posto neste 

processo de formação profissional voltado ao sexo feminino, mas também aos conhecimentos 

e produções destas docentes ao longo da história.71 

Em meados dos anos 90, sua formação, está centrada na história das mulheres, em 

consonância com história social do trabalho e história social da escravidão.  Considera que sua 

formação está na interseccionalidade de gênero, raça e classe. Suas produções, uma delas 

especialmente, demonstram como o processo histórico da educação brasileira seria voltado para 

prioritariamente para aqueles que seriam chamados de “sujeitos da ação educativa”: negros, 

escravos, mulheres, índios e crianças. 

P3 conta que ficou um tempo afastada dos temas referentes a gênero, voltando-se para 

as questões raciais. Mas ainda assim, em alguns momentos, retornava o olhar às intelectuais 

negras, no início do século XX. Agora seu olhar acadêmico novamente se voltou para as 

questões das mulheres, porém mais focada na primeira e na segunda onda do movimento 

feminista. Sua fala foca-se em dar um panorama sobre quais seriam as pautas desses dois 

momentos dentro do movimento, como: ampliação da participação política, luta pelo trabalho 

e acesso à educação. 

Não somente o aspecto profissional levou a professora P3 a um novo olhar perante os 

estudos de gênero, mas as motivações pessoais também demonstraram para ela a urgência de 

estudar e enfrentar as questões que permeiam os estudos sobre gênero e sexualidade. 

Estabelece, portanto, que as demandas estudantis e sua trajetória pessoal a levaram a questionar 

e compreender as questões de gênero, saindo um pouco dos estudos voltados para a história e 

historiografia e voltando-se mais as ciências humanas e sociais relativas à temática. 

 A quarta conversa também foi com um professor que pesquisa diretamente a temática 

central deste estudo. P4 começa sua fala abordando suas motivações para chegar às questões 

relativas a gênero que se dão principalmente por sua história pessoal. Isto é, ele entende que 

por ter sido criado por mulheres, teve uma abertura maior para com a temática. Para ele, estudar 

                                                           
71 Enfoque acadêmico na história das mulheres e das relações de gênero, do ponto de vista acadêmico na  educação. 
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gênero é um entendimento da necessidade de desconstrução de preconceitos. O entrevistado 

não é um professor concursado da graduação em Pedagogia, mas está alocado dentro do curso 

de Políticas Públicas. No entanto, P4 ministra aulas para alunas e alunos de Pedagogia.  

Por trabalhar a temática de direitos humanos, ele começou a incorporar algumas 

questões, com o intuito de melhorar seu fazer docente. Dentro desse campo de estudo – Direitos 

Humanos –, começou a buscar mais sobre as questões de gênero e do feminismo. Tem seu 

enfoque de estudo voltado para as questões judiciais, e foi nesse momento que percebeu que 

poucos estudos estavam voltados para a questão da mulher. Portanto, suas motivações 

acadêmicas se deram dentro deste âmbito. Demonstra ao longo da entrevista a importância dos 

papéis relativos ao sexo masculino e feminino. P4 deixa claro que esses papéis aparecem bem 

traçados. Para ele, ainda que tenha afinidade com este objeto de estudo, continua sendo homem 

e, portanto, percebe que ainda tem um olhar “dominante” perante o tema.  

De forma geral, P4 percebe que o entendimento do feminismo abriu portas do 

conhecimento no âmbito das relações. Com isso, na disciplina que ministra, entende que há 

necessidade de trazer para o conhecimento as autoras feministas, por isso trabalha direitos 

humanos fundamentalmente com a ementa baseada nestas obras. Academicamente falando, o 

professor acredita que nos últimos tempos tem havido uma inquietude maior no movimento 

feminista, que permite esse alargamento de tratamento das temáticas que estão ligadas 

diretamente ao campo de estudos da mulher. 

A quinta interlocução foi com P5. Seu interesse pela área de estudos de gênero não 

partiu inicialmente pelo meio acadêmico. Formou-se em Letras e sua entrada no campo da 

educação se deu a partir da busca por uma compreensão mais ampla do ensino da língua 

portuguesa na prática educacional. Quando fez a seleção para o mestrado em 1997, estava em 

uma escola de aperfeiçoamento (formação continuada) de profissionais da educação em 

Brasília. Esse inclusive foi seu tema de pesquisa do mestrado. No seu processo de 

doutoramento, P5 continuou com a temática de pesquisa voltada para a formação de 

professores, mas dessa vez, com ênfase em curso ofertado pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF) em conjunto com a Universidade de Brasília (UnB), que visava a 

adequação dos profissionais em exercício à Lei de Diretrizes e Bases (LDB), aprovada em 1996. 

Quando entrou na sua atual instituição de ensino universitário P5 tinha suas discussões 

voltadas para outras questões: Formação de professores e Avaliação (avaliação em larga escala 

e avaliação dos cursos). Neste momento participava de um grupo de pesquisa da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), na área da avaliação. Sua inquietação quanto às avaliações 

de larga, média e pequena escala, o levou a realizar outro mestrado em 2011: incomodavam-
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lhe os sentidos e significados que essas avaliações representavam para professores e professoras 

no início da escolarização, e os tipos de impactos ou influências que essa prática produz nas 

ações cotidianas desses profissionais. Até 2014/2015 orientava projetos e dissertações neste 

campo inicial de estudo: avaliação. 

Sua entrada na área dos estudos de gênero se deu por duas questões: a inserção de seu 

companheiro no mestrado na área de ciências sociais e sua orientação sexual: o entrevistado 

sentia que estava “devendo” no âmbito da militância. Para ele, seu campo de luta social sempre 

foi entendido de maneira mais ampla, mais especificamente de classe do que de um 

grupo/coletivo identitário. As diferentes questões começaram a mexer internamente com o 

entrevistado, e ele se sentiu na responsabilidade de trazer isso para o campo da ciência.  

P5 narra que no momento em que decidiu se voltar academicamente para os estudos de 

gênero, a academia estava em um momento de abertura maior para aglutinação de temáticas 

que antes não eram vistas como importantes, que não eram tão visadas ou percebidas pelos 

estudiosos. O professor afirma que tinha leituras sobre o campo do currículo, sobre estudos 

culturais, o pós-estruturalismo e as questões identitárias. Todo o processo relativo à sua entrada 

nos estudos de gênero esteve em consonância: aprofundamento teórico, militância e identidade. 

Para P5, não se pode pensar na construção de conhecimento sem interesse dissociado do que 

ocorre nas práticas sociais. 

Nossa penúltima entrevista foi com P6. Tal qual a professora P1, P6 é pesquisadora e 

docente do campo do currículo. Os estudos de gênero chegaram até a docente, através de outras 

pessoas, por indicação de orientação, por exemplo.  Cita que na unidade acadêmica em que 

leciona, até pouco tempo não havia um professor específico que tratasse de gênero e por isso, 

ela, por estudar o currículo de forma ampliada relacionado a cultura, teorias pós-críticas 

(Gênero e Currículo), identidade, sempre era procurada para o tratamento das questões que se 

referiam aos estudos de gênero. 

 A entrevistada comenta que após a entrada de uma professora “de gênero”, houve a 

inserção da temática em seus grupos de pesquisa. Portanto, houve uma articulação maior e 

produções acadêmicas mais consistentes. Foi coordenadora do curso de Pedagogia, portanto, 

esteve à frente no período de reformulação curricular ocorrida durante o último ano. Diz que 

nesse momento teve maior oportunidade de discutir com os colegas, campos temáticos mais 

específicos e como o currículo se constitui através dos saberes docentes. E o que se percebeu é 

que o currículo da unidade não refletia a produção da mesma. Assim, o corpo docente decidiu 

que mudaria a matriz curricular para uma lógica de formação ampliada, em que as disciplinas 

não se findariam nelas mesmas; isto é, o currículo de formação da unidade seria 
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transversalizado, para que assim todos os docentes tivessem seus campos de estudos 

contemplados, resultando concomitantemente, numa formação interdisciplinar. 

P7 foi o último entrevistado. Sua relação com a temática desta pesquisa começou ainda 

na graduação, na metade do curso de psicologia, mais especificamente a partir da disciplina de 

psicologia social ou processos grupais – ele não tem certeza do nome da matéria –, além de sua 

identificação pessoal com as questões de gênero e sexualidade. Essa primeira aproximação com 

a temática ficou mais focada nas questões de sexualidade.  

Para entender melhor a temática, se aproximou de movimentos sociais e Organizações 

não Governamentais (ONGs), fez uma especialização em Projetos Sociais para atuar mais na 

elaboração de projetos para esses movimentos. Trabalhou em várias frentes sociais e 

institucionais que trabalhavam diretamente com gênero e sexualidade. Coordenou o Programa 

Brasil sem Homofobia, elaborou formações de professoras e professores, inicialmente 

atribuídas a ONGs e posteriormente foram se instalando em universidades, por meio da 

articulação ONGs - Universidades. 

Suas pesquisas na temática abrangeram frentes voltadas para entender as diferentes 

problemáticas que envolvem as questões LGBTs, desde a juventude até o envelhecimento desta 

população. Seu foco de estudo mudou o direcionamento. Quando tomou posse como professor 

da universidade em que leciona, ainda desenvolveu seu projeto sobre envelhecimento LGBT, 

mas após 4 anos concluiu o mesmo. Agora está envolvido com o conceito da 

interseccionalidade, como esse conceito é produzido dentro do campo educativo - desde 

movimentos sociais e quaisquer outras ações em que o processo educacional esteja disposto. 

Sua temática de estudo acaba sendo desenvolvida nas disciplinas que leciona. Por estar 

na área de cotidiano, conduzia aulas do campo do currículo, e cotidiano escolar. Portanto, 

gênero e sexualidade sempre estiveram presentes em seus planos pedagógicos. Quando 

começou a trabalhar em uma disciplina mais específica, problematizou mais fortemente esta 

questão, não exclusivamente, mas este campo de conhecimento sempre foi bastante explorado.  

Ao longo destas linhas, pudemos entender melhor quem foram os participantes desta 

pesquisa, para que assim, possamos relacionar suas posições perante os questionamentos 

“centrais” propostos por esta investigação. 
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3.2. Examinando as tensões: a construção do roteiro de entrevistas  

 

 

 Para esta fase das entrevistas, parto do entendimento de que a entrevista funcione a partir 

de uma conversa a dois – pesquisador e entrevistado – com propósitos bem definidos. Em um 

primeiro grau, essa técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala. Enquanto em um segundo grau, ela serve 

como um meio de obtenção e coleta de informações sobre um determinado tema científico. 

(MINAYO, 2001) 

Como ponto de partida, construí uma minuta que sistematizasse os tipos de informações 

e inquietações relevantes para esta pesquisa de mestrado. Entendo que esta ferramenta pode 

também trazer ao leitor um breve resumo sobre questões já mencionadas ao longo deste estudo, 

e também auxiliou na construção de um roteiro de entrevistas, no Anexo V. Conforme o quadro 

a seguir: 

 

CAMPO DE 

ESTUDO 
UERJ, UFF e seus respectivos campi. 

TÍTULO Gênero e currículo em cursos de Pedagogia 

TESE/HIPÓTESE 
Os temas referentes a gênero ainda não têm clara e sistemática inserção 

dentro do curso de Pedagogia. 

PERGUNTA 

Que desafios os docentes-pesquisadores enfrentam na inserção de 

gênero em suas disciplinas e quais são as estratégias para que a 

problemática investigada neste estudo adentre não somente em suas 

respectivas salas de aula, mas também nos processos de reformulação 

curricular que vinham ocorrendo em concomitância com esta 

investigação? 

OBJETIVO 

GERAL 

Identificar como gênero, como campo de pesquisa, se insere dentro do 

campo educacional, principalmente no que se refere à formação dos 

futuros professores do ensino básico. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Identificar a formação e a trajetória dos professores até abraçar a 

perspectiva de gênero. Conhecer seu trabalho no curso: qual é o 

processo de formação da grade curricular, como inseriu a disciplina, 

qual é a receptividade da mesma perante os alunos, quais são as trocas 

com outras disciplinas, que resultados observa, pretensão quanto ao 

magistério futuro da disciplina. 

CATEGORIAS 

O papel do docente como formador; inserção de gênero das disciplinas 

– os desafios e as estratégias para a abordagem dos estudos de gênero; 

status das disciplinas na reformulação curricular. 

APORTE 

TEÓRICO 

Arroyo (2013), Bardin (2016), Bourdieu (2014), Lopes; Macedo 

(2011), Louro (2014) e Minayo (2001). 
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Quadro 1 – Minuta de entrevistas 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A escolha pelo tipo de perspectiva metodológica para análise das entrevistas - análise 

de conteúdo, de Laurence Bardin (2016) - foi também por um entendimento de contexto político 

que estamos vivendo, e em especial, aos sistemáticos ataques sofridos aos estudos relacionados 

ao campo de gênero e sexualidade.  

 De acordo com Bardin (2016), podemos entender este tipo de método de análise como  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2016, p. 24) 

 

 Para realizar esse trabalho é importante não somente organizar os documentos a terem 

seu conteúdo analisado, como um inquérito sociológico. Portanto, torna-se necessário estruturar 

essa pesquisa em torno de três polos cronológicos, seriam essas: a pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação. A pré-análise é a fase da 

organização propriamente dita, em que temos a missão de escolher os documentos que serão 

analisados, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração dos indicadores que irão 

fundamentar a interpretação das análises – esta etapa foi descrita ao longo deste trabalho, na 

apresentação dos currículos e PPPIs, das hipóteses levantadas ao longo dos capítulos e dos 

conceitos trabalhados com os professores na fase da pesquisa de campo. O segundo estágio, 

que diz respeito à exploração do material, é propriamente a aplicação sistemática das decisões 

que foram tomadas no decurso das diferentes operações da etapa anterior. O período final, de 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, estabelece o momento em que os resultados 

brutos são tratados e significados para serem inseridos na análise (BARDIN, 2016).  

