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Resumo 

 
Esta pesquisa trata da formação de professores e, particularmente, centra-se na formação 
de professores para a educação básica. O estudo procurou obter uma compreensão dos 
aspectos envolvidos na inclusão das questões de gênero no currículo de formação de 
professores, especificamente em cursos de pedagogia oferecidos por universidades públicas 
brasileiras. Supõe-se que, apesar de um cenário favorável – um campo consolidado de 
pesquisa e de políticas educacionais sensíveis a ele – as questões relacionadas a este tema 
têm apenas um status secundário no currículo de formação de professores. Postula-se que 
há tensões e movimentos de resistência no campo geral da educação, o que implica, 
portanto, a necessidade de maior articulação desses dois campos (educação e gênero), a fim 
de o segundo ser capaz de influenciar o currículo de formação do futuro professor. Por meio 
de entrevistas, um total de onze docentes-pesquisadores participaram deste estudo, oito 
deles foram mulheres. Todos os indivíduos estavam ligados a universidades públicas, onde 
ensinam na pós-graduação e em cursos de graduação; eles também eram líderes e colíderes 
de grupos de pesquisa, em programas em que o gênero é um dos principais temas de 
interesse. Foi possível concluir que tem havido avanços na introdução de gênero na 
formação de professores, com este tema recebendo uma abordagem transversal em 
disciplinas regulares, bem como na proposição de disciplinas eletivas ou opcionais. Além 
disso, notou-se a falta de acordo em estabelecer o conteúdo de gênero como uma disciplina 
obrigatória ou como tema transversal. Conflitos em relação a concepções teóricas do campo, 
impactando nas esferas de debate acadêmico, foram também encontrados. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação, Formação Docente Inicial, Currículo, Relações de Gênero.  

  

 

 



Abstract 

 
This research deals with teachers’ training, and particularly focuses on the training of 
teachers for basic education. The study sought to gain an understanding in the aspects 
involved on the inclusion of gender issues into the curriculum of teachers’ training in the 
classroom, specifically in pedagogy courses offered by Brazilian public universities. It was 
assumed that despite a suitable environment – gender is already a consolidated field of 
research and there are educational policies favorable to it – the issues related to this field 
have only a secondary status in the curriculum of teacher's training. It was hypothesized that 
there are tensions and resistance movements in the general field of education, which 
implies, therefore, the need of more articulation of those two fields (education and gender), 
in order to the second be able to influence the curriculum of teacher's training. Through 
interviews, a total of eleven university research-teachers participated in this study, eight of 
them been women. All the subjects were linked to public universities, where they taught in 
graduate and undergraduate courses; they were also leaders and co-leaders of research 
groups, in programs in which gender is one of the main topics of interest. It was possible to 
conclude that have been advances in the introduction of gender in teachers’ training, with 
this theme receiving a crossing approach in regular disciplines as well as in the proposition of 
elective or optional courses. Moreover, it was noted a lack of agreement in establishing the 
content of gender as an obligatory discipline or as a transversal one. Conflicts in relation to 
theoretical conceptions of the field, impacting on the spheres of academic debate, were 
found. 
 
 
Key words: Gender, Education, Teachers’ training, Curriculum. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa de doutorado tem como objetivo apresentar elementos para uma 

reflexão e debate sobre a inserção das questões de gênero na formação inicial de docentes, 

particularmente nas licenciaturas de Pedagogia, que formam profissionais para a educação 

infantil e ensino fundamental. A motivação é o pressuposto de que a inserção do tema 

gênero vem ocorrendo, mas não com o esperado vigor frente ao crescimento do campo de 

estudos de gênero na educação, tampouco diante do significativo investimento, há mais de 

uma década, do governo federal por meio do Ministério da Educação (MEC), com a criação 

de políticas educacionais promovidas pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM). Há claramente um descompasso entre a agenda do poder público, relativa à questão 

de gênero e temas correlatos como diversidade, sexualidade, diversidade sexual e 

enfrentamento da homofobia e violência contra as mulheres e a formação de profissionais, 

especificamente, de professores preparados para atender a essa demanda nos anos iniciais 

da educação básica. 

Se a temática da formação docente tem sido amplamente pesquisada, no que se 

refere aos estudos nacionais sobre formação docente e gênero a realidade é outra. Como 

primeiro passo para o mapeamento do meu problema de pesquisa realizei uma busca no 

banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 

de algumas das principais universidades do país, circunscrevendo aleatoriamente ao período 

de 2000 a 2014, das pesquisas realizadas, cujo descritor “gênero e formação docente/de 

professores” estiveram presentes no título do trabalho e/ou nas palavras-chaves. Essa 

revisão resultou em 59 trabalhos, sendo 53 dissertações de mestrado e somente seis teses 

de doutorado1. Chama atenção o fato de somente três pesquisas expressarem claramente 

referências à formação inicial de professores (KOERICH, 2007; LEMOS, 2011; BARBACELI, 

2013).  

Koerich (2007) explora o discurso presente no curso de Pedagogia de duas 

universidades de Florianópolis no que se refere à sexualidade e relações de gênero. A 

pesquisa buscou analisar não apenas a presença ou ausência dessas temáticas na formação 

                                                           
1 Ver o levantamento no Apêndice 1. 
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desses profissionais, mas também o modo como sexualidade e gênero são discutidos no 

campo da educação, problematizando o currículo institucional, a forma como as disciplinas 

são apresentadas e implicações para a formação dos educadores. Lemos (2011) foca sua 

pesquisa na forma como um Curso de Normal Médio aborda gênero e orientação e faz uma 

análise a partir dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil (REFCEI) e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN-EF). O estudo mais 

recente, de Barbacelli (2013), apresenta a construção da identidade profissional docente, 

desde a formação inicial, e como esse processo se relaciona com as transformações 

educacionais (leis, projetos, papel atribuído e imagem associada ao professor) presentes em 

diferentes momentos da história brasileira.  

Os demais se referem à política de formação continuada, tratam da prática docente 

ou consideram formação como identidade do profissional de educação. Em alguns deles é 

comum encontrar referência à dificuldade das escolas e de seus profissionais em abordar a 

temática de gênero, onde há inquietações, mas não há necessariamente espaço e pessoas 

com quem estabelecer interlocução. 

A intenção é, portanto, a partir do referencial teórico de gênero, numa perspectiva 

crítica, agregar informações que possam contribuir para o entendimento dos processos que 

têm levado a uma aparente lenta incorporação e formalização das questões de gênero no 

currículo de formação inicial de docentes, particularmente nos cursos que preparam 

professoras para o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e educação infantil. A expectativa é 

a de dar abertura a uma linha de pesquisa, justificando sua pertinência e dar seguimento a 

mais estudos no campo da educação que articulem gênero à formação docente e ao 

currículo das licenciaturas. 

O registro temporal deste estudo circunscreve-se basicamente aos anos 1990 a 2012 

(pós-Constituição e período das principais reformas educacionais no Brasil). Em pesquisa 

sobre as políticas educacionais e gênero, realizada por Cláudia Vianna e por mim (VIANNA; 

UNBEHAUM; ARANTES, 2003; VIANNA; UNBEHAUM, 2004a, 2004b), listamos como marco 

legal e ponto de partida de nosso estudo a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que 

define a educação como um direito social, seguidos de outros importantes documentos 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), que 
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organiza os sistemas educativos2; o Plano Nacional de Educação (PNE-2001) – Lei n. 

10.172/2001 (BRASIL, 2001) com suas diretrizes, objetivos e metas para a educação básica, 

para o ensino superior, formação de professores, gestão e financiamento até 2010. É 

importante destacar que o PNE faz referência às questões de gênero em relação à coleta de 

informações para a elaboração de políticas públicas, quanto ao controle da transmissão de 

imagens estereotipadas e como item de conteúdos para a formação de docentes no ensino 

superior3 (CARREIRA, 2011); os REFCEI (BRASIL, 1998) e os PCN-EF (BRASIL, 1997a), ainda 

que sem força de lei, ambos apresentam referências importantes no que concerne às 

questões de gênero e de sexualidade. A análise desses documentos mostrou que a inclusão 

de uma perspectiva de gênero nas políticas públicas de educação ocorreu de modo diverso e 

com objetivos variados. No entanto, é preciso reconhecer que a Constituição Federal 

ofereceu, sem dúvida, a base para que as políticas de equidade passassem a constar da 

pauta das políticas públicas, ao ressaltar a defesa ampla dos direitos “sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, 

Art. 3º).  

 Chama atenção o sistema educacional brasileiro explicitar sujeitos de direitos ao 

estabelecer modalidades de ensino específicas para pessoas com necessidades educativas 

especiais, educação escolar indígena, educação do campo e educação no campo, mas boa 

parte dos documentos que orientam as políticas públicas educacionais apresenta uma 

perspectiva de gênero (e a de raça) subsumida a uma noção geral (universal) dos direitos e 

valores. Esse é um aspecto que tem motivado na última década uma linha de estudos no 

campo dos estudos de gênero, estudos raciais e de diversidade a enfocar no reconhecimento 

das várias identidades, das especificidades de diferentes grupos sociais, denunciando a 

invisibilidade desses sujeitos na sociedade e a violação de direitos, entre eles ao da 

educação. 

                                                           
2 Em 2003 a LDB sofre alterações com a Lei n. 10.639/2003, que inclui artigos instituindo a obrigatoriedade do 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todas as etapas da educação e em todas as áreas do curriculo, 
em estabelecimentos públicos e privados. Em 2004, o Conselho Nacional de Educação emite uma resolução 
(1/2004) instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Em 2008, a LDB sofre nova alteração para ampliar a 
obrigatoriedade da escolaridade e inclui o estudo de história e da cultura dos povos indigenas na educação 
básica. Essas alterações indicam a dinâmica social e histórica que afetam inclusive a legislação. A regulação 
educacional não pode se sobrepor à realidade e demandas sociais. 

3 Ver carreira, Denise (coord.). Informe Brasil – Gênero e Educação. Série Em Questão 9. São Paulo: Ação 
Educativa, 2011, revista em 2013. 
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As questões de gênero, assim como todas aquelas que remetem à diversidade e ao 

multiculturalismo, têm em perspectiva a questão das diferenças e das desigualdades. 

Coloca-se um dilema, uma tensão inevitável da dinâmica social entre a igualdade de direitos 

e a defesa das diferenças. No caso da educação o debate que envolve pesquisadores e o 

movimento social é motivado por essa tensão bipolar: de um lado questiona-se se a 

valorização das diferenças não resultaria em desagregação, fragmentação, impossibilitando 

projetos coletivos, e assim consolidaria desigualdades, e de outro lado firma-se a diferença 

como reconhecimento da diversidade.  

Na pesquisa sobre as políticas educacionais e gênero, Vianna e eu (2005) abordamos 

essa questão ponderando que o direito à igualdade pressupõe o reconhecimento à 

diferença, mas como oposto da desigualdade. Com base em Benevides (2001) 

argumentamos que a desigualdade pressupõe uma hierarquia e, por isso, são valores 

distintos que estabelecem graus de superioridade e inferioridade. A diferença protege 

nossas características identitárias, enquanto que o direito à igualdade protege os indivíduos, 

cujas características são motivos para exclusão, discriminação e perseguição. O dilema 

diferença e igualdade é um assunto complexo e de difícil consenso, não só do ponto de vista 

político, mas também do epistemológico. Vários autores alertam para as consequências da 

defesa ao diferencialismo: 

 
Henri Lefebvre (1970) nos alerta sobre sua possível relação com a 
manutenção e o acirramento do preconceito e da exclusão. Antônio 
Flávio Pierucci (1990) também chama a atenção para as armadilhas 
racistas e sexistas que a defesa do direito à diferença pode conter, 
aproximando-se das recomendações de Melucci (2002) quanto ao 
fato de que a argumentação do conservador oscila o tempo todo 
entre celebração (auto-referida) da diferença e repulsa aos 
diferentes, entre afirmação e negação, entre constatação inescapável 
da existência efetiva das diferenças e recusa (mais ou menos 
agressiva, mais ou menos violenta) de conviver com elas. (VIANNA; 
UNBEHAUM, 2005, p. 8)  

 

Já naquele momento, reconhecíamos a diferença como base para identificar 

discriminações e desigualdades. De fato, é importante recuperar aspectos da organização 

social como classe, raça/etnia, gênero, religião, nacionalidade e outros marcadores sociais 

que remetem a diferentes formas de inserção, de participação, de reconhecimento e de 



17 
 

 
 

acesso a bens materiais e culturais. Entretanto, não se trata de, na nossa perspectiva, reificar 

a diversidade a ponto de naturalizar as desigualdades. Em nosso entendimento, 

 
As diferenças marcam a luta por direitos e a elaboração das políticas 
em geral, assim como aquelas que definem as peculiaridades do 
campo da educação pública. Ignorá-las pode acarretar o isolamento e 
a exclusão; trabalhar somente com elas pode municiar o mero 
particularismo. É preciso decompor a percepção abstrata da noção 
de direitos e desconstruir os guetos históricos, daqueles que apesar 
de necessidades comuns foram alijados, mostrando as fissuras e as 
contradições que a noção de diferença pode adicionar às 
possibilidades de construção coletiva da organização do sistema 
educacional. (VIANNA; UNBEHAUM, 2005, p. 9) 

 

A questão é que o sistema de ensino brasileiro está fundamentado em princípios 

universais, cujas propostas e programas pressupõem uma homogeneidade e o 

reconhecimento de um sujeito universal, expresso na equivalência da lei. Entretanto, 

justamente essa equivalência omite distinções e contrastes, diferenças de classe social, 

gerações, raça/etnia, gênero, não conseguindo suprir as necessidades individuais e de novos 

coletivos. O que se tem notado no contexto brasileiro nas últimas décadas é justamente um 

acentuado movimento, desde a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, de setores 

organizados da sociedade civil e de parcela da sociedade política em fazer valer os princípios 

garantidos naquele documento. A proposta da sociedade brasileira para o Plano Nacional de 

Educação (FÓRUM..., 1997), por exemplo, defendia uma educação para a cidadania, e nessa 

direção a escola é definida como 

 
[...] o espaço democrático de elaboração de valores, de tolerância e 
respeito às diferenças, de produção e disseminação de conhecimento 
e de convivência humana e social, cultural e política, levando sempre 
em consideração a realidade das relações sociais e de trabalho. 
(FÓRUM..., 1997, p. 2) 

 

Não foi esse o texto, nem essa a proposta que vingou no documento homologado 

pelo Poder Executivo. Passado mais de uma década o assunto retorna à pauta no debate 

sobre o novo Plano Nacional de Educação. A sociedade civil novamente e mais enfática do 

que antes pontua em um tópico específico intitulado Educação e diversidade: justiça social, 

inclusão e direitos humanos, anunciando tratar-se de eixo central da educação e objeto da 

política educacional. Nesse capítulo do documento são definidos princípios e desenvolvidos 
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argumentos para o reconhecimento e valorização da diversidade, com vistas à superação da 

segregação das pessoas com deficiências, das desigualdades sociais, étnico-raciais, de 

gênero e de orientação sexual. Claramente são explicitados grupos específicos, sujeitos de 

direitos e identificados como desiguais no campo da educação. De algum modo, as 

considerações da sociedade sensibilizaram o redator do projeto de Lei nº 8.035-B, de 2010 

(BRASIL, 2010), que aprova o PNE, cujo documento final aprovado na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania apresentava em seu artigo segundo, inciso III: são 

diretrizes do PNE “superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da 

igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual”. No entanto, quando levado à 

aprovação do Congresso, gerou forte reação de grupos conservadores, vários deles 

vinculados a segmentos religiosos levando a alteração da redação final, homologada pela 

Presidência da República em 26/06/2014, passando a ser diretriz do PNE a: “superação das 

desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação” (BRASIL, 2014b). Esse fato político expõe a cultura conservadora 

fortemente atuante na sociedade brasileira e as reais dificuldades em fazer reconhecer as 

diferenças e a diversidade, sobretudo àquelas relacionadas à sexualidade4. Subsumir os 

termos igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual ao termo “discriminação” 

encobre no campo da educação desigualdades concretas que contribuiriam para 

compreender as taxas de evasão, de defasagem série/idade, só para mencionar dados de 

fácil mensuração. 

Essa conjuntura atual reflete um processo histórico marcado por ambiguidades e 

contradições. Por ser processo dinâmico de avanços e recuos é preciso considerar o 

contexto de definição de uma agenda política para as questões de gênero na educação para 

compreender as tensões que o contexto ainda provoca.  

                                                           
4 Cleomar Manhas escreve que um deputado, cuja profissão é definida como “Ministro do Evangelho”, 

apresentou um voto em separado dizendo que as pessoas que defendem o que eles chamam de “ideologia 
de gênero” (sic) são antidemocráticas por não reconhecerem a heterossexualidade normativa. De acordo 
com suas palavras: “sob o pretexto de valorizar minorias sistemicamente marginalizadas, grupos articulados 
criam um verdadeiro açodamento na consciência civil, com discurso intransigente, linguagem chula e debates 
violentamente promovidos com vistas à (sic) suplantar quaisquer posições divergentes. A política de gênero 
sob o manto da diversidade e realização dos interesses da minoria propõe insistentemente uma verdadeira 
ditadura influenciativa (sic), que quer impor seus valores a todo custo, em todos os extratos sociais, com 
especial modo de agir sobre a infância.” Disponível em: <http://outraspalavras.net/brasil/educacao-o-novo-
alvo-do-fundamentalismo>. Acesso em: abr. 2014. 

http://outraspalavras.net/brasil/educacao-o-novo-alvo-do-fundamentalismo
http://outraspalavras.net/brasil/educacao-o-novo-alvo-do-fundamentalismo
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Nina Madsen (2008) mapeou o processo de construção da agenda de gênero dentro 

do sistema educacional brasileiro no período de 1996 a 2007, basicamente o mesmo período 

analisado por Vianna e Unbehaum (2005). A autora examinou documentos internacionais 

que fundamentaram a agenda internacional de educação e de gênero; analisou documentos 

nacionais das políticas educacionais e políticas de gênero no que concernia à educação, além 

de ter realizado entrevistas com professores, diretores e alunas de escolas públicas. Sua 

pesquisa verificou a coexistência de duas agendas de gênero e de educação, a primeira delas 

inaugurada em 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases e com as consequentes reformas 

que se sucederam na década de 1990, correspondentes a compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil. A segunda agenda, iniciada em 2004, com a criação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad, a partir de 2011 Secadi, por ter 

inserido a Inclusão) e o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, de 2004 (PNPM). Sua 

análise concluiu que, embora as bases legais da educação tenham fomentado, a partir do 

Estado, a formulação de políticas específicas, e ao mesmo tempo a Secad e o PNPM tenham 

incidido com algumas políticas, estas chegaram dispersas nas extremidades (Secretarias de 

Educação e Escolas). 

Esse resultado ocorre porque a temática de gênero e seus temas correlatos 

(sexualidade, diversidade sexual, diversidade) não são prioridade, dependem fortemente da 

articulação social e política. Em estudo realizado em 2005, avaliando a política da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, referente a três programas de educação sexual, 

desenvolvidos entre 2001 a 2005, Pirotta et al. (2006) concluíram que, para o sucesso e a 

sustentabilidade desses programas, é indispensável serem considerados prioridade pelas 

instâncias locais. Além disso, a sustentabilidade financeira de um projeto/programa está 

diretamente associada à sua sustentabilidade política e posteriormente à sua inserção como 

uma efetiva política pública de governo, fortalecida e reconhecida socialmente. O quadro 

encontrado na avaliação dos programas de educação analisados naquele estudo indicou um 

baixo nível de articulação entre eles, não inseridos em um programa formalmente 

estabelecido, com diretrizes claras e que permitissem a articulação entre projetos com 

metas diferentes. A descontinuidade, a baixa institucionalidade dos programas cujo foco são 

os temas sociais, pela ausência de priorização e de previsão de recursos materiais e pessoais, 

tendem a ser uma característica das políticas públicas. 
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É importante notar que o período envolvendo as políticas voltadas para as questões 

de gênero abrangem dois governos distintos – Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995 a 

2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010). O período de FHC coincide com uma série de 

documentos internacionais, frutos de reuniões internacionais realizadas, sobretudo nos anos 

19905, cujo foco foram o desenvolvimento social, o meio ambiente, os direitos humanos 

(direitos das mulheres, das populações negras e indígenas, direitos da criança, direito a 

educação etc.). As conclusões dessas reuniões estimularam a reunião de Cúpula do Milênio, 

em 2000, resultando na definição de uma agenda conhecida como Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (UNITED NATIONS, 2000), com metas de desenvolvimento que 

deveriam ser atingidas até 2015 pelos países comprometidos e que resultaram em inúmeros 

desdobramentos. Também em 2000, no Senegal, foi apresentada A Declaração de Dakar 

com a proposta de Educação para Todos (UNESCO, 2001). 

Mas, ainda em 1990, uma das mais importantes Conferências foi realizada na 

Tailândia, na cidade de Jomtien, conhecida como Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos (WCEFA, 1990), teve como objetivo estabelecer compromissos mundiais para garantir 

a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição 

insubstituível para o advento de uma sociedade mais humana e mais justa. Dessa 

Conferência resultou a Declaração de Jomtien ou Declaração Mundial sobre Educação Para 

Todos. Esse documento apresenta definições e metas a serem atingidas relativamente à 

educação básica e aos compromissos dos Governos e outras entidades participantes. Vários 

países foram incentivados a elaborar Planos Decenais de Educação Para Todos, em que as 

diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência fossem contempladas (MENEZES; 

SANTOS, 2002). 

Madsen (2008), ao analisar alguns desses documentos internacionais – Declaração 

Mundial sobre a Educação para Todos, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Projeto 

Educação para Todos, incluindo a Declaração de Havana (2002) e Declaração de Buenos 

Aires (2007) –, identificou em comum “o princípio de que não há desenvolvimento 

econômico, social e humano sem educação”. A ideia é a de que, com o aumento positivo dos 

                                                           
5 Conferência Mundial da Criança em Nova York – 1990; Conferências do Meio Ambiente no Rio de Janeiro – 

1992; Conferência dos Direitos Humanos em Viena – 1993; Conferência de População e Desenvolvimento no 
Cairo – 1994; Cúpula do Desenvolvimento Social em Copenhague – 1995; Conferência da Mulher em Pequim 
– 1995. Em 2001 ocorre a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância em Durban. 
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indicadores educacionais, diminuiriam as taxas de pobreza, mortalidade infantil, violência 

etc.  

Os debates em torno de e a partir desses documentos, com análises críticas, mas 

também reconhecendo a sua instrumentalidade no sentido de colocar frente aos governos a 

necessidade de desenvolver e programar medidas para atingir as metas propostas, fez com 

que, tanto no governo de FHC e mais ainda no governo de Lula, houvesse investimentos para 

enfrentar as desigualdades e discriminações. Ou seja, os anos 2000 destacam-se por um 

visível investimento em políticas educacionais voltadas para temas da diversidade (gênero, 

sexualidade, diversidade sexual, direitos humanos, raça etc.). Particularmente os 

movimentos feministas, LGBTT e movimento negro exerceram um importante papel nesse 

processo, referendados pelos documentos internacionais6 e pela oportunidade de atuarem 

direta ou indiretamente em diferentes instâncias do governo federal, com proposições e na 

execução de projetos e programas7 (VIANNA, 2011). Há que se lembrar de que a 

participação social e popular é preceito constitucional e vem ganhando sentido e forma, 

principalmente nessa última década. Sobretudo a participação social, entendida como 

aquela que se dá nos espaços e mecanismos do controle social, como as Conferências e 

Conselhos, por exemplo, que têm qualificado o objeto das políticas públicas em muitas 

situações (GADOTTI, 2014). 

Nesse mesmo período, isto é, toda a primeira década dos anos 2000, e influenciado 

por esse contexto social e político, observa-se a expansão de grupos de pesquisa em gênero 

no campo da educação e consequentemente um crescimento de dissertações e teses sobre 

as questões de gênero e de diversidade8. Esses grupos de pesquisa estão vinculados a 

programas de pós-graduação, em instituições de ensino superior em educação. Mais adiante 

                                                           
6 É preciso lembrar que no governo Lula ocorreu um numero significativo de Conferências Nacionais, foram 

mais de cinquenta, contra dezessete do governo FHC. Na pesquisa realizada por Camila Florêncio da Silva 
(2014) sobre as Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, oito grupos sociais específicos tiveram 
a sua primeira Conferência Nacional realizada a partir de 2003, ou seja, no governo Lula: pessoa idosa; 
pessoas com deficiência; população LGBTT – gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais; povos 
indígenas; mulheres; juventude; população negra; e comunidade brasileira no exterior (apud POGREBINSCHI; 
SANTOS, 2011.). 

7 Silva (2010), Vianna (2011); Daniliauskas (2011) e Rizzato (2013) contextualizam e analisam o envolvimento 
do Movimento LGBTT nas políticas educacionais na primeira década dos anos 2000.  

8 Nas últimas duas décadas vários balanços da produção acadêmica em educação e mulher/criança e/ou 
gênero e/ou sexualidade foram realizados: Rosemberg, Piza e Montenegro (1990); Rosemberg (1993, 2001 e 
2002.); Sponchiado (1997); Meyer, Ribeiro e Ribeiro (2004); Ferreira, Nunes e Klumb (2007); Carvalho (2011); 
Vianna et al. (2011); Vianna (2001, 2012); Ribeiro e Xavier Filha (2013). 
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serão apresentados dados detalhados do levantamento realizado na Plataforma Lattes sobre 

esses grupos.  

 

1 – A escolha do tema e o seu contexto 

 

Essas questões não surgiram repentinamente como tema de pesquisa para mim, são 

decorrências de um percurso profissional coincidente com a própria constituição do campo 

de estudos de gênero na educação. Minha aproximação com o tema iniciou-se em 1991, 

como assistente de pesquisa, do Departamento de Pesquisas Educacionais, na Fundação 

Carlos Chagas (FCC), atuando especificamente no Grupo de Pesquisa Gênero, Direitos 

Humanos, Raça/Etnia. Naquele momento meu campo de estudos não era o de educação, 

mas o da sociologia, em questões relativas à articulação trabalho e família, âmbito de 

pesquisa da também socióloga Cristina Bruschini, com quem trabalhei no período de 1991 a 

2004. O envolvimento com a Sociologia da Família e das Relações de Gênero fez florescer a 

necessidade de e o interesse em aprofundar meus conhecimentos em gênero, levando-me a 

integrar dois grupos de estudos, um sobre gênero e educação, criado em 1994 na Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo (FE/USP), formalizado no CNPq em 1999, com o 

nome Educação, Gênero e Culturas Sexuais (EDGES); e o grupo Gênero, Sexualidade, 

Masculinidades e Paternidade (GESMAP), criado em 1995 pela organização ECOS – 

Comunicação em Sexualidade. Nesse mesmo período, mais especificamente em 1994, 

ingressei no mestrado em Sociologia, na USP, com projeto de pesquisa abordando o 

exercício da paternidade, motivada pelas questões da articulação trabalho/família e das 

masculinidades, uma temática nova naquele momento nos estudos de gênero no Brasil.  

Ou seja, minha aproximação com o campo da educação é decorrente da participação 

no EDGEs, de minha atuação na ONG ECOS no tema de educação sexual e da convivência e 

interlocução com as pesquisas em educação desenvolvidas na FCC9. No EDGEs ocorreu a 

base da minha aprendizagem sobre as teorias de gênero, éramos de fato um grupo de 

estudos e não de pesquisa. Anos depois, no entanto, envolvi-me com uma pesquisa sobre 
                                                           
9 O grupo de Gênero, Direitos Humanos, Raça/Etnia é um dos cincos grupos de pesquisa existentes na FCC. As 

configurações já foram diferentes ao longo de mais quarenta anos de existência do Departamento de 
Pesquisas Educacionais, no entanto o Grupo de Educação e Infância, do qual fizeram parte as pesquisadoras 
Fúlvia Rosemberg e Maria Malta Campos, foi, sem dúvida, o principal interlocutor do Grupo de Gênero em 
razão de um tema em comum no que se refere à questão da articulação trabalho/família: a creche, mas 
também pelo envolvimento, como feministas, das questões relativas aos direitos das mulheres. 
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políticas educacionais e gênero, coordenada por Cláudia Vianna, uma das líderes do EDGEs e 

professora da Faculdade de Educação da USP. A pesquisa integrou um projeto mais amplo 

denominado Latin American Public Policies in Education from Gender Perspective, 

coordenado por Nelly Stromquist (Universidade do Sul da Califórnia), cujo objetivo foi 

analisar como o conteúdo de gênero vinha sendo abordado pelas políticas públicas 

educacionais em três países da América Latina: Brasil, Costa Rica e Peru. O projeto, realizado 

nos anos de 2002 a 2005 e nomeado O gênero nas políticas públicas de educação no Brasil: 

1988-2002, debruçou-se sobre análises das legislações e reformas federais na área da 

educação, com foco em um aspecto específico: a dimensão da incorporação do gênero nas 

políticas públicas de educação. Como já mencionado, nesses estudos foram analisados vários 

documentos oficiais da política educacional com o objetivo de verificar como a questão de 

gênero vinha sendo abordada e foram entrevistadas pessoas envolvidas com a elaboração 

de algumas dessas políticas públicas. Em nossa análise vimos o que de alguma maneira já era 

conhecido: a quase invisibilidade das questões de gênero na educação.  

 
No plano acadêmico, a produção de conhecimento sobre o atual 
desenvolvimento de políticas públicas de educação sob a perspectiva 
da transversalidade de gênero10no sistema de ensino brasileiro é 
ainda escassa e segue a tendência geral das pesquisas brasileiras de 
gênero na educação, caracterizada pelo escasso número de estudos 
sobre esse tema e pela pouca divulgação desses trabalhos. Poucas 
são as pesquisas que abordam o impacto da discriminação de gênero 
nas políticas públicas educacionais, tais como a persistência da 
discriminação contra as mulheres expressa em materiais didáticos e 
currículos, a limitação ao acesso à educação e permanência na 
escola, sobretudo das jovens grávidas, bem como o fracasso escolar 
que nitidamente marca de maneira distinta a trajetória escolar de 
meninos e meninas. A escassez dessa abordagem espelha-se na 
raridade de análises que busquem aprofundar a discussão sobre a 
igualdade entre homens e mulheres prevista na Constituição 
Federal de 1988. (VIANNA; UNBEHAUM, 2005, p. 4) 

 
Logo em seguida, realizei, juntamente com Sylvia Cavasin, pela organização ECOS-

Comunicação em Sexualidade, um estudo exploratório sobre as recentes políticas no campo 

da educação, (programas, projetos, ações, legislação, normas técnicas) relacionados à 
                                                           
10 Adotamos o conceito de “transversalidade de gênero” segundo a definição apresentada por Lourdes 

Bandeira (2004, p. 6.): “Por transversalidade de gênero nas políticas públicas entende-se a idéia de elaborar 
uma matriz que permita orientar uma nova visão de competências (políticas, institucionais e administrativas) 
e uma responsabilização dos agentes públicos em relação à superação das assimetrias de gênero, nas e entre 
as distintas esferas do governo” (apud VIANNA; UNBEHAUM, 2005). 
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educação sexual/sexualidade, tendo como marco histórico o período de 2003 a 2008. A 

pesquisa envolveu três eixos de pesquisa com o objetivo final de compor um diagnóstico 

mais  amplo  possível  sobre  a  educação  sexual,  com vistas  a  subsidiar  projetos    futuros: 

i) levantamento nacional de currículos e ementas dos cursos de formação docente, 

disponíveis nos sítios virtuais das universidades públicas; ii)  levantamento das políticas de 

governo voltadas para a educação sexual, restrita às capitais, disponíveis nos sítios virtuais; 

iii) levantamento dos grupos de pesquisa envolvidos com a temática de sexualidade e 

educação.  

O levantamento dos currículos de pedagogia teve por objetivo verificar se o tema da 

sexualidade aparecia e como era abordado nas ementas. O foco não foi especificamente as 

questões de gênero, mas a sexualidade. Nosso interesse era a formação de professores para 

a educação em sexualidade nas escolas. No entanto, por serem temas correlatos, “gênero” 

foi considerado um descritor de busca importante no levantamento dos currículos. Vimos 

pelas ementas que as disciplinas quando oferecidas compreendiam conteúdos de gênero, 

corpo/corporeidade, diversidade sexual, biologia/educação, saúde/educação e não 

exclusivamente “educação sexual” ou “sexualidade”. Dentre os dados disponibilizados no 

site do Ministério da Educação, foram identificadas, no ano de 2008, 41 universidades, de 

um total de 989 instituições de ensino superior, que ofereciam 68 cursos de pedagogia nos 

quais a temática da sexualidade era apresentada em alguma disciplina. A análise mostrou 

que na maior parte delas a disciplina era oferecida na modalidade “optativa”, ou seja, não 

sendo obrigatória. Os resultados desse estudo apresentaram o pressuposto inicial, que 

resultou neste trabalho de doutorado: se a temática de sexualidade está insuficientemente 

presente na formação docente inicial, possivelmente as questões de gênero também podem 

estar.  

Outra pesquisa em educação, no mesmo período, sobre formação docente agregou 

força ao pressuposto anterior. O Projeto Formação de professores para o ensino 

fundamental: instituições formadoras e seus currículos realizado, no ano de 2008, pela 

Fundação Carlos Chagas, a pedido da Fundação Victor Civita, analisou por meio da estrutura 

curricular e suas ementas como era a oferta de disciplinas formadoras nas instituições de 

ensino superior dos cursos presenciais de Pedagogia e das licenciaturas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas (GATTI et al., 2010). Para a análise dos 



25 
 

 
 

currículos de licenciaturas, em particular o de Pedagogia, o estudo criou um agrupamento 

das disciplinas ofertadas. Nesse agrupamento há uma categoria definida como “Outros 

Saberes”, correspondente às disciplinas que ampliam o repertório do professor, tais como 

temas transversais (nos quais as questões de gênero, sexualidade, diversidade, diferenças 

culturais, meio ambiente, saúde e cidadania são abordadas), religião entre outros. A amostra 

desse estudo foi composta de 71 cursos de Pedagogia e de uma lista de 3.107 disciplinas 

obrigatórias e mais 406 disciplinas optativas. A categoria “Outros Saberes” correspondeu 

nessa amostra a 5,6% das disciplinas obrigatórias11 e apresentou conteúdos tão diversos a 

ponto de as questões pertinentes a gênero mal aparecerem. No conjunto de disciplinas 

optativas analisadas por esse estudo – 406 disciplinas –, 24% correspondiam a disciplinas 

relativas a fundamentos teóricos da educação e, em seguida, o maior percentual – 25% – se 

enquadrava na categoria “Outros Saberes”.  