Durante a etapa de exploração do material obtidos através das entrevistas, houve a 

possibilidade de pensar e refinar quais seriam as categorias de análise estabelecidas – quadro 2. 

Tal qual Oliveira e Medeiros (2018), estas categorias tiveram como premissa a aglutinação de 

frases e/ou passagens das falas proferidas pelos docentes-pesquisadores entrevistados que se 

relacionavam entre si e que se mostraram relevantes para esta análise, em função das 

qualificações dadas a elas. Conforme o quadro exposto abaixo: 

METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica, mapeamento dos currículos acadêmicos, 

análise documental dos PPPIs e entrevistas com os docentes que têm 

suas pesquisas relacionadas à temática, analisadas através do método 

da análise de conteúdo. 

OBJETO DE 

ESTUDO 
O Curso de Pedagogia. 
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PAPEL 

PROFISSIONAL 

Relacionado à atribuição do docente na inserção de gênero nas 

disciplinas ministradas, entendendo seu múltiplo papel, como 

docente-formador: pessoal/social e profissional das pedagogas/os 

e, consequentemente, como essas formações adentram à escola. 

ESTRATÉGIAS E 

DESAFIOS 

Falas relacionadas às estratégias e os desafios postos na 

abordagem das questões de gênero em suas salas de aula, tal qual: 

contexto social em que as/os alunas/os estão inseridas; o contexto 

político atual e facetas dos movimentos conservadores. 

GÊNERO NO 

CURRÍCULO 

Como os docentes entrevistados entendem a inserção de gênero no 

currículo, isto é, como a temática deve entrar na matriz curricular 

do curso de Pedagogia. Tal qual status das Reformulações 

Curriculares ocorridas durante a pesquisa; e, diálogo entre os 

departamentos. 

Quadro 2 – Categorias organizadas a partir do material empírico 

Fonte: Elaboração própria, a partir das entrevistas de campo, 2019.  

 

O campo da formação docente se apresenta como um desafio. Unbehaum (2014) afirma 

que a educação brasileira é sempre colocada em um contexto de “crise”, seja ela promovida 

dentro das salas de aula de ensino básico, que acaba resultando na baixa qualidade educacional, 

desempenho dos estudantes, violência dentro das escolas, analfabetismo, evasão, entrada de 

novas tecnologias, entre outras. Outras análises apontam para “o despreparo das professoras e 

dos professores para lidar com esse contexto. Outros chamam a atenção para a desvalorização 

da profissão docente, a falta de estrutura, recursos públicos mal-empregados. Causas 

explicativas não faltam” (UNBEHAUM, 2014, p. 88-89). 

Sabemos que o processo de universalização da escolarização no Brasil é relativamente 

recente e que ainda que tenha atendido às demandas populares, também satisfez as necessidades 

das indústrias e aos interesses do capital – podemos corroborar tal afirmativa, a partir do 

crescimento massivo de empresas privadas educacionais, tanto em níveis básicos, quanto nos 

patamares universitários72. Portanto, a expansão do ensino no país acarretou um aumento dos 

investimentos governamentais73, mas também aumentou a demanda por professores, por 

escolas e infraestrutura. Logo, como se prepara um corpo docente que atenda a essa crescente 

                                                           
72 Como bem aponta Sader (2008, p. 17): “Ao pensar na educação na perspectiva da luta emancipatória, não poderia 

senão restabelecer os vínculos – tão esquecidos – entre educação e trabalho, afirmando: digam-me onde está o 

trabalho em que tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação. Em uma sociedade do capital, a educação e 

o trabalho se subordinam a essa dinâmica, da mesma forma que em uma sociedade em que universalize o trabalho 

– uma sociedade em que todos se tornem trabalhadores –, somente aí se universalizará a educação.” 
73 De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018 (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018), entre os 

anos de 2007 – 2014, houve um aumento na estimativa do investimento público direto em Educação por estudante. 

Em 2007 (em todos níveis de ensino) eram investidos R$ 3.696,00 por estudante brasileiro. Sete anos depois, em 

2014, o investimento por aluno aumentou, correspondendo à R$ 6.669,00 por estudante. A meta 20, do Plano 

Nacional de Educação (PNE), corresponde ao financiamento educacional e faz parte do conjunto de metas do PNE 

que ainda não têm indicadores oficiais definido, por isso o monitoramento acaba não sendo adequado. 
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e expressiva demanda? É neste contexto que esta pesquisa se insere, afinal, sem professoras e 

professores não há processo educacional de qualquer tipo, menos ainda do tipo “civilizatório” 

e emancipador que almejamos. 

Uma das obras elencadas para dar suporte a este momento de análise das escutas das 

professoras e dos professores universitários foi “Currículo, território em disputa” do Miguel 

Arroyo (2013), já utilizado em outros momentos neste texto. Em suas primeiras páginas, o autor 

circunscreve que o processo identitário docente é composto por tensões de identidade 

profissional, inerentes ao processo de se tornar docentes. Se há uma mudança na identidade 

profissional, logo, nossas identidades pessoais também serão afetadas e também a didática, os 

currículos, a docência em si. Portanto, se o foco de formação for somente a disciplina e como 

a ensinamos, este será nosso referencial profissional. No entanto, se os alunos e a sala de aula 

exigem deste profissional pensar e dar conta do processo educativo – em todos os âmbitos 

socioculturais que o discente do ensino básico está inserido –, estas futuras pedagogas e 

pedagogos ficam obrigados a aprender o que nem sempre aprendemos na formação inicial, a 

sermos educadoras e educadores. 

 Nesta seção busco expor, a partir das entrevistas realizadas com os sete docentes 

apresentados, algumas ideias e argumentos que possam responder ou dar um vislumbre às 

questões motivadoras desta pesquisa. Para melhor condução da leitura e da análise, retomo 

algumas destas inquietações, que consistiram no ponto de partida das entrevistas. Uma das 

minhas questões centrais é saber quais são as estratégias para a inserção dos estudos de gênero 

na formação das pedagogas: os docentes sentem que há uma demanda das estudantes pelo tema? 

As questões de gênero estão elencadas no conteúdo disciplinas das aulas que ministram? Como 

o entrevistado percebe a inserção de disciplinas, sejam elas obrigatórias ou eletivas/optativas? 

Saber qual a posição da professora e do professor perante uma abordagem disciplinarizada ou 

transversal dos estudos de gênero nos currículos de Pedagogia. Abordo também como o docente 

percebe a formação profissional das pedagogas graduandas em suas instituições acadêmicas, 

explorando como gênero acaba aparecendo para além do campo da docência, mas também de 

formação social e identitárias.  

As análises foram feitas a partir de temáticas principais que tiveram maior incidência 

nas falas das professoras e professores entrevistados. Estes temas estão diretamente ligados aos 

conceitos que foram trabalhados ao longo desta pesquisa: Currículo, Formação de Professores 

e Gênero, pensado no contexto universitário. Portanto, a inserção e as dificuldades encontradas 

sobre estudos de gênero dentro do campo de formação das pedagogas e pedagogos, tanto quanto 

na sua própria formação como docente –– caso apareçam. Em seguida, trabalharemos os 
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territórios de disputa envoltos nas concepções e construções dos currículos das universidades 

estudadas74, para que assim possamos destacar algumas outras concepções que transpassam o 

campo político-acadêmico, isto é, aquelas que se referem ao contexto social em que as/os 

discentes estão inseridos. 

  
Figura 8 – Hierarquização e Organização das Temáticas 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Durante essa etapa, nos parece necessário saber um pouco mais sobre a entrada dos 

entrevistados no campo de estudo. Como percebido na Figura 8 – Hierarquização e 

Organização das Temáticas, estes docentes estão envoltos por diferentes contextos e tudo isso 

influencia no seu fazer docente. Considerando como etapa importante de análise e na tentativa 

do entendimento da forma como gênero atravessa e estrutura as falas dos entrevistados, 

acreditamos ser importante entender como os professores-pesquisadores universitários se 

aproximaram desse conteúdo de pesquisa. 

 

 

3.3. Gênero: um tema relacionado à prática? 

 

 

 No levantamento realizado no ano de 2017, buscamos associar os docentes que tinham 

suas atividades de pesquisa relacionadas com os estudos de gênero por meio do Currículo 

                                                           
74 É importante salientar que nesta análise, não serão abordados os PPPIs, já que a explanação analítica no capítulo 

anterior foi realizada com o intuito de entender como as IES se posicionavam perante a temática aqui estudada. 
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Lattes, como vimos. Alguns dos professores entrevistados, de fato, conseguem ministrar 

disciplinas que se interligam com o tema, enquanto outros, adentram este campo do 

conhecimento de modo transversal. Portanto, começo minha análise buscando relacionar como 

as professoras e os professores tratam dos estudos de gênero dentro de suas salas de aula.  

  Durante a etapa das entrevistas, docentes falaram de algumas das disciplinas que 

estavam ministrando. De todo modo, somente dois destes professores relataram que lecionavam 

pelo menos uma disciplina obrigatória e/ou eletiva (optativa) específicas do tema gênero. Os 

demais relataram que seus campos de estudo atravessam diretamente as suas práticas de ensino 

em sala de aula. Logo, estas disciplinas são portas entreabertas para a inserção dos conteúdos 

relativos aos estudos de gênero.   

Como já exposto, alguns entrevistados trabalham gênero transversalmente, alguns no 

âmbito do campo do currículo, como P1 e P6, outros com uma abordagem mais direta, como 

P2, P3, P4, P5 e P7. No entanto, todos são unânimes: trabalhar gênero na formação das 

pedagogas é importantíssimo; não somente pelo momento que estamos vivenciando em nosso 

país, como também pelo fato das relações de gênero estarem intimamente ligadas ao cotidiano 

da sociedade.  

De acordo com Louro (2014) é imprescindível que reconheçamos que a escola – local 

em que estes profissionais provavelmente irão exercer sua profissão – também é produtora dos 

conhecimentos referentes à gênero. Deste modo, ela não somente é uma reprodutora ou refletora 

das concepções de gênero e sexualidade que contornam a sociedade, ela fabrica os sujeitos e os 

saberes sociais. Portanto, a questão acaba sendo inerente ao campo de formação do curso de 

Pedagogia, já que gênero aparece desde os primeiros anos de ensino – “ser menino, ser menina” 

e padrões de comportamento esperados em cada um destes sujeitos, por exemplo.  

Arroyo (2013) estabelece que o fazer docente também deve estar entrelaçado com a 

formação da consciência de classe, a condição de trabalhadores. Em consonância com essa fala, 

os professores dizem que cada vez mais as alunas e alunos têm trazido questões que perpassam 

este campo de estudo - gênero. As discentes trazem para sua sala de aula discussões que 

inclusive transpassam a temática “gênero e sexualidade”. Como exemplo dessas discussões, a 

desqualificação profissional da professora primária, não somente no aspecto financeiro, mas 

também ao fato da profissão estar atrelada à função “natural” da mulher à maternidade. Então, 

“trabalhar essas questões poderá reforçar suas identidades” (Idem), como trabalhadoras e como 

mulheres. 

Para melhor esclarecimento das diferentes questões que perpassam este primeiro 

parâmetro de abordagem das entrevistas, entendemos a necessidade de estruturar o esqueleto 



108 
 

da entrevista (BARDIN, 2016) utilizado como parâmetro organizacional da temática mais 

profunda: como gênero adentra a disciplina ministrada por essas professoras e esses 

professores? Portanto, este “esqueleto” – Figura 9 – exprime como podemos perceber as 

motivações que estes professores têm para tratar do tema dentro das suas salas de aula. São elas: 

papel como formador, papel profissional da pedagoga em formação e os papéis sociais 

construídos na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Motivações para falar de “gênero” 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas com docentes, 2018.  

 

Para podermos entender de forma mais geral como estas motivações se correlacionam, 

trataremos de cada uma delas de maneira separada, confrontando como cada docente em suas 

falas demonstra seus posicionamentos.  

No entanto, para assimilarmos como gênero na disciplina aparece nas falas destes 

profissionais, utilizaremos como recurso a análise de conteúdo através de um software, 

denominado Iramuteq - Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires criado em 2009 por Pierre Ratinaud.75  

A análise de similitude76 representa uma ligação das palavras dentro do corpus textual.  

A partir desta análise, é possível inferir qual a estrutura de construção do texto, os temas 

                                                           
75 É um software gratuito de código fonte aberto, licenciado por GNU GPL (v2), que utiliza o ambiente estatístico 

do software R. Assim como os outros softwares de fonte aberta, ele pode ser alterado e expandido por meio da 

linguagem Python (www.python.org). É utilizado no estudo das Ciências Humanas e Sociais e utiliza o mesmo 

algoritmo do software Alceste para realizar análises estatísticas de textos. Porém, incorpora, além da CHD - 

Classificação Hierárquica Descendente, outras análises lexicais que auxiliam na análise e interpretação de textos. 

Seu funcionamento consiste em preparar os dados e escrever scripts que são então analisados pelo software 

estatístico. Os resultados são finalmente exibidos pela interface (SALVIATI, 2017, p. 4). 
76 Pode ser definido como um conjunto de textos construídos pelo pesquisador e que forma o objeto de análise. 

Para submissão do corpus à análise do tipo Classificação Hierárquica Descendente, ele deve constituir-se num 

conjunto textual centrado em um tema. O material textual deve ser monotemático, pois a análise de textos sobre 
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relevantes abordados nas falas dos entrevistados e como eles se relacionam, demonstrando 

também quais palavras se aproximam e quais estão em oposição nas falas dos participantes das 

entrevistas. As palavras que estão maiores demonstram a força delas dentro dos discursos, isto 

é, demonstram o número de vezes que elas aparecem.  

Para melhor entendermos esta análise, podemos afirmar que  

A análise de similitude ou de semelhanças apoia-se na teoria dos grafos, pois um grafo 

constitui o modelo matemático ideal para o estudo das relações entre objetos discretos 

de qualquer tipo e possibilita identificar as coocorrências entre as palavras e o seu 

resultado, traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação 

da estrutura de um corpus textual, distinguindo também as partes comuns e as 

especificidades em função das variáveis ilustrativas (descritivas) identificadas na 

análise. Essa análise de semelhanças permitiu visualizar a relação entre as palavras e 

a sua conectividade dentro de cada classe e por outro lado a ligação entre as várias 

classes (MENDES, 2016, p. 347). 

 

A partir da análise baseada na Figura 10, é possível identificar as ocorrências das 

palavras e a conectividade delas, nos auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo de 

um corpus textual – no caso, os resumos das respostas que os professores deram dentro desta 

temática. Podemos observar que há três palavras que se destacam: “questão de gênero”, “curso 

de Pedagogia” e “aluno”. Delas se ramificam outras que representam uma expressão 

significativa, como: “formação de professores”, formação profissional”, “feminino” e “sala de 

aula”. 

                                                           
vários itens previamente estruturados ou diversos temas resulta na reprodução da estruturação prévia dos mesmos 

(CAMARGO, 2005 apud SALVIATI, 2017, p. 11).  

CAMARGO, B. V. ALCESTE: Um programa informático de análise quantitativa de dados textuais. In: 

MOREIRA, A. S. P.; CAMARGO, B. V.; JESUÍNO, J. C.; NÓBREGA, S. M. (Eds.). Perspectivas teórico-

metodológicas em representações sociais. João Pessoa: Editora da UFPB, 2005. p.511-539.  
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Figura 10 – Os Estudos de Gênero nas disciplinas do professor-formador 

Fonte: Análise de Similitude, Iramuteq, 2018. 

  

Neste sentido, pode-se inferir que de uma forma geral, os discursos dos participantes 

apresentam referências que, de acordo com a literatura exposta ao longo destas páginas, são 

inerentes ao processo de inserção dos estudos de gênero na formação das pedagogas e 

pedagogos, bem como sobre a importância e os desafios impostos no campo da formação das 

professoras e professores. Nos revelam também outros aspectos fundamentais acerca de uma 

compreensão mais ampla sobre o assunto, como: a discussão necessária da temática colocada 

no espectro do conservadorismo; as demandas dos estudantes pelos estudos de gênero dentro 

do currículo de formação e como elas se correlacionam com a feminização do magistério; como 

gênero e sexualidade – como campo de conhecimento – também se interliga com a necessidade 

de discutir os papéis sociais do ser menino e ser menina e por fim, como o curso de Pedagogia, 

por ser conhecido por seu amplo número de discentes do sexo feminino, ainda tem suas ementas 
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acadêmicas ligadas ao universo masculino. Isto é, pouco se aborda uma epistemologia feminista 

no percurso acadêmico destas professoras em formação. 

 Em vista disto, trataremos nas linhas subsequentes sobre os aspectos que estão alocados 

dentro desta primeira categoria de análise, isto é, como o docente-pesquisador enxerga a 

inserção – direta ou indireta – de gênero nas disciplinas que ministra no curso de Pedagogia. 

São elas: o papel do docente-pesquisador como formador do “sujeito”, o papel como formador 

da profissional pedagoga/pedagogo e, por fim, como ambas as formações incidem diretamente 

na formação que será dada por estas/estes graduandas/graduandos no chão da escola.  

 

 

I. Papel como Formador 

 

 

Cicillini (2010) aponta que falar da docência ou do ensino transmitido por esses 

professores é algo complexo, não somente pelo sentido etimológico da palavra docência, mas 

também no sentido histórico e político. “Além disso, pelo fato da transmissão ser concebida 

predominantemente numa perspectiva empirista, tomando como base a sua etimologia e prática 

(BECKER, 1993)77, não se quer dizer com isso que se deve descartá-la” (CICILLINI, 2010, p. 

25). A autora ainda demarca que negar o ato da transmissão do conhecimento é negar a própria 

ação do professor. Portanto, devemos admitir e reconhecer que existe uma relação direta do que 

é dado inicialmente – recriado e reconstruído no processo – com a produção de novos 

conhecimentos.  A docência, o fazer docente, tem dimensões muito amplas, pois ela é um ato 

humanizado e humanizante. É também um trabalho político, é um trabalho de transmissão, de 

produção, e de reflexão sobre o conhecimento e o mundo. Como diria Paulo Freire: “educar é 

um ato político”.   

É com esse pensamento que adentraremos o primeiro “núcleo” norteador. Como já 

explicitado no início da seção, aqui trataremos de forma mais abrangente sobre os eixos 

norteadores motivacionais que levam estes professores a abordarem estudos de gênero em suas 

salas de aula. Desta forma, um dos primeiros papéis dela/dele é o de professor/formador. Por 

atuarem mais diretamente na formação das futuras professoras, podemos entender a 

importância de abordarem a temática gênero, pois, “os comportamentos dos sujeitos ou dos 

                                                           
77 BECKER, Fernando. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola. Petrópolis: Vozes, 1993. 
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grupos não são determinados pelas características objetivas da situação, mas pela representação 

dessa situação [...]” (CRUSOÉ, 2004, p. 110). 

Desta forma, podemos conjecturar que ao se depararem com a preocupação, não 

somente dos espaços acadêmicos com a inserção da temática gênero em suas matrizes 

curriculares, mas com os próprios docentes na busca de novos mecanismos de inserção de 

questões político-sociais em suas aulas, a discente acadêmica incorporará tais práticas em seu 

futuro cotidiano profissional.  

Podemos entender tal dinâmica através da Teoria das Representações Sociais78, 

elaborada por Moscovici (2007), ao estabelecer que “as relações sociais que estabelecemos no 

cotidiano são fruto de representações que são facilmente apreendidas. [...] possui uma dupla 

dimensão, Sujeito e Sociedade, e situa-se no limiar de uma série de conceitos sociológicos e 

psicológicos” (CRUSOÉ, 2004, p. 106). 

O que nos leva a indagar sobre  

O que   é uma sociedade “pensante”?   Essa é   nossa questão   e é isso que nós 

queremos observar   e compreender, através do estudo (a) das circunstâncias   em que 

os grupos   se comunicam, tomam decisões e   procuram tanto   revelar, como esconder 

algo e (b) das suas ações e   suas crenças, isto é, das   suas ideologias, ciências e 

representações.   Nem poderia ser diferente; o   mistério é profundo, mas   a 

compreensão é a faculdade   humana   mais   comum.  Acreditava-se antigamente que 

esta faculdade fosse estimulada, primeira e principalmente, pelo contato com o mundo 

externo. Mas aos poucos nós   nos fomos dando conta que ela na realidade brota da 

comunicação social.  [...] O mundo dos objetos constitui apenas um pano de fundo 

para as pessoas e suas interações sociais. (MOSCOVICI, 2007, p. 43) 

 

 É deveras importante ressaltar que no percurso de suas falas, todos os professores 

indicam que as/os discentes de forma geral abordam a temática em suas salas de aula e 

entendem a urgência de um certo aprofundamento no que tange gênero e sexualidade. Desta 

forma, acreditam que outros docentes que pesquisam diferentes campos do conhecimento, 

também trabalhem de forma transversal os estudos de gênero. E, inclusive, pelo debate já estar 

colocado na sociedade, os docentes-pesquisadores de outras áreas têm tentado estar mais 

próximos dos estudos de gênero. A Tabela 12, aloca algumas das falas dos profissionais 

                                                           
78 A teoria das representações sociais foi elaborada por Serge Moscovici com o intuito de explicar e compreender 

a realidade social, considerando a dimensão histórico-crítica (OLIVEIRA, 2001). O conceito de Representação 

Social se estabelece no limite entre a psicologia e a sociologia, especialmente entre a psicologia e a sociologia do 

conhecimento. Este teve início com Durkheim, com o conceito da teoria da Representação Coletiva, no qual 

procurava dar conta de fenômenos como religião, mitos, ciência, categorias de tempo e espaço em termos de 

conhecimento inerente à sociedade. Moscovici (1978) por sua vez, afasta-se da perspectiva sociológica de 

Durkheim quando considera as representações como algo compartilhado de modo heterogêneo pelos diferentes 

grupos sociais, assim retorna o conceito de Representação Social para a Psicologia Social. Disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/teoria-das-representacoes-sociais/32194. Acesso 

em: 20 dez. 2018. 
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entrevistados e nos demonstra como eles entendem que os estudos de gênero são importantes 

para a formação do professorado e também para a formação social das discentes. 

 

Tabela 12 – Falas Como Profissional Formador 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 Enquanto a formação docente por muito tempo se pautou em uma concepção 

homogeneizante, monocultural e linear, fazendo com que a compreensão dessa sociedade plural 

fosse colocada de lado nos processos de formação dos sujeitos, entendemos que estes docentes 

Docente Material Analisado 

P1 

“[…] É preciso a gente pensar também nessas questões de gênero, porque elas 

não podem ser apagadas do cotidiano. E, eu trabalho principalmente com 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. ” 

P2 

“E aí, digamos que a minha perspectiva é exatamente a de chacoalhar e 

embaralhar, porque essas coisas estão todas cruzadas, jogos e brincadeiras...” 

“Então essas são todas as discussões (que permeiam gênero) são importantes, 

me parece. E a questão da escola e a formação de professores...” 

P3 

“Nos últimos anos, a demanda pelo debate de sexualidade ela é uma demanda 

pública, pelos retrocessos, pelos ataques, pelos ataques à categoria de gênero - que 

é uma categoria de análises - e as pessoas criam a ideia de uma ideologia de 

gênero. Então, isso tudo tem mobilizado a gente a discutir isso em sala de 

aula.” 

P4 

“[Falar de gênero] eu acho que é fundamental! E eu acho é fundamental, porque 

Pedagogia é fundamental; por questão da reprodução ou não, de uma forma de 

enxergar o mundo e educar nessa perspectiva. Então, se você não enxerga 

dentro do mundo de Pedagogia uma visão renovada, diferente, que desconstrua 

tudo isso, vai ser uma reprodução da reprodução” 

P5 

“[...] quando você traz essas discussões é óbvio que suscita uma série de 

inquietações, [...] o processo educativo ele tem que ser um processo 

provocador. Não pode ser um processo de determinação de verdades, mas ele tem 

que provocar desalojamentos, deslizamentos...deslizamentos daquilo que a 

gente entende como uma verdade.” 

P6 

“[...] Aí é assim, e é uma problematização que você vê que você está mexendo 

com conhecimentos que estão mais fundos mesmo na forma de perceber... a 

sociedade e sua inserção na sociedade. Então, é um assunto que é sempre 

necessário de ser feito e tratado, mas, sempre delicado de fazer” 

P7 

“[...] no início eu dava disciplinas de currículo, cotidiano escolar e desde sempre 

eu problematizei as questões de gênero e sexualidade, sempre estava nas 

minhas... no meu plano de disciplina” 



114 
 

não reduzem suas disciplinas a uma mera transmissão de conhecimentos – já que são 

pesquisadores da área temática problematizada – mas sim, buscam aliar sua prática a diferentes 

saberes, como dispõe Cicillini: 

A universidade de hoje, que contempla, em seu interior, uma diversidade infinita de 

conhecimento, de cursos e de atividades, requer um outro entendimento sobre o ato 

de exercer a docência. A demanda por uma formação mais “inteira”, ou seja, que 

identifica as reais necessidades do formando e da realidade para qual está sendo 

formado, solicita um posicionamento mais complexo por parte dos profissionais 

responsáveis pela formação dos que ingressam nela. O entendimento de que a 

docência parte de uma relação política, mais ampla e complexa, modifica 

radicalmente as relações produzidas a partir da linearidade: ensinar/transmitir”. 

(CICILLINI, 2010, p. 23) 

 

 

 

II. Papel Formador da Profissional “Pedagoga” 

 

 

Quando refletimos sobre como gênero está colocado dentro das disciplinas que estes 

docentes lecionam, percebemos que mesmo que os professores não abram caminho para a 

entrada destas discussões em suas salas de aula, elas acabam acontecendo de forma natural, já 

que o contexto de vida e os contextos em que estas alunas atuam, demandam o exame das 

questões de gênero.  

Desta forma, outro eixo norteador nesta categorização é sobre como a inserção da 

temática empodera profissionalmente as pedagogas em formação, levando em consideração que 

o os estudos de gênero perpassam seu fazer acadêmico/profissional e a formação para os 

contextos sociais em que está inserida.  

 À vista disto, o fazer docente resulta de uma combinação diversa, de interações sociais, 

aprendizagens e das suas experiências de vida. De acordo com Nóvoa (1995) é necessário a 

reflexão do que sustenta esse processo de identidade do professor: a adesão, que está ligada a 

princípios e valores; a ação, que se refere às escolhas de métodos e técnicas de ensino; e a 

autoconsciência, que remete ao fato do professor refletir sobre sua própria ação de ensinar. 

Neste segundo processo, é importante salientar que certas experiências marcam a nossa postura 

pedagógica, por isso, tendo sucesso ou insucesso, elas marcarão nossa maneira de trabalhar.  

  Arroyo (2013) conversa com tal ideia quando fala que o trabalho, seja ele docente ou 

em outras áreas, deve ser colocado em um lugar de destaque nos currículos, quanto ao trabalho 

docente, como princípio de aprendizado dos direitos da docência. Isto é, a experiência 
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profissional é reconhecida como produtora (ou destruidora) de identidades e imagens, de cultura 

e também de valores.  

Como veremos a seguir, na Tabela 13, os professores entrevistados demonstram suas 

preocupações com o fato das questões referentes a gênero não somente perpassarem a vida 

cotidiana das suas alunas e alunos, mas também ao fato da sua profissão estar atrelada de alguma 

forma a esta temática.  