Gatti, Barretto e André (2011), em uma minuciosa análise sobre as políticas docentes 

no Brasil, mencionam alguns trabalhos sobre formação de professores que já alertavam para 

o descaso de certas temáticas como a dimensão política na formação de professores, as 

condições de trabalho, o plano de carreira e a sindicalização no currículo de formação; do 

mesmo modo ficam à margem questões de gênero, raça/etnia e questões da formação do(a) 

professor(a) para atuar na educação de jovens e adultos, na educação indígena e em 

movimentos sociais. Para essas autoras, esses “aspectos são fatores importantes e 

conectados, seja ao trabalho do(a) professor(a), seja à identidade profissional, em sua 

dimensão política, como processo de inclusão e valor, além do reconhecimento social” 

(GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p. 90). 

Essas mesmas pesquisadoras observam que, no contexto contemporâneo, as lutas 

por justiça e igualdade, incluindo na pauta uma educação de qualidade para todas as 

pessoas, indistintamente, ou seja, exigindo o reconhecimento da identidade de diversos 

grupos sociais, impactam a educação e colocam desafios tanto para a conformação de um 

currículo escolar que dê conta dessa diversidade como para a formação de docentes com 

competências para atender a tais demandas. As autoras alertam, no entanto, que não há 

uma pedagogia que atenda satisfatoriamente às demandas da escolarização, demandas de 

                                                           
11 Cabe mencionar, com preocupação, que as disciplinas obrigatórias relativas à Educação Especial, Educação 

Infantil e EJA corresponderam a 3,8 %, 5,3% e 1,6% respectivamente. 
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democratização do acesso ao conhecimento e de processos de inclusão. No que se refere às 

questões da diversidade ponderam: 

[...] em que pese a relevância de temas ligados à diversidade – 
gênero e diversidade, educação para as relações étnico-raciais, 
educação ambiental, educação de jovens e adultos, educação em 
direitos humanos, educação integral, educação do campo, educação 
e saúde – surpreende o lugar secundário destinado ao 
aperfeiçoamento e ao aprofundamento da formação docente nas 
áreas específicas do currículo da educação básica, dada a dimensão 
dos desafios colocados pelos baixos índices de desempenho escolar 
no país. (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p. 71) 

 

Ou seja, há sensibilidade de segmentos da sociedade civil e de pesquisadores, que 

apontam para a necessidade do sistema de ensino em abordar as questões como as 

suscitadas pela diversidade cultural, gênero, sexualidade, preservação do meio ambiente, 

ética e cidadania, visando a uma educação com qualidade, que dê atenção às diferenças e 

busque soluções para as desigualdades; por outro lado, ao mesmo tempo, não parece haver 

clareza, nem um consenso sobre o lugar que devem ocupar na grade curricular dos cursos de 

formação inicial e qual o seu peso.  

Esse contexto aponta para um paradoxo, na medida em que há investimento do 

sistema de ensino brasileiro em políticas educacionais para a promoção e integração das 

temáticas relativas à diversidade no currículo escolar e há a expectativa dos movimentos 

sociais e populares (movimentos feminista, movimento LGBTT12, movimento de direitos 

humanos, movimentos negro/afrodescendente e outros) em relação a uma atuação do 

professor que considere a diversidade, que exerça uma prática docente orientada para o 

enfrentamento da discriminação e das desigualdades; não parece haver, no entanto, uma 

preocupação com a formação de futuros professores para lidarem com essas questões. Esse 

paradoxo resulta em um descompasso entre as políticas educacionais e a formação inicial de 

profissionais de educação. 

Essa percepção associada ao reconhecimento – com base em minha experiência 

profissional e em estudos – de que capacitações esporádicas, palestras e oficinas são 

insuficientes para uma preparação consequente das professoras do ensino fundamental e 

médio, e de que atendem a pequenos grupos de profissionais em serviço, fortaleceu meu 

interesse em identificar quais as dificuldades, os entraves à inserção do tema no currículo de 
                                                           
12 Movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
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formação inicial das licenciaturas. Há pelo menos duas décadas, deparo-me com vários 

grupos de pesquisa no campo da educação, com foco nesses temas, cujos integrantes são 

professores na pós-graduação e também na graduação. Esse dado levou-me a um primeiro 

passo de pesquisa, que foi realizar um levantamento no Diretório de Grupos de Pesquisa na 

Plataforma Lattes dos grupos existentes na área de educação que pesquisam gênero, para 

sair da dimensão de “impressões” e materializar o contexto de consolidação das questões de 

gênero na pós-graduação, em Educação. Apenas como ilustração foi identificada a existência 

de cerca de 200 grupos cujo foco tem sido gênero e educação. Na década 1990 eram pouco 

mais de vinte, como se verá adiante. Esses grupos são compostos principalmente por 

docentes atuantes na área de educação e alunos de graduação e pós-graduação. O fato de 

esses docentes-pesquisadores lecionarem para cursos de licenciatura e ao mesmo tempo 

pesquisarem no campo dos estudos de gênero instigou-me a buscar saber mais sobre 

eventuais mudanças no currículo de formação docente, particularmente nos cursos de 

Pedagogia: Qual o perfil desses grupos? O que explicaria essa expansão? Considerando todo 

o contexto político sensível às desigualdades e às discriminações, com políticas específicas 

de enfrentamento dessa questão na educação, haveria alguma mudança no cenário da 

formação docente inicial relacionada a gênero? Encontrava nos grupos de pesquisa uma 

porta de entrada para buscar por um melhor entendimento sobre, não uma ausência (pois 

não se trata mais disso), mas uma baixa adesão ao tema de gênero na estrutura curricular 

universitária, mais especificamente na área de educação, na licenciatura de pedagogia. Para 

mim havia indícios de que, apesar dos avanços na pesquisa, as questões de gênero 

revelavam status secundário no currículo de formação docente inicial, como já apontado.  

O problema de pesquisa, então, é verificar a existência de limites e movimentos de 

resistência no interior do campo acadêmico da educação a um currículo de formação 

docente que contemple uma perspectiva de gênero, bem como identificar possíveis limites 

do próprio campo específico de estudos de gênero e educação em definir o lugar e o 

tratamento a ser dado ao tema na estrutura curricular. Talvez isso esteja ocorrendo porque 

não esteja bem equacionada uma posição, uma definição sobre a forma como abordar a 

questão de gênero: trata-se de conteúdo disciplinar ou transversal? Esse problema de 

pesquisa suscitou algumas perguntas: 
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 Reconhecendo que as questões de gênero estão na agenda da educação (por meio das 

pesquisas acadêmicas, por meio das políticas educacionais, incluindo investimento em 

ações de formação continuada no tema) e na agenda dos movimentos sociais que 

pressionam o MEC por políticas educacionais específicas, por que parecem existir 

obstáculos para a incorporação das questões de gênero no currículo de formação 

inicial?  

 Reconhecendo a existência de obstáculos – visto que são raros os casos de disciplinas 

regulares (não optativas ou eletivas) nos currículos de formação inicial – qual seria a 

natureza dessa resistência? 

 Reconhecendo haver um crescimento dos grupos formais de pesquisa em gênero e 

educação, é possível caracterizar o campo de estudos nesse tema como também um 

campo que – na concepção de Bourdieu (1983, p. 89) – “se define entre outras coisas 

através da definição dos objetos de disputas e dos interesses específicos que são 

irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros campos [...]”. 

Ou, na tradução de Thiry-Cherques (2006, p. 35), “um ‘campo de forças’, uma 

estrutura que constrange os agentes nele envolvidos, quanto um ‘campo de lutas’, em 

que os agentes atuam conforme suas posições relativas no campo de forças, 

conservando ou transformando a sua estrutura?”. Qual a influência e a articulação 

com campos influentes nas políticas acadêmicas educacionais? Qual a configuração de 

posições de membros/intelectuais dos grupos de pesquisa em gênero e educação nos 

espaços de decisão das políticas curriculares das instituições de ensino superior (IES) 

em que habitam?  

 Reconhecendo, por outro lado, a atuação e a experiência de docentes e pesquisadores 

do campo de gênero e educação, nas licenciaturas, qual tem sido a estratégia de 

formação docente? São incluídas questões de questões de gênero no conteúdo 

disciplinar que ministram? São oferecidas disciplinas eletivas e optativas? O tema é 

discutido nos fóruns e colegiado acadêmico? 

Não espero obter todas as respostas a essas questões nesta tese, no entanto a 

presença delas como pano de fundo é um estímulo a essa pesquisa e instigam a sua 

continuidade, pois o tema exige “maturação” e conhecimento mais sistematizado. Fato é 

que existem poucos estudos com essa perspectiva. Esse aspecto torna minha trajetória até o 
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resultado dessa pesquisa de certo modo suscetível a enganos, a uma avaliação ingênua ou 

talvez precipitada. Acredito, por outro lado, que pesquisa é também possibilidade do erro. 

Como se pode apreender, a arte de produção dessa tese é claramente autorreflexiva, 

sabedora de que meus questionamentos representam um constante diálogo parcial com 

meus valores e minhas concepções sobre a Educação e me colocam em cenário aberto para 

o questionamento e a colaboração de meus e minhas pares. Gatti (2002), ao tratar da 

construção da pesquisa em educação, diz que 

 

[...] sem reflexão e auto reflexão sobre o ato de conhecer, as formas de ver 
e colocar problemas, a maneira de tentar abordá-los, sem crítica e 
autocrítica não há pesquisa. Porque pesquisar é avançar fronteiras, é 
transformar conhecimentos e não fabricar análises segundo determinados 
formatos. Balizas, sim, consistência, sim, plausibilidade, sim, 
aprisionamento do real em dogmas, não. (GATTI, 2002, p. 57) 
 
 
 

2 – Estrutura de apresentação da pesquisa  
 

Até aqui esta introdução procurou narrar o caminho percorrido na identificação e 

construção do meu problema de pesquisa, qual seja, saber por que as questões de gênero 

parecem resistir a ser incorporadas como conteúdo significativo do currículo de formação 

docente inicial. Procurei expor a relevância pessoal que me motiva a estudar esse tema e, 

para isso, ofereci alguns elementos de contexto político e acadêmico do campo de estudos 

de gênero e educação no Brasil, no ensaio de fortalecer e dar sentido a uma pesquisa sobre 

a formação docente inicial e a inserção das questões de gênero no currículo de Pedagogia.  

O próximo passo é apresentar um capítulo para situar o lugar de onde falo e a 

metodologia de pesquisa escolhida. Nesse mesmo capítulo descrevo o processo de pesquisa, 

referindo dois eixos da coleta de dados: o primeiro deles, a constituição de uma base de 

grupos de pesquisa arrolados a partir do Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma 

Lattes, no sítio do CNPq13 realizado no período de julho a novembro de 2013, e o segundo 

eixo, decorrente da análise dessa base de grupos de pesquisa, refere-se às entrevistas 

obtidas com onze docentes e líderes de Grupos de Pesquisa em gênero e educação, que 

                                                           
13 Fonte: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp>. 
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lecionam em licenciaturas, principalmente em cursos de Pedagogia, líderes de grupos de 

pesquisa em gênero e educação. 

No capítulo A IMPORTÂNCIA DAS QUESTÕES DE GÊNERO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE, exponho 

uma síntese de leituras que considerei expressivas para basear minha análise, são, pois 

referências para dialogar com as ideias, questões trazidas pelos meus interlocutores e, a 

partir disso elaborar a síntese do problema de pesquisa, apresentada no capítulo seguinte.    

Intitulado TENSÕES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO: O GÊNERO NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL, 

apresenta a análise do conteúdo das entrevistas com nove líderes e dois colíderes de um 

conjunto de nove Grupos de Pesquisa da área de Educação, cujo foco de estudo tem sido as 

relações de gênero e, em alguma medida, a formação docente. Os grupos selecionados 

estão sediados em universidades públicas, em quatro regiões do Brasil.  

E, por fim, teço CONSIDERAÇÕES, deliberadamente definidas como iniciais, identificando 

algumas “pontas soltas” cujo fio deverá puxar futuras pesquisas para aprofundamento e 

provocar novas questões. 
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CAPÍTULO 1 – O LUGAR DE ONDE FALO E A METODOLOGIA DE PESQUISA  

Quadro nenhum está acabado, 
disse certo pintor;  

Se pode sem fim continuá-lo, 
primeiro, ao além de outro quadro 

que, feito a partir de tal forma,  
tem na tela, oculta, uma porta 

que dá a um corredor 
que leva a outra e a muitas outras. 

João Cabral de Melo Neto (1976) 
 

Escolhi esse breve poema de João Cabral de Melo Neto para dar o tom e o sentido ao 

tópico sobre o referencial teórico no qual apoio minha pesquisa. Escolhi-o também como um 

modo de registrar o processo reflexivo que me acompanha desde o início do doutorado. Li 

em Gatti (2002) que sem crítica e autocrítica não há pesquisa; assim como não há estudo sem 

reflexão e autorreflexão sobre o ato de conhecer. Segundo a autora,  

 
Os métodos nascem do embate de ideias, perspectivas, teorias, com 
a prática. Eles não são somente um conjunto de passos que ditam um 
caminho. São também um conjunto de crenças, valores e atitudes 
[...], ou seja, os métodos, para além da lógica, são vivências do 
próprio pesquisador com o que é pesquisado. (GATTI, 2002, p. 55) 

 
É dessa perspectiva que se trata este capítulo, em que se apresenta uma reflexão 

sobre lugar de onde falo e os procedimentos metodológicos escolhidos para encontrar 

elementos para as minhas questões. 

No livro Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais, Chizzotti (2008) alude à 

alegoria da caverna, de Platão, referindo-se também a Descartes, sobre o desconforto 

ocasionado pela ignorância ou pela necessidade de buscar “os fundamentos da verdade e o 

sentido da realidade”,; destaco um trecho para ilustrar esse sentimento:  

 
Encontrar-se, repentinamente, em um mundo desde sempre dado, 
desde sempre feito, sem que tenha levantando qualquer dúvida, nem 
interrogado sobre seu fazer, é sempre um momento incomodo de 
busca, porque remete em causa o próprio sentido da pesquisa e do 
pesquisador: não só põe em questão o objeto da pesquisa e seus 
conhecimentos ideológicos, sociais e políticos, ou seus métodos e 
instrumentos, mas, sobretudo, suas finalidades e a consciência 
científica e social do próprio pesquisador. (CHIZZOTTI, 2008, p. 12, 
grifo meu) 
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O ponto de incômodo é a “necessidade de busca”, refere-se à importância de situar o 

lugar de onde se fala, a partir de uma articulação entre o método usado (e seus 

procedimentos) e a teoria e os conceitos que fundamentam a análise. Por certo meu lugar 

não é neutro, tampouco sem intencionalidade. Maria Isaura Pereira de Queiroz (1991), 

referência clássica nas ciências humanas, escreve que 

 

[...] todo estudioso está sempre engajado nas questões que atraíram 
a atenção, está sempre engajado, de forma profunda e muitas vezes 
inconsciente, naquilo que executa. Além de sua posição diante do 
objeto a estudar, urge considerar também o momento histórico-
cientifico em que se encontra a maneira de compreender as ciências 
no mundo intelectual de que faz parte. (QUEIROZ, 1991, p. 13) 

 

O ser pensante não estará nunca inseparável da coletividade no qual está inserido, 

do meio que o compõe. As regras instituídas como cânone clássico pela ciência positivista 

não favorecem, entretanto, o engajamento sob o ensejo de evitar que o senso comum 

prevaleça ao saber científico, e assim dificultar conhecimentos universais e indiscutíveis. 

Esse paradigma tem sido discutido e refutado, os enfoques são conflitantes, e concordo com 

Gatti (2002, p. 27) ao afirmar que “O pensamento humano mantém uma relação dialética na 

construção de teorias vinculadas à prática social de seus construtores e dos que a utilizam. 

Não cabe, pois, dicotomizar sujeito e objeto, nem teoria e prática”. E prossegue 

argumentando que o que importa é: 

 

[...] a consistência do método investigativo desenvolvido, a coerência 
que se estabelece entre teoria e fato, a lógica que se consegue 
defender e sustentar, os corolários e consequências das análises, 
tanto numa perspectiva científica como ética, e, também, o espírito 
crítico sobre o próprio método. (GATTI, 2002, p. 58) 

 
Quando se estudam as questões de gênero, no entanto, resulta inevitável a 

associação a certo engajamento. Afinal, trata-se de tema que per se promove um 

conhecimento “situado”, envolve posicionamento crítico frente à realidade histórico-social 

concreta das desigualdades e as discriminações vividas pelas mulheres em diferentes 

sociedades. Refere-se a um dado social, histórico-social e culturalmente relevante. Meu 

envolvimento com essas questões tem a idade de minha experiência profissional, pouco 

mais de vinte anos, tardiamente iniciada por razões que não cabem no escopo do assunto 
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aqui tratado. Não tenho em mim “corporificado” o repertório, a linguagem, a verve 

militante. Aprendi sobre o feminismo em meu processo de formação como pesquisadora de 

uma instituição não militante, mas onde um coletivo de mulheres feministas teve nos anos 

oitenta e noventa, sobretudo, uma atuação marcante na luta por direitos de mulheres, de 

crianças, direito à educação e luta pela democracia. Minha experiência foi sendo traçada na 

convivência com intelectuais feministas e menos na militância nos movimentos populares e 

sociais. Nesse processo os problemas com as desigualdades e discriminações mobilizou meu 

interesse acadêmico. Minha compreensão das questões de gênero e minha maneira de 

abordá-las consideram a igualdade como fundamento teórico e político para a efetividade 

de uma sociedade justa. 

Nesse sentido, meu olhar para os fenômenos sociais considerará sempre a posição 

que determinado grupo social está ocupando na escala da desigualdade e da violação de 

direitos, quais sejam. No contexto atual, em qualquer uma das escalas de desigualdades são 

as mulheres a ocuparem o topo da lista, não qualquer mulher, mas as mulheres pobres, 

negras e/ou indígenas, com deficiências, homossexuais etc. Aí estará a minha lealdade às 

questões que envolvem particularmente esses grupos sociais. Há uma hierarquia de gênero 

e de raça na escala da desigualdade e da violação de direitos. No entanto, meu olhar 

sociológico me leva também a compreender que, em razão dos sentidos e significados 

socialmente atribuídos ao masculino e ao feminino, e em razão do modo como a sociedade 

capitalista organiza as relações econômicas e políticas, também os homens são afetados, 

particularmente os meninos e os jovens, pobres e negros, que ocupam determinados nichos 

na escala da desigualdade e da violação de direitos. Foi o esforço das teóricas feministas em 

justamente desnaturalizar os domínios da vida social, recontando a história da humanidade, 

recolocando as mulheres nos lugares em que estiveram ausentes, que nos permite observar 

como a diferença corporal e os sentidos e significados culturais atribuídos às mulheres e aos 

homens organizam a vida social, hierarquizam as relações – associando masculinidade a 

poder –, definindo lugares sociais e políticos, perpetuando estereótipos que afetam 

mulheres e homens. Os marcadores sociais de gênero, de classe, de raça ou etnia, de idade e 

geração precisam ser considerados, pois se articulam em diferentes situações sociais e 

históricas concretas, como argumenta Carvalho (1999b, p. 36), afetando sujeitos concretos, 

“resultando em especificidades que se afastam dos modelos puros e das meras somatórias 
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de hierarquias e subordinações”. A reflexão a respeito de minha própria posição é 

indispensável na medida em que contribui para a compreensão do problema de pesquisa, 

bem como as escolhas das referências bibliográficas que balizam minhas reflexões, afinal o 

conhecimento é produzido a partir do conhecimento previamente existente. As autoras 

Brito e Leonardos (2001), ao abordarem a relação pesquisador-sujeito da pesquisa, 

argumentam que toda escolha metodológica reflete uma interação entre o objeto a 

conhecer e a personalidade do pesquisador e reiteram, nas palavras de Popkewitz, que essas 

escolhas significam “maneiras de se expressarem relações no mundo que nos permitem 

entender algumas das questões fundamentais subjacentes à ‘modernidade’ do mundo em 

que vivemos” (POPKEWITZ, 199014, apud BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 27).  

Como pesquisadora, situo-me no campo do paradigma da Teoria Crítica, comumente 

associada à Escola de Frankfurt, cujos objetivos incluíam o de emancipar intelectualmente o 

indivíduo das “garras da racionalidade instrumental” (ESTEBAN, 2010). De acordo com esse 

autor, a tradição crítica envolve outras correntes e enfoques, e, mesmo na Escola de 

Frankfurt, o pensamento não era homogêneo. Cita o estruturalismo francês, a sociologia do 

conhecimento, o marxismo cultural e as teorias feministas como outras correntes da teoria 

crítica. A mim interessam os objetivos da indagação crítica: 

 

[...] justiça, liberdade e igualdade podem parecer utópicos, mas os 
pensadores que adotam essa postura, até admitindo a 
impossibilidade de obtê-los de forma completa, acreditam que a luta 
por alcança-los tem um valor que, de alguma forma, pode conduzir a 
uma sociedade mais livre e justa que a atual. (ESTEBAN, 2010, p. 69) 

 

A noção de ideologia é central nesse contexto teórico como cosmovisão ou como 

conjunto de crenças e atribuições que dão sentido à experiência vivida ou como falsa 

representação da realidade. Os sentidos apresentados de ideologia – sistema de ideias e 

também ideias que não reconhecem sua raiz na vida econômica e social – têm nítida 

aproximação com significados do termo encontrados em autores do chamado materialismo 

histórico. Os conceitos de ideologia e de cultura permitem avaliar como se relacionam o 

campo das ideias e das representações que as pessoas constroem sobre a realidade com o 

                                                           
14 POPKEWITZ, T. S. A administração da liberdade: a cultura redentora das ciências educacionais. In: NOVAS 

políticas educacionais: críticas e perspectivas. São Paulo:Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Educação/Pontifícia Universidade Católica, 1990 
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campo da produção e reprodução material da sociedade. Uma ciência crítica da educação 

tem sido impregnada por essa concepção teórica por meio de uma abordagem que 

considera as condições sociais, culturais e econômicas que perpassam desde o processo de 

ensino e o currículo até o modo como os docentes interpretam e compreendem suas 

próprias práticas. Nessas perspectivas estão situados autores como Apple (1995) e Apple e 

Carlson (2003), Freire (1970), Giroux (1993, 1997a, 1997, 1999) e Kincheloe e McLaren 

(2000). 

No paradigma da Teoria Crítica situa-se também certo feminismo, particularmente a 

tendência que reconhece e denuncia a opressão das mulheres e que busca a emancipação 

desse grupo social. Essa perspectiva está associada ao que se denominou de segunda onda 

do feminismo americano, da década de 1960, e posteriormente conhecido como Women´s 

Studies. Desde então o que se observa é uma heterogeneidade de concepções, seja 

marxista, liberal, psicanalítica, da diferença, pós-moderna. 

Os estudos feministas são precursores dos estudos de gênero. Ambos os campos 

sofrem o dilema de apropriar-se de diferentes fontes teóricas entre as quais o 

estruturalismo, pós-estruturalismo, o marxismo, se ficarmos dentro do campo da Teoria 

Crítica. Ambos os campos, porém, correspondem a referenciais teóricos e princípios muito 

distintos entre si. Por outro lado, é possível observar um trânsito entre as Teorias Críticas 

mais próximas ao marxismo e as teorias pós-modernas, sobretudo no Brasil. A teoria Queer, 

por exemplo, tem sido fundamental para os estudos sobre sexualidade e diversidade sexual. 

Não pretendo abordar tal teoria, não é ela que fundamentará minhas reflexões, mas tentarei 

ilustrar o tal “incômodo” ou “necessidade de busca”, com alguns fundamentos, a partir de 

leituras realizadas para justificar o uso do conceito de gênero como categoria de análise e 

fundamento teórico em minha pesquisa. Meu intento é mostrar a complexidade desse 

campo de estudo para justificar a “necessidade de busca”, anunciada no início deste 

capítulo, principalmente em razão da articulação com uma área de conhecimento também 

bastante complexa, porque interdisciplinar – a da Educação, e nesta a articulação, em razão 

de meu objeto de estudo, com os Estudos sobre Currículo e a questão de pesquisa, a 

Formação Docente. Esses temas serão abordados nos próximos capítulos. 



36 
 

 
 

1.1 – Como e onde buscar respostas – procedimentos metodológicos  

 

Considerando que o objeto de estudo é a formação docente inicial e a presença das 

questões de gênero no currículo das licenciaturas, mas particularmente na Pedagogia, o 

caminho escolhido para uma primeira aproximação com o campo de pesquisa pretendido foi 

visitar o sítio Plataforma Lattes em busca dos grupos de pesquisa existentes na área de 

Educação e relacionados às questões de gênero e formação inicial de professores. O 

pressuposto foi o de que esses grupos de pesquisa, por estarem ligados a instituições de 

ensino superior – a maioria deles está –, seus integrantes, particularmente os líderes e 

colíderes, vinculados aos programas de pós-graduação, possivelmente atuariam também – 

não obrigatoriamente – em cursos de licenciaturas. Dessa maneira seria possível ter uma 

noção do desenvolvimento do tema no campo da educação, especificamente no âmbito do 

ensino e identificar formadores de futuros professores da educação básica que em suas 

disciplinas na graduação abordem as questões de gênero. A ideia é: se a pesquisa em gênero 

e educação vem crescendo nos últimos anos – um segundo pressuposto –, possivelmente 

também o tema poderia estar mais presente na formação inicial, se não no currículo oficial 

ao menos no currículo oculto. Os grupos de pesquisa em gênero e educação foram, então, a 

porta de entrada para o meu campo de pesquisa. 

A Plataforma Lattes foi escolhida porque integra bases de dados de currículos dos 

docentes pesquisadores do Ensino Superior, de Grupos de Pesquisa e de Instituições de 

Ensino Superior em todo o país. Em seu Diretório de Grupos de Pesquisa, pode-se encontrar 

na Base Corrente um registro razoavelmente atualizado dos grupos em atividade no Brasil, 

certificados pelos dirigentes institucionais de pesquisa. Há quatro possibilidades de acesso às 

informações: pelos nomes dos grupos, pelos seus líderes, pelos pesquisadores que integram 

os grupos, bem como pelos estudantes que neles atuam. Por meio desses caminhos podem-

se coletar informações sobre a identificação de cada grupo, com dados relevantes, tais como 

seu nome e status, o ano em que foi criado, a data da última atualização feita, o(s) nome(s) 

de seu(s) líder(es), a área predominante de pesquisa, assim como a instituição, o órgão e a 

unidade a que pertence. Também se encontram ali o endereço e as unidades federativas 

onde os grupos estão localizados, além dos contatos possíveis. Da mesma forma, se obtém 

informações de cada grupo sobre as repercussões dos trabalhos desenvolvidos, sobre os 

recursos humanos constituintes, bem como sobre as linhas de pesquisa que desenvolvem, 
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além de permitir que se inteire sobre as relações que cada um deles mantém com o setor 

produtivo e os seus respectivos indicadores de recursos humanos. Constam ainda 

informações individuais dos participantes dos grupos que são extraídas dos seus currículos 

Lattes, o que permite saber sobre a formação dos docentes, linhas de pesquisas em que 

atuam e disciplinas lecionadas tanto na pós-graduação como na graduação15.  

No primeiro acesso ao Diretório de Grupos de Pesquisa, realizado no segundo 

semestre de 2013, fiz uso dos filtros “Ciências Humanas” como área principal e “Educação” 

como área secundária, utilizando ainda a conjunção das categorias/descritores “Gênero”, 

“Relações de Gênero”. O resultado foi uma lista de 174 grupos, denominada de Grupo de 

Referência (Gênero e Educação). A nova investigação, empregando as palavras “Gênero”, 

“Educação” e “Formação de Professores", sucederam 52 grupos, sendo que, curiosamente, 

três grupos não correspondiam ao Grupo de Referência. Nova pesquisa foi realizada, então, 

agora aplicando os conceitos “Gênero” e “Currículo”. Um total de 41 grupos derivou dessa 

apuração, dos quais 18 já haviam sido localizados nas verificações anteriores com os outros 

descritores. Já a busca utilizando apenas o conceito Sexualidade resultou em 67 grupos, dos 

quais 44 constavam no Grupo de Referência (Gênero e Educação), confirmando a relação já 

apontada entre os dois temas. 

Também foram feitas outras investigações na Plataforma Lattes. A primeira envolveu 

os conceitos “Gênero” e “Formação Docente”, o que resultou em um total de 41 grupos; a 

segunda, contendo os conceitos “Gênero” e “Docência”, localizou 17 grupos; já a que fez uso 

dos conceitos “Sexualidade” e “Formação Docente” resultou em 16 grupos e a que buscou 

por “Sexualidade” e “Docência” apresentou dois grupos apenas. Finalmente, na tentativa de 

encontrar todos os grupos possíveis para o atual trabalho e cerceá-los ao presente enfoque, 

foram localizados ainda nove grupos ao se fazer uso da conjunção dos conceitos 

“Diversidade Cultural”, “Gênero” e “Formação de Professores”. Entretanto, tanto nesta 

última busca como nas anteriores, todos os grupos encontrados já haviam sido descobertos 

nas verificações precedentes.  

                                                           
15 Observa-se que, na medida do possível, os docentes/pesquisadores mantêm seus dados atualizados; ocorre, 

no entanto, que nem sempre a forma de inserir a informação é adequada. O texto de apresentação, por 
exemplo, tende a ser prolixo, quando poderia ser uma síntese atualizada do que a pessoa faz na momento e 
quando necessário indicando sua atuação mais relevante nos últimos tempos. Ainda assim, tanto o Diretório 
de Grupos de Pesquisa como os currículos Lattes são ricas fontes de dados para pesquisa e mapeamento dos 
campos acadêmicos. 
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Essa variação de resultados e o fato de o uso do descritor “gênero” quando agregado 

aos descritores “formação docente/de professores”, “currículo”, “sexualidade”, 

“diversidade” induzir a correspondência dos grupos localizados de pesquisa sempre ao 

Grupo de Referência (Gênero e Educação) fizeram com que eu me decidisse por realizar uma 

nova e definitiva seleção abrangente de Grupos de Pesquisas retornando ao critério seletivo 

inicial por grande área “Ciências Humanas” e área secundária “Educação”, utilizando o 

descritor preferencial “gênero/relações de gênero”. Por se tratar de uma plataforma 

dinâmica, a última busca nela tomou como referência o mês de fevereiro de 2014. E nessa 

consolidação surpreendeu o resultado de 221 grupos na Plataforma. O aumento na 

quantidade de grupos – de 174 para 221 – ocorreu por atualização do conteúdo dos grupos 

e cadastramento de novos grupos, como será demonstrado adiante. Esse conjunto de 

Grupos de Pesquisa foi nomeado Grupo Geral – G221 (Apêndice 1) e, a partir dos dados 

reunidos e de análises, foram gerados novos subconjuntos. 

 

1.1.1 – Organização da Base de Dados 

 

A construção da base de dados em Excel (software Microsoft Office) contendo 

informações dos 221 grupos foi feita para responder a dois objetivos deste estudo: primeiro, 

apresentar as informações necessárias para a delimitação e análise do campo do gênero na 

Educação e na formação inicial de professores; segundo, dar subsídios para a escolha de 

grupos representativos para a realização de entrevistas a partir de critérios previamente 

definidos.  

Nos campos da planilha que compõe essa base foram inseridas informações sobre a 

identificação dos grupos de pesquisa (ano de formação, instituição no qual está alocado), 

informações sobre o líder e colíder (nome, sexo e endereço de correspondência), além de 

informações sobre a dependência administrativa da universidade, faculdade ou centro 

universitário e sua localização geográfica. Por uma escolha metodológica, informações a 

respeito da formação acadêmica dos líderes e colíderes, suas linhas de pesquisa e disciplinas 

ministradas nos últimos três anos foram coletadas somente para um subgrupo específico, 

como veremos adiante. 

Terminado o arrolamento das informações referentes aos 221 Grupos de Pesquisa 

procedeu-se a uma análise descritiva dos dados gerais, seguida pela codificação de 
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informações mais específicas a fim de buscar possíveis e diferentes perfis dos Grupos de 

Pesquisa por meio de uma análise de fatores.  

É importante ressaltar que o preenchimento dos dados dos grupos de pesquisa na 

Plataforma Lattes é feito por representantes dos grupos de pesquisa, sendo deles a 

responsabilidade sobre a fidedignidade das informações. Essa forma de preenchimento tem 

como consequência pequenos erros que foram percebidos numa leitura mais aguçada das 

informações dos grupos e corrigidos, na medida do possível, em outras fontes – sítio do 

próprio grupo na rede virtual, informações coletadas em outros documentos públicos etc. 

Um exemplo dos erros ou confusão foi a diversidade de designação encontrada no item 

unidade e/ou órgão institucional nos quais os grupos estavam alocados, em alguns casos foi 

necessária a busca em outras fontes para certificar que eles estavam de fato dentro da área 

da Educação e referiam-se a Grupos atuantes nas Faculdades/institutos de Educação16. Além 

disso, foram identificados poucos casos de erro referente à data de constituição do grupo ou 

ainda a localidade. No caso do ano de fundação, optou-se por manter a informação tal como 

descrita na Plataforma Lattes, caso contrário seria necessário checar por meio de contato 

telefônico ou por e-mail com os líderes cada uma das informações dos 221 grupos de 

pesquisa selecionados. Além disso, os enganos identificados não alterariam a classificação 

dos grupos por tempo de existência.  