 
Tabela 13 – Empoderamento Profissional 

Docente Material Analisado 

P1 

“Fora a própria questão dessa professora, como é que a professora que a gente 

tem principalmente nessas etapas da educação básica, o corpo docente é 

prioritariamente feminino.” 

P2 

“Por uma questão profissional, e refletir o fato de que ao mesmo tempo você 

tem uma hierarquia (aquela coisa que vocês sabem melhor do que eu) e 

dependendo se você sobe na hierarquia do aparato da administração escolar, você 

terá sei lá, nas creches... você vai ter mais professoras ou “tias” e a medida 

que você vai subindo  a gradação, a correlação de forças, você vai ter cada 

vez mais homens e mesmo nas escolas, na direção das escolas, nas secretarias 

de educação e aí você vê como isso a medida que aumenta a questão do poder.” 

P3 

“ [...] E, de fato nos últimos anos, outros professores e professoras também tem 

colocado nas suas pesquisas, nas suas disciplinas essas questões. Mas, eles [os 

discentes] sempre colocaram muito isso, uma demanda:  "olha, a gente precisa 

estudar sobre isso, é um curso feminino, é um curso que tem maioria de 

mulheres". Então, isso apareceu sem dúvida nenhuma, também aparece uma 

resistência, uma certa resistência, dos próprios alunos e alunas em relação a 

certas temáticas.” 

P4 

“[...] por exemplo, Pedagogia no Brasil se foi aberto para mulheres, então, por 

si é um curso “de mulher”, mas não porque existe a visão feminista do curso, 

senão porque este é um curso que segundo a visão do homem, não é tradicional 

ou é periférica.” 

P5 

“ É tem uma questão que é muito séria que elas [alunas] colocam: “ah...como que 

eu vou lidar com isso na escola, porque os pais dos meus alunos são todos 

religiosos e tal e blá, blá, blá e eles não...", e eu falei "primeiro você está 

passando por um processo de formação que é profissional Então você, como 

profissional, tem que se assumir como profissional!"; e o que quer dizer isso? 

Você tem que ter no mínimo seus conhecimentos, você não pode chegar e passar 

o achismo, você tem que estar muito bem preparada para você, inclusive 

dizer, porque é relevante e importante tratar determinado assunto e 

determinada temática. Desconstruir essa ideia de ideologia de gênero, 

desconstruir essa ideia que a escola vai transformar o filho em gay, essas coisas 

de quem vive da ignorância.” 
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P6 

“[...] e eu faço questão sempre de abordar essa questão dos papéis de gênero. 

Inclusive, porque é uma discussão que é essencial para você entender a 

questão da valorização do trabalho docente, o quê que é trabalho de mulher. 

Então, tudo isso... é porque que às vezes... Eu tenho alunos também, a maioria 

são mulheres, mas eu tenho alunos também; então, todo o preconceito que eles 

sofrem, por exemplo, pra poder trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais 

[...]” 

P7 

“[não dá para] deixar de trabalhar essas questões na vida das pessoas em 

formação é… porque elas vão estar depois lá, na ponta, lidando com 

situações sem que muitas vezes elas tenham de alguma forma lidado, parado 

para refletir ou investigar um pouco mais sobre as questões que lhes 

concerne também, como gênero, raça e tal. Então, a disciplina ela é toda 

mobilizada nesses aspectos [...]” 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

  

Muitas falas demonstram que o ato de empoderamento profissional (e pessoal) passa 

pelo reconhecimento do fato da profissão estar atrelada diretamente ao sexo biológico feminino, 

mas também a relações de dominação sociais. Como na fala do P2, que assinala que a sala de 

aula está majoritariamente composta de professoras mulheres, mas na hierarquização escolar, 

quem está no poder – em sua grande maioria – são os homens. Não podemos atribuir aos 

professores (formadores e em formação) o papel de “salvadores do mundo”. No entanto, 

podemos cogitar que a formação docente atenta às diferenças, às particularidades dos 

indivíduos, decerto envolve essa ação de (re) pensar os papéis políticos e sociais envolvidos no 

processo educacional. 

 Como cita Louro:  

o processo desconstrutivo permite perturbar essa ideia de relação de via única e 

observar que o poder se exerce em várias direções. O exercício do poder pode, na 

verdade, fraturar e dividir internamente cada termo da oposição. Os sujeitos que 

constituem a dicotomia não são de fato, apenas homens e mulheres, mas homens e 

mulheres de várias classes, raças, religiões, idades, etc. e suas solidariedades e 

antagonismos podem provocar arranjos diversos, perturbando a noção simplista e 

reduzida de “homem dominante versus mulher dominada”. Por outro lado, não custa 

reafirmar que os grupos dominados são, muitas vezes, capazes de fazer dos espaços e 

das instâncias de opressão, lugares de resistência e de exercício de poder. (LOURO, 

2014, p. 37) 
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III. Papéis Sociais Construídos pela Escola 

 

 

Considerando-se que a escola é um espaço sociocultural, indagamos como a formação 

das pedagogas acaba influenciando no seu fazer docente, mais especificamente, no chão da 

escola, em suas respectivas salas de aula, dado que dentro dela 

se relacionam uma diversidade de sujeitos: homens, mulheres, brancos, negros, de 

diferentes classes sociais, entre outros. Dessa maneira, compreendemos a educação 

como mecanismo privilegiado de transmissão de valores, que pode contribuir para o 

aumento ou diminuição da violência simbólica. Conceito este, elaborado por Bourdieu 

e Passeron (1982), que diz respeito à forma invisível de coação que se apoia, muitas 

vezes, em crenças e preconceitos coletivos; que se funda na fabricação contínua de 

crenças no processo de socialização e que conduzem o indivíduo a enxergar e avaliar 

o mundo seguindo os critérios e padrões do discurso dominante. Tal conceituação 

surgiu com o objetivo de elucidar as relações de dominação que não pressupõem a 

coerção física, ocorridas entre as pessoas e entre os grupos presentes na sociedade. 

(RIBEIRO; SEVERO, 2010, p. 250-251) 

 

Um movimento seria a abordagem e a problematização da temática dentro das matrizes 

de formação de professores, seja ela de forma direta (com disciplinas) ou de forma indireta (na 

transversalidade).  

Sendo assim, temos que admitir que qualquer iniciativa ou proposta de 

desestabilização dos atuais arranjos sociais, de acolhida ou de estímulo a novos 

arranjos, precisa contar, necessariamente, com a construção de redes de aliança e 

solidariedade entre os vários sujeitos envolvidos nas práticas educativas e escolares – 

dentro e fora da escola. A identificação dos possíveis aliados, a difusão de 

informações, a discussão e o convite talvez sejam passos importantes tanto para o 

reconhecimento da importância política que tem as relações de gênero e sexuais 

quanto para a disposição de questionar e transformar suas formas atuais. (LOURO, 

2014, p.131) 

 

As falas dos professores demonstram que existe uma preocupação sobre como isso é 

tratado nos fazeres docentes de suas alunas, demarcando a importância da desconstrução e da 

desnaturalização das relações de gênero, da heteronormatividade e da hierarquia das 

sexualidades – que influenciam diretamente o modo como a sociedade se organiza, para que 

assim haja quebra do habitus construído no processo de socialização. 

Na Tabela 14 podemos perceber que os professores também trabalham alguns 

entendimentos sobre como as questões de gênero são colocadas na escola e, como a instituição 

também estabelece e reproduz comportamentos atrelados socialmente a meninas e meninos. 
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Tabela 14 – Exemplos de falas em que a/o docente mostra o papel da escola 

Docente Material Analisado 

P1 

“E, isso é uma questão que está presente desde a educação infantil, quando você quer 

determinar para os meninos o que isso é menina e isso é menino e, você 

estabelece padrões de comportamento [...]" 

P2 

“E eu passei a dar essa disciplina “x” e a minha ideia precisamente [era trabalhar] 

como uma questão gênero e a questão de sexualidade... ela atravessa a escola 

[...]” 

P3 

“[...] pensar essa história dessas relações de gênero, de homens e mulheres no campo 

de educação, relacionado também, a construção desses sujeitos, das subjetividades e 

as sexualidades são questões centrais. [Pensar] que a escola é formativa e é uma 

[...] instituição formadora dessas subjetividades, disciplinadora de corpos e 

etc...” 

P4 “A questão é a tradição do lugar da mulher dentro da sociedade...” 

P5 

“[...] Isso é também você reconstituir outros sentidos dessas referências do que a 

gente entende como masculinidades e feminilidades. E até mesmo nos processos 

híbridos que são os não-binários, os Queer. E esses sujeitos agora estão na escola, 

eles estão entrando na escola agora - eles eram reprimidos - não que eles não sejam 

reprimidos, continuam sendo, só que hoje há uma visibilidade maior e há um 

fortalecimento e empoderamento dessa população. Como também há o 

empoderamento das mulheres, você vai encontrar não muitas mulheres que tem a 

estrutura machista como o discurso orientador, como o discurso da verdade.” 

P6 

“A gente tem que enfrentar isso na sala de aula, agora! Mas a gente tem que... mesmo 

disputar essas narrativas nas escolas, auxiliando aos professores a pensar essas 

questões também, a problematizar essas questões também, a fornecer elementos 

mesmo para que eles possam estar conversando sobre essas questões com as famílias 

[..]” 

P7 

“[...] eu vou trabalhando misturando com as coisas de gênero e sexualidade 

porque enfim, elas estão vivendo isso, elas vão teorizando, elas vão pensando... e aí 

elas fazem milhares de coisas sobre desde as práticas na escola, por exemplo datas 

que celebram a família – e que é sempre uma família nuclear, heterossexual, branca... 

enfim, vários aspectos [...]” 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Assim, podemos entender que ao tratar os estudos de gênero nas mais diferentes nuances 

e entradas, os professores universitários conseguem que as/os discentes possam entender como 

gênero perpassa várias vertentes. Alguns destes professores também citam que são nesses 

momentos que muitas alunas e alunos conseguem dissociar a ideia de gênero imbricado à 

sexualidade, mais especificamente à orientação sexual.  
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3.4. Inserção de gênero nas disciplinas: estratégias e desafios 

 

 

 Desde o início desta dissertação foi apontada a necessidade de trabalhar a categoria 

gênero dentro da formação de professores, não somente pelo fato da profissão estar atrelada 

diretamente a temática – com bem assinalam os professores entrevistados quando apresentam 

a feminização do magistério e a desvalorização profissional às suas alunas e alunos – como 

também ao contexto atual que estamos inseridos. Nos últimos anos, temos percebido um avanço 

do conservadorismo político e social em nosso país. Em realidade, não somente no Brasil, como 

em todo mundo. 

 Para melhor nos situarmos neste debate, é indispensável pensar o conceito de 

conservadorismo. José Antônio Sepúlveda e Denize Sepúlveda (2016) apontam que o termo 

conservadorismo é carregado de sentidos e por não ter uma especificação teórica que 

sistematize suas ideias e o conceitue, a palavra ganha vida no dia-a-dia, de formas diversas e 

acaba sendo empregada como um xingamento, como uma contraposição ao “progressismo” – 

que seria um termo associado a ideias inovadoras, de caráter mais humano.  

 De acordo com os autores supracitados,  

É fundamental destacarmos também o problema do uso do seu termo associado ao 

comportamento humano. Assim, uma pessoa pode ser politicamente inovadora e ter 

condutas conservadoras com relação à família, ou até mesmo em relação a práticas 

sexuais. A primeira conclusão que podemos chegar com relação ao tema é que ele é 

entorpecido por uma carga emotiva muito grande, já que se relaciona também a 

questões comportamentais. (SEPÚLVEDA, J.; SEPÚLVEDA, D., 2016, p. 79) 

 

 Assim, podemos entender que os termos “conservadorismo” e “progressismo”, diante 

do senso comum, estão em lados antagônicos.  Em consonância com José Sepúlveda e Denize 

Sepúlveda (2016), acredito que tais posicionamentos acabam sendo reducionistas e não nos 

apresentam o conservadorismo sem o colocar em posição oposta, digamos que reacionária, ao 

movimento progressista79. O movimento conservador produz ideias, saberes e agentes políticos 

– como temos visto ao longo da nossa história.  

 Portanto, para conceituar o termo, é necessário pensar dentro do espectro político. Há 

muito tempo existe “no campo político os partidos conservadores, com propostas e agendas 

políticas bem desenvolvidas. E esses são proativos, principalmente no que se refere ao 

                                                           
79 É necessário salientar que o progresso nem sempre pode ser visto como positivo para a sociedade. No caso 

brasileiro, podemos pontuar as reformas que estão em pauta no congresso brasileiro, como a reforma da 

previdência e a reforma trabalhista, que se apresentam como um “progresso”, mas que visivelmente são maléficas 

a base social brasileira, como os jovens e a classe trabalhadora. 
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desenvolvimento econômico e tecnológico” (SEPÚLVEDA, J.; SEPÚLVEDA, D., 2016, p. 

80). Desta forma, o conservadorismo, dentro da política, se apresenta como um movimento de 

contraposição a qualquer mudança de ordem política que se proponha, de alguma forma, a 

modificar as relações de poder estabelecidas em uma sociedade.  

Se o conservadorismo é uma ideologia reativa (COUTINHO,80 2014), que tende a 

emergir quando confrontada a propostas radicais de mudança social, é porque seus 

representantes possuem especial apreço pelo presente. Ainda que esta estima não 

impeça críticas pontuais à determinada situação vigente, eles manifestam, de modo 

geral, “propensão a usar e gozar aquilo que está disponível, mais do que a desejar ou 

procurar outra coisa” (OAKESHOTT,81 1999, p. 21). Ser conservador envolve, 

portanto, grau considerável de satisfação em relação à determinada ordem social. 

Neste preço, reside a convicção de que seus fundamentos merecem ser preservados, 

pois encerram elementos positivos que não devem ser ameaçados por expectativas 

abstratas. Trata-se, em suma, de certa inversão da máxima gramsciana: otimismo da 

razão [histórica] e pessimismo da vontade (GAHYVA, 2017, p. 317) 

 

 Isto posto, podemos entender que estes arranjos políticos e sociais que têm seus 

discursos empregados a fim de evitar uma transformação de ordem social e melhorias para 

grupos minoritários (mulheres, comunidade negra, comunidade LGBTQ+) e para a classe 

trabalhadora de modo geral, utilizam a retórica conservadora. E quando o assunto em pauta diz 

respeito à natureza moral ou comportamental, o campo político conservador defende os valores 

“tradicionais”. Portanto, as questões que se referem à gênero, como direitos sexuais e 

reprodutivos, educação sexual nas escolas, a luta contra homofobia, entre tantos outros temas 

que se correlacionam com a temática, estão sempre na mira dos políticos conservadores.  

 Neste sentido, entendemos que há a necessidade de dar esse primeiro entendimento – 

mais enxuto e mais conceitual, diria – sobre o conservadorismo para que assim possamos 

adentrar à segunda categoria de análise das entrevistas, que seria sobre os desafios postos na 

inserção da temática gênero dentro das disciplinas lecionadas pelos professores e professoras 

entrevistados – mas também como estes docentes encaram outras problemáticas; isto é, a 

incorporação de disciplinas específicas sobre os estudos de gênero e com qual o status 

(obrigatória/eletiva), tudo isto envolto nas disputas quanto ao território das matrizes 

curriculares das IES estudadas. De acordo com a Figura 11, podemos perceber que movimento 

conservador, conservadorismo e religião estão bem presentes – ainda que de modo transversal 

– nos diálogos dos docentes 

                                                           
80 COUTINHO, J. P. As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. São Paulo: Três 

Estrelas, 2014. 
81 OAKESHOTT, M. [1962]. “Do fato de ser conservador”. In: CRESPIGNY, A.; CRONIN, J. Ideologias 

Políticas. Brasília: UNB, 1999, p. 21-42. 
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Figura 11 – Movimento conservador e gênero 

Fonte: Análise de Similitude, Iramuteq, 2018. 

  

E não somente isso, a Figura 11 obtida a partir da análise de similitude, nos dá a 

possibilidade de inferirmos sobre outras questões. De acordo com os entrevistados, falar de 

gênero ajuda os professores em formação a enfrentar os inúmeros desafios que correlacionam 

o tema ao fazer a docência, como a temida (e falaciosa) ideologia de gênero e o movimento 

Escola sem Partido (ESP)82. Outra inferência é sobre como as questões que se referem aos 

estudos de gênero e sexualidade acabam sendo colocadas pelos discentes através de discursos 

baseados na moral e a religião. Portanto, para o professor-formador, falar de gênero na 

formação de professores, antes de mais nada, é a possibilidade de trazer à luz estas questões 

que estão enuviadas pelo senso comum, no entanto, com certo cuidado, por se tratar de um 

assunto “polêmico” e “delicado”. 

                                                           
82 O Programa Escola “Sem Partido” é uma proposta, que segundo seus idealizadores, visam acabar com a 

doutrinação “esquerdista” que ocorre dentro das salas de aula, em todos os âmbitos, do país. Segundo os mesmos, 

eles buscam “por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar”.  
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Em consonância com tais preocupações, Garcia e Gouvêa (2018) apresentam como a 

face desta onda conservadora ressoa diretamente na prática educativa. As pautas de ações 

destes movimentos têm vieses políticos e sociais e tornam as práticas docentes – em todas as 

esferas – alvos de questionamentos e ataques. As autoras supracitadas apontam que em 

confluência com os discursos ideológicos movidos pelo Escola Sem Partido (ESP), e com 

reflexos em contextos religiosos – sobretudo as Igrejas Neopentecostais83-, as práticas docentes 

e os saberes escolares (e formativos) são contestados. E, um dos “carros-chefes” destas sonoras 

e ressoantes falas conservadoras é a falsa ideia de uma “ideologia” de gênero. Que de acordo 

com Reis (2018), para estes defensores, o termo gênero é utilizado por feministas e militantes 

– da esquerda – para “confundir” as crianças em suas respectivas escolas sobre sua identidade 

de gênero e sexualidade.  

A expressão “ideologia de gênero” foi uma apropriação de um grupo mais reacionário 

da Igreja Católica84, sob a benção do grupo evangélico, que critica diretamente a construção 

social e histórica dada aos corpos. Para estes militantes conservadores, o corpo biológico, 

representando pelo pênis e pela vagina, determina respectivamente o que é ser homem e ser 

mulher. Por isso, para fundamentar seus argumentos, seus propositores trazem o conceito da 

família “tradicional” – cristã – constituída por um homem, uma mulher, filhos. Esta é a única e 

possível constituição – moral/familiar. Estes representantes entendem que tratar das questões 

de gênero atinge diretamente este conceito tradicional familiar – e social – ferindo “as 

convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes” (BRASIL, 2015b, 

p. 2).  

É possível identificar, neste sentido, que há um movimento político e social que grita 

em ambos os lados. No espectro do conservadorismo, liderados especialmente por grupos 

religiosos que detêm cargos políticos de grande relevância – não seria incorreto dizer, em 

grande maioria homens e brancos – demandam pela retirada dos termos e/ou a menção dos 

temas que se referem a gênero e sexualidade nos espaços escolares, criminalizando até mesmo 

a prática docente – como denunciado por Garcia e Gouvêa (2018). Do lado mais progressista, 

                                                           
83 Acredito ser interessante ressaltar que as Igrejas Neopentecostais não somente disseminam estas ideias, mas 

que de forma sistemática tem adentrado ao campo político, pela defesa da moral, de religião e da família. Ver 

em: < https://diplomatique.org.br/neopentecostais-e-o-projeto-de-poder/>. Acesso em: 26 dez. 2018. 
84 Reis (2018) aponta que a origem da construção da narrativa de uma Ideologia de gênero na Conferência 

Epsicopal do Peru, realizada em abril de 1998, que buscava combater de forma mais ostensiva às questões relativas 

a gênero. Mas especificamente, as realizações das Conferências Mundiais de Cairo (1994) e de Pequim (1995) 

podem ser colocadas como marco da ofensiva católica aos estudos feministas e às teorias feministas. A conferência 

católica deu origem a um documento, chamado “La ideologia de género: sus peligros y alcances”. Para mais 

informações sobre o documento, ver em: < http://udep.edu.pe/capellania/capinfo/la-ideologia-de-genero-o-la-

desconstruccion-de-la-persona/>. Acesso em: 26 dez. 2018. 
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há um entendimento de que o tratamento de tais questões vai muito além do campo religioso, 

ela visa implementar discursos de liberdade e tolerância, não somente no espaço da escola – 

com práticas de ensino mais libertárias –, como na formação humanística do cidadão. Para que 

não tenhamos dúvida, o Brasil é considerado um país laico, ainda que haja controvérsias. 

De acordo com a Tabela 15, os docentes têm procurado trabalhar com as questões 

emergentes que dialogam (ou atacam) diretamente a categoria de estudo investigada. Todos 

apontam que trabalhar com gênero, principalmente neste contexto, gera muita polêmica e por 

isso, tem que haver muito “tato” para a inserção de debates e discussões. Os professores dos 

campos periféricos apontam que por estarem em cidades consideradas “menores”, o discurso 

religioso e moral acaba estando muito presente nas falas e nos comportamentos das alunas e 

alunos da comunidade acadêmica em que lecionam.  

 
Tabela 15 – Movimento conservador e formação profissional 

Docente Material Analisado 

P1 “Sem dúvida nenhuma, a própria discussão do Escola Sem Partido e, essa é uma 

discussão que a gente tem feito aqui, tem procurado pautar, problematizar.” 

P2 

“E é um tema muito polêmico e agora ficou ainda mais polêmico, mas, ainda mais 

em [nome da cidade], mas aqui também você tem uma presença da religião, 

uma visão conservadora da vida social e da sociedade que na entrada da 

universidade em [nome da cidade] mudou bastante isso.” 

P3 

“[...] ao mesmo tempo há uma influência muito grande de uma matriz normativa, 

que vem da própria Pedagogia, mas, também uma matriz normativa que vem 

dos saberes e dos discursos religiosos, da moral familiar, da questão cultural 

de um modo geral e dos grupos sociais. E o curso de Pedagogia, ele tem uma 

presença muito grande de mulheres, de mulheres que vem de movimentos sociais, 

de igrejas, cristãs e também homens que a presença de homens tem aumentado e 

é outro debate que se coloca e isso foi importante porque leva a gente a colocar 

essas questões.” 

P4 

“Então, tem uma questão que, como [o espaço universitário] é periférico e também 

com origens mais humildes, a religião é uma coisa muito presente. Então, em 

grande parte da religião, não estou assim generalizando, mas a mulher está numa 

posição de dependência então, o feminismo desconstrói, não só o discurso 

universitário, mas também meramente o discurso religioso.” 

P5 

“Eu já ouvi uma vez, uma menina que ela está tendo que vir escondida porque 

o pai dela é tão religioso e ele falou para ela assim: " É, eu não sei o que você vai 

fazer nessa Universidade, que lá é uma oficina de lavagem cerebral, estão 

lavando a tua cabeça, o teu cérebro”. Justamente ela fazendo essas discussões, 

ela vai colocando em questão, é óbvio isso reverbera no privado, e quando 

reverbera no privado é aí que o incômodo aparece.” 
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P6 

“[...] geralmente eles [os discentes] vem com um discurso muito forte é... 

conservador nesse sentido, e questionador nesse sentido e muito ainda repetindo 

mais recentemente a ideia que existiria uma ideologia de gênero, que a escola não 

pode ensinar gênero [...]” 

P7 

“Na realidade eu quem pontuo mais isso [Escola Sem partido e Ideologia de 

gênero], isso não chega a ter é.… eventualmente uma ou outra está acompanhando 

mais o debate, aí eu que tento trazer e situar... até porque algumas pesquisas, até 

umas que eu tenho acompanhado nas... nos trabalhos que eu oriento, boa parte 

das professoras e professores não sabem o que é isso, não sabem o que elas 

não podem fazer, o quê que é isso afinal que eu não posso fazer? É, então isso 

tem sido um desafio, é um enunciado que está aí meio que assombrando as 

pessoas, mas elas muito não sabem o que é, entendeu!?” 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 Como podemos perceber, os desafios estão postos. No último Enade, realizado no ano 

de 2017 e que contou com a presença das/dos concluintes do curso de Pedagogia de todo o país, 

havia uma questão discursiva que enunciava claramente o tema relacionado à gênero. De acordo 

com o “Relatório Síntese de Área (Pedagogia-Licenciatura)” do referido exame, a questão 

“solicitava que o concluinte discorresse sobre a importância do nome para as pessoas 

transgêneras e propusesse uma medida, no âmbito das políticas públicas, para facilitar o acesso 

dessas pessoas à cidadania” (INEP, 2017b, p. 149) 

 No que tange às repostas, grande parte dos respondentes ressaltou os desafios 

enfrentados pelas pessoas trans, como a incongruência entre a imagem corporal e a identidade 

de gênero assumido por estas pessoas e como o nome social ajuda a evitar certos 

constrangimentos ao acesso de serviços básicos, como: saúde, educação e entrada no mercado 

de trabalho. No entanto, foram encontradas respostas, com números bastante significativos, que 

demonstravam uma interpretação social conservadora, que não admitem mudança de sexo e 

muito menos o nome social. Ainda de acordo com o relatório,  

O desempenho dos estudantes [de Pedagogia] nessa questão foi médio. As respostas, 

de modo geral, indicaram a necessidade de uma atualização por parte dos concluintes 

quanto a temas essenciais e, no caso da presente questão, a análise sobre aspectos 

fundamentais da questão de gênero. Muitos, possivelmente motivados pelos textos 

apresentados no enunciado, restringiram-se a discorrer sobre preconceito de gênero 

ou mesmo sobre o preconceito de modo mais geral, sem responder ao que foi 

solicitado no comando da questão. Outros apresentaram discursos religiosos ou 

ideológicos, também sem tratarem do que foi solicitado. (INEP, 2017b, p. 153) 

 

 Ainda não temos números que possam nos dar um vislumbre sobre a matriz religiosa 

seguida pelas alunas e alunos espalhados nos cursos de Pedagogia por todo o país. No entanto, 
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o Laboratório sobre Acesso e Permanência na Educação Superior – LAP/FEUFF85 vem 

realizando ao longo dos últimos anos o monitoramento dos estudantes ingressantes na 

Faculdade de Pedagogia da UFF. Os questionários são aplicados no dia do acolhimento 

estudantil. Em 2017.2, dos 65 respondentes, 16 estudantes se declararam católicos, que se refere 

a 24,6% do total, enquanto 30,8% se declaram evangélicos, o que corresponde a 20 alunos e 

10,8%, isto é, 7 discentes se declaram protestantes. No semestre de 2018.1, houve 53 

participantes na pesquisa. Dentre estes, 22,6% (12) afirmam que são católicos, 16 (30,2%) 

respondentes marcaram a opção evangélica e 2 (3,8%) componentes se consideram 

protestantes. Nos dois semestres monitorados 2017.2 e 2018.1, respectivamente, é também 

expressivo o número que definem como “não tenho religião”, com 12 alunos ingressantes, 

correspondendo a 18,5% do total de respostas e 32,1%, que condiz com 17 participantes. 

 
Gráfico 2 - Tipos de Religião/Crença dos ingressantes da Faculdade de Educação (FEUFF) entre os 

semestres de 2017.2 e 2018.1 
Fonte: Laboratório sobre Acesso e Permanência na Educação Superior, 2018. 