 

1.1.2 – Análise da Base de Dados 

 

Para identificar os grupos de pesquisa mais representativos para meu estudo foi 

necessário um processo de leitura de todas as ementas dos 221 grupos, que geram um 

subconjunto de 94 grupos, chamado de Grupo Principal (G94). Esse recorte levou em conta 

os seguintes critérios: são grupos atualizados até, no mínimo, 2013; têm mais de dois anos 
                                                           
16 Os Grupos apresentam informações sobre “instituição”, “órgão” e “unidade”. Meu entendimento é que se 

trata de um ordenamento lógico do “maior” para o “menor”, isto é, o item instituição refere-se ao nome da 
Universidade ou Centro Universitário, o item órgão, ao setor mais amplo como “Faculdade”, “Centro ou 
Instituto”, e a unidade refere-se ao Departamento propriamente dito ou Programa de Pós-Graduação. Nem 
sempre estavam assim organizadas as informações, obrigando a uma busca diretamente nos sítios das 
Instituições de Ensino Superior para consolidar a base de dados. Vários grupos estavam vinculados a Reitorias 
e Pró-Reitorias, sendo excluídos da seleção do estudo. Observamos que algumas instituições se organizam 
em Unidades Acadêmicas, que por sua vez se desdobram em Departamentos e Cursos. É possível, no 
entanto, que uma unidade acadêmica não tenha departamentos, entretanto todas as unidades acadêmicas, 
obrigatoriamente, são sedes de cursos de graduação.  
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de criação, estão localizados em faculdades ou departamentos de educação, seus líderes são 

docentes de licenciatura. A partir desse subconjunto – uma análise da ementa do grupo e 

das linhas de pesquisa –, foram identificados aqueles que faziam alguma referência à 

formação docente, gerando um segundo subgrupo com 31 grupos de pesquisa, denominado 

de G31. Desse subgrupo foram selecionados 10 grupos que tiveram seus líderes e colíderes 

convidados a participar do processo de entrevistas. 

Do Grupo Geral foram excluídos do estudo de 127 Grupos de Pesquisa (G127). Foram 

eliminados 15 grupos por estarem desatualizados desde 201117. No outro extremo, foram 

desconsiderados 40 grupos por apresentarem menos de dois anos de existência, ou seja, 

aqueles grupos criados em 2012 e 2013. Ao analisar esses 55 grupos excluídos, verificou-se 

que 25 deles atenderiam os critérios para ingressar no grupo dos entrevistáveis (G31), ou 

seja, são grupos que de alguma maneira abordam o tema da formação docente. Todavia , 

dezenove deles têm menos de dois anos de existência.  

Ainda em referência ao conjunto de excluídos, 72 grupos foram eliminados da 

presente pesquisa por de não estarem vinculados às faculdades de Educação e/ou não 

constarem claramente da sua relação com os descritores pretendidos, ainda que na busca 

tenham sido capturados pelos mesmos. Aqui é importante fazer uma distinção, pois, deste 

conjunto de excluídos, 28 estão alocados na Educação, mas esses Grupos de Pesquisa não 

apresentaram como foco a formação de professores e/ou a temática de gênero em suas 

ementas ou linhas de pesquisa. Possivelmente foram capturados pela busca inicial por 

constar nos registros alguma pesquisa vinculada ao tema gênero. Os demais, ou seja, 44 

grupos não estavam diretamente vinculados a uma faculdade de Educação (apareceram 

vinculados a Reitoria, Serviço Social ou Psicologia, Educação Física etc.) e por isso foram 

excluídos.  

O Gráfico 1, a seguir, ilustra o fluxo do processo de constituição do banco de dados e 

a sequência de desdobramento dos subconjuntos que foram considerados para esta 

pesquisa. Em síntese, dos 221 grupos iniciais foram excluídos 127 e restaram 94 grupos para 

compor o universo do Grupo Principal (Apêndice 2). Posteriormente foi feita uma releitura 

das ementas dos 94 grupos e foram consideradas as informações referentes à localização 

geográfica, para observar a dispersão regional, e tempo de existência do grupo. Ao todo 
                                                           
17 Este levantamento teve como referência para a atualização dos grupos de pesquisa o mês de fevereiro do 

ano de 2014.  
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foram selecionados 31 grupos (G31), e destes foram coletadas informações sobre a 

produção acadêmica de seus líderes, além de suas linhas de pesquisa e disciplinas 

ministradas nos últimos dois anos para, então, definir dez grupos, cujos líderes e colíderes 

seriam convidados a participar da pesquisa, por meio de entrevista.  

 

Gráfico 1 - Fluxo do Banco de Dados 
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1.1.3 – Análise dos Grupos de Pesquisa em Educação e Gênero  

 

Grupo Geral (G221) 

 

Na Sinopse do Inep (2012) para os dados da Educação Superior, vimos que o Brasil 

tem 2.416 IES (que correspondem às universidades, centros universitários, faculdades, 

institutos federais e CEFETs), sendo 48,5% delas localizadas no Sudeste, 18,3% no Nordeste e 

16,9% no Sul. No entanto, no que se refere à distribuição regional do conjunto de grupos de 

pesquisa arrolados (G221), é possível observar que é maior o número de grupos inseridos 

em IES na região Nordeste, 28% (62), seguida pelas regiões Sudeste com 27% (60), Sul com 

25% (56), Centro - Oeste com 12% (26) e Norte com 8% (17).  

 

Gráfico 2 – Distribuição dos grupos de pesquisa por região – G221 

 
Fonte: Base de Dados G221 

 

Já o ano de formação desses grupos (Gráfico 3) remonta ao final da década de 1980 

com picos de crescimento em 2008 e 2011, com 20 grupos criados em cada um desses anos, 

e em 2012 com 23 grupos constituídos. Essa dinâmica corresponde ao início dos estudos 

sobre mulheres e posteriormente os relacionados aos gêneros dentro das universidades a 

partir da década de 1970 (COSTA; BRUSCHINI, 1992). Os primeiros poucos grupos existentes 
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naquela década refletem a baixa institucionalização da discussão de gênero no campo da 

educação, diferentemente do cenário acadêmico posterior aos anos 1990, coincidente 

também com a formalização dos grupos de pesquisa junto ao CNPq. O Diretório dos Grupos 

de Pesquisa foi desenvolvido em 1992, conforme informação no próprio sítio do CNPq, mas 

possivelmente o volume de registros dos grupos ocorreu a partir do ano 2000, com a 

integração do Currículo Lattes dos pesquisadores com os grupos de pesquisa. Além disso, 

conforme o censo realizado pelo CNPq em 1993, ano da primeira contagem, existiam 

somente 201 grupos de pesquisa na área da educação; em 2010 eles somam 2.23618.  

 

Gráfico 3 – Número de grupos de pesquisa (G221) segundo o ano de criação  

 
          Fonte: Base de Dados G221 

 

O expressivo aumento no número de grupos de pesquisas ocorrido nos anos 2000 

pode ser interpretado também como uma resposta da academia às políticas públicas 

elaboradas a partir dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro com a agenda 

internacional e nacional de direitos de mulheres, adolescentes e jovens19, expressa em 

documentos internacionais de defesa dos direitos humanos. O compromisso do Estado 

                                                           
18 Fonte: Plataforma Lattes <http://lattes.cnpq.br/web/dgp/sobre>, acesso em: mar/2014. 
19 São diversos os marcos legais dos quais o Brasil é signatário. Dentre ele é importante destacar: a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994); a Quarta Conferência Mundial sobre a 
Mulher, Desenvolvimento e Paz (Beijing, 1995) e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM 
(Estados Unidos, 2000). 
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brasileiro pode ser identificado já na Constituição de 1988, que apresenta a educação como 

um direito e responsabilidade de todos – Estado, família e sociedade (BRASIL, 1988). Já a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996) trouxe 

diversas modificações para a adequação do sistema de ensino do país. Dentre elas, a 

necessidade de a educação ser concebida com o intuito de propiciar a todos os estudantes 

formação básica para o exercício pleno dos direitos humanos. Para tanto, foram propostas 

mudanças e diretrizes específicas para as diferentes faixas etárias. Especificamente, há a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – PCN (BRASIL, 

1997a) com o objetivo de integrar os temas socialmente relevantes às áreas de 

conhecimento, acreditando-se que essa associação pudesse contribuir para a formação de 

cidadãos mais participativos, autônomos e conscientes de seus direitos e deveres. As 

questões de gênero foram incluídas, sobretudo, a partir de materiais educativos específicos 

e formações continuadas.  

Além disso, como já mencionado na introdução deste estudo, a partir de 2003, é 

possível observar o fortalecimento da agenda de gênero na educação com a estruturação 

das questões das mulheres (Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM) e de gênero na 

educação com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi). A criação da Secadi marcou uma nova fase no que se refere às formações 

continuadas de professores para a redução das desigualdades educacionais visando à 

efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais.  

O pico ocorrido em 2011 é possivelmente ainda um reflexo do processo descrito, pois 

foi em 2006 a primeira edição do Programa Gênero e Diversidade na Escola (GDE), uma 

iniciativa da SPM (Secretaria de Políticas para Mulheres) e do Conselho Britânico, em 

parceria com o Ministério da Educação, a Secretaria de Ensino a Distância (SEED), a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), bem como a 

Coordenadoria da Mulher e movimentos sociais dos estados e dos municípios participantes, 

em convênio com as universidades públicas do país. 

Nessa mesma época, o país estava num intenso processo de expansão da educação 

superior. Michelotto et al (2006), ao apresentarem uma reflexão sobre a reforma 

universitária proposta pelo governo Lula, dão visibilidade à disputa ocorrida entre as 

demandas por direitos sociais e as reformas neoliberais para o Brasil. Segundo as autoras, a 
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política de acesso ao ensino superior mesclava estratégias de expansão constituídas por um 

sistema estatal, um sistema privado e um híbrido. A partir de financiamentos públicos e 

privados foi sendo delimitado às universidades públicas, e seus centros de pesquisa, a 

produção de conhecimento; às universidades privadas, a produção de um grande número de 

graduados tendo como meta sua incorporação no mercado de trabalho; e aos institutos 

profissionais, responder às demandas estritamente criadas nos mercados de trabalho.  

Segundo os dados do Censo de Educação Superior (INEP, 2012) entre os anos de 1991 

e 2007, houve um aumento de 479% no número de cursos no país. Mais de 80% das 

instituições que oferecem o curso de Pedagogia são privadas, ainda assim é possível 

observar uma elevação dos números de universidades públicas, principalmente com 

administração federal, a partir de 2003. Esta elevação está diretamente ligada às políticas de 

fomento ao ensino superior ocorrido no governo Lula, mais especificamente, nos programas 

“Uma Escola do tamanho do Brasil (2003)” e do “Programa Expandir” (2006)20.  

 

Tabela 1 – Ano de criação dos grupos de Pesquisa e Região 

1985 - 1990 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0%
1991 - 1995 3 5% 4 7% 4 7% 1 4% 0 0%
1996 - 2000 5 8% 7 12% 7 13% 4 15% 2 12%
2001 - 2005 12 19% 12 20% 15 27% 6 23% 3 18%
2006 - 2010 20 32% 22 37% 16 29% 7 27% 9 53%
2011 - 2013 22 35% 13 22% 14 25% 8 31% 3 18%
Total e % 62 28% 60 27% 56 25% 26 12% 17 8%

Ciclos de 5 anos
Regiões

Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte

Fonte: Base de Dados G221 

 

Ao relacionar o ano de criação dos grupos e a distribuição regional, considerando a 

política de expansão das instituições de ensino superior, sobretudo as federais, observa-se 

que entre 2006 a 2010 houve reflexo dos programas de expansão do ensino superior do 

governo federal expressos no aumento e grupos de pesquisa nesse período e no posterior, 

sobretudo nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste comparativamente ao período 

anterior. Por outro lado, se fortalece a expansão nas regiões de maior concentração de 

instituições de ensino superior e de pós-gradução no Sul e Sudeste (houve expansão nessas 
                                                           
20 Ver análise crítica do programa de expansão universitária implementada no Governo Lula (2003-2010), de 

Silva e Ourique  (2012). 
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e nas outras regiões de instituições de ensino superior em cidades do interior dos estados). 

A esse cenário podem ser acrescidas as políticas mais recentes de formação de professores, 

principalmente as vinculadas à formação continuada relacionada à diversidade sexual que 

prioritariamente são planejadas e oferecidas pelas universidades. 

É interessante observar que, considerando sua distribuição, os grupos de pesquisa 

em educação que estudam gênero concentram-se nas instituições públicas de ensino 

superior. Isso possivelmente se deve a dois aspectos: primeiro, relacionado ao próprio tema. 

A pesquisa em gênero tem uma longa tradição na universidade pública brasileira em 

diferentes áreas de conhecimento, com a presença de núcleos de pesquisa, periódicos 

acadêmicos (entre as mais conhecidas as revistas Estudos Feministas e PAGU). Vários 

programas de pós-graduação em sociologia, antropologia, ciência política, saúde coletiva, 

estudos demográficos apresentam área de concentração ou linhas de pesquisa em gênero. 

Embora no campo da educação o tema tenha se consolidado mais lentamente, o corpus de 

pesquisa existente em outras áreas é uma influência importante. Segundo, a área privada de 

ensino não tem a mesma tradição de investir na pesquisa, sobretudo em temas da área de 

humanas, como no setor público, pois exige corpo docente altamente qualificado e 

disponibilização de recursos e infraestrutura. Para sustentar esse argumento, basta 

considerar os dados da Sinopse do Inep (2012) para o ensino superior: do total nacional de 

“funções docentes” em exercício, 51% têm doutorado no sistema público e somente 18% o 

têm no sistema privado.  
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Gráfico 4 – Distribuição dos grupos de pesquisa (G221), quanto à categoria administrativa da 

instituição a que pertencem 

 
               Fonte: Base de Dados G221 

 

Esses dados, embora contemplem as instituições públicas de ensino superior no 

campo da educação, e como se sabe o contingente de professores para a educação básica 

tem sido formado pelo sistema privado, há um cenário virtuoso para o campo de estudos de 

gênero da educação. Pós-Constituição e os anos seguintes com a reforma educacional – 

LDB/1996, PNE/2001-2010, PCN/Temas Transversais, RCNEI – Referenciais Curriculares da 

Educação Infantil – e as políticas e programas focalizadas, sobretudo de formação 

continuada, a produção acadêmica, por meio de periódicos que veiculam os estudos de 

gênero e a criação em 2003 do GT da ANPEd Sexualidade e Gênero, oferecem o contexto 

social e político necessário para a compreensão do boom de grupos de pesquisa nesta última 

década.   

 

Grupo Principal (G94) 

 

O Grupo Principal é constituído por 94 grupos de pesquisas que operam desde 1990 

e, segundo as atualizações feitas na Plataforma Lattes, desenvolvem pesquisa em gênero e 

em vários deles o tema da formação de professores pode ser localizado, seja nas linhas de 

Privada; 8% 

Estadual; 28% 

Federal; 64% 
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pesquisa ou na ementa do grupo. Ao observar a linha do tempo, considerando o ano de 

criação do grupo, nesse conjunto de 94 é possível perceber que a maioria deles foi fundada a 

partir de 2002. Existem picos muito evidentes de surgimento de novos grupos: oito em 2002, 

nove em 2007, dez em 2008 e nove em 2009 e 2011, mantendo a tendência já apresentada 

na leitura do Grupo Geral.  

 

 

Gráfico 5 – Número de grupos de pesquisa (G94) segundo o ano de criação. 

 
        Fonte: Base de Dados G221 

 

Considerando a distribuição dos grupos pelas regiões do país, representada no 

Gráfico 6, nota-se que as regiões Sul e Sudeste respondem por 62% dos grupos de pesquisa e 

a região Nordeste, por 23% deles. Podemos considerar, no entanto, que mais da metade dos 

grupos de pesquisa em educação e gênero está localizada no eixo Sul-Sudeste brasileiro. Os 

percentuais de grupos da região Centro-Oeste são os menores dentre as regiões, com 

apenas 5% do total. Essa região é também a que apresenta um dos menores percentuais de 

Instituições de Ensino Superior (apenas 9,7%), sendo que, destas, 91% são privadas (INEP, 

2012). 
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Gráfico 6 – Distribuição dos grupos de pesquisa (G94) por região. 

 

 
Fonte: Base de Dados G221 

 

O G221 apresentou o maior número de grupos localizados na região Nordeste, 

contudo, quando foram aplicados os critérios de exclusão (atualização, ano de fundação não 

menor do que dois anos e pertinência ao objeto de estudo), os grupos selecionados 

concentraram-se nas regiões Sul e Sudeste.  Dois aspectos contribuem para explicar esse 

resultado: os grupos criados nos últimos anos predominam nessas regiões em razão do 

investimento na educação superior e, principalmente, no fortalecimento da política de 

formação continuada de professores nos temas relacionados à diversidade sexual, como já 

mencionado. E outro motivo é a concentração de grupos mais antigos nessas regiões e com 

uma inserção consolidada no tema da formação docente. 

Tomando como referência a região e a unidade da Federação (Tabela 2), os dados 

indicam que os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo apresentam maior número de 

grupos de pesquisa – 18 cada –, em contraposição ao estado do Amapá, que não tem 

atualmente nenhum grupo desenvolvendo pesquisa na área de Educação e Gênero, segundo 

os critérios exigidos nesta pesquisa. Nos estados da região Norte, o estado do Pará 

comparece com cinco grupos. Os demais estados, Amazonas e Rondônia, dois grupos cada, e 

Tocantins e Roraima apresentam isoladamente apenas um grupo selecionado para esta 

pesquisa. 
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Norte
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Tabela 2 – Distribuição de número de grupos de pesquisa por Região e Unidade da 

Federação em que se encontram 

 

Região/UF Número de grupos 
de pesquisa 

% de grupos 

% regional % nacional 

Norte 11 100% 12% 
AP 0 0,00% 0,00% 
AM 2 18,20% 2,10% 
PA 5 45,50% 5,30% 
RO 3 27,30% 3,20% 
RR 1 9,10% 1,10% 
TO 1 9,10% 1,10% 
Centro-Oeste 5 100% 5% 
DF 1 20,00% 1,10% 
GO 0 0,00% 0,00% 
MS 2 40,00% 2,10% 
MT 2 40,00% 2,10% 
Nordeste 22 100% 23% 
AL 1 4,55% 1,10% 
BA 6 27,27% 6,40% 
CE 1 4,55% 1,10% 
MA 2 9,09% 2,10% 
PB 3 13,64% 3,20% 
PE 5 22,73% 5,30% 
PI 1 4,55% 1,10% 
RN 2 9,09% 2,10% 
SE 1 4,55% 1,10% 
Sudeste 28 100% 30% 
ES 1 3,57% 1,10% 
MG 6 21,43% 6,40% 
RJ 6 21,43% 6,40% 
SP 15 53,57% 16,00% 
Sul 28 100% 30% 
PR 7 25,00% 7,40% 
RS 15 53,57% 16,00% 
SC 6 21,43% 6,40% 
Total 94 100% 

    Fonte: Base de Dados G221 

 

Dentre os nove Estados da região Nordeste, os Estados da Bahia e Pernambuco 

concentram mais da metade dos grupos da região. Cabe mencionar que em Salvador está 

localizado o Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 
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Gênero e Feminismo21, criado há dez anos pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 

Mulher – NEIM, da UFBA. É o único programa de pós-graduação stricto sensu existente, 

ainda que na área interdisciplinar.  

Na região Sudeste, o Estado de São Paulo apresenta 50% dos grupos, boa parte deles 

localizados em uma única instituição e de ensino superior.  Na região Centro-Oeste, os 

Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam dois grupos cada, enquanto 

Distrito Federal somente um, e, em Goiás, nenhum grupo foi capturado pelos critérios deste 

estudo.   

Da perspectiva da distribuição dos grupos por unidade administrativa, o Gráfico 7 

demonstra que 68% deles estão inseridos em universidades federais, seguidas por 

universidades estaduais (27%) e particulares (5%). 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos grupos de pesquisa (G94), quanto à categoria administrativa 
da instituição a que pertencem.  

 
 

Fonte: Base de Dados G221 

 

                                                           
21 O Programa está estruturado em uma Área de Concentração: Mulheres, Gênero e Feminismo e oferece 

quatro linhas de pesquisa, uma delas, Gênero, Ciência e Educação, “congrega estudos que analisam as 
relações de gênero nos espaços acadêmicos e no meio científico em geral. Analisa ainda a própria produção 
do conhecimento nas diferentes áreas, em seus aspectos epistemológicos e metodológicos à luz do 
pensamento feminista e os impactos da Ciência e Tecnologia na vida das mulheres. Os estudos articulam 
saberes nas áreas da Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, em estrita relação com a Educação; em especial com as 
Teorias de Currículo, História e Filosofia da Educação, com ênfase na perspectiva de gênero”. 
(http://www.ppgneim.ffch.ufba.br/linhasdepesquisa). 

Particular 
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Estadual 
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O maior número de grupos em instituições federais está na região Sul (28%), seguida 

pelas regiões Sudeste (25%) e Nordeste (23%). As três regiões empatam quanto à 

constituição de grupos de pesquisa nas instituições estaduais (32%). A baixa presença de 

grupos das instituições privadas já foi explicada anteriormente. As instituições capturadas 

pela busca resultaram em duas na região Sudeste e três na região Sul, todas elas com 

tradição de produção acadêmica.  

 

Tabela 3 – Distribuição dos grupos de pesquisa, por tipo de instituição onde ocorrem as 

pesquisas, segundo a região 

 
TIPO DE 

INSTITUIÇÃO   
Região Total de 

grupos N CO NE SE S 

ESTADUAL 

Número de grupos 0 1 8 8 8 25 
Participação no total dos 
grupos estaduais 0% 4% 32% 32% 32% 100% 

Participação no total geral 0% 1,10% 8,50% 8,50% 8,50% 26% 

FEDERAIS 

Número de grupos 10 5 16 15 18 64 
Participação no total dos 
grupos federais 16% 8% 23% 25% 28% 100% 

Participação no total geral 10,60% 5,30% 16% 17% 19,10% 68% 

PRIVADAS 

Número de grupos 0 0 0 2 3 5 
Participação no total dos 
grupos privados 0% 0% 0% 40% 60% 100% 

Participação no total geral 0% 0% 0% 2,10% 3,20% 5,30% 

TOTAL 
Número de grupos 10 6 24 25 29 94 
Participação geral 11% 6% 26% 27% 31% 100% 

Fonte: Base de Dados G221 

 

1.1.4 – Perfil dos Grupos de Pesquisa elegíveis para a etapa de entrevista - G31  

 

Esse conjunto é formado por grupos de pesquisa selecionados do subconjunto G94, a 

partir da leitura das ementas dos grupos e nas informações colhidas no Currículo Lattes dos 

líderes e revelaram maior aproximação com o tema da formação docente. Desse conjunto 

de grupos foram selecionados 10, cujos líderes e/ou colíderes seriam convidados a participar 

de uma entrevista. 

No que se refere à regionalidade dos grupos de pesquisa do G31 é possível observar 

a seguinte distribuição: em primeiro está a região Sul (S) com doze grupos (39%); seguida da 
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região Sudeste (SE) com nove (29%); Nordeste (NE) com seis (19%); Norte (N) com três (10%) 

e Centro-Oeste (CO) com um (3%). 

Gráfico 8 – Distribuição dos grupos de pesquisa (G31), quanto à categoria administrativa 
da instituição a que pertencem 

 

 
 

          Fonte: Base de Dados G221 

 

Esse conjunto de grupos está situado em instituições públicas, sendo 8 estaduais e 22 

federais, localizadas sobretudo nas regiões Sudeste (SE) e Sul (S) e somente um grupo de 

pesquisa é de uma instituição privada, localizada na região Sul, mantendo-se o padrão já 

descrito anteriormente. A região Norte (N) só abarca grupos de instituições federais.   

 

Tabela 4 – Distribuição dos grupos de pesquisa, por tipo de instituição onde ocorrem as 

pesquisas, segundo a região. 

Tipo de instituição 
Região Total de 

grupos N CO NE SE S 
Estaduais - 1 1 2 4 8 
Federais 3 - 5 7 7 22 
Privadas - - - - 1 1 
Total 3 1 6 9 12 31 

         Fonte: Base de Dados G221 
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Para dar continuidade à investigação das possíveis relações existentes entre 

características dos grupos de pesquisa foram selecionadas as informações referentes ao 

tempo de existência dos grupos de pesquisa, às temáticas descritas nas ementas, à formação 

acadêmica do líder, às disciplinas ministradas pelos líderes e onde elas ocorrem – graduação, 

pós-graduação ou especialização (Apêndice 3). Essas informações foram codificadas para 

que fosse aplicada uma análise fatorial visando obter conjuntos de grupos de pesquisa com 

semelhanças importantes entre si. Conjuntos esses que auxiliassem no aprofundamento da 

análise. Com essas informações foram criados descritores que nortearam a construção das 

temáticas básicas trabalhadas nos grupos de pesquisa e por seus respectivos líderes. Além 

disso, utilizando uma classificação criada por Gatti et al., (2009; 2010) para analisar a 

composição do currículo dos cursos de Pedagogia, foram agrupadas as disciplinas lecionadas 

pelos líderes dos grupos, conforme indicado no Currículo Lattes. As categorias para a análise 

das disciplinas oferecidas nos cursos de Pedagogia são as seguintes:  

 Fundamentos Teóricos da Educação: disciplinas que embasam teoricamente o aluno de 

Pedagogia a partir de outras áreas do conhecimento: antropologia, estatística, história, 

psicologia etc.; 

 Conhecimentos Relativos aos Sistemas Educacionais: disciplinas de conhecimento 

pedagógico que objetivam a formação da área de atuação do profissional de Educação, 

tais como: estrutura e funcionamento de ensino, currículo, gestão escolar, teorização 

sobre identidade profissional etc.; 

 Conhecimentos Relativos à Formação Profissional Específica: disciplinas voltadas para o 

embasamento instrumental do profissional de Educação compostas por: conteúdos do 

currículo para educação básica, saberes relacionados à tecnologia; 

 Conhecimentos Relativos a Modalidade e Nível de Ensino Específicas: disciplinas 

relativas a áreas de atuação específicas. Nelas estão incluídas a educação infantil, 

educação especial, educação de jovens e adultos e educação em contextos não 

escolares; 

 Outros Saberes: disciplinas que ampliam o repertório do professor. Estão incluídas as 

disciplinas relacionadas aos temas transversais, novas tecnologias etc.; 

 Pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): disciplinas que abordam as 

metodologias de pesquisa e sua orientação propriamente dita.  
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 Atividades Complementares: atividades integradoras previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 Estágios: atividades práticas relacionadas à formação profissional que estão inseridas na 

grade curricular dos estudantes de Pedagogia.  

É possível dizer que o conjunto de 31 grupos selecionados é composto por aqueles 

que apresentam em média oito anos de existência e com líderes mulheres. No geral, a partir 

da leitura das ementas predominam nas linhas de pesquisa os seguintes temas: formação de 

professores (55%); sexualidade (39%); gênero (35%); cultura (33%) e diversidade (32%).  

 

Gráfico 9 – Frequência dos principais termos/temas - G31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de Dados G221 

 

No que diz respeito à classificação das disciplinas ministradas na graduação pelos 

líderes dos 31 grupos, o Gráfico 9 mostra como tendência estarem situadas em 

Fundamentos Teóricos da Educação – FTE (42%) e em Conhecimentos relativos à formação 

profissional específica – CFPE (32%). Nas disciplinas classificadas como FTE é possível 

destacar como exemplos encontrados: “Linguagem, metodologia e ensino de Língua 

Portuguesa”, “Sociologia da educação: espaços educativos”, “Psicologia da Educação”, 

“História da Educação” etc. Já entre as disciplinas classificadas como CFPE foram 
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encontrados os seguintes títulos: “Metodologia da Alfabetização”, “Metodologia do Ensino 

Médio”, “Docência e Ensino Fundamental” etc.  

Para delimitar minha análise, optei por buscar, dentro das disciplinas classificadas 

como Outros Saberes, quais delas estavam diretamente relacionadas a gênero e/ou 

sexualidade, tais “Escola, Cultura e Sociedade VIII – educação, relações de gênero e 

sexualidades”, “Introdução à educação sexual”. 

 

Gráfico 10 – Frequência das categorias de disciplinas nos 31 Grupos de Pesquisa,  

segundo classificação – Gatti et al (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de Dados G221 

Com o objetivo de tornar a análise dos dados sobre os grupos de pesquisa mais 

expressiva e com a intenção de buscar algumas pistas explicativas sobre a inserção das 

questões de gênero na formação inicial de professores, foram selecionados por meio da 

aplicação de uma análise fatorial dos perfis de características dos grupos de pesquisa do 

G31, quatro subconjuntos com características específicas, apresentadas a seguir: 
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 Subconjunto 1 – Educação 

 

Caracteriza-se por existir há menos de oito anos e cujos líderes têm, em sua maioria, 

graduação em Pedagogia e a última titulação na Educação. Seis grupos estão localizados na 

região Sul, dois na Sudeste, um na Norte e outro, no Nordeste, totalizando 10 grupos. A 

formação de professores é um tema presente na maioria dos grupos, seguido pelos temas 

relacionados a gênero e currículo. Os líderes ministram na graduação disciplinas agrupadas 

no que se categorizou como Fundamentos Teóricos da Educação (FTE). Alguns títulos podem 

ser destacados: “Sociologia da Educação”, “Psicologia da Educação” e “Teoria do Currículo”. 

Para a classificação dos grupos de pesquisa foram criados alguns descritores a partir 

dos termos encontrados nas linhas de pesquisas e das ementas. O primeiro subconjunto 

apresentou predominância na discussão sobre a formação de professores (90%), seguida da 

temática de gênero (40%), currículo (40%) e diversidade (20%).   

 

Gráfico 11 – Frequência dos termos/temas do subconjunto 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de Dados G221 

 

Deste subconjunto, líderes de dois grupos de pesquisa, ambos do Sudeste, 
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Subconjunto 2 – Sexualidade 

 

Reúne nove grupos de pesquisa com a tendência a serem grupos mais antigos, e 

apresentam um leque mais diversificado de temas em suas pesquisas. Cinco grupos são da 

região Sul, dois da Sudeste, um da Norte e outro da Nordeste. O tema da sexualidade 

aparece em todas as nove ementas, seguido por formação de professores, subjetividade, 

cultura gênero e diversidade. No que diz respeito à formação dos líderes, seis cursaram 

Pedagogia ou Educação Especial e dois são da Biologia e da Geologia, a última titulação 

predomina a Educação.   

Conforme evidencia o Gráfico 11, o tema da sexualidade é presente tanto nas 

disciplinas que ministram na graduação, como nas linhas de pesquisa (100%), seguido pela 

formação de professores (67%), cultura (57%) gênero e diversidade (44% respectivamente). 

 

Gráfico 12 – Frequência dos termos/temas do subconjunto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de Dados G221 

 

Na classificação de Gatti et al. (2011), as disciplinas deste subconjunto estariam 
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e sexualidades nos espaços educativos”, “Construção do Feminino: dos primórdios a 

Contemporaneidade” e “Orientação sexual na escola”.  

Curiosamente, do Subconjunto 2 participou o maior número de grupos de pesquisa 

na etapa da entrevista: cinco grupos, sendo três do Sul, uma do Sudeste e outra do Norte, 

resultando em seis entrevistados, pois de um dos grupos foi convidado também o colíder. 

Possivelmente, porque a questão da sexualidade está impactando a formação docente. 

 

Subconjunto 3 – Estudos Culturais 

 

Esse conjunto é composto por sete grupos de pesquisa, criados há poucos anos, no 

qual convergem as temáticas de diversidade e estudos culturais, com taxas de 57% e 43%, 

respectivamente, como ilustra o Gráfico 12. Desses grupos, três  estão localizados na região 

Nordeste, dois na região Sul, um na região Norte e o outro na Centro-Oeste. Os líderes têm a 

tendência a ministrar disciplinas classificadas como “Fundamentos Teóricos da Educação”, 

“Conhecimento relativos à formação profissional específica” e aos “Trabalhos de conclusão 

de curso”. A formação predominante dos líderes deste grupo é em Letras e a última titulação 

em Educação.  

 

Gráfico 13 – Frequência dos termos/temas no terceiro subconjunto do G31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Base de Dados G221 
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Do terceiro subconjunto, dois grupos de pesquisa estão representados na seleção 

para a entrevista, um da região Norte e outro da Nordeste, mas somente o líder do grupo 

desta última região participou. O da região Norte não respondeu ao convite. 

Subconjunto 4 – Raça/Etnia 

 

Este subconjunto é constituído por cinco grupos de pesquisa com a tendência de 

serem mais antigos, nos quais os temas sexualidade e raça estão em seus interesses de 

pesquisa. Três deles estão localizados no Sudeste, um no Sul e outro no Nordeste. Nenhum 

líder deste subgconjunto cursou Pedagogia, quatro têm formação em ciências humanas e a 

última titulação é na Educação. Somente um deles tem formação inicial nas ciências exatas.  

 

Gráfico 14 – Frequência dos termos/temas no quarto subconjunto do G31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de Dados G221 

 

O quarto subconjunto de grupos de pesquisa do G31 se destaca na temática de raça/etnia 

(80%) em suas disciplinas, linhas de pesquisa e ementa dos Grupos de Pesquisa, seguido pelo 

tema da sexualidade (40%).  
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As disciplinas que seus líderes ministram foram classificadas como “Conhecimentos 

relativos à formação profissional específica” e “Conhecimentos relativos aos sistemas 

educacionais”. Deste conjunto somente um grupo, localizado no Sudeste, participou da 

entrevista, o único no qual foram identificadas disciplinas eletivas específicas a relações de 

gênero. Deram entrevista líder e colíder. 