 

Pesquisas de Cunha (2014) demonstram que, no Brasil, o crescimento de adeptos das 

religiões pentecostais vem progredindo de forma ascendente, enquanto o número de católicos 

tem diminuído. Aponta também, que este crescimento está situado em lugares mais pobres – tal 

qual as religiões de matriz africana. No entanto, esta última sofre com uma certa vulnerabilidade 

perante as igrejas pentecostais, que possuem mídia televisiva e uma organização burocrática 

articulada. Com a progressiva democratização do ensino superior, a entrada das camadas mais 

                                                           
85 O LAP estrutura e dá continuidade à pesquisa "Uma investigação sobre a democratização das universidades", 

sob orientação da Profª Drª Hustana Vargas. Reúne pesquisas e práticas que visam avaliar e impulsionar a 

efetividade das políticas praticadas pela Universidade Federal Fluminense no sentido de democratizar o acesso e 

a permanência dos estudantes em diferentes carreiras.  
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populares na universidade, inclusive em Pedagogia, explica a crescente presença moral e 

religiosa nos discursos das alunas e alunos.   

As questões de gênero se interligam – de certa forma – ao pânico moral construído pelos 

discursos religiosos e políticos. Não podemos deixar de citar que os padrões normativos 

presentes nas falas das/dos discentes, são construídas culturalmente e por isso, acabam sendo 

mais resistentes às problematizações, ainda que diante de processos de formação que se balizam 

em questionar e contestar normativas educacionais e sociais, mais especificamente colocando 

os professores em formação em contato com outras compreensões e estudos. Como bem 

definem Garcia e Gouvêa (2018, p. 43), “nenhuma questão, no entanto, se “resolve” de forma 

definitiva e estanque. O avanço do conservadorismo sobre a educação torna mais desafiadora a 

tarefa de fazer/pensar as escolas e os currículos”. E é neste contexto desafiante que a formação 

de professores se insere, influenciando não somente o professor formador como também os 

docentes em formação.  

Para as análises subsequentes, organizamos uma figura para que possamos pensar sobre 

os parâmetros analíticos que utilizaremos a partir das falas das professoras e professores 

entrevistados. Afinal, quais são as estratégias utilizadas para que a temática gênero adentre nas 

disciplinas? E os desafios? Portanto, a Figura 12, nos traz a espinha dorsal quanto aos 

encorajamentos e questionamentos que estas professores e professores têm na inserção dos 

estudos de gênero em uma dimensão um pouco maior, isto é, na matriz curricular, são elas: 

como eles entendem que gênero deve estar no currículo, status atual da disciplina dos estudos 

de gênero e, por fim, disputas curriculares e status das disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Estudos de gênero nas IES 
Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas com docentes, 2018.  
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Para podermos entender de forma mais geral como estes enfrentamentos se 

correlacionam, trataremos de cada uma dessas dimensões de maneira separada, confrontando 

como cada entrevistado em suas interlocuções demonstra seus posicionamentos.  

 

 

I. Como os estudos de gênero devem aparecer nos currículos de Pedagogia: disciplina 

obrigatória, disciplina eletiva/optativa ou tema transversal?  

 

 

 Durante a etapa de entrevistas, sem sombra de dúvidas, foi esta a pergunta que mais 

trouxe ambiguidades de posicionamentos. Afinal, disciplinarização ou transversalização dos 

estudos de gênero no currículo de formação docente? Não há uma resposta unânime sobre o 

lugar dos estudos de gênero na grade curricular. Em realidade, os entrevistados consideram as 

duas possibilidades. Ou melhor dizendo, três possibilidades, não somente a entrada da temática 

como disciplina obrigatória ou de forma transversal, mas também foi aberta a possibilidade de 

criação de disciplinas eletivas/optativas.  

A primeira possibilidade, que seria ter uma disciplina obrigatória específica, poderia ser 

entendida como estratégica; pois além de consolidar o espaço deste campo de estudo na matriz 

curricular de formação, ressalta a posição identitária da IES. Transversalizar gênero no 

currículo seria muito desejável, já que ao longo deste trabalho, percebemos – inclusive, pelas 

falas dos entrevistados – que as questões que se referem à temática podem atravessar todo 

percurso curricular das graduandas e graduandos do curso de Pedagogia; no entanto, deve-se 

pensar que tal parâmetro curricular esbarra na “autonomia docente”, afinal, cada professor é 

livre para fazer o que quiser em sua sala de aula. A terceira das opções já aparece de alguma 

forma nos currículos atuais das instituições pesquisadas. Na verdade, retirando o Instituto do 

Noroeste Fluminense (INFES), que tem uma disciplina obrigatória bem delimitada e definida 

sobre o lugar dos estudos de gênero no currículo, as demais IES se propõem a trabalhar das 

duas outras formas supracitadas: apresentando um conjunto de disciplinas eletivas/optativas ou 

abordar gênero de forma transversal.  

Nas diretrizes curriculares nacionais de para o curso de Pedagogia, em licenciatura, no 

Brasil (BRASIL, 2006), o termo gênero aparece somente uma vez, no artigo 5º, que diz respeito 

ao que se espera do graduado em Pedagogia – inclusive, tal artigo foi citado anteriormente, na 

seção de análise dos PPPIs. No item X, localizada na página 2, do referido documento é dito: 
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“demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 

especiais, escolhas sexuais, entre outras”; isto é, é esperado das alunas e alunos concluintes que 

estejam preparados para lidar com tais questões, no entanto, não há nenhuma outra indicação 

para como a tal aptidão será alcançada.  

De acordo com Unbehaum (2014, p. 105),  

No âmbito dos PCN, a transversalidade diz respeito à possibilidade de se constituir, 

na prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente 

sistematizados sobre as questões da vida real e de sua transformação. A proposta é 

trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva de temas 

correspondentes a questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na 

vida cotidiana: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e 

Consumo e Pluralidade Cultural. (...) De fato, os problemas e as questões pertinentes 

ao gênero são passíveis de serem consideradas em diferentes disciplinas como aquelas 

que tratam de políticas educacionais (por exemplo, análises de dados censitários com 

recorte de sexo, idade e raça para compreensão da realidade social e educacional com 

relação a evasão, trajetória escolar etc.; análise de programas e ações específicas como 

Educação de Jovens e Adultos – EJA); ou ainda disciplinas específicas sobre educação 

infantil, identidade docente. 

 

 No entanto, o que devemos considerar é que em realidade, essa meta de 

transversalização ou interdisciplinaridade no currículo deve ser considerada como uma 

estratégia dos professores-pesquisadores do tema, já que gênero não está colocado como um 

conteúdo específico da grade curricular das IES estudadas, e não há, ainda, concurso e seleção 

de pesquisadores exclusivos da temática. Desta forma, os professores entrevistados estão 

alocados dentro de departamentos “genéricos”, como: estudos do cotidiano, formação de 

professores, história da educação e educação infantil, por exemplo. Portanto, não podemos falar 

de uma “institucionalização” dos estudos de gênero transversalizados dos cursos de Pedagogia, 

ainda que seja considerado um tema importante dentro do campo da educação.  

Desta forma, pudemos vislumbrar como esta última categoria de análise se organiza. 

Ao longo das linhas subsequentes, estarão dispostas algumas discussões trazidas pelos 

entrevistados, não somente sobre como gênero adentra o currículo em vigor, mas também dos 

“embates” ocorridos durante as reuniões de reformulação curricular. A Figura 13 identifica a 

ocorrência entre as palavras e indicações da conexidade entre os termos que apareceram nas 

falas dos professores entrevistados. São eles: questões/estudos de gênero, currículo, disciplina 

obrigatória/eletiva e reformulação curricular, auxiliando na identificação da estrutura do campo 

representacional que ronda a inserção ou não das disciplinas na matriz curricular do curso de 

Pedagogia.  
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Figura 13 – As questões de gênero no currículo do curso de Pedagogia86 

Fonte: Análise de Similitude, Iramuteq, 2018. 

  

Conforme a árvore de coocorrência, os resultados indicaram quais são as inferências 

que podemos fazer perante as falas dos professores e professoras entrevistadas: 1) como o 

currículo do curso de Pedagogia é entendido e pautado e como gênero e sexualidade adentram 

este espaço, seja ele discutido interdisciplinar ou transversalmente, 2) como foram as conversas 

durante as reuniões de reformulação curricular, se foi apontado para o colegiado a necessidade 

de colocar uma disciplina obrigatória, 3) evidenciando que em algumas destas reuniões de 

colegiado, as questões referentes aos estudos de gênero, foram entendidas como campo que 

pode ser explorado dentro de disciplinas eletivas. E, por fim e não menos importante, 4) como 

os departamentos, que agregam diferentes tipos de pesquisadores e estudos, entendem que as 

questões de gênero devem ser colocadas no currículo.  

Por conseguinte, para melhor entendimento desta categoria analítica, se faz necessário 

o entendimento das falas por duas vertentes norteadoras: a primeira, sobre como os estudos de 

gênero estão alocados dentro dos currículos vigentes das IES investigadas e, a segunda vertente, 

                                                           
86 Para esta análise, uniformizamos a nomenclatura para disciplinas eletivas. No entanto, elas também 

correspondem às disciplinas optativas. 
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diz respeito especificamente às discussões das reformulações curriculares que estavam 

ocorrendo no período da pesquisa; e, como os estudos de gênero foram entendidos nestas 

discussões, isto é, a temática deveria entrar como disciplina – obrigatória ou eletiva – ou deveria 

vir como tema transversal, sendo “abordada” em todo o currículo. 

 

 

II. Status da disciplina na opinião dos entrevistados  

 

 

Apontamos, ao longo deste estudo, que para os docentes-pesquisadores, a temática de 

gênero, apesar de suas especificidades e de ter seu campo teórico próprio, necessitam de espaço 

nas discussões em diversos âmbitos da formação de professores. Uma destas entradas, seria 

uma consolidação através de disciplinas (obrigatórias/eletivas) na matriz curricular do curso de 

Pedagogia. Assim, desponta como um dos desafios postos a estes docentes, sobre como 

eles/elas enxergam suas temáticas de pesquisa dentro dos currículos. Como segue em duas das 

falas:   

O que eu entendo é que gênero e sexualidade é um campo de conhecimento nas 

ciências humanas e sociais, não só na história e não só na educação, mas, nas ciências 

sociais e humanas, construído há mais de 40 anos. Então, eu me pergunto porque nós 

na Faculdade de Educação não construímos ainda um grupo de professores, 

professoras e alunos que fortaleça esse conhecimento, com grupo de pesquisa, com 

disciplinas, com formação dos estudantes... quer dizer, a minha reivindicação é que 

a gente possa construir dentro da Faculdade, núcleos de trabalho que construa esse 

campo de conhecimento, relacionado a gênero e sexualidade dentro da especificidade 

da educação. E aí eu acho que, a disciplina, ela ajuda a construir esse caminho, além 

de toda importância que ela tem na formação dos estudantes e das estudantes (P3). 

(informação verbal)87 

 

E quando virei para esse lado das discussões dos estudos de gênero, quando olhei para 

o currículo... o currículo não me refletia. Quer dizer... o currículo não me refletia e 

não refletia a realidade. Nós temos uma situação bastante... eu chamo de pitoresca. 

(P5) (informação verbal)88 

 

 Portanto, ainda que haja essas estratégias de inserção, a maioria dos docentes entende 

que a consolidação dos estudos de gênero em uma disciplina seria um passo importante e, de 

certa forma, fundamental. Alguns dos depoimentos são mais enfáticos e diria que, mais 

militantes, na inserção das disciplinas como obrigatórias. Enquanto outros acreditam que a 

disciplina sendo proposta como eletiva ou optativa, já caberia na formação das alunas e alunos 

do curso. Por fim, outros entrevistados acreditam que os estudos de gênero entram de forma 

                                                           
87 Entrevista realizada com o docente P3 no estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2018. 
88 Entrevista realizada com o docente P5 no estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 
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transversal e por isso, não há a necessidade de uma obrigatoriedade, enquanto disciplina, pois 

os professores e professoras do curso de Pedagogia entendem que a temática de gênero está 

posta, por isso, têm-na abordado mais em suas disciplinas e em suas pesquisas, e em alguns 

casos, procuram os docentes-pesquisadores para saberem mais sobre o tema. 

 Assim, o caminho para essa busca de alocação de seus campos de estudo dentro dos 

currículos do curso de Pedagogia é a negociação entre outros professores de seus departamentos 

e/ou de outros departamentos para que possam oferecer disciplinas obrigatórias ou eletivas. Em 

uma das entrevistas, chamou a atenção uma das estratégias utilizadas pelo departamento em 

que este professor está alocado. É, como ele mesmo explicou, uma espécie de disciplina guarda-

chuva, que tem a função de tratar de todas as temáticas que não são contempladas como 

obrigatórias no currículo de Pedagogia da IES: 

E na verdade ela ficou meio que uma disciplina guarda-chuva [disciplina de Educação 

Inclusiva], então tudo o que era... que estava sendo excluído, acabou sendo encaixado 

aí. Foi quando nós tivemos um concurso para duas vagas para relações étnico-raciais, 

que não tinha, uma vaga para a educação inclusiva, que se entendia como educação 

especial e libras que precisava, e na época nós não abrimos nada em termos de gênero 

e sexualidade até porque não tinha, os concursos não davam conta. [...] A gente 

resolveu então dentro do departamento, definir 3/4 professores que atuam com essas 

temáticas e que ofertariam essa disciplina "Educação Inclusiva". E aqui [aponta para 

o computador], a ementa dela, tá lá inserção  social do estigma de certo indivíduo; 

preconceito, estereótipo e segregação; fatores culturais, econômicos e biológicos 

determinantes da educação inclusiva; análise de políticas e enfrentamento à diferença; 

desigualdade social... aspectos contexto social, etc... racial e você vê que traz a questão 

raça muito ali pequenininha; identidade nacional e cultural, identidade e etnia mas 

você vê que ela não trata de outras demandas, por exemplo, gênero e sexualidade e 

tal. E o que que a gente fez? Então assim, quem são os professores da área de relações 

étnicos raciais, gênero e sexualidade, educação inclusiva e tal. São pessoas que 

discutem e pesquisam, mas elas..., mas qual é o lugar que cabe dentro do currículo? E 

aí a gente trabalha com isso, o quê que a gente faz? A gente tenta dimensionar 60 

horas, praticamente como se fosse 15 horas para cada temática e aí é muito 

complicado. (P5) (informação verbal)89 

 

Há clara percepção de que a discussão do currículo envolve um jogo de forças. Este 

movimento, diria, de “burlar” os dispositivos curriculares da IES demonstra que para os 

docentes e o departamento onde estão alocados, tratar das temáticas que são entendidas como 

transversais para o currículo de Pedagogia, mereceria uma disciplina obrigatória. Chama 

atenção também, não somente nesta fala, mas em outras entrevistas, que as questões de gênero 

perante outras temáticas, como por exemplo, raça e educação especial (Libras), acabam 

“pesando” menos na negociação das inserções ou não de disciplinas. Por estarem contempladas 

pela lei 10.639/2003, as questões raciais acabam mobilizando um maior interesse e uma maior 

visibilidade. 

                                                           
89 Entrevista realizada com o docente P5 no estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 
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III. As disputas dentro da IES para inserção das disciplinas e com qual status 

 

 

Não esperamos que no debate acadêmico e no processo de produção do conhecimento 

se tenha uma unicidade de pensamento, pelo contrário. No entanto, a questão aqui colocada se 

refere a concepções dos diferentes entendimentos que um determinado (e consolidado) campo 

teórico possui quando se é discutida a inserção de disciplinas no território de currículo. 

Principalmente quando são disputadas as disciplinas que serão ofertadas, sejam elas 

obrigatórias ou eletivas. No caso, durante as entrevistas, foi percebido que esta disputa fica mais 

acirrada quando as disciplinas têm o caráter obrigatório. Os depoimentos de alguns dos 

entrevistados apontam esta dificuldade de inserção de gênero dentro do currículo reformulado: 

Olha, eu não participei diretamente do processo de disputas, eu acho, mais tensas 

porque, eu não estava nas comissões de ajuste, não participei disso não. Meu 

movimento foi apresentar no departamento a proposta quando houve a possibilidade 

de ter 30 horas, meu departamento tinha 30 horas que ele podia criar uma disciplina e 

aí eu fiz a proposta da disciplina. Porque a primeira demanda que veio da coordenação 

é: "olha, uma das demandas é a da diversidade, outra demanda é a produção textual”, 

a formação na produção textual. Então, na demanda de diversidade, como eu já tinha 

essa disciplina [eletiva/optativa específica] praticadas em outras formas, eu: "Ah eu 

vou apresentar então gênero, sexualidade e educação” para atender a essa demanda ou 

uma das facetas dessa demanda. Apresentei no departamento e o departamento 

aprovou e isso foi para a comissão de ajuste curricular que é o núcleo pedagógico... 

núcleo docente... esqueci o nome, mas é a instância que cuida das questões relativas 

ao currículo, é o Projeto Político Pedagógico do curso e que estava ali coordenando 

as atividades do ajuste. Então, isso foi para essa instância e foi discutido lá, sei que 

foi uma discussão um pouco tensa, quer dizer houve ali uma série de argumentos 

nesse sentido que "Ah, não precisa de uma disciplina, essa é uma temática 

transversal". Esse é um argumento. E outro que apareceu é: “Ah, mas vai oferecer 

essa disciplina, mas numa disciplina de 30 horas não vai dar certo, quer dizer, é 

pouco, então não deve fazer isso agora”. Então, uma série de argumentos legítimos, 

justificados, foram colocados ali, eu não estava presente quer dizer, o único momento 

que eu tive oportunidade de ouvir esses argumentos todos foi numa reunião do 

colegiado do curso de Pedagogia, em que essa questão do ajuste ia ser deliberado. 

Então, foi uma reunião ampliada, que só os participantes votaram, mas que todo o 

corpo de professores foi convidado a participar. Então, eu fui e aí assisti, a todas 

argumentações colocadas das pessoas que eram a favor e das pessoas e que eram 

contrárias e foi o único momento que eu levantei um pouco e contei o que eu contei 

para você agora, do que que é o gênero e sexualidade, o que que é o campo de 

pesquisa, de como que isso faz falta na formação de educadores e tal. É esse é o único 

momento que eu percebi o processo de disputa de uma forma mais clara. Então, eu 

imagino que tenha sido mais complicado nas reuniões da comissão de ajuste ali a 

proposta... (P3) (informação verbal)90 

 

Os professores que participaram mais ativamente deste momento da reformulação 

curricular, mais especificamente, P3 e P5, apontam que a proposta inicial das disciplinas seria 

de uma carga horária de 60 horas, mas que nesse jogo de disputa, houve a redução destas horas 

                                                           
90 Entrevista realizada com o docente P3 no estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2018. 
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pela metade. Ambos os professores, mesmo com a redução da carga horária pensada 

inicialmente, “conseguiram” que o próximo currículo do curso de Pedagogia incorpore os 

estudos de gênero como um campo de conhecimento. P2 menciona que na IES em que leciona, 

por ter uma quantidade expressiva de docentes-pesquisadores, o entendimento de obrigatória 

e/ou eletiva/optativa não apresenta “tanta” disputa como em outras universidades. Portanto, 

ainda que ele reconheça o Território de Disputa91, as negociações são mais maleáveis. 

Quando questionados sobre a demanda estudantil, as respostas foram diversas. Os 

professores e professoras que estudam de fato gênero – em sua grande maioria – falam que 

as/os discentes, de fato, questionam a inserção de uma disciplina específica de gênero, seja ela 

obrigatória ou eletiva/optativa. Somente uma professora disse que não houve uma demanda 

estudantil:  

[a professora estava explicando a participação estudantil no período da reformulação 

curricular e fazendo uma comparação entre universidades federais e as estaduais] 

Então o quê que eu estou dizendo com isso, que sem ter colegiado de curso, aquela 

conta que você tem para ter representante estudantil nas reuniões, nas discussões, 

portanto, ela fica restrita ao departamento, ela fica restrita à reunião de departamento. 

Então também, eu imagino que por não ter um centro acadêmico, o departamento 

também nunca convocou a representação estudantil para as reuniões, pelo menos 

nesse período em que eu estava na coordenação. E, então a gente não teve estudante 

participando do processo de discussão nesse momento, o quê que a gente teve, antes 

de começar todo esse processo que eu assumi como coordenadora, a gente já vinha 

investigando a coordenação anterior que inclusive tinha me convidado pra ajudar a 

participar das discussões, já vinha investigando o nosso currículo e, as demandas tanto 

dos professores quanto dos alunos e a gente fez isso através de seminários, atividades 

mais gerais, mas que a gente tinha contato de assim, possibilidade de discutir com os 

alunos o quê que eles percebiam como potencialidade, na formação de professores, na 

unidade e no curso, o quê que eles achavam que poderia ser diferente, que demandas 

eles tinham. E o tema de gênero e sexualidade nesse momento, não apareceu. Então, 

nesse momento que foi um momento que a gente investigou mais as demandas dos 

estudantes numa discussão mais próxima com eles, é esse tema não apareceu. Eu 

não sei se não era um tema que para os estudantes estava tão em pauta, não sei se é 

alguma característica do curso de Pedagogia, porque eu acho que isso também é uma 

coisa a levar em consideração. (P6) (informação verbal)92 

 

 Duas das entrevistadas, P1 e P6, acreditam que colocar gênero como disciplina 

obrigatória poderia inchar o currículo do curso e que tê-las ou não, não garantiria que a temática 

fosse tratada de fato. P6 demonstra um pouco mais a fundo como os participantes da reforma 

curricular da IES entenderam como o novo currículo deveria ser montado. Em suas 

perspectivas, a interdisciplinaridade estará implícita, não somente para os professores-

formadores como para as graduandas e graduandos.  

Eu estou participando um pouco mais diretamente porque faço parte de comissão de 

reformulação curricular. Aí se você me perguntar: "Então, vai ter uma disciplina de 

gênero?". Ter uma disciplina de gênero resolve alguma coisa? Porque senão, a gente 

vai tratando a questão de que as só ganham espaço, validade e importância se forem 

                                                           
91 Cf. ARROYO, 2013 
92 Entrevista realizada com o docente P6 no estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 
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disciplinarizadas. Então, se tiver uma disciplina de gênero quer dizer que se discute 

gênero e se problematiza. Se, não tiver uma disciplina de gênero, então. E também 

não dá, se tudo que a gente acha relevante tem que ter uma disciplina para tal, a gente 

nunca vai, a gente vai ter um currículo inchado, com uma lógica compartimentalizada, 

fragmentada e então, cada um vai tratar.... Eu acho que isso inclusive colide com 

outras perspectivas que têm problematizado a ideia da produção do conhecimento, e 

aí, eu tô falando de diferentes perspectivas e não só com a qual eu trabalho. Desde a 

ideia de uma interdisciplinaridade a ideia da produção em rede, se você acha que vai 

ser assim. Então, nesse momento da reformulação curricular, a gente está vendo como 

é que essas questões aparecem, e aparecem não só com a ideia de que ela para aparecer 

ela precisa estar numa disciplina. Mas, ela vai cortando e vai aparecendo e vai sendo 

pontuada em diferentes disciplinas. E, no nosso departamento, na reformulação, há 

inclusive a proposição de disciplinas eletivas que tratem da questão. (P1) (informação 

verbal)93 

 

[...] a gente teve oportunidade, com o momento da reforma curricular, de discutir 

alguns campos mais específicos e discutir em geral. Como a gente estava construindo 

os currículos de formação, na nossa experiência, a partir dos nossos projetos e o quê 

que disso estava refletindo ou não na nossa matriz curricular. E aí a gente conseguiu 

um pouco perceber que a nossa matriz, ela não incorporava muito daquilo que a gente 

produzia aqui. Ela não assumia como matriz curricular muito daquilo que a gente fazia 

como formação e a gente achava importante e legítimo, e daí a gente fez uma revisão 

muito grande da nossa matriz, mudamos mesmo a lógica do processo de formação, a 

nossa matriz hoje não é um conjunto de disciplinas, ela não se caracteriza como um 

conjunto de disciplinas, ela tem as disciplinas, a gente mantém as disciplinas porque 

é o modo como a Universidade reconhece, inclusive questão de carga horária de 

professor. Mas, ela é pensada interdisciplinarmente e a partir de eixos temáticos de 

discussão mais amplos e aí eixos que estão no campo das políticas em educação, eixos 

que tão no campo da formação de professores mais especificamente e eixos do campo 

da... temas que tão no campo da... das linguagens. E aí dentro desses três eixos, você 

vai trazer questões que vão te permitir fazer discussões, tanto específicas dentro de 

cada eixo, quanto em inter-eixos com relação as questões de gênero e sexualidade. Aí 

assim, a gente não tem uma disciplina específica de gênero e sexualidade, a gente tem 

a disciplina que a gente imagina que vá poder tratar mais dessa questão é a “x” [...] e 

os temas que a gente tem elencado em todo o período a gente tem um espaço-

disciplinas numa disciplina, que chama seminário de articulação temática. (P6) 

(informação verbal)94 

 

 Portanto, a partir das entrevistas apresentadas e das análises feitas ao longo deste 

trabalho e para melhor vislumbramos como os professores e professoras participantes se 

posicionariam perante a “gênero como disciplina obrigatória”, decidimos organizar uma tabela. 

Desta forma, a Tabela 16 demonstra que para três professores (P2, P3 e P5) é fundamental que 

a temática aqui estudada seja colocada como obrigatória dentro do curso de Pedagogia, por 

diversas razões: para as professoras curriculistas (P1 e P6), gênero entra de forma transversal, 

ao longo de todo o trajeto acadêmico e por isso, disciplinas eletivas e optativas poderiam 

responder tranquilamente às demandas estudantis. Por fim, os docentes (P4 e P7), durante suas 

falas, demonstraram um certo tipo de “ambiguidade”, pois ao mesmo tempo que entendem a 

importância dos estudos de gênero no currículo e, em um primeiro momento acreditem que 

                                                           
93 Entrevista realizada com o docente P1 no estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2018. 
94 Entrevista realizada com o docente P6 no estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 
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eletivas/optativas responderiam às necessidades das/dos discentes, demonstram também que a 

inserção como obrigatória “seria muito bem-vinda! ”.  

 
Tabela 16 – Gênero como disciplina obrigatória 

 Sim Não Tanto faz 

P1  x  

P2 x   

P3 x   

P4   x 

P5 x   

P6  x  

P7   x 

Fonte: Entrevistas de campo, 2018. 

 

Miguel Arroyo (2013) afirma que somos o resultado de disputas sociais e profissionais. 

Dito isto, pensar nos processos de construção que atravessam o currículo é importante para que 

nós possamos pensar os tipos de formação inicial docente que temos ofertado. “Quem não tem 

vez nesses territórios e quem disputa pelo reconhecimento?” (ARROYO, 2013, p. 13). Por mais 

que as matrizes curriculares sejam ressignificadas e inovadas, são altamente politizadas. Como 

vimos ao longo das entrevistas, muitos professores relatam os processos de negociações entre 

departamentos e professores das IES, para a incorporação da temática não somente no currículo 

atual, como também nas reformulações curriculares que estavam acontecendo.  