É importante destacar que as/os entrevistadas/os não foram selecionados a partir 

dessa classificação em subgrupos, daí não haver uma proporcionalidade na sua distribuição. 

Isso ocorreu porque o processo de definição da etapa de entrevistas foi concomitante ao 

processamento dos dados sobre os grupos de pesquisa. No momento em que se chegou ao 

conjunto dos 31 grupos elegíveis para serem entrevistados, estabeleceu-se como critérios 

prioritários para a seleção das/os participantes de, pelo menos, 10 grupos de pesquisa 

entrevistáveis a distribuição geográfica, considerando a proporcionalidade de grupos em 

cada região (por isso maior participação de grupos da região Sudeste e Sul); a presença de 

disciplinas obrigatórias ou eletivas/optativas com foco em gênero; e, ainda, os projetos de 

pesquisa e produções dos últimos três anos dos líderes e colíderes.  

Vale reforçar que o objetivo desse percurso metodológico é obter um panorama do 

campo da Educação no que se refere à temática de gênero, por meio da disposição dos 

grupos de pesquisas e, mais especificamente, em relação à formação inicial de professores. 

Nesse sentido, o foco está na reflexão das semelhanças encontradas nos grupos e não em 

suas especificidades.  

 

1.1.5 – Dos Grupos de Pesquisa para a Entrevista com docentes da Educação - G10 

 

A escolha dos 10 grupos de pesquisa se deu pela análise dos currículos dos líderes e 

colíderes, principalmente no que se refere à produção acadêmica dos últimos três anos, 

além de todas as informações coletadas sobre o grupo de pesquisa. Foram levados em conta 

a distribuição geográfica e o tipo de instituição, e o resultado final foi um conjunto formado 

por líderes e colíderes que atuam, em média, há mais de oito anos na pesquisa em gênero, 

vários deles com uma inserção mais marcante no tema da sexualidade e/ou diversidade 

sexual. Isso ocorre porque esse tema em particular está consolidado na área de educação 

tanto como tema de pesquisa e questão de intervenção – por meio de projetos de extensão 
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e cursos de especialização – quanto como presença em políticas e programas educacionais. 

A inserção da educação sexual na educação é anterior às questões de gênero e ganhou força com 

os PCNs e programas cujo foco era a prevenção das DSTs/Aids e, mais recentemente, com a 

questão da diversidade sexual. A maioria dos líderes está ou esteve diretamente envolvido 

com cursos de formação continuada ou cursos de especialização, semipresenciais ou a 

distância – incluindo nessa categoria cursos de curtíssima duração, mas direcionados 

especificamente para professores da rede pública de ensino. Esse critério foi importante, 

pois permitiria aprofundar a reflexão sobre as questões de gênero e da formação inicial 

docente. A seguir será descrito o processo metodológico que envolveu a etapa das 

entrevistas e seus procedimentos. 

 

1.2 – Procedimentos de Pesquisa e de Análise: a entrevista 

 

Sabendo que há pouca presença das questões de gênero nos cursos de Pedagogia, 

optei por entrevistar um conjunto de docentes que atuam nesses cursos, em universidades 

públicas, e que são líderes de grupos de pesquisa com foco em gênero e educação. Elaborei 

um roteiro semiestruturado, com tópicos e questões orientadoras, sabendo que sobre esse 

assunto o melhor seria mesmo permitir que meus interlocutores tivessem liberdade para 

falar.  

A metodologia definida evidencia nossas escolhas no tratamento de um problema de 

pesquisa, mas também denota “maneiras de expressar relações no mundo que nos 

permitem entender algumas das questões fundamentais subjacentes à ‘modernidade’ do 

mundo em que vivemos” (POPKEWITZ, 1990, p. 65 apud BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 27). E, 

nesse sentido, é preciso dizer que mesmo tendo seguido critérios de seleção bem específicos 

como foi narrado anteriormente, eu conheço pessoalmente dez dos onze entrevistados. 

Como pesquisadora no campo de estudos de gênero, compartilho com eles espaços de 

debate e de pesquisa em seminários, congressos, oficinas e projetos de pesquisa ou de 

intervenção, uma vez que pertencemos a uma mesma comunidade acadêmica. Esse é um 

dado pouco comum na maior parte das pesquisas acadêmicas. Geralmente, a tendência é 

pesquisarmos o “desconhecido”, um Outro com o qual tendemos a estabelecer uma relação 

de hierarquia. Vários textos metodológicos indicam haver consenso de que o pesquisador 
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detém uma posição de poder no processo de investigação; para algumas vertentes essa 

assimetria seria legítima (BRITO, LEONARDOS, 2001). No meu caso a relação tende a ser 

horizontal, e mais simétrica. Ainda que caiba a mim o poder de dar sentido e significação ao 

conteúdo das entrevistas, esse poder é expressivamente matizado pelo fato de serem os 

entrevistados “colegas de um mesmo campo de pesquisa”, compartilham da mesma 

problemática, o que estabelece, em certa medida, uma relação de simetria.  

Essa proximidade, no entanto, reforça a preocupação ética do processo de pesquisa e 

de seus desdobramentos, que não se restringe a ter o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assinado e arquivado. A proximidade com os sujeitos entrevistados 

determinou a opção metodológica de não tratar o conteúdo como personificado, ou mesmo 

oculto por um código, um número, um codinome. A análise de conteúdo destacará, a partir 

de categorias eleitas, a prevalência comum de concepções e suas recorrências, 

considerando-as expressão de uma amostra de uma coletividade, porque pertencente a um 

grupo social considerado relativamente homogêneo, de uma dada “cultura acadêmica”, a 

partir de características objetivas comuns: todos integram grupos de pesquisa na área de 

educação no tema gênero, todos lecionam em instituições públicas, em cursos na educação, 

preferencialmente na Pedagogia (somente um entrevistado leciona na licenciatura em 

História). Todos compartilham das mesmas regras formais e de um código de valores, 

mesmo que de modo conflitante, e, por isso, podem cumprir um papel explicativo do 

fenômeno social que intento analisar. Ancoro essa abordagem em Thiollent (1980), ao 

afirmar que  

 
[...] cada indivíduo é portador da cultura e das subculturas às quais 
pertence e que é representativo delas. Compreendemos aqui por 
cultura o conjunto das representações, das valorizações efetivas, dos 
hábitos, das regras sociais, dos códigos simbólicos [...]. (p. 194) 

 

O fato de eu os classificar como um coletivo não desconsidera as singularidades, ao 

contrário, reconhece a existência de visões e de expectativas distintas com relação ao tema 

da pesquisa e até na própria atuação no grupo social “docente no ensino superior” e como 

pesquisadores. É justamente considerar “o raciocínio de um indivíduo, cujos determinantes, 

todavia são sociais” que permitirá capturar tensões e também ambivalências. Mais adiante 

voltarei a essa questão ao explicar o procedimento de análise. 
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Ainda que as especificidades do lugar de cada um – pesquisador e sujeito pesquisado 

– na relação de entrevista estivessem sempre presentes, tenho consciência de que minha 

subjetividade é um dado a ser também considerado nesse processo. Essa situação envolve 

vantagens e desvantagens.  

Um dos aspectos positivos é não ter enfrentado certa timidez ou constrangimento na 

primeira abordagem que comumente afeta a relação pesquisador e sujeito. A colocação do 

tema não demanda muitas explicações, e os procedimentos são conhecidos. Somos, 

pesquisador e sujeito, ambos pertencentes a um mesmo segmento social e cultural, a de 

pesquisadores no campo da educação e no tema gênero. No entanto, a proximidade cria 

também riscos maiores de a entrevista enveredar para um diálogo, limitando a devida 

pontuação necessária para permitir silêncios, pausas para o pensamento fluir. No caso, 

somos ambos dotados de “palavras” e de “conhecimento” sobre um mesmo assunto. Outro 

aspecto a ser considerado é não identificar ao certo os limites entre o que “seria dito a um 

conhecido sobre o assunto”, numa outra circunstância, e o que é de fato dito em um 

contexto formal de entrevista para uma pesquisa acadêmica. Nesse caso não observei em 

nenhum momento constrangimento, ao contrário, as entrevistas transcorreram com leveza, 

com transparência e espontaneidade. O meio buscado para minimizar alguma defensiva foi 

comunicar antes do início da entrevista que eles receberiam uma cópia da transcrição e o 

conteúdo seria trabalhado como uma visão de um conjunto de professores e pesquisadores, 

portanto anônimo, como já mencionado. É preciso ter em mente que os dados da minha 

interpretação foram obtidos em uma determinada situação e são produto de uma interação 

específica. 

A elaboração do roteiro de entrevista requereu um trabalho atento na delimitação 

dos temas que desejava abordar, de tal maneira que não resultasse extenso demais, mas 

permitisse estimular a fala, não redundando em respostas curtas (short answers). 

Claramente eu visualizava como temas centrais do roteiro a identificação de disciplinas de 

gênero na graduação em pedagogia e na pós-graduação; os processos que levaram a 

inclusão ou a não-inclusão de disciplinas no currículo da graduação; a relação com outros 

grupos de pesquisa na instituição e fora dela; reflexão sobre a inclusão de disciplinas na 

formação inicial docente e no currículo escolar, como conteúdo obrigatório; possíveis 

tensões no campo da educação relacionadas a essa temática. Como a minha aproximação 
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com esses sujeitos foi por meio dos Grupos de Pesquisa, a entrevista teve como “questão 

quebra-gelo” a contextualização atual do Grupo. Assim realizei as entrevistas mediante a um 

roteiro (Apêndice 4) com eixos norteadores, ou seja, tópicos que foram abordados ao longo 

da conversa com o entrevistado. Vale ressaltar que este documento foi enviado previamente 

aos entrevistados juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

5) e informações básicas para a realização de uma entrevista via Skype.  

Os entrevistados residem em diferentes estados brasileiros – sendo quatro do estado 

de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um da Paraíba, um do Pará e 

dois de Minas Gerais – por isso as entrevistas foram realizadas via Skype, programa de 

computador que permite fazer chamadas de voz e/ou vídeo via internet22. O primeiro 

contato foi realizado por carta-convite, para o endereço eletrônico institucional, com 

informações iniciais sobre o estudo, convidando-as para participação na pesquisa (Apêndice 

6). Quando necessário foi enviada a mesma mensagem para endereço eletrônico pessoal e 

também realizado contato telefônico. Dos 10 grupos de pesquisa selecionados, nove 

responderam afirmativamente aos convites, dos quais dois tiveram a participação do líder 

e/ou do colíder, conforme interesse e disponibilidade, totalizando 11 entrevistas realizadas.  

No que tange ao registro das entrevistas, foram realizadas gravações por meio de um 

software gratuito Free Sound Recorder 9.6.1 que armazena o áudio diretamente do Skype, 

gerando um arquivo em mp3. Por uma questão técnica as entrevistas foram realizadas sem 

uso da câmera, que permitiria a mútua visualização. Sem o acionamento da câmera de 

vídeo, a transmissão e recepção de voz ganham em qualidade. Essa decisão técnica resultou 

em um efeito de privacidade não previsto inicialmente. O fato de apenas ouvir e ser ouvida, 

e não ser vista ou ver, favoreceu para mim, de alguma maneira, maior conforto na 

abordagem. Falo estritamente da minha perspectiva, pois me senti mais tranquila, menos 

                                                           
22 Skype é um programa para uso livre que oferece uma comunicação de alta qualidade. É possível comunicar-

se por meio da voz ou do teclar. Essa ferramenta tem se tornado de uso comum principalmente para 
comunicação em longa distancia e apresenta diversos recursos, como segue: chamadas de Skype para Skype 
de graça para outros usuários no mundo inteiro; chamadas com vídeo; ligação para qualquer telefone 
pagando tarifas muito baratas; chat quando não for conveniente falar; transferência de chamadas para 
celular quando estiver off-line; envio de mensagens SMS para os amigos; tem suporte de videoconferência 
até quatro utilizadores com o webcam a funcionar em tempo real. É necessário que a outra pessoa tenha o 
programa instalado e que ambos possuam placas de som e microfones no computador, permitindo assim as 
ligações gratuitas, podendo ser realizadas tanto para telefones convencionais ou móveis. (LIRA; ARAGÃO; 
MACEDO, 2010). 
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invasiva, de alguma maneira contribuiu para estabelecer um necessário distanciamento no 

processo. 

O uso de tecnologias em pesquisas não é uma novidade, particularmente naquelas 

que envolvem dados quantitativos, o levantamento de dados e seu processamento por meio 

de softwares é usado habitualmente há muitos anos. No caso de estudos cuja metodologia é 

qualitativa, estão disponíveis softwares para análise e sistematização de conteúdos obtidos 

de entrevistas ou outra forma de registro escrito, como por exemplo, Evoc, Alceste, Nvivo9. 

Há softwares para transcrição, além daquele utilizado nessa pesquisa, como, por exemplo, o 

Express Scribe Transcription Playback Software, específico para auxiliar a transcrição de 

entrevistas armazenadas em suporte áudio digital e outras ferramentas exploradas por 

Costa (2013) em artigo sobre a utilização sistemática do que define como CAQDAS – 

Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software ou Computer Assisted Qualitative Data 

AnalysiS. No entanto, não parece ser ainda um uso sistemático de recursos como o Skype 

para a realização de entrevistas. Não encontrei bibliografia que apresentasse algo 

semelhante ao clássico livro de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1991): Variações sobre a 

Técnica do Gravador no registro da Informação Viva. Identifiquei somente uma comunicação 

oral de Lira, Aragão e Macedo (2010), sobre a utilização do Skype, não somente como 

ferramenta para realização de entrevistas, mas como meio pedagógico: 
 

A comunicação síncrona por meio do Skype constitui-se numa 
ferramenta que revela grande potencial para incentivar o diálogo, 
recurso de conversa em tempo real no qual alunos, professores e 
pesquisadores trocam mensagens de reflexão e conhecimento de 
interesse coletivo. Constitui-se num espaço de interação e permite a 
argumentação entre diferentes pessoas a respeito de um 
determinado tema, no qual a construção de ideias e conhecimentos 
numa determinada sessão se dá de forma colaborativa e de criação 
de uma cultura de compartilhamento de significados. (LIRA; ARAGÃO; 
MACEDO, 2010, p. 4-5) 

 

Entendo que o uso de tecnologias pode potencializar a realização de entrevistas 

individuais e coletivas, ampliando o alcance geográfico de um determinado problema de 

pesquisa e, com isso, favorecer a participação de sujeitos muitas vezes desconsiderados pela 

impossibilidade de acesso físico. Para projetos com escassez de recursos e restrição de 

tempo, a entrevista online é uma possibilidade a ser mais bem explorada.  
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No entanto, é preciso ter cautela na utilização dessa ferramenta como registro da 

informação “viva”. Existem limitações e alguns cuidados devem ser tomados no processo. 

Uma delas é a questão técnica/tecnológica, propriamente dita. Só funciona bem se ambos os 

lados envolvidos – entrevistador e entrevistado – possuírem equipamentos com os recursos 

tecnológicos necessários, o que implica boa conexão de internet, boa placa de áudio e vídeo. 

No meu caso, os entrevistados dispunham desses recursos, inclusive por fazerem uso 

recorrente de computadores e dessa tecnologia também para web conferências. Ainda 

assim, interferências não controláveis podem ocorrer prejudicando a transmissão e a 

inteligibilidade da fala. Vivenciei essa situação. Em alguns momentos foi necessário repetir a 

questão ou pedir ao entrevistado que repetisse a fala, em razão de ruídos ou de pequenas 

interrupções na própria transmissão. Quando isso ocorre uma ou duas vezes não é 

incomodo, mas a recorrência pode interferir na dinâmica da entrevista. Seria o mesmo que 

interromper uma entrevista com o uso do gravador se ele deixar de funcionar no meio do 

processo. Em três casos ocorreram algumas interrupções dessa natureza. O registro de 

anotações durante a entrevista ou posterior foi um auxiliar importante. Essas três 

entrevistas, apesar de apresentarem alguns trechos truncados, não chegaram a 

comprometer o trabalho, a ponto de ser desconsiderado, porque as ideias, o argumento 

geral da fala estava preservado. Uma possibilidade teria sido enviar a transcrição para os 

entrevistados, solicitando uma revisão e um complemento. Não segui esse caminho porque 

avaliei não dispor do tempo necessário para aguardar a devolutiva e considerei que uma 

revisão e eventual interferência no texto poderiam descaracterizar a reflexão surgida no 

ímpeto, no momento da entrevista. Eu poderia ganhar em qualidade de texto e mesmo 

usufruir de uma reflexão pós-entrevista, com o aprofundamento de algumas ideias, mas 

teria em mãos uma outra proposta metodológica, quase uma pesquisa participante. A 

solução foi ouvir e ler a entrevista mais de uma vez, solicitar que outra pessoa o fizesse 

também, buscando o máximo possível melhorar os trechos mais prejudicados. 

Outro aspecto que merece ser considerado na realização da entrevista online é o 

tempo de duração e a qualidade da interação. As entrevistas que realizei duraram em média 

1 (uma) hora. Observei que essa modalidade tende a ser mais cansativa, pois exige atenção 

redobrada na captação do áudio. As interferências e pequenas interrupções como 

mencionadas, podem em alguns momentos perturbar, pois exige esforço auditivo, 
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necessidade de aumentar o tom de voz; e maior atenção em se fazer entender; além de 

alguma tensão física, corporal (em alguns momentos percebi que me aproximava 

fisicamente da tela do computador, com o objetivo de melhor ouvir). A entrevista online 

favorece, nesse sentido, a antecipação do fim da conversa, e, diferentemente da versão 

clássica, presencial, não favorece aqueles “dez minutos de prosa”, quando o gravador é 

desligado, e no meio de uma xícara de café ou no trajeto até a porta de saída surgem 

importantes revelações. As disposições de corpo, as pausas para um café, uma água, as 

expressões faciais deixam de agregar informações para a pesquisa, perdendo um pouco do 

caráter antropológico dessa metodologia de coleta de informações – pode-se, no mínimo, se 

for o caso, captar numa boa transcrição e audição as pausas, os silêncios, as risadas e as 

hesitações do interlocutor. Na versão online perde-se também a percepção do contexto do 

lugar onde a entrevista é realizada, e o que esse lugar também pode dizer sobre o sujeito. 

As entrevistas ocorreram em clima tranquilo, de vivência de um processo relacional. 

Trigo e Brioschi (1992, p. 31) destacam que, ao ter a entrevista como o principal instrumento 

para obtenção de dados, “implica em aceitar a identidade de natureza entre sujeito e objeto 

e, portanto, a pressuposição de que a entrevista é o encontro de dois sujeitos tendo como 

objetivo o estabelecimento de uma situação de interação”. O tema gênero e formação 

docente foi mobilizador e de significativo interesse dos entrevistados, gerando em várias 

situações desejo de manter continuidade posterior da discussão. Não houve dificuldade em 

abordar as questões pretendidas nesse sentido. O interesse no assunto foi tão expressivo 

que, em vários momentos, eu, inevitavelmente, expus algumas de minhas próprias 

concepções sobre o tema. Numa relação ortodoxa de pesquisa, espera-se que o pesquisador 

interfira o mínimo possível, dando espaço exclusivo para o entrevistado, evitando com isso 

conduzir o discurso. Mesmo reconhecendo minha “participação” na entrevista e provável 

interferência, observei que, em vários momentos, esse comportamento pouco ortodoxo 

resultou em um disparador, estimulando um posicionamento de meu interlocutor, 

agregando informações, questionamentos e ponderações. Não há como anular as 

interferências de minha subjetividade, mas há, sim, como sugerem Trigo e Brioschi (1992), 

maneiras de, ao identificá-las, deve-se transformá-las em instrumento de conhecimento. 
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1.2.1 – Passo a passo para a análise  

Defini como metodologia para a interpretação das entrevistas a análise de conteúdo, 

buscando ser minimamente leal aos procedimentos e regras apresentados pela literatura 

(BARDIN, 1995; FRANCO, 2003). A análise textual é a busca de algo que não está visível numa 

primeira leitura, não está aparente e para isso exige uma forma de ser revelado. Na 

explicação de Chizzotti (2008), a  

 

[...] análise de conteúdo construiu um conjunto de procedimentos e 
técnicas de extrair o sentido de um texto por meio de unidades 
elementares que compõem produtos documentários: palavras-chave, 
léxicos, termos específicos, categorias, temas e semantemas, 
procurando identificar a frequência ou constância dessas unidades 
para fazer inferências e extrair os significados inscritos no texto a 
partir de indicadores objetivos. (CHIZZOTTI, 2008, p. 115) 

 

A ideia é que um vocábulo é uma unidade discreta do texto, que constitui uma 

síntese condensada da realidade (conteúdo manifesto) e a sua frequência no texto poderia 

revelar certa concepção, valores, tendências. O procedimento aqui adotado não realiza uma 

quantificação de unidades léxicas. O que fiz foi alternar leituras verticais das entrevistas, a 

exemplo do que recomenda Thiollent (1980), mantendo a lógica de cada uma delas, e as 

leituras horizontais, para então identificar na leitura do texto transcrito das entrevistas 

temas que chamei de “emergentes” (aquelas que despontavam) e também categorias 

sugeridas a partir do roteiro. Apesar de existirem procedimentos específicos para a 

preparação do texto a ser analisado, considerar algumas regras de base, como propõe 

Bardin (1995), é um método que precisa ser reinventado a cada momento, sendo assim, do 

ponto de vista das regras de base, adaptei os seguintes passos:  

 

 Pré-análise: como forma de organizar o material, no caso 11 entrevistas, realizei o que se 

define como uma “leitura flutuante” (vertical) do texto transcrito de cada entrevista 

acompanhada da audição; com o objetivo de rememorar o evento, complementar 

informações não capturadas na transcrição e ao mesmo tempo fazer anotações de 

insights, visando a identificar temas candentes e comuns. Segundo Bardin (1995), nesse 

momento é possível identificar hipóteses, afirmações provisórias, questões norteadoras. 
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Nessa fase é possível identificar “temas” que se repetem em cada entrevista, em função 

do próprio roteiro de entrevista, e que no conjunto criam uma referência comum 

(concordante ou dissonante sobre um mesmo problema). Nessa etapa, o texto de cada 

entrevista foi organizado em uma tabela, correspondendo cada questão a uma coluna e 

a resposta, noutra. Uma terceira coluna serviu para anotações dos insights, para anotar 

temas de destaque, categorias emergentes. 

 Essas pré-categorias emergentes foram posteriormente quantificadas, compondo um 

quadro (1), somente para oferecer uma visualização do conjunto das entrevistas em 

relação aos temas, sua frequência e sua intensidade. Quando uma categoria aparecia 

com baixa intensidade (uma vez apenas, por exemplo), foi atribuída uma cor, de tal 

modo que, ao final, um quadro permitia considerar a prevalência e consistência das pré-

categorias, como no exemplo abaixo: 

 

Quadro 1 – Atribuições de pré-categorias de análise 
 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 

Rede de relações Rede de relações Rede de relações Rede de relações Rede de relações 
Estratégias de 
inserção das 
questões de gênero 

Estratégias de 
inserção das 
questões de gênero 

Estratégias de 
inserção das 
questões de gênero 

Estratégias de 
inserção das 
questões de gênero 

Estratégias de 
inserção das 
questões de gênero 

Concepções 
teóricas 

Concepções 
teóricas 

Concepções 
teóricas 

Concepções 
teóricas 

Concepções teóricas 
 

Ausente 
 

Debate no espaço 
político-acadêmico 

Debate no espaço 
político-acadêmico 

Debate no espaço 
político-acadêmico 

Debate no espaço 
político-acadêmico 

Políticas 
educacionais 

Políticas 
educacionais 

Políticas 
educacionais 

Políticas 
educacionais 

Políticas 
educacionais 

Demandas sociais Ausente Demandas sociais Demandas sociais Demandas sociais 
Legitimidade do 
tema 

Legitimidade do 
tema 

Legitimidade do 
tema 

Legitimidade do 
tema 

Legitimidade do 
tema 

 

 

 Preparação das categorias temáticas de análise 

 

O passo seguinte foi elaborar uma planilha para cada uma das pré-categorias, na 

qual, conforme exemplo a seguir, eu faço uma descrição da categoria, uma síntese do 

registro e incluo a unidade de registro. Diferentemente das regras clássicas da Análise de 
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Conteúdo não utilizei “unidades de registro”, tal como representando a menor parte do 

conteúdo, cuja ocorrência deve ser anotada de acordo com as categorias definidas (FRANCO, 

2003). Adotei como procedimento para a unidade de registro a anotação do trecho do 

discurso do entrevistado que correspondia à categoria gerada. A síntese do registro, por sua 

vez, é uma sistematização da ideia apresentada, podendo incluir outros elementos da 

entrevista, identificados em outras passagens, relacionados à questão colocada por mim, 

como no caso do exemplo, tratava-se da presença de disciplinas relacionadas a gênero no 

curso de Pedagogia. Na síntese é possível incluir informações de contexto quando necessário 

e, ainda, remissão a bibliografia referente ao tema ali discutido. 

 

Quadro 2 – Quadro de recorte ou desmontagem do texto,  

segundo as categorias de análise 

Categorias Descrição Síntese do registro 
Unidades de registro 

Entrevista A 

Estratégias de 
inserção das 
questões de 
gênero no 
currículo 

Qual estratégia aparece para 
inserir o conteúdo nas 
disciplinas ou em outras 
atividades acadêmicas; 
disciplinas específicas; 
disciplinas optativas; inclui 
também questões relativas a 
currículo (neste caso, ver 
como aparece a quesão da 
disciplinarização 
(obrigatória) e/ou 
transversalização) 

 
Questão: disciplinas existentes 
no curso que tratam de gênero. 
Em duas décadas, três reformas 
curriculares do curso de 
Pedagogia (existem análises 
críticas na literatura sobre 
formação docente e cursos de 
Pedagogia e reformas); as 
discussões são acirradas e a 
forma encontrada para inserir a 
questão de gênero no curso é 
por meio da proposição de 
disciplinas  optativas e eletivas 
(eletiva implica escolha, mas é 
preciso fazer a disciplina): as 
preocupações com o tema 
gênero parecem estar ligadas ao 
sujeito, à visibilidade do gênero, 
como categoria mulher (e 
professora) e a questão do 
mercado de trabalho; gênero 
como questão escolar também é 
enfocada. Na última reforma foi 
estabelecido que o aluno define 
um dos percursos de formação 
oferecido pelo curso (ver o 
projeto da instituição) e, 
independentemente da escolha, 
a disciplina eletiva em gênero é 
oferecida; indica significativa 
procura dos alunos pela 
disciplina – indicação de 
DEMANDA para o tema. 
 

(...) Desde que estou na 
Faculdade de Educação - 
comecei em 1989 - nós já 
estamos na terceira Reforma 
Curricular. Então a estrutura do 
curso de Pedagogia, para nós, 
eu acredito é um problema não 
resolvido. Então, nesse contxto 
de reformas, tentar encontrar 
alguma... algum (início), às 
vezes muito polêmico, às vezes 
são discussões muito acirradas, 
a gente, num primeiro 
momento, procurou ocupar o 
espaço das disciplinas eletivas, 
que é um pouco mais do que 
optativas. O aluno tem que 
cursar uma e escolhe dentro de 
um leque. Não é totalmente 
avulso. Nós criamos algumas 
disciplinas eu e XXXXX, naquele 
momento também a YYYYY, 
trabalhou na disciplina do 
acompanhamento mais voltado 
para as mulheres no mercado de 
trabalho, chegando então nas 
professoras e a outra mais sobre 
a questão escolar propriamente 
(...) 

 



72 
 

 
 

Esse procedimento foi adotado com cada uma das três categorias para as onze 

entrevistas, resultando em uma planilha cujos registros (síntese e unidade) resultaram em 

uma desconstrução das entrevistas. Nessa etapa, procedendo à reconstrução, foram 

organizadas as unidades de registro e a síntese de cada entrevista em busca de unidades de 

sentido. Desse processo de síntese de registros referente a cada pré-categoria e das 

unidades de contexto resultaram três dimensões, que constituem o corpus de análise, assim 

definidas:  

Dimensão das Concepções Teóricas 

Síntese: A constituição do conceito de gênero converge diferentes correntes teóricas, 

algumas intituladas “modernas” e/ou “pós-modernas”, gerando diferentes concepções e 

visão de mundo. Os diferentes usos do conceito, do descritivo ao analítico, ora com 

destaque à sua construção enquanto categoria analítica e aos seus pressupostos teóricos 

pós-estruturalistas, com ênfase para a presença das estruturas das linguagens como um 

sistema de controle e reificação; ora com destaque nas relações de poder e práticas sociais 

contribuem para a constituição de um campo conflituoso e ambivalente, cuja legitimidade 

impacta positiva ou negativamente nas articulações políticas com e no campo mais amplo da 

Educação.  

 

Dimensão das Estratégias para Inserção do Gênero na Atividade Docente e Concepção de 

Currículo 

Síntese: É a caracterização e materialização da questão de gênero no currículo de formação 

inicial; consensos e dissensos; abrangência da discussão do tema com interlocutores do 

campo do currículo e da formação docente; presença de disciplinas na graduação e/ou na 

pós-graduação; disciplinas eletiva/optativa sobre o tema ou obrigatórias; processos de 

institucionalização dessas disciplinas; jogo de forças na constituição de um currículo de 

formação docente que incorpore as questões de gênero.  
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Dimensão Política da Formação Docente e das Políticas Educacionais 

Síntese: Trata-se da articulação na universidade e com outras instituições (incluindo 

associações acadêmicas e redes, fóruns) no que se refere à temática de gênero e formação 

docente; reflexões sobre as políticas educacionais de formação docente com o objetivo de 

captar como se dá o envolvimento, a crítica. 

O resultado dessa análise compõe o quarto capítulo desta tese. Trata-se, todavia, de 

uma leitura possível, não a única, sobre como a questão do gênero se coloca em certo 

campo de formação inicial de professores, a partir das perspectivas de um grupo delimitado 

de docentes do ensino superior público, que são, por sua vez, também pesquisadores e 

formadores de opinião sobre o tema.  
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CAPÍTULO 2 – A IMPORTÂNCIA DAS QUESTÕES DE GÊNERO NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL 
 

Até três décadas atrás, o gênero não era visto como prioridade pelos sistemas 

educacionais e, portanto, só veio a tomar vigor como problema de pesquisa na educação ao 

final da década de 1990. Fúlvia Rosemberg (2001a), em um balanço daquele período sobre a 

educação formal, mulher e gênero, avaliou que a produção científica pouco havia 

contribuído até aquele momento para a compreensão dos dilemas da educação brasileira, e 

mesmo a produção feminista subaproveitara as pesquisas em educação. Noutra perspectiva, 

mas também avaliativa dessa relação entre o campo da educação e os estudos de gênero, 

Guacira Lopes Louro (1994) aponta as divergências entre as educadoras feministas quanto às 

interpretações e filiações teóricas relacionadas aos papéis, às relações e identidades de 

gênero. Segundo a autora, pouco a pouco o conceito de gênero foi sendo integrado às 

pesquisas educacionais, incorporando as relações de poder e a historicidade dos sujeitos. 

No campo de estudos de gênero na educação, Carvalho (2001), Vianna e Unbehaum 

(2005), Stromquist (2007) e Rosemberg (2001c) apontam para a tensão entre uma 

perspectiva de gênero como igualdade e outra perspectiva de gênero como diferença. 

Stromquist é quem pondera:  

O gênero aparece com frequência, de modo superficial, no contexto 
da igualdade de oportunidades, retornos compostos de slogans 
vazios, visto que não são acompanhados por medidas específicas. Ou, 
então, por meio de respostas que tentam redefinir o gênero, de 
modo que seja aplicado somente a mulheres pertencentes a grupos 
vulneráveis como meninas indígenas e do meio rural, longe de 
considerar o gênero como um fenômeno de diferenciação social e de 
hierarquia arbitrária que permeia a sociedade. (STROMQUIST, 2007, 
p. 18) 

 

A educação formal é reconhecida como um espaço dinâmico, de acesso a 

conhecimentos – mesmo controlados, previamente definidos – que permitem ampliar a 

visão de mundo, desabrochar novas ideias e, portanto, ser também um espaço potencial de 

transformação social. Por outro lado, muitos descrevem a escola igualmente reprodutora de 

normas e valores tradicionais, mantenedora e veiculadora de estereótipos e de relações 

hierárquicas. Tanto o campo da educação quanto os estudos de gênero debatem sobre o 

caráter conservador bem como sobre seu potencial de transformação, de resistência. Essa 

ambivalência torna a educação ferramenta de disputa, de controle e de rebeldia, um espaço 
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estratégico para os Estados e para a sociedade, e por essa conjugação de forças as mudanças 

nem sempre ocorrem no ritmo necessário (STROMQUIST, 2007). Jill Blackmore (2004) 

argumenta que, na maioria das vezes, a educação é talhada 

 

[...] para se tornar o braço direito da política econômica nacional, 
definida como sendo problema (por não proporcionar uma força de 
trabalho flexível e polivalente) e a solução (por atualizar capacidades 
e criar uma fonte de renda nacional de exportação)” (BLACKMORE, 
2004, p. 91) 

 

Ou seja, a educação produz e reproduz conceitos, habilidades e competências 

socialmente construídos e validados, em um espaço marcado por relações de poder e por 

hierarquias sociais, culturais e econômicas. Alguns estudos que versam sobre a globalização 

apontam para a relação mais próxima da política educacional com as necessidades 

econômicas e os ganhos de produtividade; e talvez, por isso mesmo, um controle mais firme 

do Estado com a exclusão de certos segmentos da sociedade como os próprios profissionais 

da educação (BURBULES, 2004). Nas últimas décadas como reflexo de políticas neoliberais, 

as escolas foram tratadas, como bem pontua Young (2007),  

 
[...] como um tipo de agência de entregas, que deve se concentrar 
em resultados e prestar pouca atenção ao processo ou conteúdo do 
que é entregue. Como resultado, os propósitos da escolaridade são 
definidos em termos cada vez mais instrumentais, como meio para 
outros fins”. (YOUNG, 2007, p. 1291) 

 
 
Do ponto de vista formal, entretanto, como reitera Madsen (2008), a educação é 

também dever do Estado para com a formação de seus cidadãos e cidadãs e uma declaração 

de princípios e de valores orientadores da sociedade desejada, elaborada e pensada por um 

determinado grupo social para outros, visando ao fortalecimento (ou controle) de uma 

nação.  

Não à toa todas as Conferências Mundiais das Nações Unidas da década de 1990 e 

anos posteriores apontam a educação como mecanismo central para o enfrentamento das 

desigualdades e para o desenvolvimento econômico. No que diz respeito à desigualdade de 

gênero na educação, estudos como o de Rosemberg (2002, 2001 a. b e c, 1990), Carvalho 

(2001), Stromquist (2007), Vianna e Unbehaum (2006) e Madsen (2008) mostram que os 
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governos tendem a associar gênero a sexo e, ao fazer isso, supõe erroneamente que não há 

desigualdade a ser equacionada se não há disparidade no acesso à educação. Rosemberg 

(2001b), em artigo crítico às reformas educacionais da década de 1990 e à influência da 

agenda internacional pautada por um modelo de políticas sociais, cujo foco seria o ganho de 

qualidade com a redução de custos dos recursos públicos, chama atenção para o 

descompasso entre a produção acadêmica de conhecimentos sobre gênero e educação e a 

agenda feminista, particularmente a internacional, presente nas Conferências e as 

organizações multilaterais, governos e políticas públicas para fazer frente às determinações 

de organismos internacionais. Sua preocupação advinha particularmente do reducionismo 

nos documentos internacionais das questões de gênero, ao acesso e permanência de 

meninas pobres na escola, e, por sua vez, sua influência no cenário brasileiro, levando-nos a 

desconsiderar outros aspectos, como a questão racial e outros indicadores estatísticos, que, 

se desagregados por sexo, por cor, idade, e se bem analisados do ponto de vista de gênero, 

permitiriam cruzamentos de informações e formulações de questões mais complexas sobre 

as desigualdades que perpassam a educação brasileira, como, por exemplo, um olhar sobre 

o percurso dos e das jovens na escolha de um curso de graduação e consequente trajetória 

profissional. A autora defende, não somente nesse artigo, mas em outros posteriores, a 

produção de dados ricos que considerem o impacto de categorias sociais como raça, idade, 

etnia, entre outros, para superar o que denomina de “paradigmas populares”, de senso 

comum e assim dar conta de identificar a complexidade social em vez de reificar a pobreza e 

a divisão sexual do trabalho (ROSEMBERG, 2001b). 

Para além dessas questões, é importante sempre relembrar que a questão de gênero 

“não se limita somente ao que afeta as meninas e as mulheres, sendo um conceito relacional 

e, quando associado a outras categorias sociais, como raça e etnia, classe, orientação sexual, 

a desigualdade de gênero atinge também aos meninos” (CARVALHO, 2001). Essa autora tem 

insistido em seus estudos com a precariedade de análises sobre o desempenho escolar entre 

meninos e meninas no ensino fundamental e médio. Chama atenção particularmente para 

os dados de evasão e de repetência ou de defasagem série-idade que afetam mais os 

meninos do que as meninas. A abordagem dessa pesquisadora não se refere às aptidões de 

aprendizagem, mas aos critérios usados pelas professoras de avaliação escolar, que 

conduzem um maior número de meninos do que meninas para atividades de recuperação. 
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Mais recentemente, Madsen (2008) recorda o fato de que a educação foi um tema central 

para a agenda feminista no final do século 19, como estratégia de emancipação e de acesso 

ao mercado de trabalho. No entanto, com a conquista de direitos fundamentais e sendo a 

educação um deles, deixa de ser um ponto crucial tanto de luta quanto de pesquisa. Como 

os dados censitários disponíveis vinham destacando o sucesso das meninas e das mulheres 

no acesso à escola e, destas últimas, no acesso ao mercado de trabalho, enfraquecia-se o 

argumento da desigualdade de gênero na educação. Outra abordagem dos estudos de 

gênero tem destacado os processos de exclusão ou de discriminação de jovens que não se 

enquadram em modelos tradicionais de gênero. Apontam para a cristalização de 

estereótipos e a dificuldade em lidar com outras possibilidades de expressão de 

masculinidades e feminilidades. Esses estudos estão particularmente relacionados à 

diversidade sexual, à educação em sexualidade, ao enfrentamento da discriminação e da 

homofobia23. Essas pesquisas são importantes por chamar atenção para os processos de 

exclusão e de discriminação e para a identificação da diversidade de sujeitos de direitos não 

contemplados pelo sujeito universal que tende a reger a formulação das políticas públicas. 

Tal perspectiva tem tido um significativo impacto nas proposições de políticas educacionais 

específicas em formação docente, sobretudo na formação continuada.  

Com base nesses estudos e no debate público, a pressão social tem levado o poder 

público a responder de alguma maneira a essas questões. A Secadi/MEC, articulada a outros 

ministérios como Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), tem 

desempenhado um papel importante na oferta de programas de formação continuada 

voltados para as questões de igualdade de gênero, de reconhecimento da diversidade 

sexual, de enfrentamento das discriminações (RIZZATO, 2013; VIANNA, 2011). Exemplo da 

articulação entre a Secadi e a SDH é o Programa Brasil sem Homofobia: programa de 

combate à violência e à discriminação contra LGBTT e de promoção da cidadania 

homossexual, que promoveu uma ação significativa para a sensibilização dos profissionais da 

educação para lidarem com a questão, como ilustra Rizzato (2013): 

 
 

                                                           
23 Refiro particularmente aos estudos de Ramires Neto (2006), Silva (2010), Lionço e Diniz (2009), Cavaleiro 

(2010), entre outros. 
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Em uma articulação entre o programa Brasil sem Homofobia e o 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o MEC, por meio do 
SECAD, passa a apoiar e a disponibilizar verbas para a formação 
docente continuada, visando promover o combate à homofobia a 
partir da discussão sobre igualdade de gênero e diversidade sexual. 
A principal proposta dessa articulação é fornecer subsídios para 
transformar as práticas pedagógicas de ensino em recursos 
metodológicos que ajudem a romper com qualquer forma de 
preconceito na comunidade escolar. (RIZZATO, 2013, p. 17, grifo 
meu) 

 

Isso ocorreu em 2005, com o primeiro edital de formação continuada de professores 

na rede pública de ensino. De lá para cá, vários editais foram e estão sendo lançados com 

foco no tema da igualdade de gênero e na diversidade sexual. Os dois primeiros editais – 

Cidadania e Diversidade Sexual (2005) e Igualdade de Gênero e Diversidade Sexual (2006) 

estimularam a participação de instituições públicas e privadas, inclusive ONGs, mas a partir 

de 2007 há um claro movimento de formalização da oferta dessa formação, passando a 

submissão de propostas a ser exclusividade das universidades: 

 
Desde 2007, os editais abertos circunscrevem as universidades como 
únicas participantes possíveis de seleção de projetos de formação. A 
partir disso, centralizam-se as iniciativas de formação docente 
continuada no desenvolvimento do curso de modalidade à distância 
Gênero e Diversidade na Escola (GDE)24, que aborda as temáticas de 
gênero, sexualidade e diversidade étnico-racial, tem caráter 
semipresencial e faz uso de plataforma digital para seu 
desenvolvimento. [...] Em 2009, esse curso sofreu alterações em sua 
estrutura e em seu conteúdo, passando a contar com a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e com sua articulação a diversas universidades 
brasileiras que se interessaram a oferecer a experiência em formação 
continuada aos/às professores/as. (RIZZATO, 2013, p. 18) 

 
 
 

                                                           
24 Programa Gênero e Diversidade na Escola, conhecido como GDE, é uma proposta iniciada como projeto 

piloto em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR) e desenvolvido pelo Centro Latino 
Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ), em parceria com o Ministério da 
Educação e a Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e o British Council. O GDE é 
um curso semipresencial instituído em política pública de formação continuada, atingiu até 2010 mais de 200 
municípios do país. Em 2009 foi criada a Rede de Educação para a Diversidade (REDE), um grupo permanente 
formado por instituições públicas de ensino superior dedicado à formação continuada de profissionais da 
educação na modalidade semipresencial. (CARRARA et al, 2011).  
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No sítio eletrônico da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública (RENAFORM)25, o Catálogo de Cursos de Formação 

Continuada de Profissionais da Educação Fomentados pela Secadi (Renaform), para 2014, 

indica pela Coordenação-Geral de Direitos Humanos (CGDH) a oferta de três editais com o 

tema Gênero e Diversidade na Escola para propostas de formação continuada, nas 

modalidades extensão, aperfeiçoamento e especialização. É importante notar que essas 

propostas de formação articulam as questões de gênero à diversidade, o que significa 

contemplar também das questões raciais e da diversidade sexual. Tomando como exemplo 

os objetivos e a ementa da proposta de especialização, e que se repete com poucas 

alterações na proposta de extensão e de aperfeiçoamento, encontra-se a seguinte 

orientação:  

 

O objetivo principal do curso Gênero e Diversidade na Escola é 
oferecer aos profissionais da rede pública de Educação Básica, 
conhecimentos acerca da promoção, do respeito e da valorização da 
diversidade étnico-racial, de orientação sexual e identidade de 
gênero, colaborando para o enfrentamento da violência sexista, 
étnico-racial e homofóbica no âmbito das escolas. 
O curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE) aborda a promoção da 
equidade de gênero e do reconhecimento da diversidade de 
orientação afetivo-sexual e/ou identidade de gênero. Destaca o 
respeito à diversidade étnico-racial, o enfrentamento ao 
preconceito, à discriminação e à violência relacionada ao racismo, 
ao sexismo e à homofobia. O curso fornece elementos para 
transformar as práticas de ensino, desconstruir preconceitos e 
romper o ciclo de sua reprodução pela/na escola. Por meio deste 
curso, os profissionais adquirem instrumentos para analisar e lidar 
com as atitudes e comportamentos que envolvam as relações de 
gênero e étnico-raciais, além das questões sobre sexualidade no 
cotidiano da escola. Nesta modalidade presencial, o foco principal 
são as questões relacionadas à diversidade sexual.  (Fonte: 
http://cursosdh.wordpress.com/catalogo-secadi-2014, acessado em 
abril de 2014; grifo meu)  

                                                           
25O Documento Orientador – Apêndice 2 do Ofício Circular nº. 07/2014 – DPECHUC/SECADI/MEC, de 22 de 

Janeiro de 2014, diz que “A Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da 
Educação Básica Pública, instituída pela Portaria MEC n. 1.328, de 23 de setembro de 2011, tem por 
finalidade apoiar as ações de formação continuada de profissionais do magistério da educação básica, agindo 
em atendimento às demandas de formação continuada formuladas nos planos estratégicos de que tratam os 
artigos 4º, 5º, e 6º do Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009. É previsto que esta Rede seja formada 
pelas Instituições de Educação Superior (IES), públicas e comunitárias sem fins lucrativos, e pelos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) que apresentarem seus termos de adesão. Pode ser 
compreendida como uma peça chave para o atingimento dos objetivos da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (PARFOR).” (BRASIL, MEC, 2014). 
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Chama atenção o fato de terem sido a diversidade sexual e o enfrentamento da 

homofobia o catalisador inicial a carrear a questão de gênero para o interior da escola e para 

a formação de professores, com os cursos de formação continuada. A violência relacionada 

ao sexismo e à igualdade de gênero são questões caras ao feminismo brasileiro, no entanto, 

a participação do feminismo nos processos que envolveram a reforma educativa no Brasil e 

no Plano Nacional de Educação não pode ser considerada expressiva. Esse é um aspecto já 

explorado por Rosemberg, (2001a, 2001b), Vianna e Unbehaum (2005) e Madsen (2008). Em 

nosso estudo sobre as políticas educacionais e gênero, vimos que a problemática de gênero 

começa a ganhar destaque nas políticas públicas no Brasil com as Conferências Mundiais da 

Mulher (1975, 1985, 1995), cujos conteúdos têm orientado as ações do governo em relação 

às desigualdades de gênero. No entanto, nos processos políticos, alguns temas ganham 

relevância conforme a abertura do cenário político e social, novos problemas obtêm 

destaque à medida que o anterior se institucionaliza. Yannoulas (2012) argumenta, por 

exemplo, que temas como equidade social, superação da pobreza, defesa dos direitos 

humanos, entre outros, marcaram o discurso e as propostas feministas na América Latina 

nos anos 1990. Problemas relativos a emprego e trabalho, saúde e direito das mulheres são 

considerados relativamente incorporados e legitimados. Mas, no caso da educação, a 

interseção com as questões de gênero começou a ganhar maior visibilidade somente em 

meados dos anos de 1990, com a sistematização de reivindicações que visavam à superação, 

no âmbito do Estado e das políticas públicas, de uma série de medidas contra a 

discriminação das mulheres e as desigualdades que as atingem. O que se observa é que essa 

pauta ganhou maior relevância após a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e 

após as Conferências Nacionais envolvendo grupos sociais específicos. Com a criação da 

Secadi, no MEC, instância a quem se atribuem as questões de desigualdade na educação, as 

demandas do feminismo para a educação ocuparam e disputaram atenção e espaço na 

agenda do governo com as demandas do movimento negro, movimento LGBTT e de direitos 

humanos. Essa conjunção de forças, interesses e conflitos contribui para uma interpretação 

sobre ações e programas de formação docente continuada que, como chamei atenção, 

congregam na categoria diversidade as diversas demandas da sociedade, diga-se, 

particularmente dos movimentos sociais e populares.  
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Não intento neste capítulo analisar as tensões advindas das diferentes demandas 

sociais e seus reflexos nas políticas educacionais. Meu intuito foi já sinalizar o contexto em 

que as questões de gênero ganham relevância para a política educacional na 

contemporaneidade brasileira e como tema para a formação docente. O que se vê é um 

lugar recentemente conquistado na formação continuada, com forte associação às questões 

da diversidade sexual. Os programas de formação continuada em Gênero e Diversidade 

foram designados como atividade exclusiva das universidades, que devem submeter 

propostas a um edital. E essas ações, em consequência, estimularam um movimento 

importante de professores e pesquisadores universitários a atuarem na formação de 

professores que atuam na rede pública de ensino do Brasil. Esse é o cenário considerado em 

minha análise sobre a formação docente inicial. Em que medida essa movimentação e esse 

contexto tornam favorável a inserção das questões de gênero nos cursos de licenciatura, o 

de Pedagogia em particular? 

Compreendo que a formação continuada em temáticas específicas tem como 

objetivo atualizar o professor, aprofundar conhecimentos e complementar o que lhe foi 

oferecido como base no curso de habilitação para a docência em face de avanços e 

mudanças no campo das tecnologias, das metodologias de ensino. Estudos sobre formação 

continuada chamam atenção para o risco de atribuir a essa modalidade certo caráter 

compensatório seja pela falta de um saber específico, seja pela dificuldade de os professores 

responderem satisfatoriamente a um melhor desempenho dos alunos (GATTI; BARRETTO, 

2009; RIZZATO, 2013). O formato e os objetivos de uma formação continuada têm 

propósitos distintos daqueles de uma abordagem na formação inicial. São inclusive espaços 

de socialização e de interação muito distintos, cada qual com seu valor. Concordo com 

Rizzato (2013) ao ponderar que: 

 

Estar informado sobre estereótipos de gênero, sobre a diversidade 
sexual e sobre os preconceitos presentes no dia a dia da escola pode 
não ser suficiente para mobilizar educadores/as a intervir e a 
transversalizar essas discussões em sua prática, já que a construção 
da experiência social depende de outros aspectos além da 
informação: a força do discurso; as lógicas de ação disponíveis 
socialmente; as relações estabelecidas com o outro, com as 
instituições e consigo mesmo/a; a vivência em situações específicas, 
entre outros. (RIZZATO, 2013, p. 84) 
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De fato o exercício de uma profissão, com competência e relevância, e a construção 

da própria experiência profissional envolvem diferentes aspectos da vivência humana – 

social, cultural, econômica – e demandam constante aprendizado, aprofundamento e 

atualização. A concepção atual de “formação como um contínuo ao largo da vida 

profissional”, tem sido a base para um processo de formação continuada como 

desenvolvimento profissional e tem justificado a ampliação dessa modalidade de formação. 

No entanto, os estudos sobre os efeitos dessas formações apontam divergências quanto à 

efetividade. Gatti e Barretto (2009), ao analisarem a dimensão psicossocial da formação 

continuada, chamam atenção, por exemplo, para os limites dos programas de formação 

centralizados somente em aspectos cognitivos, alertam para a expectativa da 

contemporaneidade: 
 

[...] de uma prática contextualizada, atenta às especificidades do 
momento, à cultura local, ao alunado diverso em sua trajetória de 
vida e expectativas escolares. Uma prática que depende não apenas 
de competências cognitivas no ato de ensinar, mas também de 
valores e atitudes favoráveis a uma postura profissional aberta, capaz 
de criar e ensaiar alternativas para os desafios que se apresentam. 
(GATTI; BARRETTO, 2009, p. 231) 

 

Há, no entanto, entendimento em relação ao papel da formação continuada como 

uma ação política importante no processo de qualificação dos profissionais da educação. De 

outra parte, na formação inicial de profissionais professores para a educação básica, 

subjazem princípios basilares do que se espera de sua atuação. A qualidade dessa formação 

vem sendo duramente criticada, sem uma concepção clara do perfil docente desejado, 

currículos desconectados da prática profissional e predomínio de conhecimentos 

disciplinares em detrimento dos conhecimentos pedagógicos propriamente ditos (GATTI; 

BARRETTO, 2009). O reconhecimento dessa realidade tem levado, nos anos recentes, várias 

instituições de ensino superior a reformularem seus currículos de pedagogia e de 

licenciaturas.  

A questão, então, que se apresenta para este estudo é avaliar se as questões de 

gênero (e de diversidade) devem ser (ou têm sido) consideradas como um princípio básico 

na formação de um futuro profissional da educação ou bastam como conteúdo 

complementar. Estudos sobre a formação docente expõem currículos de licenciatura que 
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apontam a fragilidade de arranjos disciplinares como também denunciam o peso de novas 

demandas colocadas sobre as estruturas escolares e sobre  os ombros dos docentes. Muitas 

dessas demandas estão justamente relacionadas a aspectos culturais, sociais e de valores, 

nos quais se enquadram as questões de gênero, de raça, de diversidade. Essa avaliação 

precisaria levar à discussão o real e atual papel da escola e da formação docente. Esse 

assunto não está ausente dos debates acadêmicos e políticos voltados para a educação. Ao 

contrário. Não à toa o campo da educação tem vivenciado constantes e persistentes 

reformas e experimentações. Vários são os estudos que historiam a legislação que orientam 

a formação docente no Brasil: Tanuri (2000), Saviani (2009), Gatti e Barretto (2009) e 

Gimenes (2011).  

Recorrerei particularmente a Gatti e Barretto (2009) e Gimenes (2011) para 

apresentar uma síntese com o objetivo de contextualizar meu tema de estudo. Antes, 

contudo, apresentarei alguns dados visando a oferecer um retrato da realidade atual sobre 

os cursos de Pedagogia no Brasil. Em síntese, o que se observa é um significativo 

crescimento de cursos de licenciaturas voltados para a formação de professores das séries 

iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, particularmente oferecidos por 

instituições privadas, bem como uma ampliação da oferta de cursos de licenciatura a 

distância. Gatti e Barretto (2009) apontam que a formação para a docência tem sido 

realizada, sobretudo por universidades, o que sugere maiores oportunidades de vida cultural 

e acadêmica aos estudantes. No entanto, entre as dez maiores universidades do país em 

número de alunos, em 2007, apenas três eram públicas, sendo que entre as públicas é que 

estão concentradas as instituições de excelência.  

 

2.1 –  O contexto dos cursos de Pedagogia no Brasil 

A Sinopse Estatística da Educação Superior feita pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)26, que poderia auxiliar nesta contextualização, 

fez inúmeras mudanças de nomenclatura em suas tabelas nos últimos anos por conta das 
                                                           
26 O Censo da Educação Superior é de âmbito nacional, periodicidade anual e tem por objetivo oferecer 

informações detalhadas sobre a situação atual e as grandes tendências do setor. Seus dados são organizados 
na Sinopse Estatística da Educação Superior que corresponde a um conjunto de tabelas que apresentam 
dados agregados referentes a instituições, recursos humanos, cursos de graduação presenciais, processos 
seletivos, matrícula, concluintes, cursos de graduação a distancia, cursos sequenciais presenciais e a 
distância, instituições federais.  
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alterações propostas para a delimitação dos cursos que compõem a formação de docentes 

para a educação básica e, consequentemente, o número de cursos envolvidos nessa 

formação. Por mais interessante que seja verificar as mudanças que ocorreram, a 

comparação entre os diferentes anos é particularmente difícil devido às alterações de 

nomenclatura, à delimitação dos cursos, bem como em virtude das variações na forma de 

inclusão dos dados no censo etc. Esse movimento poderia ocasionar a comparação de dados 

incompatíveis. Além disso, é necessário se considerar que, nos últimos anos, devido às 

políticas de fomento da educação superior, ocorreu uma maciça oferta de cursos à distância, 

além do aumento considerável de matrículas auferido a essa modalidade.  

Dessa forma, optei por apresentar somente alguns dados do Censo da Educação 

Superior de 2012, nas duas modalidades, presencial e a distância, segundo a categoria 

administrativa27 das Instituições de Educação Superior (IES)28, com o objetivo de situar o 

contexto do qual esta pesquisa trata. E, mais do que isso, para dar visibilidade ao universo 

no qual os grupos de pesquisa atuam e mostrar que aqueles que estudam as questões de 

gênero na educação estão primordialmente nas instituições públicas. Estas, por sua vez, 

representam uma pequena parcela das instituições que formam professores para a 

educação básica. 

De acordo com os dados arrolados pelo o Inep, em 2012, o país contava com 2.416 

instituições de educação superior que ofereciam cursos presenciais e a distância. Do total de 

IES, 53% (1.279) oferecem algum curso ligado à educação. Para o recorte desta pesquisa 

optei por trabalhar com os dados de instituições e cursos que estão diretamente ligados à 

pedagogia e à formação de professores de matérias específicas29.  

Nesse universo (Tabela 5) observa-se o número total de 1.759 instituições 

acadêmicas voltadas para a formação inicial de professores, das quais 342 são públicas e 

1.417 privadas, ou seja, o número de instituições privadas é quase quatro vezes maior que a 

quantidade de instituições públicas. Já o número total de cursos ofertados na área de 

                                                           
27 As instituições podem ser classificadas como pública (federal, estadual e municipal) ou privada. Essa mesma 

classificação foi utilizada na caracterização dos grupos de pesquisa pesquisados no presente estudo.  
28 Neste estudo optei por trabalhar com dados mais gerais relacionados à formação de professores, mas vale 

salientar que o Censo reúne informações que podem aprofundar a análise e as correlações sobre a formação 
de professores, tais como os dados sobre ingressantes e concluintes, além de informações sobre docentes, 
nas diferentes formas de organização acadêmica. 

29 Foram, portanto, excluídos os dados referentes à Formação de professor da educação básica, por não serem 
representativos, e Formação de professor de disciplinas profissionais.   
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educação é 6.828 cursos, sendo que 3.764 advêm de instituições públicas e 3.064, de 

instituições privadas. Ao observar especificamente os dados referentes aos cursos de 

Pedagogia percebe-se que, em 2012, o número de instituições privadas que oferecem o 

curso de Pedagogia é cinco vezes maior do que a oferta encontrada nas instituições públicas. 

O mesmo acontece no número dos cursos de pedagogia, nas unidades privadas (1.119) 

supera ao número das públicas (715). Ou seja, a concentração da formação de professores 

para o ensino fundamental e educação infantil no Brasil está no setor privado. 

 
Tabela 5 – Número de instituições e cursos de graduação presenciais e a distância 

por categoria administrativa das IES 

 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 
Programas e/ou Cursos 

 Número de Instituições que 
oferecem o Curso  Número de Cursos  

 Total Pública  Privada   Total  Pública  Privada  
Pedagogia 1.007 157 850 1.834 715 1.119 
Formação de professor de matérias 
específicas 752 185 567 4.994 3.049 1.945 

Total formação para EI e 1º - 9º Ano  1.759 342 1.417 6.828 3.764 3.064 

Fonte: MEC/Inep/DAES adaptado pela autora 

 

No que se refere especificamente à modalidade presencial (Tabela 6), o número total 

de cursos de formação inicial de professores foi de 6.349 cursos. Sendo que, 

especificamente, para o curso de Pedagogia há 1.724 registros e, destes, 62% (1.066) estão 

concentrados em instituições privadas. Das instituições públicas, as estaduais oferecem o 

maior número de cursos (368), respondendo por 21% do total dos ofertados nessa 

modalidade, seguido por 207 cursos federais e por 82 cursos municipais, os quais 

correspondem a 12% e 5% na devida ordem, do total da oferta de cursos presenciais de 

Pedagogia.  

Com relação à formação de professores de matérias específicas, do total de 4.625 

cursos ofertados, 39% (1.814) foram feitos por instituições privadas, 29% (1.347) por 

instituições federais, seguidas pelas unidades estaduais, 27% (1.257), e municipais, 5% (207). 

Nesse sentido, a formação em matérias específicas, é domínio do setor público.  
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Tabela 6 – Número de cursos de graduação na modalidade presencial, por 

organização acadêmica e categoria administrativa das IES. 

 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 
Programas e/ou Cursos. 

Número de Cursos de Graduação Presenciais 

Total 
Pública 

Privada 
Federal Estadual Municipal 

Pedagogia 1.724 208 368 82 1.066 

Formação de professor de matérias 
específicas 4.625 1.347 1.257 207 1.814 

Total 6.349 1.555 1.625 289 2.880 
Fonte: MEC/Inep/DAES adaptado pela autora 

 

Em relação ao número de vagas ofertadas e de inscritos nos cursos de formação de 

professores, nos cursos presenciais o número de inscritos é maior que o ofertado pelas 

Instituições de Ensino Superior do país. Somente no caso do curso de Pedagogia o número 

de candidatos inscritos é o dobro do número de vagas oferecidas; contudo, quando se 

observam os dados da formação de professores de matérias específicas, a demanda é três 

vezes maior que o número de vagas ofertadas pelas instituições.  

 

Tabela 7 – número de vagas oferecidas, candidatos inscritos e ingressos por vestibular e 

outros processos seletivos nos cursos de graduação presenciais. 

 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas 
e/ou Cursos 

Vestibular e Outros Processos Seletivos 
Total Geral 

Vagas Oferecidas Candidatos Inscritos Ingressos 

Pedagogia 192.717 400.391 92.968 

Formação de professor de matérias específicas 277.354 1.007.246 128.804 

Total  470.071 1.407.637 221.772 
   Fonte: MEC/Inep/DAES adaptado pela autora 

 

Com relação às matrículas nos cursos de graduação presenciais, há maior número de 

matriculados nas instituições públicas, com 56%, seguido de 44% nas unidades particulares. 

No que se refere à formação de professores de matérias específicas, 72% das matrículas 

estão alocadas em instituições públicas de ensino. Contudo, quando se observam 
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especificamente as matrículas no curso de Pedagogia, fica evidente a preponderância delas 

na rede privada, com 66% das matrículas realizadas nesse curso.  
 

Tabela 8 – Número de matrículas em cursos de graduação na modalidade presencial, por 

categoria administrativa das IES 

 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 
Programas e/ou Cursos 

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais 

Total 

Total 
Pública 

Privada 
Federal Estadual Municipal 

Pedagogia 307.296 41.314 55.150 7.859 202.973 

Formação de professor de matérias 
específicas 442.529 167.433 137.136 14.488 123.472 

Total 749.825 208.747 192.286 22.347 326.445 
Fonte: MEC/Inep/DAES adaptado pela autora 

 

Na modalidade a distância, são ofertados 479 cursos relacionados a formação de 

professores. Em 2012, a rede privada foi responsável pela metade (48%) da oferta dos 110 

cursos a distância de Pedagogia, promovendo 53 cursos nessa modalidade. Da rede pública, 

a federal proporcionou o maior quinhão (30,9%), com 34 cursos ofertados. Já a rede 

estadual ficou com 18,2% da oferta e a municipal com 2,7%; a primeira apresentando 20 

cursos e a segunda, apenas três cursos a distância de Pedagogia.  

 
Tabela 9 – Número de cursos de graduação na modalidade à distância por  

categoria administrativa das IES 

 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e 
Programas e/ou Cursos 

Cursos de Graduação a Distância 
Total 

Total 
Pública 

Privada 
Federal Estadual Municipal 

Pedagogia 110 34 20 3 53 
Formação de professor de matérias 
específicas 369 161 68 9 131 

Total 479 195 88 12 184 
Fonte: MEC/Inep/DAES adaptado pela autora 
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Diferentemente da dinâmica encontrada no processo seletivo dos cursos presenciais, 

na modalidade a distância o número de inscritos é mais similar aos números de vagas 

oferecidas pelas instituições.  
 

Tabela 10 – Número de inscritos na graduação na modalidade à distância  

 

Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas 
e/ou Cursos 

Vestibular e Outros Processos Seletivos 
Total 

Vagas Oferecidas Candidatos 
Inscritos Ingressos 

Pedagogia 152.268 181.422 108.314 

Formação de professor de matérias específicas 219.023 127.613 51.277 

Total 371.291 309.035 159.591 
     Fonte: MEC/Inep/DAES adaptado pela autora 

 

Esse contexto atual sinaliza o universo no qual meu estudo se insere. Como 

mencionado no capítulo anterior, os sujeitos da pesquisa são docentes-pesquisadores que 

atuam em cursos de licenciatura, predominantemente na Pedagogia, em instituições 

públicas. Ou seja, meu estudo está circunscrito a espectro muito particular e restrito do 

conjunto de instituições formadoras de professores para a educação básica. Não considero, 

entretanto, que essa delimitação impeça aferir elementos importantes para iluminar a 

problemática da formação docente inicial em relação a temas como as questões de gênero. 

Ao contrário, pelo fato de os docentes-pesquisadores estarem justamente inseridos em 

universidades públicas, os resultados de suas pesquisas tendem a fomentar debates e 

subsidiar a formulação de políticas públicas. 

No tópico a seguir, ao tratar um pouco mais da questão da formação docente, serão 

apontados alguns aspectos que se destacaram nas leituras realizadas sobre o tema. 

 

2.2 – Formação Docente: expectativas e desafios 

 

A literatura acadêmica sobre a educação brasileira invariavelmente sinaliza duras 

críticas ao que vem sendo oferecido a crianças, jovens e adultos. O termo “crise” é um 

constante adjetivo, “crise que é o DNA da educação” – na dura definição de Cury (2010) –, e, 

quando não está associada à globalização e à política neoliberal, refere-se à baixa qualidade 
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oferecida, ao desempenho de alunas e alunos, à ainda existente taxa analfabetismo, à 

violência nas escolas, à evasão, à revolução tecnológica e ao descompasso da educação atual 

em acompanhá-la. Algumas análises apontam para o despreparo das professoras e dos 

professores para lidar com esse contexto. Outros chamam atenção para a desvalorização da 

profissão docente, a falta de estrutura, recursos públicos mal empregados. Causas 

explicativas não faltam.  

De outro lado, os mesmos estudos, como já vimos, reconhecem o esforço 

governamental com reformas, marco legal, com programas e políticas. Fato é que a 

expansão da escolarização no Brasil é recente e atendeu a demandas populares, mas 

também às necessidades da expansão industrial e do capital. A educação em muitos 

momentos surge como redentora de todos os males. Os investimentos públicos no ensino 

fundamental começaram a crescer, o que aumentou a demanda por professores, por 

escolas, por infraestrutura. Um dos pontos de destaque nas análises de contexto da 

educação brasileira é, sem dúvida, o que se refere ao corpo docente. O estudo de Gatti e 

Barretto (2009) sobre os impasses e desafios da formação de professores nos oferece um 

importante panorama dessa questão.  

É no contexto de “crise” da educação brasileira que se insere a minha pesquisa. É 

importante ressaltar que a questão da docência não está em minha pesquisa como um 

elemento redentor de uma educação de qualidade e justa, tampouco como algoz da crise. 

Está como um elemento crucial, central da educação formal. Sem professoras e professores 

não existe o ato de ensinar, não existe o “educar”, fundamental para o processo “civilizador” 

e emancipador. As injunções colocadas pelo contexto social, político e econômico, pelas 

rápidas transformações tecnológicas, colocam, sem dúvida, imensos desafios para a 

profissionalização daquelas e daqueles que assumem a tarefa de socializar e produzir 

conhecimento. O aspecto a ser abordado nesta pesquisa não se refere especificamente ao 

domínio de conteúdos disciplinares, mas à perspectiva de uma prática docente que leve em 

consideração, como fundamento da educação, um projeto de sociedade, na qual todas e 

todos tenham oportunidades de aprendizado, de reconhecimento e de acolhimento. Como 

diz Charlot e Silva (2010), sobre a figura simbólica do professor são projetadas muitas 

contradições econômicas, sociais e culturais. Tensões são próprias do ato de educar e 

ensinar, no entanto o modo de geri-las depende de aspectos estruturais de certa época, e 
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das condições sociais do ensino, incluindo aí a formação; ou seja, o professor é tão somente 

um dos sujeitos de uma rede de relações que envolvem o sistema educacional.  

Muitos são os fatores que interagem na composição de desafios à formação docente. 