 Frisamos que as concepções que são propostas pelas matrizes curriculares não somente 

estruturam e hierarquizam os conhecimentos que serão trabalhados durante o percurso 

acadêmico. A questão vai além: o currículo tem o poder de abordar as dinâmicas de classe, raça 

e gênero como determinantes para entender as complexas interações entre as diferentes esferas, 

sejam elas políticas, econômicas e culturais, em uma sociedade em “crise”. Pois bem, não 

poderíamos pensar estas correlações entre força e conflito também no contexto universitário, 

nas faculdades e nos departamentos? Acredito que, de forma clara, a estrutura das relações de 

autoridade no interior das IES, sejam elas de maior ou menor grau, se fazem presentes, ainda 

que no âmbito da política acadêmica. As faculdades de educação e departamentos não estão 

imunes, e os conflitos estão postos – nem que seja pela disputa por campos de conhecimentos.  
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CONSIDERAÇÕES (LONGE DE SEREM) FINAIS  

 

 

Chego ao que poderíamos chamar de considerações finais. No entanto, acredito que a 

temática de estudo proposta está longe de findar, não somente por ter a sensação que muitas 

questões – trazidas de modo transversal – poderiam ser trabalhadas de forma mais enfática, mas 

também por entender que nosso contexto atual nos pede um pouco mais de empoderamento e 

de luta. Afinal, estudar gênero – e defender a inserção da temática, em diferentes espaços –  é 

um instrumento de luta política. Tal qual defender o olhar para as diferenças, não de modo a 

igualar todos os sujeitos, muito pelo contrário, o de entender e exaltar as distinções de cada ser 

humano.  

Outro sentimento diz respeito à discussão sobre a formação inicial das futuras 

profissionais da educação. Compartilho esse sentimento com Sandra Unbehaum (2014, p. 146), 

pois  

A discussão sobre formação inicial não é simples, corriqueira, ainda mais quando 

envolve elaborar o currículo com o objetivo de profissionalizar com autonomia e 

capacidade crítica. Uma coisa é discutir tais temas do ponto de vista teórico, 

agregando desejos e compreensões do que se entende como ser a melhor educação 

possível a ser oferecida para as crianças e os jovens. Outra coisa, é de fato, pensar tais 

questões do ponto de vista concreto, de mudanças reais e possíveis.  

 

Como percebido ao longo destas linhas, é difícil pensar em um currículo que atenda 

todas as demandas que julgamos serem necessárias à formação, não somente das alunas e alunos 

que estão cursando Pedagogia nas universidades objeto deste estudo – mas também pensando 

em como multiplicar as formações para outras IES. Afinal, o que queremos ao fim do processo 

educacional? Acredito que ninguém discordará que pretendemos (ou sonhamos) que ao final da 

escolarização possamos ter sujeitos questionadores, reflexivos e que queiram atuar a favor e 

uma sociedade mais justa, igualitária, e que de fato, ofereça oportunidades sem distinção de 

cor/raça, gênero e/ou orientação sexual.  

Este é (e deveria ser) o norte de todo o processo educativo oferecido nas escolas (e 

universidades) de todo o país. São princípios fortes, que orientam toda a legislação educacional 

brasileira – e todo o sistema.  No entanto, não é a realidade que vivenciamos. Decerto, que a 

resolução dos inúmeros problemas não está centrada na figura do professor – e nem dos 

profissionais que trabalham na educação. Afinal, sabemos que a maior parte destes sujeitos é 

aplicada, sensibilizada e bem qualificada, porém fazem parte de uma complexa estrutura – o 

sistema educacional brasileiro –, e tal qual outras organizações, demandam resultados rápidos. 
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Porém, sabemos que nosso sistema educacional tem carências e precisamos reivindicar 

melhores condições para este segmento. 

Iniciei minha jornada de pesquisa estruturando e objetivando principalmente uma 

reflexão sobre como a formação em Pedagogia tem preparado suas estudantes não somente para 

o campo mercadológico, mas também para a conscientização social dos discentes que passarão 

por suas salas de aula. Tendo em vista que o curso voltado para a instrução do magistério e tem 

seu corpo discente majoritariamente feminino, as questões referentes a gênero tornam-se de 

extrema importância para um fortalecimento na busca por uma equidade entre homens e 

mulheres, em todos os âmbitos. 

A inserção das questões de gênero na formação inicial das professoras e professores 

ainda é um tema bem delicado. Isso foi percebido ainda no início da pesquisa, quando fizemos 

a busca nos descritores de busca na plataforma da CAPES; afinal, nesta etapa investigativa, 

foram localizados somente três pesquisas acadêmicas que se correlacionavam com esta 

dissertação de mestrado. Suspeitava que poderia haver certa resistência no interior dos cursos 

de Pedagogia, no que tange à incorporação de uma disciplina específica dos estudos de gênero 

em sua grade curricular – o que não estava ocorrendo em outras temáticas que se referiam às 

“minorias”, como por exemplo as questões raciais e educação especial. Infelizmente, esta 

hipótese se confirmou, como proferidos pelos professores e professoras entrevistados. No 

entanto, foi inquietante perceber que também há questionamentos e problematizações entre os 

próprios docentes-pesquisadores-formadores. De fato, há um certo tipo de tensionamento entre 

seus pares. 

No fim das contas, como adequar os estudos de gênero dentro das matrizes curriculares? 

Há dúvidas e ambiguidades. Os processos de negociação acontecem: não somente no âmbito 

departamental, mas em todas as esferas das IES estudadas. Sabe-se que há uma disputa sobre 

quais temáticas estarão nos conteúdos dos currículos de formação; no entanto, também se 

reconhece que há uma necessidade de trabalhar temáticas relacionadas à cultura, tal qual gênero 

e questões raciais. Nesta última, podemos evidenciar que a existência de uma lei acaba 

favorecendo esse posicionamento – não que somente por esta vertente da obrigatoriedade, mas 

também pelo entendimento que é uma temática com legítima relevância na formação dos 

professores e professoras em formação. 

Esta pesquisa – se puder descrever assim em um termo, um conceito – se qualifica e 

sintetiza seus achados a partir dos pressupostos já denunciados por Arroyo (2013), do currículo 

como um território de disputa, envoltos por tensões e conflitos. Tensionamentos estes que 

podem ser entendidos como um impulsionador no campo do conhecimento, já que através 
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destes que há a criação e emancipação dos saberes. Ao longo deste estudo, pudemos perceber 

que a desinvibilização dos sujeitos contribuiu para que os diferentes movimentos sociais 

reivindicassem seu lugar no direito à educação, não somente nas salas de aula propriamente 

ditas, mas também no reconhecimento na história da sociedade. Ainda há muito há se fazer para 

que este reconhecimento seja efetivo e estes desafios estão postos, para as escolas e 

universidades. 

Portanto, esta pesquisa se propôs não somente investigar o campo curricular dentro do 

curso de graduação em Pedagogia de duas importantes universidades e suas respectivas 

unidades. Ela buscou interligar os formadores das futuras pedagogas e pedagogos – e seus 

campos de estudos – com este espaço conhecido por intensa disputa dentro do campo do 

conhecimento. A pensar o percurso normativo curricular previamente estruturado, tentando 

entender como as questões de gênero conseguem perpassar transversalmente e (se conseguem) 

se firmar na formação das graduandas e graduandos.  

Como bem nos demonstrou Pérez (2018), este tipo de trabalho investigativo demonstra 

como a academia tem se preparado – ou não – para as demandas sociais, principalmente quando 

a questão está centralizada nos assuntos que transpassam a luta pela efetiva igualdade entre os 

sexos e a desinvizibilização de gênero dentro de um espaço majoritariamente feminino. 

  Por isso, 

Urge la integración curricular de la perspectiva de género en los planes de estudio de 

formación del magisterio, así como en todos los campos del saber. Para ello hay que 

revisar y transformar la formación inicial de maestras y de maestro (Fatsini, 2016). Es 

necesario diseñar e implementar un currículo, desde la perspectiva no sexista, que 

forme a hombres y mujeres para que se perciban y se relacionen como iguales. Desde 

las instituciones universitarias se deben posibilitar algunas estrategias prácticas que 

permitan incorporar la perspectiva de género en la elaboración de guías docentes y en 

el diseño de actividades en el aula. (PÉREZ, 2018, p. 15) 

 

Nos últimos anos, vivemos em nossas universidades, em âmbito nacional, um processo 

histórico da inserção de novos sujeitos dentro do campo educacional, e não seria incorreto dizer 

que esta entrada é dada em vários níveis de ensino. No entanto, mesmo reconhecendo avanços 

obtidos durantes os últimos treze anos que antecederam ao golpe civil-institucional ocorrido 

em 201695, sabe-se que o processo de democratização do ensino e da construção de novas e 

modernas práticas pedagógicas passa por várias instâncias, entre elas, o caráter regulador do 

conhecimento. Por isso, a instituição universitária acaba por criar, reproduzir e alimentar – 

através do processo educacional – ideologias e práticas discriminatórias excludentes.  

                                                           
95 Em 2016, a então presidenta Dilma Rousseff (PT), foi acusada de praticar uma manobra contábil, conhecida 

como “pedalada fiscal”; no entanto, contraditoriamente, não foram levantas quaisquer suspeitas que pudessem 

comprovar tais acusações. 
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No que diz respeito à valoração da educação superior na sociedade brasileira, 

principalmente na perspectiva da construção de uma sociedade cidadã, Andreia Barreto (2014, 

p. 9) nos afirma que 

O Programa Nacional de Direitos Humanos (2004) declara que à educação superior 

compete a promoção de reflexões e debates sobre a situação dos direitos humanos no 

Brasil. Sustenta que a universidade, em sua atribuição constitucional nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão, deve oferecer à sociedade profissionais e acadêmicos/as 

sensibilizados/as para uma atuação cidadã, comprometida com o fortalecimento dos 

direitos e das liberdades fundamentais. Entre os princípios que norteiam a 

contribuição da educação superior na área de direitos humanos, é possível destacar os 

que estabelecem a importância de sua atuação em uma sociedade particularmente 

caracterizada por desigualdades como gênero, raça e renda, que pautam a histórica 

exclusão social da sua população. 

 

Dado este panorama atual, não podemos perder de vista que os cursos de formação de 

professoras e professores têm um importante e determinante papel social. São estes 

profissionais que irão trabalhar diretamente na formação de sujeitos, e também, poderão ser 

eles que trarão luz sobre o tipo de sociedade em que estamos inseridos – isto é, uma sociedade 

em que a reprodução de estereótipos sexistas que mantém o sexo feminino em um tipo de 

condição subalterna e de opressão, mantendo-as em um sistema patriarcal de sociedade, 

infelizmente arraigado no imaginário simbólico e social brasileiro. 

Estamos em um momento efervescente em nosso país, em que este tipo de pauta se torna 

emergencial. Toda essa preocupação na formação dos futuros profissionais da educação vai 

para além de sua “preparação” para a sala de aula. Estamos vivendo em nosso país tempos 

sombrios, em que o aparelhamento do Estado com a religião está cada vez mais próximo e 

palpável. E não podemos esquecer que o papel da Educação, em todos âmbitos, é o de 

questionar, pôr conhecimentos em cheque, discutir e debater os melhores meios de melhorar 

nosso campo de trabalho e, consequentemente, nossa sociedade. A educação é necessária para 

que possamos vislumbrar uma sociedade mais justa e respeitosa, com diferenças tão inerentes 

a todo ser humano. A educação é um campo necessariamente de construção social e por isso, 

as discussões de gênero se apresentam cada vez mais importantes na busca por uma real 

equidade entre homens e mulheres.  
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ANEXOS 

Anexo I – Esquema de Mapeamentos 
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Anexo II – Disciplinas que visam trabalhar gênero – UERJ e respectivas unidades 

Currículo do Curso de Pedagogia – Unidade: UERJ – Maracanã 
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Anexo III – Disciplinas que os docentes têm trabalhos relacionados à gênero 

 Currículo do Curso de Pedagogia – Unidade: FFP/UERJ 
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Currículo do Curso de Pedagogia – Unidade: FEBF/UERJ 
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Anexo IV – Disciplinas que visam trabalhar gênero – UFF e respectivas unidades 

Currículo do Curso de Pedagogia – Unidade: UFF - Gragoatá  
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Currículo do Curso de Pedagogia – Unidade: IEAR/UFF – Angra dos Reis 
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Currículo do Curso de Pedagogia – Unidade: INFES/UFF – Santo Antônio de Pádua  
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Anexo V 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Fale um pouco sobre o seu passado, dando ênfase, para que se possível seja relacionado 

como este incidiu na sua escolha acadêmica sobre estudos de gênero. 

2- Quais foram suas motivações para os estudos gênero? 

3- Para você, qual seria a importância da temática para a formação dos futuros profissionais 

em Pedagogia? 

4- Sobre a teoria e prática do currículo, como você entende que as IES, no que tange a 

formação de futuros pedagogos, trazem de significados para os estudantes? 

5- Tendo em vista que o curso de Pedagogia é voltado para uma formação ampla, como 

você considera que tenha sido elencada as questões de gênero dentro da matriz 

curricular de formação? 

6- A instituição está em período de reformulação curricular. Você acredita que tal temática 

possa vir a ser mais trabalhadas em sala de aula? 

7- Segundo Arroyo (2013), o campo do currículo é um campo de disputa, como você têm 

percebido a inserção desta temática nas discussões para a reformulação curricular?  

8- Você acha que hoje poderíamos ter disciplinas mais específicas sobra a temática? 

9- Você consegue trabalhar com seu objeto de estudo nas disciplinas que leciona? 

10- Como você percebe a pré-disposição dos alunos para com a temática? Você percebe que 

eles trazem conceitos bem elaborados e/ou vivências em sala de aula – se já lecionam? 

11- Você, dentre o rol de textos que estão pré-dispostos nas ementas institucionais das 

disciplinas, consegue trabalhar, ou perceber um potencial para trabalhar a temática de 

gênero com seus estudantes? De forma direta ou indireta? Como? 

12- Você acredita que hoje, os currículos de formação, “preparam” os seus estudantes para 

lidar com as diferenças dentro da sala de aula? E, não somente isso, como você entende 

a importância desta formação para lidar com os tempos sombrios vivenciados hoje em 

nosso país? 

 