Gatti e Barretto (2009) apontam a expansão da oferta da educação básica e os esforços de 

inclusão social, com o acolhimento a segmentos sociais pouco representados no 

atendimento escolar oferecido no país, bem como as urgências colocadas pelas 

transformações sociais pressionando por concepções e práticas educativas que contribuam 

significativamente para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e moderna. 

E, como as próprias autoras apontam, é preciso considerar o que isso representa em um país 

de grandes heterogeneidades regionais e locais, e uma legislação que condiciona o exercício 

do magistério à formação em nível superior, cuja qualidade também tem sido criticada. 

Se os professores não podem ser tomados como atores únicos desses processos, há 

acordo quanto à relevância da formação de professores, como dizem Gatti e Barretto (2009), 

quer 

[...] na perspectiva daqueles que se nutrem dos ideais de educação 
para a construção de uma sociedade justa na distribuição de seus 
bens e nos valores de solidariedade e de coesão social, quer na 
perspectiva dos que se preocupam com a eficiência interna dos 
processos educativos e com a eficácia na preparação do aluno para 
participar das transformações em curso no mundo contemporâneo. 
(GATTI; BARRETTO, 2009, p. 12) 

 

Essas autoras, baseadas nos estudos de Tardif e Lessard (2005), chamam nossa 

atenção para o fato de os professores representarem no mundo todo um dos mais 

significativos grupos ocupacionais, não só pela representatividade estatística em um nicho 

ocupacional, mas pelo papel político e social. A educação formal é um dos mais importantes 

espaços de socialização e de formação de recursos humanos de uma sociedade. Além disso, 

a maioria dos profissionais que atuam nesse nicho ocupacional são mulheres e representam 

quase a totalidade de docentes na educação infantil e entre as que lecionam para a 1ª. a 4ª. 

série do ensino fundamental. Ainda que a maioria dos professores possua formação 

adequada do ponto de vista do grau de escolaridade exigido para os níveis de ensino em que 

trabalha, sobretudo se for levado em conta que até 1996 o curso mínimo requerido por lei 

para a docência na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental 

era o magistério de nível médio, a meta exigida pela LDB de formação de nível superior para 
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o exercício da docência vem sendo atingida tanto por meio de políticas de formação 

específica para professores em serviço, como pela exigência de nível superior para admissão 

de novos professores. A maioria das docentes tem curso superior, mas é ainda pouco 

significativo o número delas com pós-graduação. Vários fatores explicam o prosseguimento 

na formação profissional, um deles é a própria jornada de trabalho, que tende a ser exercida 

em torno de 30 horas semanais. Gatti e Barretto (2009) lembram que o número de horas 

efetivamente trabalhadas costuma ultrapassar o número de horas-aula informadas, pois há 

um diferencial entre o tempo de ensino e o tempo de trabalho, que conta também com o 

tempo utilizado na preparação das aulas, nas correções de provas, estudos etc.  

A exigência e o investimento na formação de professores para atuarem na educação 

básica é relativamente recente. Nos inícios do século XX aparecia a preocupação com a 

formação de professores em cursos regulares e específicos para atuar no secundário, 

(correspondente aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio), com a 

criação de universidades. A necessidade de maior escolarização visa não somente a garantir 

a identidade de uma nação, mas a preparar seus cidadãos para o mercado de trabalho. A 

ascensão da escolarização coincide no Brasil com o início da progressão da industrialização 

no país, nas primeiras décadas do século XX. Gatti e Barretto (2009) explicam que, para 

atender a expansão do ensino, foi acrescida à formação de bacharéis, em 1930, um ano com 

disciplinas da área de educação para a obtenção de licenciatura dirigida à formação de 

docentes para o ensino secundário (denominada 3 + 1). Aplicado também ao curso de 

Pedagogia, regulamentado em 1939, formava bacharéis especialistas em educação para 

atuarem nas Escolas Normais, podendo lecionar algumas disciplinas no ensino secundário. 

Nas Escolas Normais formavam as professoras polivalentes para atuarem nos primeiros anos 

de escolarização. Essa modalidade de formação de docentes perdurou até o início dos anos 

setenta, sendo introduzida a Habilitação Magistério, entre outras habilitações do então 2º 

grau, a formação do professor de 1ª a 4ª séries, pela Lei n. 5692, de 1971. A principal crítica 

a esse novo modelo de formação centra-se na dispersão do currículo e na formação 

específica muito reduzida (GATTI; BARRETTO, 2009; GIMENES, 2011). 

Segundo esses autores, os fundamentos legais que norteiam a estrutura curricular 

dos cursos de formação de professores no Brasil encontram-se nas Leis n. 4.024/61, n. 

5.540/68, n. 5.692/71 e n. 7.044/82, e normatizações decorrentes, em nível federal e 
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estadual. Uma das principais reformas educacionais ocorreu em 1971, pela Lei n. 5.692/71, 

que determina a extinção das Escolas Normais e institui a Habilitação do ensino de segundo 

grau, denominada Magistério. Um dos aspectos negativos dessa mudança decorre do ajuste 

ao currículo geral do ensino de segundo grau e, em consequência, prejuízo de algumas 

especificidades importantes na formação para a docência, ainda que se tratasse de uma 

Habilitação para o exercício do Magistério. (GATTI; BARRETTO, 2009). 

A lei teve também o objetivo de possibilitar meio para suprir a falta de professores, já 

prevista em razão da expansão do ensino obrigatório para oito anos e ampliação da oferta 

de classes para o segundo ciclo do ensino fundamental. Nessa direção, em 1982, a lei n. 

7.044/82 alterou o artigo 30 da Lei n. 5.692/71, instaurando os chamados cursos de 

licenciatura curta, em nível superior, com menos horas-aula do que as licenciaturas plenas, 

para formar docentes que poderiam atuar da 5ª até a 8ª série, mas também de 1ª a 4ª série. 

Esses cursos poderiam formar professores com integração de áreas, o que foi uma inovação, 

na avaliação de Gatti e Barretto (2009). Essa modalidade de formação docente durou pouco 

mais de uma década, em razão de pressões de acadêmicos e entidades corporativas, 

levando o Conselho Federal de Educação (CFE) a definir orientações para substituir as 

habilitações de curta duração para plena. Em 1986, o CFE aprova o Parecer n. 161, 

facultando aos cursos de Pedagogia oferecer também formação para a docência de 1ª a 4ª 

séries, normatizando uma situação que vinha ocorrendo experimentalmente em algumas 

instituições. É importante mencionar que, anteriormente a essa regulamentação, formados 

em Pedagogia já reivindicavam, por meio de recursos, o direito a lecionar em escolas de 

primeiro grau, entendendo que, se estavam habilitados para lecionar para habilitação em 

magistério – nível de segundo grau –, apresentavam também condições para lecionar para 

crianças.  

Situações como essa ilustram a complexidade e tensões que permeiam a formação 

docente para o ensino fundamental no Brasil. Ainda que o CFE tivesse estipulado um 

currículo mínimo a ser cumprido, definindo inclusive disciplinas obrigatórias, a estrutura 

curricular dos cursos de licenciatura privilegiava a formação em área específica, com uma 

complementação pedagógica ao final do curso. Essa composição reflete-se até a atualidade 

na formação de docentes e mantém a agenda de discussão acadêmica e da política 

educacional aquecida. 
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A década de 1990 registra uma das mais significativas reformas educacionais, com a 

edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em dezembro de1996, que afirma os 

valores e princípios indicados na Constituição de 1988. É importante ressaltar que a 

Constituição de 1988, marco histórico ao instituir a democracia no Brasil, de acordo com 

princípios de direitos humanos, define a educação como direito social (art. 6) e estabelece 

valores e princípios pelos quais a educação brasileira deveria guiar-se (art. 206). Em seu 

artigo 208 institui a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e os 

deveres do Estado com a educação. 

A LDB/96, além de detalhar direitos de diferentes grupos sociais – população rural, 

indígena e pessoas com deficiências –, propõe alterações para as instituições formadoras e 

os cursos de formação de professores. A efetivação da lei foi propriamente sentida da 

década de 2000, passando nesse período por algumas importantes alterações. No que se 

refere à estrutura curricular dos cursos de formação de professores, passa a ser exigido o 

nível superior para atuação na educação básica.  Foram estipulados dez anos para que os 

sistemas de ensino se adequassem a essa regra. Não à toa, a década de 2000 é marcada por 

políticas de formação específica para professores em serviço, visto que muitos atuavam sem 

ao menos ter concluído o segundo grau, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Incentivos específicos foram lançados para favorecer que os estados e municípios 

pudessem garantir a formação superior dos professores ativos.  

Em 2002 são lançadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores, e, nos anos subsequentes, as diretrizes curriculares para cada curso de 

licenciatura passam a ser aprovadas pelo CNE. No entanto, a LDB/96, em seus artigos 62 e 

63, garantia às universidades a possibilidade de organizar a formação de professores 

conforme seus próprios projetos institucionais, desde que os cursos oferecessem 

licenciatura plena, podendo, ou não, incorporar a figura dos Institutos Superiores de 

Educação (ISEs) e da Escola Normal Superior (ENS)30. 

                                                           
30  Gatti e Barretto informam que, após a edição da LDB/96, entre 1997 e 2006 instaurou-se a disputa entre 

grupos favoráveis aos ISEs e ENS e os defensores da formação de professores para os anos iniciais do ensino 
fundamental e educação infantil nos cursos de Pedagogia. A resolução nº 1, de 15/5/06, aprovada em 2006, 
define as diretrizes curriculares nacionais para cursos de graduação em Pedagogia, licenciatura, atribuindo a 
esses a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, bem como 
para o ensino médio na modalidade Normal e para a educação de jovens e adultos, além da formação de 
gestores (2009, p. 48). 
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Gatti e Barretto (2009) destacam na LDB/96 a preocupação com a articulação das 

diferentes modalidades formativas de professores, bem como a sugestão de diferentes 

formas institucionais evidentes no artigo 2º, art. 3º, 4º e 5º artigo. É clara, ainda, a 

preocupação tanto com a formação de professores para a educação básica como com a 

formação de formadores. Entretanto, a criação de escolas normais superiores e a 

proliferação de licenciaturas independentes, desarticuladas em relação às Diretrizes 

Nacionais para a Formação de Professores, resultaram em fragmentação interna em termos 

de currículo e indefinição quanto ao perfil formador do profissional professor desejado. Na 

avaliação de Gatti e Barretto (2009), a 

[...] estrutura integrada exigida aos ISEs, as condições definidas para 
a contratação de docentes especificamente para eles também podem 
ter concorrido, no âmbito das instituições privadas, em virtude de 
seu custo maior, para que a idéia de um centro específico formador 
de docentes, fosse um instituto ou uma faculdade, não vingasse. (p. 
46) 

E, para as instituições universitárias públicas, a cultura formativa já então cristalizada, 

na opinião dessas autoras, implicaria alterações estratégicas de currículo e/ou de estrutura 

organizacional, dificultando mudanças efetivas. 

Com a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores para a Educação Básica, em 2002, há claramente tentativa em traçar um perfil 

docente, centrado no desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais dos 

professores. As aprendizagens deveriam ser orientadas pelo princípio da ação-reflexão-ação 

e, como estratégia didática, a resolução de situações-problema. 

As autoras destacam das Diretrizes o 3º parágrafo do artigo 6º e opto por reproduzi-

lo, visto que apresenta fundamentos importantes para a discussão das questões de gênero 

na formação docente. O parágrafo 3º estabelece que 
  

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 
competências deverá, além da formação específica relacionada às 
diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate 
contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, 
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a 
própria docência, contemplando: I- cultura geral e profissional; II. 
conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí 
incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 
educacionais especiais e das comunidades indígenas; III. 
Conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica 
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da educação; IV. Conteúdos das áreas de conhecimento que serão 
objeto de ensino; V. conhecimento pedagógico; VI. Conhecimento 
advindo da experiência. (BRASIL, MEC/CNE, 2002, apud GATTI; 
BARRETTO, 2009. Grifo nosso) 

 

Ao indicar a importância de a formação docente considerar conhecimentos inseridos 

no debate contemporâneo, envolvendo questões sociais, culturais e econômicas, esse 

trecho do documento alude à necessidade de qualificar tais questões. Se considerarmos, na 

atualidade, a persistência de desigualdades nos indicadores de acesso e de desempenho, os 

indicadores de evasão e de violência considerando a variável sexo e a categoria gênero, 

associada a marcadores como orientação sexual, raça, etnia e renda, logo se vê a pertinência 

da inserção dos estudos de gênero no currículo de formação inicial de professores.  

Estudos posteriores, inclusive dessas mesmas autoras (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 

2011), especificamente sobre as licenciaturas, incluindo Pedagogia, mostram que as 

perspectivas fundamentais dessas Diretrizes não se expressam necessariamente nos 

currículos, ainda que mencionadas nos projetos pedagógicos das instituições formadoras.  

O curso de licenciatura em Pedagogia é regulado pela Resolução CNE/CP n. 1/2006 e 

apresenta alto grau de complexidade curricular exigida, sobretudo se considerados o tempo 

de duração do curso e sua carga horária. O artigo 4º diz que o curso de Pedagogia  

 

[...] destina-se à formação de professores para exercer funções de 
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
de Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
(BRASIL 2006), 

 

além de prever também atividades de participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino, incluindo planejamento, execução e avaliação de atividades escolares 

e não escolares, bem como produção e difusão de conhecimento científico-tecnológico.  

A dimensão dessa formação, ampla e ao mesmo tempo prevendo conhecimentos e 

práticas específicas – como a educação infantil, por exemplo –, e as necessidades de 

conhecimentos envolvendo várias áreas ajudam a compreender as críticas e as tensões que 

ainda na atualidade permeiam a formação docente. Franco, Libâneo e Pimenta (2007), por 

exemplo, apontam o dilema entre o sentido amplo da pedagogia como teoria da educação e 

da formação e o sentido estrito como norma e orientação para o ensino. Defendem que a 
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pedagogia deveria ser teoria e prática da educação, uma reflexão sistemática e responsável 

sobre as práticas e que só pode ocorrer a partir da compreensão dos pressupostos teóricos 

que as organizam e das condições dadas historicamente. Essa perspectiva destoa da 

Resolução, na avaliação desses autores, na medida em que desarticula as dimensões 

epistemológica, disciplinar e prática da Pedagogia31. Aguiar et al. (2006) também apontam 

para uma formação teórica, alicerçada no estudo das práticas educativas escolares e não 

escolares e no desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo, fundamentado na 

contribuição de diferentes ciências e campos de saberes. Mas, diferente dos autores 

anteriormente citados, entendem que as diretrizes compreendem a gestão educacional 

numa perspectiva democrática, que integra as diversas atuações e funções do trabalho 

pedagógico e de processos escolares e não escolares. Uns mais otimistas outros menos, o 

que se observa é que as polêmicas se mantêm ainda hoje no cenário da formação docente, 

no qual o caráter e a identidade das licenciaturas e, em particular, da Pedagogia parecem 

não claramente definidas.  

De acordo com Gimenes (2011), é importante atentar para a recente publicação, em 

18 de junho de 2010, de um novo instrumento de avaliação exclusivo para reconhecimento 

de cursos de Pedagogia, que passa, a partir de sua data de publicação, a orientar não só a 

avaliação, mas também a própria organização do curso. Esse autor entende que a criação de 

um instrumento de avaliação de reconhecimento de curso para a Licenciatura em Pedagogia 

aponta para uma orientação mais cuidadosa em relação a esse curso. O autor pondera que 

esses instrumentos de avaliação, com o tempo, poderão servir como referência para a 

construção e organização dos currículos das licenciaturas, em particular das instituições 

privadas, pois possuem menor autonomia e estão mais sujeitas ao controle de suas ações 

pelos órgãos reguladores do MEC (GIMENES, 2011). 

Gatti e Barretto (2009) e Gatti et al. (2010) constatam a permanência de algumas 

formas tradicionais de formação nos currículos, e uma dispersão de disciplinas que resultam 

                                                           
31 Ver também de Libâneo (2006) o estudo em que analisa a Resolução do CNE que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em pedagogia. Nele faz uma exposição crítica ao 
conteúdo do documento, indicando que mantém antigas imprecisões conceituais com relação ao campo 
pedagógico que não contribuem para a superação de problemas acumulados na legislação sobre o assunto. 
Também Evangelista (2008) – analisa criticamente a Resolução CNE/CP n. 1/2006 e o Parecer CNE/CP n. 
5/2005 e aponta a secundarização da pesquisa na formação do licenciando em pedagogia, o que contribui 
para um esvaziamento teórico da área da educação, vinculando a formação docente a um caráter 
fortemente instrumental. 
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em foco nos fundamentos e abordagem generalista e simplificação nos aspectos específicos. 

Nesse último artigo, os autores, ao analisarem as ementas de disciplinas de formação 

específica ofertadas na licenciatura em Pedagogia, observaram a predominância de uma 

abordagem de caráter mais descritivo-teórica e pouco preocupada em relacionar 

adequadamente as teorias com as práticas (GATTI et al., 2010). A quase ausência nas 

ementas analisadas de uma abordagem que vise à escola como instituição social leva-nos a 

crer que a formação oferecida apresenta um caráter mais abstrato e dissociada da situação 

concreta a ser enfrentada pelo futuro professor (GATTI et al., 2010, p. 132). 

Em janeiro de 2009, foi editado o Decreto n. 6.755 que institui uma política nacional 

para a formação de profissionais do magistério da educação básica, dispondo sobre a 

atuação da Capes no fomento a programas de formação inicial e continuada. Gatti e Barretto 

(2009, p. 52) explicam que a proposta visa a “organizar em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica” e tenta apoiar “a 

oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada a profissionais do magistério 

pelas instituições públicas de educação superior”, além de padronizar as “oportunidades de 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério”. A proposta, ainda, estimula a 

criação de fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente, cabendo ao MEC 

apoiar as ações de formação por meio de concessão de bolsas de estudo e de pesquisa para 

professores e auxílio a projetos relativos às ações propostas e aprovadas. O MEC deve ainda 

apoiar financeiramente os estados, Distrito Federal, municípios e instituições públicas para a 

implementação dos projetos (GATTI; BARRETTO, 2009). 

Esse decreto prevê a articulação entre as instituições de ensino superior e as redes 

de ensino da educação básica e a participação dos estudantes nas atividades de ensino-

aprendizagem da escola pública, cabendo à Capes apoiar pesquisas que impactem a 

formação de docentes, estimular projetos pedagógicos que inovem nas matrizes curriculares 

e que proponham revisão da estrutura acadêmica e curricular dos cursos de licenciatura 

(GATTI; BARRETTO, 2009). 

As autoras acreditam que esse documento foca alguns problemas de fundo sobre o 

processo de formação de docentes, tais como:  
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[...] conseguir articulações entre níveis de gestão e também 
entre intra-instituições, e destas com as redes de ensino, 
escolas e outros espaços educativos não formais; dar 
organicidade à matriz curricular e processos formativos; 
repensar currículos e suas formas de implementação revelando 
estruturas das instituições formadoras e dos cursos; estudar 
mais a fundo os próprios processos formativos em suas diversas 
modalidades. Pode-se interpretar que se busca um 
rompimento com estruturas tradicionais de formação, 
mobilizando os instituídos já cristalizados em direção a uma 
transformação nas ações formativas. (GATTI; BARRETTO, 2009, 
p. 53) 

 

Apesar desse otimismo, no entanto, as autoras não deixam de manifestar certa 

cautela em relação a um aspecto fundamental e que penso ser um dos principais desafios na 

questão da formação docente: a existência de uma mentalidade e de uma cultura pouco 

afeita a romper com padrões historicamente consolidados quanto à formação docente. E, 

nesse sentido, elas têm razão ao ponderar que somente o estímulo e a ampliação das 

estruturas vigentes e de seus currículos atuais não favorecerão mudanças necessárias para 

uma nova qualidade da formação de professores para a educação básica (GATTI; BARRETTO, 

2009, p. 53). 

Ao ler um recente artigo de Victor Paro (2011), chamou nossa atenção a 

complexidade da formação docente dado o desejo de ter-se um educador com 

“personalidade democrática”, como diz o autor, que possa atender a diversidade com a qual 

precisa lidar, ao argumentar que essa formação   
 

[...] não se faz inteiramente por meio dos livros e dos cursos de 
Pedagogia e outros de formação de professores. O essencial dessa 
formação é constituído muito antes de o jovem chegar ao ensino 
superior, sendo de particular importância o tipo de educação que ele 
recebe durante o ensino fundamental. Aqui, em pleno período de seu 
desenvolvimento biopsíquico, o indivíduo é exposto a relações sociais 
que marcam, indelevelmente, sua personalidade. As crenças, os 
valores, as visões de mundo e os modos de conduta incorporados 
durante os primeiros períodos de vida muito dificilmente serão 
apagados ou substituídos na idade adulta. É por isso que o professor 
do ensino fundamental de hoje, em geral, é muito mais um 
replicador das relações pelas quais ele passou no ensino fundamental 
do que aplicador dos conhecimentos, princípios e métodos com que 
teve contato em sua formação docente. (PARO, 2011, p. 491) 
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Esse autor nos apresenta uma concepção de educação que se distancia daquela que 

a entende como um meio de aquisição de informações e competências necessárias para 

inserir o indivíduo no mundo do trabalho. Paro (2011) entende a educação como meio de 

aquisição da cultura. A apropriação da cultura se daria pela educação, como forma de 

humanização. E, para reforçar esse argumento, cita Antônio Candido Mello e Souza para 

definir a educação como processo de humanização, e dada a boa síntese para expressar o 

modo como eu mesma entendo a educação, a tomo como empréstimo:  
 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição  do 
saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso 
da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 
cultivo do humor. (MELLO E SOUZA, 200432, apud PARO, 2011, p. 
496) 

 
Se, para esse autor, a escola tem, então, um papel civilizatório, e considerando os 

limites que aponta em relação à formação do docente, dado que como ser humano está 

exposto a uma cultura marcada por valores, pré-juízos etc., pode-se dizer que cabe também 

à universidade o mesmo papel pensado para a escola. No caso específico da formação de 

docentes para a educação básica, e, portanto, no caso dos cursos de pedagogia, fica o 

desafio de não somente oferecer o conhecimento necessário para “o processo civilizador” 

das crianças e das/dos jovens, mas também o de inserir o próprio futuro docente na cultura 

por ele considerada 
 

[...] como matéria-prima do currículo quando o que está em jogo é o 
atendimento do direito do cidadão, numa sociedade democrática. 
Por isso, conteúdos relacionados à arte, à ética, à política, ao cuidado 
pessoal, ao uso do corpo etc. devem ser incluídos no rol de 
elementos culturais componentes do ensino fundamental. (PARO, 
2011, p. 505) 

 

Tendo também a concordar com Paro no argumento de que reduzir o conceito de 

educação à transmissão de conhecimentos e informações empobrece a compreensão do 

direito constitucional à educação e compromete a formação de sujeitos humano-históricos e 

críticos: 
 

                                                           
32 MELLO E SOUZA, A. C. O direito à literatura. In: CARVALHO, J. S. (Org.) Educação, cidadania e direitos 

humanos. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 144. 
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[...] uma educação comprometida com a formação de sujeitos 
humano-históricos, portadores de cultura e que usufruem dos bens 
culturais como direito universal. Aspecto de destaque na discussão 
do direito do cidadão à cultura é o oferecimento de uma educação 
que concorra para a construção daquilo que se poderia chamar de 
personalidade democrática do indivíduo. A esse respeito, assim como 
a educação não se faz crítica apenas a partir de conhecimentos 
críticos, também a democracia não se aprende nem passa a compor a 
personalidade, sem que seja exercitada na prática da vida cotidiana. 
Em vista disso e considerando a importância do período em que se 
frequenta o ensino fundamental na construção da personalidade, é 
preciso extremo cuidado na formação dos professores, não 
esquecendo que é preciso ser culto para transmitir cultura, é preciso 
ser democrático para formar personalidades democráticas. (PARO, 
2011, p. 506) 

 
 

Estar neste ponto da minha reflexão me faz pensar que meu interesse na inserção 

das questões de gênero no currículo de formação de professores tem como base justamente 

o desejo de um profissional da educação, na perspectiva descrita por Vitor Paro, capaz de 

identificar as especificidades sociais, culturais e históricas das pequenas e dos pequenos 

sujeitos com as/os quais terá o compromisso de transmitir e elaborar conhecimento. E para 

isso, de fato, é preciso que esse profissional seja preparado para entender como os 

processos de desigualdade e de dominação se constituem nas sociedades e que reflexos 

manifestam na escolarização das crianças, na constituição dos sujeitos. Ao mesmo tempo, 

espera-se desse mesmo profissional – professor – conhecimento, habilidades e 

competências para ensinar conteúdos com os quais esses mesmos sujeitos possam caminhar 

para além de suas circunstâncias locais e particulares33. A articulação entre essas duas 

expectativas de formação e a sua operacionalização representam um desafio para qualquer 

proposta curricular e de didática para a formação docente. 
                                                           
33 Michel Young (2007) tem discutido há vários anos a ideia do “conhecimento poderoso” como aquele 

conhecimento que pode fornecer explicações confiáveis, universais, formas de pensar a respeito do mundo 
que assegurem acesso ao universo dos poderosos. Vejo com parcimônia essa concepção de educação, 
sobretudo porque na perspectiva de Young, as questões de gênero e de diversidade não seriam consideradas 
como conteúdos “fortes”, porque estariam relacionadas à experiência individual e seriam consideradas mais 
como recurso para o trabalho pedagógico dos professores. Mas, por outro lado, faz sentido considerar que o 
acesso seletivo ao conhecimento e às tecnologias tem sido responsável por ampliar barreiras das 
desigualdades. A escola e o conhecimento poderoso são considerados como projeto de modernização e de 
justiça social (YOUNG, 2007), e para isso ele defende, na atualidade, que “um currículo centrado em 
disciplinas tem um grau de objetividade baseado no pressuposto de que é a maneira mais confiável que já 
desenvolvemos para transmitir e adquirir ‘conhecimento poderoso’.” Seu entendimento é de que “as 
disciplinas escolares expressam valores universais que tratam todos os seres humanos como iguais e não 
como membros de diferentes classes sociais, grupos étnicos ou meninos e meninas” (YOUNG, 2011, p. 620). 
Admito que essas colocações causam-me estranhamento, me fazem pensar, me inquietam e, dada a 
impossibilidade de tratar delas no escopo desta tese, deixo o registro em nota de rodapé! 
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CAPÍTULO 3 – TENSÕES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO: O GÊNERO NA FORMAÇÃO DOCENTE  

 

Neste capítulo busco expor, a partir das entrevistas realizadas com onze docentes do 

ensino superior, líderes e colíderes de grupos de pesquisa em gênero na área de educação, 

vinculados a universidades públicas federais e estaduais, algumas ideias e argumentos 

visando a responder ou, ao menos, acrescentar novos elementos às questões motivadoras 

desta pesquisa. Retomo algumas delas para melhor conduzir a leitura e ilustrar meu 

processo de análise. Uma das minhas questões é saber qual tem sido a estratégia de 

inserção do conteúdo de gênero na formação docente por esses docentes: são incluídas 

questões de gênero no conteúdo disciplinar que ministram? São oferecidas disciplinas 

eletivas e optativas? Saber também qual a posição delas e deles com relação a uma 

abordagem disciplinar ou transversal do conteúdo de gênero no currículo das licenciaturas, 

em particular na Pedagogia, foco da pesquisa. Exploro outras formas de inserção da questão 

de gênero, além da docência. Ver-se-á que a participação na formação continuada é 

relevante, como já se imaginava, dado o investimento em políticas dessa natureza como 

uma atual atribuição também das universidades. 

Outra questão que procurei analisar a partir das entrevistas diz respeito a eventuais 

dificuldades enfrentadas na inserção do gênero no currículo e a origem dessas tensões. É 

interessante observar que um dos pontos de conflitos vem das filiações e abordagens 

teóricas e metodológicas, com significativo reflexo nos espaços de debate coletivo, 

particularmente na ANPED. Esse aspecto, que pode ser considerado um embate também 

político, oferece algumas pistas para a compreensão das dificuldades de uma articulação 

com a atuação favorável à institucionalização das questões de gênero no currículo de 

formação docente.  

Minha análise se inicia com as formas expressas na inserção do gênero na docência e 

as dificuldades encontradas; em seguida, são abordadas as tensões do campo das 

concepções teóricas para depois serem destacadas algumas outras do campo político-

acadêmico. 
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3.1 – Estratégias de inserção do gênero na docência e no currículo de formação 

No levantamento realizado sobre os trinta e um grupos de pesquisa selecionados nos 

quais a formação docente aparecia de alguma maneira em suas atividades de pesquisa, 

vimos que, no conjunto, poucos líderes ou colíderes ofereciam na graduação uma disciplina 

específica em gênero. A fonte de informação, o Currículo Lattes, não é, no entanto, 

suficientemente seguro para fornecer esse dado, pois nem sempre está atualizado. De todo 

modo, entre os nove grupos34 que participaram da entrevista, sendo onze docentes 

entrevistados (oito mulheres e três homens), três relataram oferecer uma disciplina eletiva 

na qual abordam gênero, sendo uma delas com ênfase em sexualidade; e outros três 

mencionaram haver no currículo de pedagogia disciplina eletiva em gênero, mas ministrada 

por outro colega do curso. Ou seja, são ao menos cinco instituições oferecendo 

regularmente uma disciplina que aborda as questões de gênero na graduação de pedagogia. 

Outro docente noticiou que fora recém-aprovada uma disciplina eletiva em gênero e 

diversidade a ser oferecida em 2015. Um docente oferece uma disciplina obrigatória, com 

ênfase em sexualidade. Dos onze entrevistados somente dois docentes não abordam a 

questão de gênero nas atuais disciplinas que lecionam nas licenciaturas, em razão da 

natureza da matéria; todos os demais afirmam transversalizar a questão de gênero nas 

disciplinas que ministram. Todas as pessoas entrevistadas, no entanto, oferecem disciplina 

com foco em gênero e/ou sexualidade na pós-graduação. Como o conteúdo de gênero não 

se constitui em “matéria obrigatória” da grade curricular, esses docentes entrevistados 

ingressaram nos cursos na área de educação – pedagogia ou outras licenciaturas – para 

ministrarem as mais variadas disciplinas: política e organização da educação básica, 

sociologia da educação, metodologia de pesquisa, ensino de história, psicologia do 

desenvolvimento entre outras. As disciplinas que eles próprios ministram ou algum de seus 

colegas – não todas, mas boa parte – são portas entreabertas para a inserção de conteúdos 

 

                                                           
34 Foram selecionados 10 grupos, mas com um não foi possível compatibilizar a agenda. Seria um grupo de 

região Centro-Oeste. 



103 
 

 
 

sobre as questões de gênero. Vejamos a seguir cinco depoimentos35 que ilustram a 

transversalização do conteúdo de gênero: 

No caso aqui, eu vou propor uma disciplina, não sei que nome ela vai 
ter, mas que trabalhe com o gênero e sexualidade. Agora, na 
formação desses alunos, os projetos de extensão que eles participam, 
tem feito muita diferença, né, para que eles estudem o tema, para 
que eles discutam os referenciais teóricos que nós discutimos, porque 
até então, nessa formação inicial, eu tenho trabalhado com a 
transversalidade que é o único jeito. Por exemplo, eu ministro a 
disciplina de psicologia, aí eu transversalizo as discussões de gênero 
e sexualidade, né. Existe uma disciplina chamada “escola e currículo”, 
mesmo procedimento. É assim que eles vão tendo contato e pelo 
menos procuram por conta dos projetos de extensão, né. (C) 

A gente nunca conseguiu pautar isso na agenda, e eu acho que por 
conta da complexidade da Faculdade. Sabe, são 932 alunos, fora a 
licenciatura. É uma grade curricular enorme, imensa...  São muitos, 
muitos os... muitas as vertentes, sabe, que a gente tem que dar 
conta, o que eu acho que a gente já conseguiu, isso de alguma 
maneira, hoje eu acho que faz parte um certo consenso, eh... é esse 
processo que eu... que eu chamei para você de um longo processo de 
negociação, a gente transversalizou o [disciplinas de políticas]. Aí 
depois a gente conseguiu as duas disciplinas na pós-graduação e, 
claro, o Colega também dá uma disciplina que transversaliza 
gênero, a Colega também, a outra Colega também... eh... é 
consenso, eu diria, na faculdade, que a disciplina optativa “um”, ou a 
“dois”, ela é dada quase anualmente. Então não é obrigatória, mas 
ela faz parte da oferta. (...) Na... discussão da transversalização de 
[disciplinas de políticas], em ambos, “estrutura e funcionamento do 
ensino de primeiro e segundo graus”, em “política e organização 
educação básica no Brasil”, nós incluímos vários... na ementa, 
vários conteúdos obrigatórios, né. A disciplina, ela é dada por cada 
professor que se responsabiliza por ela, claro, né. A [colega] carrega 
um pouco mais em jovens e adultos do que eu, a [outra] carrega um 
pouco mais em educação especial, mas assim, dentre os conteúdos 
obrigatórios, um dos conteúdos eventuais de [disciplinas de políticas]  
é... gênero, raça, geração, as questões da desigualdade – das 
desigualdades sociais. Então isso foi entrando como um tópico de 
estatísticas, de discussão de fracasso escolar, de discussão, as 
demandas das políticas educacionais. Na medida em que a gente 

                                                           
35 Como informado no Capítulo 2 não farei menção aos nomes, nem localidade dos entrevistados em razão de 

preservar o anonimato. Para dar a devida dimensão do peso de algumas importantes questões, comuns a 
esse grupo de pessoas, identifico cada uma delas com uma letra do alfabeto, que nada tem a ver com a inicial 
do nome. Também destaco que, quando houve menção a outro docente do curso, o nome foi substituído 
pelo termo “colega”, visando a não associá-los aos sujeitos participantes deste estudo. O mesmo 
procedimento foi adotado quando o nome da universidade era citado, mantendo-se, nesse caso, somente o 
termo “universidade”. Alguns trechos dos depoimentos apresentam a expressão “(inint.)” para indicar falhas 
na gravação, ininteligíveis. Como se verá não houve prejuízo para a compreensão da ideia e do sentido do 
argumento. 
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conseguiu introduzir esse tópico, o que é que aconteceu no começo? 
Não tinha quem falasse disso. Eu passei muitos anos dando uma aula 
para a [colega], uma aula para o [colega], para quem me chamava, 
sabe? (D) 

Eu percebo isso eh... por exemplo, na... dando aula na Pedagogia. Eu 
vejo uma aluna sentada com as vestes, aquelas que me indicam que 
ela é uma... de uma igreja evangélica: coque, vestido, né, e eu 
percebo isso. Assim, eu não vou falar nada de religião em um 
momento de aula porque não me compete, mas daí quando eu toco 
nessas questões, ela fica me olhando com um olhar super arregalado. 
((acha graça)) E aí eu fico pensando, dizendo, eu falo “eu estou 
provocando cientificamente vocês? Porque vocês serão as pedagogas, 
então são vocês que vão trabalhar as questões de gênero no espaço 
escolar, a questão da educação sexual... e sexualidade, e aí como 
fica? (...) Então este olhar por falta de oportunidade de estudos no 
espaço da universidade é que vai... vão levando essas características, 
dessa profissional que vai ser formada sem estar problematizando 
estas questões. (E) 

Como é que você trabalha a psicologia do desenvolvimento eh... sem 
abordar gênero dentro da área de gênero, não é? A professora é 
engajada com as questões de gênero, que é o caso da coordenadora 
do núcleo, ela aborda gênero o tempo todo na psicologia. Mas não 
é todo mundo entendeu? Essas questões ficam a critério da pessoa e 
tal. (G) 

Então eh... na graduação eu não tenho intenção. Eu tenho assim, eu 
tenho intenção na minha disciplina que eu ofereço, eu posso... eu 
poderia oferecer algumas disciplinas optativas. Mas, assim, a gente 
não... não ocupa o mesmo espaço como tem na pós. Na pós tem 
disciplinas de sexualidade todo semestre, mais de uma disciplina, 
um... um número muito grande de alunos, passam pela disciplina. Na 
linha de pesquisa tem uma disciplina obrigatória, e essa disciplina 
obrigatória atrai alunos de outras linhas de pesquisa. Mas a 
graduação (inint), a graduação é muito difícil da gente chegar. Hoje 
em dia eu consigo e aprovo, tá? Porque na disciplina que a gente 
ministra, a gente tem uma certa autonomia, né. Então dá para a 
gente (inint) programar, dá para entrar (inint) no programa também, 
não só no conteúdo, né, eu sempre... sempre fiz uma adaptação no 
meu programa aqui que é, assim, que seria o programa oficial, né. 
Eu sempre fiz uma adaptação inserindo tópicos de “gênero” e de 
“sexualidade”, “história da mulher”... então nesse ponto não é algo 
oficial, e não é uma disciplina solta. É a utilização de uma disciplina 
(...)os cursos de graduação, eles são amarrados, né, não tem 
autonomia, né, então fica difícil. Na pós-graduação, não. Na pós-
graduação a gente cria disciplinas, há uma liberdade muito grande, 
uma autonomia muito grande. Agora, na graduação, não. (I) 
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Nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, 

licenciatura (BRASIL, 2006), gênero é citado uma única vez no artigo 5º, que se refere à 

aptidão esperada do egresso; no item décimo é dito que este deverá: “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”. Ou seja, é prevista uma aptidão, mas não há no documento 

nenhuma outra indicação de como esta será alcançada. Esses temas para os quais se espera 

que o egresso da pedagogia tenha aptidão são considerados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) como “temas transversais”. A partir da elaboração da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDBE), de 1996, foram definidos parâmetros que norteiam a aplicação 

da transversalidade. 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 

(VIANNA; UNBEHAUM; ARANTES, 2006). Embora os PCN e seus temas transversais tenham 

sido elaborados para servir de referência para professores da educação básica, a concepção 

de “transversalidade” dos temas centrados na realidade social, ao exercício da cidadania e à 

noção de direitos extrapola também para a mesma abordagem nas licenciaturas. 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. 

Um ponto que precisa ser considerado é que nesses depoimentos se observa que, de 

fato, a transversalização das questões de gênero surge como uma estratégia de ação 

empreendida por um docente-pesquisador no tema. É importante destacar que, como 

gênero não consta como conteúdo da grade disciplinar do curso de pedagogia, não há, por 

suposto, processos de seleção para docentes nessa temática. Não se pode falar de uma 
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“institucionalização” ou “formalização” do conteúdo de gênero como transversal ao 

currículo de pedagogia, ainda que considerado um tema legítimo na e da educação. E, nesse 

sentido, a abordagem transversal nas disciplinas está diretamente vinculada à presença de 

um docente-pesquisador das questões de gênero no curso e do tipo de disciplina que 

leciona. Ainda que transversalização pareça ser o “único jeito”, a presença de docentes-

pesquisadores de gênero no curso pode contribuir para que outros docentes percebam a 

importância de abordar esse tema em suas disciplinas. Em um dos depoimentos é 

mencionada a participação de ex-alunos da pós-graduação ou o próprio entrevistado aborda 

o tema na aula do colega, ou ainda colegas de outros departamentos são convidados para 

falar sobre gênero em um tópico específico numa dada disciplina regular, quando o assunto 

não é de domínio do titular da disciplina: 

Todo mundo do departamento dá [disciplina de políticas 
educacionais]. é a disciplina eh... é a porta de entrada dos concursos 
do [departamento]. Você pode fazer um curso de [disciplina de 
política] com uma especialização em “Educação especial”. Você pode 
fazer com o curso de [disciplina de políticas] um diálogo com uma 
“teoria do imaginário”, com a área de cultura. Mas você 
necessariamente vai... vai fazer concurso para [disciplina de 
políticas]. Todos os nossos professores dão aula de política. A gente 
pode dizer que o nosso departamento, ele se configura, eu acho, 
como um departamento de “Política e organização da educação 
básica”. Claro que com muitas nuances, claro que com muitos 
recortes. Então, eu estou nessa disciplina, eu dou uma outra disciplina 
obrigatória que é de “pesquisa educacional”, “questões teórico-
metodológica e prática pedagógica” e eu dou uma outra que chama 
“estágio de vivência e investigação em gestão escolar e política 
pública”. Então as duas primeiras são da Pedagogia. E o estágio é da 
Licenciatura. A [disciplina de políticas] pode ser tanto para Pedagogia 
quanto para Licenciatura. Mas o que é que aconteceu ao longo desse 
período todo, né, em que a gente foi transversalizando gênero na 
[disciplina de políticas], hoje em dia a gente tem duas coisas que 
são muito comuns, duas... duas ações entre os professores que dão 
sistematicamente [disciplina de políticas]. Um, é assim, eh... a 
pessoa convida alguém. No começo ou me convidavam, ou 
convidavam a Colega. Hoje pode convidar [um dos nossos mestres], 
pode convidar um monte de orientandos que... e ex-orientados, que 
voltam. Existem algumas pessoas, como por exemplo, a Colega, ela 
pega política, discute EJA. Ela discute gênero na sala dela sem me 
chamar. Nós fomos, eu e a outra Colega, a gente foi formando esses 
professores. Assim como eu considero formadas por eles também, 
porque a gente fazia muito assim, a gente montava turma no 
auditório. Então o dia que a gente ia discutir gênero, a gente juntava 
a minha turma com a da outra Colega, ou a minha turma com o da 
Colega... e quando a gente ia discutir jovens e adultos, idem. Então a 
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gente trocava figuras. Eu aprendi muito dessa discussão com as duas 
Colegas, nós já demos disciplinas juntas de [disciplina de políticas]. 
(D) 

 

Ao lado da estratégia de transversalização do conteúdo de gênero nas disciplinas 

regulares, observa-se um importante movimento desses docentes-pesquisadores em propor 

disciplinas específicas com ênfase em gênero na grade curricular da graduação. A proposição 

como disciplina eletiva ou optativa é o meio utilizado. Quando perguntados sobre as 

oportunidades para atender a demanda, sobretudo porque algumas das instituições têm 

passado por reforma curricular, o que se revelam são as dificuldades em atuar na definição 

de um currículo. Chamam atenção a compreensão e o reconhecimento de que as questões 

de gênero se confrontam com outras temáticas como, por exemplo, raça e educação 

especial (Libras), o que pesaria na negociação. Há clara percepção de que a discussão do 

currículo envolve um jogo de forças. As questões raciais, por estarem contempladas pela lei, 

acabam ganhando maior visibilidade e mobilizando maior interesse. Os depoimentos de dez 

entrevistados ilustram bem as dificuldades enfrentadas no campo da discussão sobre 

currículo. 

A história dentro do currículo é uma história que revela um pouco a 
nossa dificuldade de gênero e sexualidade... eh... vou exemplificar 
para você entender. Existia aqui na Universidade um professor – que 
infelizmente já faleceu – que era um professor cego. E aí, o fato dele 
ser cego e professor da Universidade já causava um... um destaque, 
digamos assim. E ele discutia... eh... as questões ligadas à cegueira e 
aos temas da diversidade. Eh... e a mulher – a esposa dele – também 
professora da Faculdade de Educação, também discutia isso. [...] Na 
Reforma eles brigaram pela inclusão de uma disciplina, tinham 
constituído o NEPED, e foi uma briga difícil, mas uma briga que eles 
acabaram vencendo pelo peso deles na entrada da disciplina, da 
disciplina Educação e Diversidade, né. Em 2009 eu não fazia parte da 
educação, não tinha ninguém que desse essa disciplina [depois que 
ele morreu], capaz de brigar por ela na faculdade, né. (A) 

E na graduação, quando eu fui... [para outro campus] eu, antes de ser 
coordenadora, eu abri uma disciplina optativa eh... na época 
seguindo um pouco os PCN. Então eu abri “orientação sexual na 
escola”. Quando eu fui, logo em seguida eu fui coordenadora do curso 
e fiz a reestruturação do curso de pedagogia e aí foi uma batalha 
muito grande. Nas outras unidades, os outros coordenadores não 
queriam, eu batalhei muito e a gente conseguiu ter no nosso 
currículo a disciplina obrigatória de... “orientação sexual na escola”. 
Ela está para ser mudada e eu já pedi há quatro anos para mudar o 
nome da disciplina, quatro ou cinco anos, para a “educação sexual na 
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escola”. Uma lista ainda está... a gente não reestruturou o curso por 
causa dessa “111”, por causa de um monte de impedimentos 
burocráticos, mas ela já foi... já foi mudada burocraticamente, mas 
ela não entrou ainda com nome de “educação sexual na escola”. E aí 
ela é oferecida para pedagogia, obrigatório, é uma obrigatória 
também eletiva, né? Ou eles escolhem a disciplina ou eles escolhem 
“filosofia do contemporâneo” um nome assim. E a maioria acaba 
ficando comigo, e não sei se é porque filosofia é uma coisa um pouco 
ruim, ou se era interesse. ((acha graça)) (B) 

E eu percebo que no meu departamento – não como um todo, é claro, 
que lá tem gente bem interessante –, mas como um todo assim, esse 
olhar para a questão da sexualidade e relações de gênero é uma 
atitude de perfumaria.  É uma coisa que é implícita, se for perguntar, 
“imagina”... mas, por exemplo, teve uma aluna que fez mestrado, 
doutorado e pós-doutorado da [Universidade], com bolsa Fapesp e foi 
fazer uma pesquisa com os professores dos cursos de pedagogia... 
dos cursos da Faculdade de Educação da [Universidade], o que é que 
eles achavam dessa disciplina, o que é que eles achavam dessa... 
dessa temática, né. E no meu departamento, assim, foi o que mais 
teve problema na entrevista. Muitos não responderam, muitos não 
responderam e disseram “isso não é uma pesquisa para uma Fapesp. 
Como a Fapesp faz um tipo de financiamento desses?” Outros 
disseram que não é, eh... uma temática tem que ser estudada na 
universidade sim, dentro da família... todo os (inint) que podiam ser 
estudado em curso de extensão, que isso não é coisa que é para 
estar dentro de um curso inicial, então foi.... Ela é professora, agora, 
na [Universidade] (B) 

É de novo a relação de poder. Se a gente conseguir (inint) e seguir 
argumentando, a gente conseguir eh... enfim, lutar para que as 
pessoas entendam da importância do trabalho, isso vai acontecendo 
aos poucos. E foi justamente a história da outra universidade aqui, 
porque nós éramos eh... entre aspas especializados em ciências 
agrárias, onde a gente já tem letras, filosofia, pedagogia a distância, 
agora vamos implementar pedagogia presencial, então é uma luta 
muito grande, uma relação de poder intensa para poder estar eh... 
mostrando mesmo, argumentando a importância de não estar 
lidando só com a formação específica, tanto é que as pessoas que 
são, assim, às vezes eu participo de bancas, às vezes meus alunos 
apresentam trabalhos em congresso e eles vem da química, física, 
biologia, tanto que ficou estranho, que eles venham justamente de 
áreas que são das exatas (inint)...estão ali discutindo gênero e 
sexualidade, né. (C) 

Essa tranquilidade vem daí, eu acho, que a gente construiu o campo. 
Não é o campo que preocupa. Às vezes eu tenho a sensação que a 
hora que eu e a Colega morrermos... eu não sei quem nos substitui... 
né... ((acha graça)) apesar de que essa eu acho que essa eu acho 
que vai ser a nossa próxima pauta de luta, sabe? Assim... claro que o 
[departamento] precisa trabalhar com o [disciplina de políticas 
educacionais]  e gênero. E eu não sei se isso vai ser possível, essa não 
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é a única demanda, não é só o (inint) lá que está se aposentando, né, 
eh... a... têm outras pessoas que estão apresentando outros temas 
que também são prementes. Mas por exemplo, quando eu foco no 
nosso departamento, gênero é tratado. A princípio as pessoas não 
acham um absurdo a gente pensar nessa direção. Agora isso me dá 
tranquilidade. (D) 

E aí fica aquela brincadeira que eu digo, né, uma briga de poderes 
assim, de falar “poxa vida, né, eu também gostaria da minha 
disciplina”. E eu concordo porque todas são importantes. Eu vejo a 
importância que todas têm. Então o que a gente conseguiu foi essa, 
por enquanto, essa conquista de que fosse uma disciplina específica 
ainda eletiva, né, opcional, mas que já é contemplada, porque eu digo 
que eu estou na frente faz tempo, né? Da turma, né, “eu estou na 
frente faz tempo”. E aqui o interessante Sandra é que, por que é que 
as colegas concordaram? Mesmo batalhando pelos temas que elas 
tanto trabalham, né. Elas concordaram porque todos os eventos que 
a gente promove aqui dão quase mil pessoas e é um evento pequeno, 
eu tenho... a gente tem um espaço muito pequeno para eventos, né, 
que cabem duzentas pessoas nos nossos anfiteatros, e aí lotam com 
trezentas, ficam sentadas no chão...(E) 

Eu concordo com o que você estaria notado. Eu percebo algumas 
coisas, por exemplo: eh... (inint) a discussão do currículo é uma 
discussão de força, é um jogo de força. E eu percebo, aqui na 
Universidade percebo muito isso. Eu percebi aqui, por exemplo, se a 
faculdade tem um professor que discute isso, ele que vai puxar a 
discussão. Se a faculdade não tem um professor que discute gênero e 
sexualidade, ela sequer aparece. Ela só aparece vinculada a uma 
pessoa, né. E aí vai depender da força dessa pessoa na discussão do 
currículo.  Se é uma pessoa reconhecida, as pessoas escutam e... e... 
e... consideram e entra. Eu digo isso – em relação mesmo a Faculdade 
de Educação e na (inint) – em relação à discussão de diversidade. Há 
uma disciplina no nosso currículo, obrigatória, chamada Educação e 
Diversidade, ela é oferecida no primeiro ano aqui, né, no primeiro 
período, obrigatória. E ela é dada no final do sexto, sétimo período, 
como eletiva, Educação e Diversidade 2. (F) 

Sim. Eu posso te dar... só para eu não esquecer, eu vou te dar dois 
momentos da luta, digamos assim, né, eu nunca participei muito 
centralmente na Pedagogia, mas para o conjunto das Licenciaturas 
da Universidade, eu acho que teriam dois níveis nessa discussão: uma 
é o curso de Pedagogia ter uma disciplina sobre gênero e sexualidade, 
outra é tornar obrigatório para o conjunto. A Universidade tem 
dezessete Licenciaturas: Licenciatura em Química, Física, Dança, 
Música – sei lá eu – eh… História, Geografia, eu dou aula, no caso, 
para o curso de História, né, mas… então, assim, nós tivemos dois 
momentos. Eu posso te dizer assim um pouco. O primeiro momento 
em que a gente tentou, teve um certo sucesso quando houve uma 
reformulação do currículo das Licenciaturas eh... a gente sofreu a 
pressão de algumas outras disciplinas que queriam se criar e uma 
delas ou duas nos levaram, digamos assim… eh... na lona. Uma 
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delas foi a disciplina de Libras que a gente... na Universidade, se tu 
examinar o nosso currículo, tu vai ver que a gente foi bastante 
pioneiro na introdução da Libras – a linguagem de sinais, né – como 
disciplina obrigatória nas Licenciaturas, todas, todas as dezessete 
têm. Isso fez com que, de uma hora para outra, a Faculdade de 
Educação fizesse assim, seis concursos para professor de Libras. 
Saímos de um para seis, tem seis ou sete colegas lá dentro, né. Depois 
nós perdemos mais adiante numa outra discussão. É porque não é só 
a gente que sugere disciplinas, né, ah, é um mundaréu de gente, tudo 
é importante, né. É uma briga de faca... eu participo da comissão. 
Nós perdemos depois, por exemplo, se você for examinar a nossa 
grade, tu vai ver que lá deve ter – não sei bem qual é o nome – nós 
perdemos para as disciplinas da Identidade Profissional Docente. 
Colegas propuseram disciplinas assim, que tem disciplinas que 
discutissem a questão de ser professor, que não existia na grade 
antiga e perdemos depois para gente que sugeriu disciplinas sobre 
cultura juvenil, a compreensão do sujeito aluno não só como aluno – 
que aluno ele não é só naquele momento –, ele, na verdade, um 
jovem seguindo uma cultura juvenil. O professor tem que entender de 
‘hip hop’, de ‘rock’, alguma outra coisa. Então eu quero dizer assim ó, 
eu vou ter... eu te digo que assim, ó, é uma luta meio ingrata… ou 
pelo menos aqui foi – talvez em outros lugares ela não tenha sido 
ingrata –, mas a nossa luta é assim, ó, sempre que houve 
reformulação curricular da Pedagogia e das Licenciaturas todas, se 
apresentaram oito... nove propostas de disciplinas novas. Por 
exemplo, EAD foi uma delas também; entender de ferramentas 
virtuais foi um negócio que entrou e… repare, como eu não dou aula 
no curso de Pedagogia, eu nem... eu te confesso que eu nem sem 
direito como é que isso anda. Eu me lembro das discussões e da gente 
ter perdido... perdido no sentido assim ó, as pessoas acham 
importante gênero e sexualidade, mas na hora da votação eles 
acharam mais importante outras coisas. Na hora da votação nós não 
tínhamos muitos professores, porque…porque nós não somos muitos 
assim comparados com outros grupos.(F) 

Quando em 1999 eu comecei a trabalhar com as questões de gênero, 
depois no meu doutorado, que não tinha ninguém interessado, 
apareceram algumas oportunidades e eu financiei os projetos pelo 
Conselho Britânico. E eu fiz uma articulação com a Secretaria de 
Educação do município. Na época a sub-Secretária era uma colega do 
Centro de Educação. E na época, 1999, eh... a política aqui era “toda 
criança na escola”. Ela, ela achava, e ela começou a questionar 
porque a parceria com a Inglaterra, tal. Ela achava que gênero não 
era para debate, entendeu? Não era importante, então eu acho que 
muita gente acha, que educação é tão complicado, tem tantos 
problemas, e é um um campo multi, multi, multi, multitudo, né, o 
currículo é uma miscelânea. Então as pessoas acham que gênero não 
é importante, (ainda) mais, eu acho que se... se... sei lá se tornou 
disseminada, até, essa ideia de que porque as mulheres são maioria 
nas matrículas, não tem problema de gênero, sabe? eu tenho colegas, 
às vezes, que são francamente hostis, sabe? (G) 
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 [...] Desde que estou na Faculdade de Educação – comecei em 1989 – 
nós  já estamos na terceira Reforma Curricular. Então a estrutura do 
curso de Pedagogia, para nós, eu acredito é um problema não 
resolvido. Então, nesse contexto de reformas, tentar encontrar 
alguma... algum (início), às vezes é muito polêmico, às vezes são 
discussões muito acirradas, a gente, num primeiro momento, 
procurou ocupar o espaço das disciplinas eletivas, que é um pouco 
mais do que optativas. O aluno tem que cursar uma e escolhe dentro 
de um leque. Não é totalmente avulso. Nós criamos algumas 
disciplinas eu e a Colega, naquele momento também a [outra] 
Colega, trabalhou na disciplina do acompanhamento mais voltado 
para as mulheres no mercado de trabalho, chegando então nas 
professoras e a outra mais sobre a questão escolar propriamente. (H) 

Os cursos de graduação, eles são muito amarrados a (regras) de 
(inint) nossas, né, normas burocráticas (inint) tudo. Então criar 
disciplinas na graduação, é uma dificuldade muito grande. E além 
disso eu acredito que foi, porque cada área, cada setor, do curso, né, 
que é dentro da hegemonia (inint) é que não querem perder nenhuma 
carga horária, então é uma (inint) muito tempo, (inint). E assim, você 
trabalhar com curso de graduação é uma coisa muito difícil, né. Eh... 
há muitos professores, então eles brigam por espaço e disciplinas. E 
isso, somado à questão do preconceito, né, mas não é um 
preconceito, só. É uma não-valorização da educação sexual como 
área importante da educação. (I) 

Eh... a preocupação ela acontece, mas os temas clássicos da 
educação ainda prevalecem. Eh... por exemplo, há uma preocupação 
sempre muito frequente sobre a infância, a... a... os jogos infantis, o 
ensino das disciplinas, com conteúdo mesmo disciplinar – a 
Geografia, a História, a Matemática, a Língua Portuguesa, o ensino 
da Música também. Então, o que eu percebo é que... é um tema 
secundarizado mediante esses temas já consolidados paro o grupo de 
Educação. Agora, por quê que isso é assim? (inint) Eh... eu acho que 
a... o campo... a área, né, a educação, ela é uma área ainda que vê as 
desigualdades de gênero de uma forma muito naturalizada. Eu não 
percebo uma... uma reação mais indignada com relação às 
desigualdades de gênero, né. Não sei se é porque a gente não lidava 
também com os números, as estatísticas, os dados mais diversos 
sobre as questões. Delega muito isso para Sociologia, para os colegas 
lá dos... dos estudos sociais e a educação não. E do meu ponto de 
vista, porque é uma contradição... é um curso predominantemente 
feminino, não é? (L) 

Muito pouco, viu, Sandra? Muito pouco, muito pouco. As... assim, 
fazendo um paralelo com as discussões sobre as discussões étnico-
raciais, que também... eh... eu acho que é um campeonato de cabo 
de guerra, o gênero vem junto assim, né, no Brasil em especial, eu 
percebo interesse maior do que pela discussão de gênero.  Não vejo 
muito interesse. Não vejo nem... eh... muito interesse nem na 
graduação e nem na pós-graduação. Eu tento chamá-los, na medida 
do possível, um interesse. (L) 
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Miguel Arroyo afirma que “os currículos organizam conhecimentos, culturas, valores 

e artes a que todo ser humano tem direito” (2006, p. 67). Essa concepção traz consigo uma 

questão fundamental: “quem”? Quem organiza os conhecimentos, a cultura a ser 

transmitida, os valores e artes? Ou, como questiona Michel Apple (2005), por que certos 

conhecimentos e não outros? Pode se dizer que a seletividade é intrínseca ao currículo. 

Giroux (1993) argumenta que as escolas são esferas controversas que incorporam e 

expressam uma disputa sobre que tipo de conhecimento, que tipo de valores e regras deve 

ser legitimado e transmitido. De certa maneira, o jogo de forças sinalizado pelos 

entrevistados na negociação pela proposição de uma disciplina na grade curricular da 

licenciatura de pedagogia confirma os argumentos desses autores ao tratarem do currículo 

escolar.  

Michel Apple (1989) destaca que o currículo não existe como fato isolado, na verdade 

adquire formas sociais particulares que corporificam certos interesses próprios; é resultado 

de conflitos, acordos e alianças sociais determinadas. Ele trabalha sobre o poder das 

dinâmicas de classe, raça e gênero como determinantes em parte da forma e do conteúdo 

do currículo e para as complexas interações entre as esferas econômica, política e cultural 

numa sociedade em época de crise. Ora, não poderíamos pensar que essa correlação de 

forças e de conflito pode também perpassar as relações na universidade, mais 

particularmente numa faculdade ou departamento específico? Claramente há uma estrutura 

de relações de autoridade no interior da universidade como há com maior ou menor 

intensidade um alinhamento da universidade com interesses políticos, mesmo que envolva 

somente uma política acadêmica. As faculdades e departamentos não estão imunes às 

relações conflituosas geridas por disputas as mais variadas inclusive no campo da produção 

do conhecimento e de seus processos de legitimação. 

A exemplo do que Apple (1989) atribui às escolas, também o ensino superior 

(incluindo aí a graduação e a pós-graduação) contribui para um processo de acumulação ao 

fornecer as condições necessárias para recriar uma economia política dirigida para a 

desigualdade, por meio dos processos de seleção e de classificação, produzindo um mercado 

segregacionista de títulos e diplomas. Também nas universidades há uma estratificação dos 

grupos, visível na avaliação e no incentivo a áreas específicas de produção de conhecimento; 

há uma hierarquização. Apple argumenta que as escolas são importantes aparatos de 
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legitimação, em duas direções, um socioeconômico e outro político. Assim o é também o 

ensino superior. Do ponto de vista político, a educação legitima a si mesma, legitima o 

estado e seus governos, e, nesse sentido, será frequentemente, segundo o autor, orientada 

por tendências mais democratizantes que a economia. Inclusive para ter aceitabilidade. E, 

nesse sentido, há uma contradição em curso. O Estado, por meio do Ministério da Educação, 

induz fortemente que as universidades atendam aos programas de formação continuada em 

temas considerados controversos pelos próprios cursos de educação. 

Apple (1989) destaca a complexidade de uma análise, pois implicaria as relações de 

poder e prestígio dentro da própria academia, bem como as pressões de grupos organizados 

(pressões políticas e culturais). Como ele diz, o fato é que “o aparato educacional se vê 

frequentemente no meio de uma série de demandas potencialmente conflitantes” (APPLE, 

1989, p. 50). Ainda que haja uma tendência dominante sobre o que o currículo deva versar, 

frequentemente coexiste com tendências de uma cultura emergente e, dependendo dos 

processos e das posições ocupadas, as “tradições residuais” fornecerão o que será 

considerado conhecimento legítimo. Veremos adiante como essa questão se reflete também 

em outro ponto de tensão, o das concepções teóricas. 

A questão é que a graduação é vista como um espaço de menor autonomia para 

proposição de disciplinas obrigatórias. E os depoimentos mostram que esses docentes-

pesquisadores têm consciência em relação à importância de que outros temas também 

gozam, como a questão racial e étnica ou as questões relacionadas à educação especial. A 

igual legitimidade desses temas parece de alguma maneira favorecer certa concessão – “É 

porque não é só a gente que sugere disciplinas, né, ah, é um mundaréu de gente, tudo é 

importante, né” (F), ao lado do reconhecimento de que as questões de gênero e de 

sexualidade são “secundarizadas”, “são perfumaria”, não despertam uma “reação 

indignada”, uma “não valorização do tema”, como vimos nos depoimentos. 

Essas tensões ressurgiram quando a entrevista enveredou para a questão da criação 

de uma disciplina específica (obrigatória) para tratar das questões de gênero ou privilegiar 

uma abordagem necessariamente transversal. Resolvi abordar essa questão na entrevista 

porque está em andamento na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados o Projeto 
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de Lei (PL) n. 7627/1036, de autoria da deputada Janete Rocha Pietá (PT-SP), propondo 

tornar obrigatória a inclusão da temática gênero e suas relações intra e interpessoais nos 

currículos escolares. O PL já teve parecer favorável aprovado pela Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) e aguarda aprovação. O objetivo é incentivar o estudo e o diálogo sobre o 

tema gênero, promovendo uma mudança cultural em favor da igualdade entre os sexos, 

além de promover debates e reflexões sobre a violência contra as mulheres e entre gêneros. 

A eventual aprovação dessa alteração na LDB trará desafios semelhantes aos enfrentados 

pela Lei n. 10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-

brasileira nos currículos do ensino fundamental e médio. Passados dez anos de sua 

aprovação, representou à época uma importante conquista, no entanto, até a atualidade, 

sua efetiva implementação tem sido lenta e ainda não está consolidada. Há, no entanto, 

consenso de que a lei abriu caminhos para que a temática das questões raciais ganhasse 

visibilidade dentro do ambiente escolar, ampliasse a quantidade e a qualidade desses temas 

nos materiais didáticos, e aumentasse a oferta de linhas de pesquisas, especializações e 

cursos voltados para a história africana, racismo e cultura negra. Há controvérsias quanto à 

forma de abordagem e definição de conteúdo (OLIVA, 2009). No entanto, é no âmbito da 

formação continuada e de ações e programas específicos estimulados pela Secadi, pela 

SEPPIR e pela SEDH, a exemplo do que ocorre com as temáticas de gênero, diversidade 

sexual e direitos humanos, que professores da educação básica têm encontrado alguma 

possibilidade de formação e apropriação das questões raciais. 
 

3.2 – Disciplina ou tema transversal? 

Chamou minha atenção no conjunto das entrevistas a ambiguidade em relação à 

tomada de uma posição com relação a disciplinarização ou transversalização do gênero no 

currículo de formação de docente. Não há, de fato, uma posição clara sobre o lugar das 

questões de gênero na grade curricular. Considera-se a possibilidade das duas opções, 

transversalizar e criar disciplina específica. Primeiro, porque criar disciplina específica pode 

ser, assim, “estratégico”; é ganhar espaço para o tema se consolidar no currículo. 

Transversalizar é muito desejável, mas esbarra também na “autonomia docente”, o 

professor faz o que quer. Há, a princípio, mais argumentos favoráveis para a defesa de uma 
                                                           
36 Altera a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de gênero. 
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perspectiva transversal da questão de gênero, não só na formação docente como na 

aplicação no currículo escolar. Sob o argumento de que uma disciplina obrigatória em sala 

de aula ficaria solta, sem articulação com o contexto e complexidade da questão de gênero, 

que implicaria considerar aspectos sociais, psíquicos, culturais. Vejamos, em nove dos onze 

depoimentos, a exposição do dilema entre tema transversal ou disciplinar: 

Olha... eu acho que... que a gente deveria fazer as duas coisas, 
transversalizar e criar disciplina específica. Porque criar disciplina 
específica, pode ser assim “estratégico”, é ganhar espaço para a 
disciplina iniciar. Transversalizar é superdesejável. É mais difícil, 
porque esbarra nessa tal “autonomia docente”, o professor faz o que 
quer, dá o que quer, entendeu? E assim, como é que a gente iria 
convencer todo mundo de que esse tema transversal, é... é igual da 
historia da educação, da sociologia, para filosofia, para antropologia, 
para educação e trabalho, para educação especial, para educação 
infantil, entendeu? Como é que a gente vai convencer para as 
metodologias todas que interdisciplinam, como é que você vai 
convencer as pessoas, sabe? De que... de que... porque aqui – eu não 
sei – em outros países as coisas são mais... eh... não sei, são mais... 
talvez... eh... “decretadas”, impostas e mais aderidas, sabe? Aqui no 
Brasil a gente está muito... muito... sabe?... de (desobediente).. E... 
não sei, muito “cada um por sim”, eu... eu realmente eu acho essa 
nossa cultura acadêmica meio difícil de entender, sabe? (B) 

Eu acho, Sandra que é o seguinte, eu acho que a gente precisa 
urgentemente, né, eh... fazer uma discussão maior. Não só por 
questão de currículo, mas com a questão da didática. Eu acho que 
quando a gente olha para esses materiais, os materiais também, é o 
que eu sempre dizia, eu dizia para os tutores no curso à distância, no 
curso do GDE, que ele seja só um ensaio, mas que ele não seja um 
material porque vai para a sala de aula, porque vai virar uma receita 
de bolo e em alguns lugares, dependendo da região, aquele bolo fica 
ótimo, dependendo o bolo não vai ficar bom, porque se tem uma 
questão cultural dentro da escola, que está lá, e são várias culturas 
que permeiam uma escola, são várias ansiedades, são várias 
comunidades que vão para a escola. Então o professor, ele tem que 
ter não só conhecimento curricular, mas as questões didáticas desse 
professor, elas têm que ser muito bem referendadas na questão da 
sexualidade, nas relações de gênero, para esse professor ter... porque 
não adianta a gente introduzir uma disciplina também na iniciação, 
na formação inicial, educação sexual ou relações de gênero, sei lá, 
na escola e “ponto”. Ela, se ela não for articulada, entre currículo, 
entre a filosofia, entre história, entre... entre as outras, né, entre 
didática, entre prática de ensino quando ele vai para a sala de aula, 
ela vai ficar solta, como é solta a disciplina de fundamentos da 
educação inclusiva. Nenhum professor faz a ponte. Ela é solta. Então 
quando o aluno sai, sai como se ele... ele usa... ele usasse uma roupa 
para uma festa, acabou a festa e ele põe a roupa, ele não usa mais. 
Ele vai esperar a festa acontecer, mas ele (já ganhou de moda), virou, 
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entendeu? Então é assim, ((sobreposição de vozes)) também, não 
adianta também, eu acho que a gente tem que brigar, não adianta 
também, “ai, mas isso é um ganho, a gente trouxe”... , não. Porque 
ela vai ficar uma disciplina solta, ela precisa ser articulada, como 
precisa ser articulada não só ela, mas todas as disciplinas. Aí você 
articula ela com currículo, quando você articula com didática, com a 
psicologia, né, quando você articula, porque é um monte de... de... 
por exemplo, um menino se veste de menina na sala de aula, ele... 
ele... ele tem algum psicológico? Ele precisa ser olhado 
diferentemente? Ele precisa ser encaminhado? Precisa tomar 
remédio? Ele tem um comportamento estranho? Ou então ele... ele 
precisa apanhar? Então essas questões, que são da ordem da 
psicologia, como é que a psicologia olha, né? Mas a filosofia, como é 
que a filosofia olhava, por exemplo, para os gregos, né, pensando na 
questão homossexualidade, a filosofia trabalhava com isso, né. Ela 
vem discutindo a Grécia, né, então acho que essa questão do 
gênero, essa questão da sexualidade, ela precisa ser bem articulada 
nas outras disciplinas. Elas não são excludentes, e elas não podem 
se hierarquizar. “Só ganha quem transversaliza” ou “só ganha quem 
tem disciplina regular na grade obrigatória”, não tenho clareza disso. 
(B) 

E a compreensão da maioria das pessoas é que isso tem que ser 
trabalhado nessa margem, não é? Tem que se ter algo para se 
discutir para além do currículo. Mas não. Integrando o currículo, a 
meninada fica aí com o desejo de discutir, produz os textos, produz 
jogos, mas ainda é muito difícil fazer esse... esse trabalho que é muito 
complexo, né. Uma música, ou jogo cuja letra possa ser geradora das 
discussões aí de gênero, mas a pessoa está atenta, está escrevendo, 
está pensando, né? É por isso que tem que ter desde a formação 
inicial para que as pessoas possam se apropriar. Eu tenho tido umas 
experiências incríveis de professoras na educação básica que atuaram 
comigo e depois foram, né, e atuam no ensino médio, atuam com... 
com a língua portuguesa, com literatura, e tem feito “cada 
trabalho”... e aí (inint) isso seria importantíssimo, ou seja, há um 
retorno desse nosso trabalho que leva as pessoas a pensarem, o 
trabalho que é serio, um trabalho com muita leitura, não é, para que 
as pessoas possam ter mesmo argumento para dizer "Não, eu estou 
aqui no ensino médio preparando as pessoas para o vestibular, mas 
estou também fazendo a discussão XYZ", né. (C) 

... eu vou te falar como pessoa que está na... que forma, que é uma 
formadora, né, professora que forma professores, e que tem uma 
trajetória nessa direção, mas que não sou uma pesquisadora da área 
de formação docente. Existe aí uma dimensão específica da “teoria 
do currículo”, que não é... que eu... eu não... não... não domino, tá? 
Claro, (inint) eu falo a partir da minha experiência, né? Eu não 
consigo escolher nem a transversalização e a disciplinalização, 
vamos dizer assim, não sei nem se esse termo existe, mas enfim, eu 
não consigo. Eu não consigo defender que tudo tem que ser resolvido 
com disciplina. Que se não eu... eu fico imaginando que currículo seria 
esse, né. Porque eu acho que existe uma dimensão socializadora do 
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gênero, né, na escola e, portanto na formação docente, que vai para 
além do conteúdo específico ou disciplinar, que tem a ver, por 
exemplo, com... com... determinados assuntos que transversalizam o 
tema e determinadas posturas de nós educadores do ensino 
superior, né. E depois tem um... conteúdo que é disciplinar, que é 
conceitual e que eu acho que é importante. Por exemplo, eu estaria 
extremamente frustrada se nós não tivéssemos na faculdade de 
Educação essas duas disciplinas. (D) 

É algo que a gente tem mesmo que ir construindo, na medida do 
possível, dar sugestão. É uma pontuação aqui, outra ali, é uma 
pessoa que faz um trabalho, é um curso que consegue fazer um 
grupo, na medida do possível, com as coisas, em determinados 
espaços. Mas pensar isso para Brasil inteiro, de uma forma 
sistemática não acredito que tenha, né, que a gente deva esperar 
muito. Enfim, ainda como anda o exemplo do movimento negro, o 
fato de existir essa exigência, que o tema seja tratado, que a Lei 
10.639 diz, não é disciplina, ela diz que o tema tem que ser 
incorporado. Isso tem levado a muitas consequências, das pessoas 
ou dizer “não, não ensino porque não sei” a “então tá, se você não 
sabe que curso você vai fazer?” As universidades, nós vivemos uma 
situação, lá dentro da Faculdade de Educação, os alunos 
reivindicarem a inclusão de uma disciplina específica sobre relações 
raciais, “agora”, “hoje”, “neste semestre”, “queremos para daqui a 
não sei quando”. Tá bom? (inint) já havia a proposta, o professor do 
meu departamento estava designado para outra disciplina, foi tudo 
bem arranjado para que ele pudesse oferecer agora, nesse semestre 
mesmo. A gente vê isso em muitas unidades, não é? Em Secretarias 
de Educação, em cursos de extensão. Enfim, teve algum resultado, 
(mexeu com) algumas coisas. E se propõe alguma coisa, acho que é 
bom, pelo menos para levar todo mundo a pensar e começar a se 
mover. (D) 

Eh... a gente discutiu tanto sobre isso, tanto nos encontros da ANPED 
que eu faço parte, né, e outros cursos, eventos que a gente vai, e há 
múltiplos, múltiplas opiniões. Eu tenho tentado, Sandra, pensar 
assim, na formação inicial se tem a necessidade de um tópico 
específico, tá. Por que é que eu propus então essa... Por quê que eu 
embasei o meu... esse, essa necessidade? Uma orientanda minha de 
projeto de iniciação científica eh... de pedagogia, ela aplicou um 
questionário em todas as alunas da pedagogia da Universidade lá em 
[em uma cidade do interior]. Ficou imenso, grande mesmo, muito, e 
uma das questões específicas era essa. Que acho que quase... deixa 
eu ver se eu lembro... 93% das (alunas) disseram que “sim”, que 
“gostariam de ter uma disciplina específica”. Então acho que é um 
número muito grande, que eu não saberia explicar todos os motivos, 
então na formação inicial eu acho importante. Porque daí a gente 
tem um espaço para trazer materiais, eventos, cursos e filmes, vídeos, 
citações, tudo. Então ali eu acho que é um espaço importantíssimo 
que a aluna ou aluno está pronto para, né, esse momento, estudar 
essas questões. Então acho que é por isso que a gente brigou tanto, 
há tantos anos estamos brigando e provavelmente conseguiremos 
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então (inint) estamos na fase final da pesquisa, né. Então eu acho que 
é importante. Na formação inicial eu acho que sim. Nos espaços 
escolares, eu não... acho que não precisaria ter. Antigamente 
perguntavam, que não é o seu foco, “mas precisa ter uma disciplina 
de educação sexual para as crianças?”, “Não”. Precisa ter uma 
disciplina de educação, agora é aula de educação sexual, né. Não 
acho que tem que ter. Em todos os momentos pode se falar de 
sexualidade e gênero, na aula de matemática, física e história, e 
todos os momentos. (E) 

Nós vivemos a seguinte situação assim, ó, não há na Faculdade de 
Educação concurso para professor que solicite alguém para trabalhar 
gênero e sexualidade, que a disciplina não é obrigatória, então se tu 
olhar cada um de um nós – tantos os que estão no Grupo hoje em dia, 
estão na pós-graduação como os que já passaram, por exemplo, 
como a última a professora que já passou, cada um de nós ingressou 
na Faculdade de Educação por concursos vinculados a outras 
disciplinas, eu ingressei em um concurso que é o concurso de... eh… 
estágio docente em Ensino de História. Eu sou formado em História, 
sou professor de História há muitos anos... eu ingressei e essa é 
minha área de graduação. A Colega é uma professora que ingressou 
no concurso lá da Faculdade, ela fez o doutorado com a outra Colega, 
e o concurso de aprendizado de Língua Materna, né, é formada em 
Pedagogia lá mesmo, a outra – que é uma pessoa que não está no 
Grupo hoje em dia, porque ela está com alguns problemas de saúde 
ela é formada em Sociologia, fez mestrado e doutorado com a Colega 
e ingressou no concurso na Faculdade de Educação para Sociologia 
da Educação – e ela dá essa disciplina. Essa situação que tu colocou 
eu... eu... eu... eu acho que entendi bem assim, é um problema... 
parece assim ó... como a disciplina não é obrigatória nunca tem 
concurso de professor para ela. Como nunca tem concurso de 
professor para ela... bom... também nunca tem ninguém para dar a 
disciplina. É uma situação assim, que não sei te eu explico assim... 
mas parece não ter saída, compreende assim? (F) 

São várias e várias questões. Essa atual coordenadora que se diz 
“aberta nos estudos de gênero”, ela disse que estão tentando fazer 
uma nova reformulação curricular, mas deu uma confusão tão 
grande, ninguém se movia, e o povo (inint) dos departamentos e tal, 
que ela... queriam até que ela concorresse de novo à coordenação, 
que é por eleição aqui, ela falou que “não, porque é muito complicado 
trabalhar – sabe? – dentro desse contexto”. Ela até poderia, Sandra, 
uma pessoa que poderia ampliar a transversalização de gênero no 
currículo, já que ela é eh... simpática à questão. Disse que trabalha 
com sexualidade, mas não eu conheço exatamente os trabalhos dela 
não. Mas eu acho que é isso. É complicado. Além disso, as pessoas da 
educação têm fama de serem conservadoras, né. (G) 

É bom lembrar de que quando a gente está falando de educação, a 
gente não está falando de um campo restrito acadêmico, pessoas 
com formação teórica. É um plano de centenas de milhares de 
educadores e educadoras pelo Brasil. E nesse público a discussão de 
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que homem também tem gênero, e que a masculinidade diz respeito 
a gênero, é muito distante. E que vai aparecer na correlação de 
políticas públicas. Porque se articulado ela impulsiona práticas das 
novidades para formação, por outro lado, ela acaba não indo muito 
longe do que os próprios professores e professoras entendem, 
propõem, na escola mesmo, no currículo escolar. Eu acho, estou 
pensando alto aqui com você. Eh... independente de ser, antes de 
pensar se vai ser uma disciplina ou um tema transversal, eu penso 
duas coisas. Uma que, aonde mais aparecem as questões de gênero 
na escola? Um pouco menos do que em conteúdo, embora pareça, é 
pelas posturas. A professora que diz para um menino “nossa, você 
está chorando igual a uma menina”. Ou diz para a menina, né, “você 
está parecendo um menino, um homem, olha o seu cabelo 
bagunçado”, “você é respondona”. Questionamentos do chamado 
currículo oculto, muito mais do que do currículo extenso que a gente 
possa aí colocar nome, ementa etc. Esse currículo público, isso só 
consegue se alterar por essa via que você está dizendo, é a formação 
da pessoa. Então, com uma reflexão, fica no questionamento das 
identidades de gênero das professoras, dos seus lugares de gênero. 
Nunca vi uma professora que fizesse uma... ou que tivesse uma 
prática transformadora sobre gênero junto aos seus alunos, sem ter 
tempo para um processo de autorreflexão sobre essa questão. Isso é 
muito difícil a partir de uma política pública. (H) 

Agora... eu acho... a questão da disciplina ser obrigatória, com um 
tema a ser incorporado, (inint) é uma coisa que reproduz um dilema 
histórico do movimento feminista. A gente viu na ANPED também, 
apropriação de GT de Gênero, que é aquela questão: “criamos espaço 
(inint) pela força, ou isso vai nos isolar e criar um gueto ou é mais 
importante estar em todos os espaços tentando introduzir e trabalhar 
a questão de gênero.” A gente viu isso no movimento social, nos 
próprios sindicatos, nos partidos, nas associações científicas, e eu 
acho que no currículo isso aparece também. Desde o início até essa 
questão da introdução de uma disciplina sobre gênero para 
educação básica, tem muitas nuances. Até que ponto isso é bom, 
(inint), de tipo, (inint) até que ponto isso é... cria aquela situação 
“ah, gênero? Isso é lá com ela”. E vai discutir com quem sabe, né? 
Desobriga todo mundo de discutir. Precisa ouvir (inint) fazer parte 
dessa questão que afinal não é específica de ninguém, não é? (inint) 
(H) 

Então... veja só. Eu não sou favorável, né, a que se trabalhem 
questões pontuais, porque eu acho que quando a gente trabalha 
numa questão muito pontual, a gente vai restringir a ação. E eh... a 
gente vai deixar de lado outras questões que são importantes, em 
que eh... traria uma contribuição maior, tá? Eu vou dar um 
argumento como um exemplo que talvez você entenda melhor o que 
eu quero dizer, tá? A gente tem vários estudos que tem demonstrado 
que a criança que tem educação sexual, ela fica menos vulnerável à 
violência sexual. Entende? Por quê? Porque (inint) bem informada, 
né, ela vai estar realmente (inint) da sexualidade, do corpo, então ela 
vai saber como se colocar em qualquer situação de violência sexual.  
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Agora, a pergunta que eu faço é essa. Então... “então, se a gente 
fosse trabalhar especificamente com violência sexual, será que daria 
o mesmo resultado?” Então eu acho que o ideal é a gente ser, vamos 
dizer, uma área de ação, de projeto, de programas de iniciação (inint) 
sobre a sexualidade ((sobreposição de vozes)) e da educação sexual, 
um trabalham integrado, né, em que eh... todas as questões são 
urgentes eh... na sociedade, ligadas à sexualidade, como tem sido 
colocadas (inint), trabalhadas.: Eh... falando de cultura, né, a 
violência de gênero, né, eh... quando... você vai trabalhar só a 
violência. Mas é assim, e as questões sexuais do (inint)? Né? (inint) 
com o próprio conhecimento do grupo, e então, isso tudo eh... fica de 
fora. (inint). (I) 

Uma coisa que eu venho insistindo é como que a nossa licenciatura – 
e aí eu achei que tem a ver com a dificuldade de inserção... eh... de 
gênero e sexualidade nas discussões -, (inint) porque as nossas 
licenciaturas são conteudistas. Elas são extremamente conteudistas. 
Como se sala de aula e escola fosse conteúdo. Existem milhões de 
coisas acontecendo em interior de sala de aula e na escola como um 
todo, né, que é de relações e que não estão no conteúdo 
necessariamente, né. Eu acho que... eh... por isso que é uma 
discussão mais de fundo, que é problematizar que licenciatura é essa, 
né. Que a gente acaba reforçando são essas questões da prova, né. A 
gente acaba entrando (inint) “eu tenho que entrar para fazer 
História, eu tenho que ficar quatro anos na História; eu tenho que 
saber de lá sabendo toda História”.  (A) 

 
Um ponto de dúvida que surge em algumas dessas reflexões diz respeito à 

apropriação do conteúdo de gênero – se considerado como disciplinar – de tal modo a levar 

a uma certa postura em sala de aula. Há dúvidas sobre qual seria o currículo nesse caso. 

Complexidade da questão: de um lado, a dimensão socializadora do gênero na escola, que 

vai para além do conteúdo teórico; de outro, há, de fato, um conteúdo que é disciplinar, 

conceitual (dimensão epistemológica versus dimensão instrumental, de uma prática). A 

partir das colocações de alguns depoentes, a obrigatoriedade de uma disciplina pode gerar 

um paradoxo: o conteúdo dado por uma pessoa não preparada criticamente para lidar com 

o tema poderá levá-la a abordá-lo numa perspectiva conservadora e contribuir, desse modo, 

para cristalizar preconceitos em vez de desconstruí-los. Mas, ao mesmo tempo, uma 

disciplina obrigatória criaria um espaço consolidado para discussão do tema. Esse tipo de 

receio tem em seus interstícios outro ponto de tensão: o das concepções teóricas, como 

veremos a seguir. 
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3.3 – O controverso campo das teorias 

A controvérsia no campo dos estudos de gênero e suas diversas correntes teóricas 

não são exclusivas da área da educação. Antropólogas e sociólogas brasileiras como Heilborn 

e Sorj, em artigo publicado em 1999, no qual analisam aspectos do desenvolvimento dos 

estudos de gênero no Brasil, historiam a dinâmica das influências teóricas, que, de certa 

maneira, refletiam um processo semelhante em outras temáticas das ciências humanas 

(HEILBORN; SORJ, 1999). Essas autoras recordam que a principal referência sociológica nos 

estudos de gênero foi dada pelos conceitos e teoria funcionalistas, sob influência de Talcott 

Parsons, por exemplo, que apontava a diferença dos papéis sexuais (não usavam o conceito 

de gênero) no interior da família nuclear moderna em termos de papéis “expressivos” 

(feminino) e papéis “instrumentais” (masculino). A família era entendida como uma 

instituição fundamental na manutenção do funcionamento regular da ordem social. Essa 

visão deixou suas marcas na sociologia de gênero na medida em que fornecia conceitos 

básicos como papel sexual e status. A hipótese é que as diferenças sexuais eram mais 

centrais na instituição familiar do que em qualquer outra instituição social, e que os arranjos 

de gênero funcionariam primordialmente para assegurar a reprodução social. As análises das 

relações de gênero sustentadas no conceito de papéis sexuais desafiaram as visões 

essencialistas da biologia e da psicologia sobre as identidades humanas, na medida em que 

facilitou o reconhecimento de que os indivíduos se constroem por intermédio da vida social. 

Entretanto, segundo Heilborn e Sorj (1999), considerar gênero como papel social limitaria o 

foco de análise ao comportamento individual e diminuiria o seu poder de explicação da 

dinâmica social mais ampla. Além disso, conceber o gênero em termos de diferenças sexuais 

seria reduzi-lo a uma variável empírica em vez de um princípio de organização social. 

Depois do funcionalismo, o marxismo foi a segunda importante referência teórica na 

consolidação do conceito de gênero. O debate em torno do “trabalho doméstico” e da 

participação das mulheres na força de trabalho, estimuladas pelo marxismo, permitiu, 

embora de forma parcial, estabelecer relações entre a família, o trabalho e a política a partir 

de uma perspectiva das relações de gênero. Essa concepção contribuiu para que as análises 

de gênero saíssem dos limites da família, embora seus conceitos tivessem pouca capacidade 

de dar conta das relações de gênero no interior das demais instituições sociais. 
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Na antropologia, a reprodução surgia como elemento estruturador ou não de 

significados e de posições sociais atribuídos diferencialmente aos dois sexos; a 

transformação da diferença sexual era operada pela cultura numa relação de opressão 

(domesticação da mulher) e situava o gênero como um modelo de como as desigualdades 

entre os sexos figuravam e podiam ser entendidas pela referência a desigualdades 

estruturais que organizam uma determinada sociedade. Há várias visões sobre a posição da 

mulher nas diferentes culturas que lidam com o conceito de gênero, mas há um consenso 

generalizado de que a origem da situação feminina peculiar se localizaria na instituição do 

parentesco como lugar socialmente sancionado de encontro entre os sexos, e que o gênero 

enquanto princípio classificatório operaria em outras instâncias do social. 

No final da década de 1980, começava a aparecer no Brasil a distinção entre o estudo 

da sexualidade e os estudos de gênero. O debate mais pertinente ao estudo da sexualidade 

girava em torno de posturas designadas como essencialistas que, via de regra, assumiam a 

ideia da universalidade de um instinto e/ou desejo sexuais em contraste com assertivas de 

que tais entidades eram efeitos de contextos históricos e culturais específicos. Os conteúdos 

específicos que adquirem as categorias de gênero nos diversos contextos culturais 

manteriam um princípio de ordenação, marcado pela distinção do masculino perante o 

feminino, embora pudesse, em substância, ser diferentes. Essa interpretação dependeria da 

admissão de uma distinção lógica entre natureza e cultura. Nessa perspectiva, os estudos de 

Pierre Bourdieu tiveram e mantêm grande influência nos estudos de gênero, sobretudo no 

Brasil.  

A denominada crise de paradigmas que afeta as ciências sociais e principalmente a 

crítica às denominadas metateorias sobre o social começaram a minar a confiança que se 

depositava sobre a capacidade heurística do conceito de gênero. Uma tensão em relação a 

leituras universalizantes da realidade social e dos grupos sociais, a partir de paradigmas de 

uma cultura ocidental, branca e heterossexual, fez com que aqueles sujeitos invisibilizados 

nessa compreensão erguessem sua voz. Manifestações dos movimentos de negros, do 

feminismo e do movimento pelos direitos civis e a derrocada do socialismo contribuíram 

fortemente para a constituição de um caráter eminentemente político tanto nos Estados 

Unidos quanto na Europa (SCOTT et al. 2009). 
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As diversas posicionalidades do sujeito são consideradas como locais 
de produção de uma nova ordem, sendo esta ordem guiada pela 
fragmentação ou multiplicação das reivindicações (raça, gênero, 
sexualidade, classe etc.). O que estes movimentos afirmam é que as 
particularidades culturais são inscritas em relações de poder, onde a 
diferença é tomada como referencial de hierarquização, de 
normatização, relegando alguns grupos à categoria de uma 
humanidade menor, um resíduo do modelo ideal fundamentado na 
tradição etnocêntrica ocidental. (SCOTT at al., 2009, p. 13-14)  

 
 
Como afirmam esses autores, é no contexto das políticas de identidade que as 

fronteiras da cultura tornam-se cada vez menos respaldadas em questões geográficas e mais 

relacionadas a valores, costumes, hábitos. Ganham destaque estudos multiculturais, as 

teorias de identidade37. Os trabalhos sobre a sexualidade se desenvolvem de modo paralelo 

aos estudos de gênero sobre família, sobre trabalho e violência e se fixaram em temas 

ligados a comportamento como prostituição feminina e homossexualidade. Mais 

recentemente, em particular o tema da diversidade sexual tem contribuído para uma melhor 

distinção entre o plano da elaboração da identidade de gênero e o da orientação sexual.  

De um lado, pesquisas empíricas e debates teóricos mantêm análises que destacam 

as desigualdades que afetam as mulheres no mercado de trabalho, nos espaços políticos e 

de poder, os processos de dominação e de discriminação, denunciam relações de poder e de 

violência, o controle dos corpos, e, de outro lado, pululam análises sobre a diversidade de 

práticas e comportamentos, as diferenças intra e intergênero.  

Na educação, vimos, no capítulo anterior, que gênero é incorporado nos estudos da 

educação principalmente a partir da década de 1990. A produção acadêmica sobre gênero e 

educação ganhou impulso inclusive com o apoio da Fundação Carlos Chagas, por meio de 

seu Programa de Dotações para Pesquisa sobre Mulher e Gênero que lançou edital com 

aporte específico para pesquisas da educação (BRUSCHINI; UNBEHAUM, 2002). As primeiras 

pesquisas voltam-se, sobretudo, para os processos de feminização da docência, identidade 

docente, trabalho docente, a linguagem sexista dos livros didáticos, e já despontam também 

                                                           
37  Não à toa foi implementada por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais uma política de identidade, 

sendo que um dos temas transversais é a pluralidade cultural. Neste sentido, a perspectiva da 
interculturalidade tem sido valorizada com políticas afirmativas de minorias étnicas, com propostas de 
inclusão de pessoas com deficiência na escola regular, com programas de enfrentamento da homofobia etc. 
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estudos relacionados às questões do corpo e da sexualidade (VIDAL, 1998; VIANNA, 1998; 

COSTA; SILVEIRA, 1998; CARVALHO, 1998; LOURO, 2002a ; ROSEMBERG, 2002).  

Um recente balanço das pesquisas sobre a produção acadêmica relacionada a 

gênero, sexualidade e educação formal, realizada por um grupo de pesquisadores da 

Universidade de São Paulo (USP), arrolou 1.213 títulos, produzidos entre 1990 e 2006 

(VIANNA et al., 2011). Desse levantamento, Vianna (2012) analisou especificamente a 

produção que tratava da incorporação de sexualidade e gênero nas políticas públicas. A 

autora menciona 73 produções sendo destas 38 produzidas entre 2007 e 2009. Isso pode ser 

explicado pelo fato de, nesse mesmo período, terem sido desenvolvidas várias políticas 

educacionais focadas em diversidade sexual, despertando o interesse também da academia. 

Vianna (2012) situa ainda a produção sobre gênero e sexualidade com início a partir de 

1995. Somente a partir de 2002 teriam surgido os primeiros doutorados, com prevalência 

para a região Sul e Sudeste. 

No seu estudo, Vianna (2012) identificou duas grandes influências teóricas nessas 

produções. Primeiramente, a de Joan Scott, historiadora, cujos trabalhos introduziram o 

gênero na educação, como categoria de análise, cuja ênfase teórica é a pós-estruturalista; a 

outra influência significativa e bem mais recente é a de Judith Buttler, sobretudo nos 

estudos sobre diversidade sexual e crítica à heteronormatividade. Já em 2002, Guacira Louro 

sinalizava uma disposição no campo da educação para a teoria queer. Em Documentos de 

Identidade – uma introdução às teorias do currículo, Tomaz Tadeu da Silva (2010) descreve o 

que classificou como Teorias Tradicionais, Teorias Críticas e Teorias Pós-Críticas, situando 

nesta última a teoria queer como uma reviravolta epistemológica tal a provocada pelo 

feminismo: 

Tal como o feminismo, a teoria queer efetua uma verdadeira 
reviravolta epistemológica. A teoria queer quer nos fazer pensar 
queer (homossexual, mas também “diferente”) e não straight 
(heterossexual, mas também “quadrado”): ela nos obriga a 
considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de 
simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar. [...] 
Pensar queer significa questionar, problematizar, contestar, todas as 
formas bem-comportadas de conhecimento da identidade. A 
epistemologia queer é, neste sentido, perversa, subversiva, 
impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa. (SILVA, 2010, p. 
107) 
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A vertente teórica pós-crítica trouxe outras ênfases, outras estratégias de análise e é, 

sem dúvida, um ponto de tensão na medida em que a perspectiva hegemônica na educação 

tende a ser a da teoria crítica. Louro (2002b) contextualiza esse domínio recordando que, 

nas décadas de 60 e 70, portanto no período militar, as teorizações inspiradas no marxismo, 

na teoria da reprodução e aquelas vinculadas a Paulo Freire representavam uma forma de 

resistência ao regime vigente. 
 

Assim, as proposições críticas foram, pouco a pouco, conquistando 
um número expressivo de intelectuais e docentes. Um número que 
ficou muito ampliado posteriormente, quando, durante o processo 
de redemocratização, se deu uma espécie de institucionalização dos 
discursos educacionais de cunho mais radical. Já não era preciso, 
então, muita ousadia para ser crítico, para ler textos marxistas, ou 
até mesmo para propor reformas educacionais de cunho 
“progressista”. Agora era grande o contingente daqueles e daquelas 
que buscavam exorcizar a pedagogia antes dominante e, dessa 
forma, se afastar da posição “alienada” ou “ingênua”’. Em pouco 
menos de duas décadas, a “pedagogia crítica” parecia ter se tornado 
hegemônica no pensamento educacional brasileiro. (LOURO, 2002b, 
p. 227) 

 
É no contexto social e político do final dos anos oitenta e início dos noventa que as 

questões de gênero começam a surgir em estudos, debates e seminários, sobretudo no 

intuito de dar visibilidade às mulheres e apontar as relações de poder e de dominação que 

perpassam as relações sociais. Um dos desafios era justamente garantir o reconhecimento 

dessas questões tão políticas e prioritárias quanto as questões da desigualdade social. Esse 

processo de legitimação do campo de estudo de gênero vem ocorrendo à custa de muito 

debate, de estratégias de divulgação por meio de publicações e de incentivo a pesquisa. E 

sua incorporação, como Louro (2002) bem avalia, ocorreu marcada por diferentes 

interpretações e diversas afiliações teóricas. Essas tensões se revelam tanto no campo 

acadêmico, como veremos a seguir, como no campo das políticas educacionais. 

Retornando a Vianna (2012), ela destaca o contexto político em que as produções 

acadêmicas têm ocorrido, mostrando a tensão entre o Estado e os movimentos sociais na 

proposição e formulação de políticas públicas específicas. Ascende no período mais recente, 

como já observamos, a influência do movimento LGBTT nas negociações com o Estado e 

também como objeto de estudo. Esse contexto também é marcado pela criação do GT da 

ANPED, Gênero, Sexualidade e Educação (GT23), em 2003. O interesse pela sexualidade não 

é novo nem na academia tampouco como pauta de políticas públicas. O estado brasileiro é 
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pressionado pelos compromissos que assumiu com a comunidade internacional no que se 

refere a direitos e a influência de agências multilaterais como Unesco, Banco Mundial e 

documentos internacionais de defesa dos direitos humanos. Como já mencionado no início 

desta tese, documentos como os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ilustram a atenção às políticas 

inclusivas. Vianna (2012) identifica, na produção acadêmica do período analisado (1990 a 

2006), a valorização a documentos como os PCN pela introdução da questão de gênero e 

sexualidade no currículo escolar, como tema transversal. 

Destaca, no entanto, forte crítica de especialista e educadores aos PCN: seu caráter 

centralizador e prescritivo sob influência de uma agenda internacional, um currículo oculto 

altamente hierarquizado e sem ações que minimizassem a falta de formação docente nessas 

temáticas. A autora menciona estudos que apontam a dificuldade de professores em lidar 

com o tema da sexualidade, mesmo aqueles que passaram por alguma capacitação (VIANNA, 

2012). Outras críticas referem-se a um modelo de preparação para o tema, fragmentado e 

descontínuo; falta de material apropriado e estrutura; ou ainda a concepção de sexualidade 

presente no documento, como inerente à natureza humana e necessária, e pelo seu caráter 

informativo. Ou seja, o tema da sexualidade é normativo, sem questionar valores e 

costumes. Outro aspecto é a redução do tema à heterossexualidade. 

Essa vinculação do gênero com a sexualidade no campo da educação não parece ser 

tranquila, possivelmente porque justamente a sexualidade (diversidade sexual incluída) traz 

consigo diferentes abordagens ao que se denomina como política de identidade e dos 

estudos culturais. 

O acesso a espaços culturais como a mídia, o cinema, a televisão, os 
jornais, os currículos das escolas e universidades e os livros – e o 
controle desses espaços – torna-se particularmente importante para 
os grupos de gênero, grupos sexuais, étnicos, raciais ou de classe 
que, tradicionalmente, estiveram aí impedidos ou marginalizados. 
Historicamente, nesses espaços, os grupos dominantes – os homens 
brancos heterossexuais de classe média urbana, no caso das 
sociedades ocidentais – falaram sobre os demais, construindo 
representações sociais que tiveram e têm poderosos efeitos de 
verdade. [...] A luta no terreno cultural é, fundamentalmente, uma 
luta em torno da atribuição de significados. Significados que são 
produzidos em meio a relações de poder – não apenas porque eles 
expressam posições de poder, mas também porque tem efeitos de 
poder. Portanto, o que esses novos grupos sociais estão disputando é 
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a possibilidade de impor seus próprios significados a respeito do 
mundo, das práticas e dos sujeitos. (LOURO, 2002 b, p. 232) 

 

Essas colocações dão o tom da complexidade que envolve o campo dos estudos de 

gênero na educação. Michel Apple e Anita Oliver (1995), em artigo no qual exploram o 

movimento social de direita americano em sua ingerência nas deliberações sobre a política 

educacional, chamam atenção para certa ausência dos teóricos críticos da educação ao que 

de fato vem ocorrendo nas escolas:  

Acrescentamos cada vez mais camadas teóricas, sem chegar nunca a 
tratar com seriedade as complexidades reais e existentes da 
escolarização. Isso não é um argumento contra a teoria. Na verdade, 
significa assumir a posição de que nossas eloquentes abstrações 
ficam extremamente enfraquecidas se não tiverem como referencia 
o suposto objeto dessas abstrações – a escolarização e suas 
condições econômicas, políticas e culturais de existência. Nesse 
sentido, é bom que nos deixemos tocar pelo cotidiano que envolve a 
política das instituições educacionais. Na ausência disso, muitos 
“teóricos críticos da educação” cunham certos neologismos que 
ficam em moda, mas permanecem por demais desligados das vidas e 
lutas de pessoas e instituições reais. (APPLE; OLIVER, 1995, p. 273) 

 

Ao descrever um conjunto de suposições, medos e tensões expressadas pela direita 

cultural e religiosa nos EUA, Apple e Oliver (1995) revelam como discussões sobre o corpo, a 

sexualidade, valores pessoais ou quaisquer outras questões sociais em torno desses tópicos 

geram enorme desconforto, sobretudo na escola. A reação conservadora diante da 

inevitabilidade é que tais temas sejam tratados num contexto de relações tradicionais de 

relações de gênero, familiar nuclear e de acordo com os textos bíblicos. A escolarização 

pública na visão conservadora americana seria um local de potencial perigo. Cita estudos 

que analisam a nova direita e sua preocupação em regular o que pode/deve ser ensinado na 

escola, buscando, sobretudo, preservar o que é definido como papel moralizador da família. 

Surpreende que um artigo publicado no Brasil em 1995 apresente elementos que, 

infelizmente, podem ser comparados a um contexto bem atual em nosso país, no qual temos 

vivido uma forte tentativa de ingerência nas políticas educacionais de grupos da sociedade 

civil ligados a setores religiosos com representação política, como já apontamos na 

contextualização deste trabalho. 

Essas e outras questões abordadas estão fortemente presentes nos discursos dos 

docentes-pesquisadores entrevistados. A fala expressa uma constatação, mas permeada de 
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certa preocupação, do vínculo dos estudos de gênero na educação aos estudos culturais. O 

reconhecimento de uma correlação direta do gênero com a cultura, nos estudos sobre 

currículos culturais traz como preocupação a concepção de cultura manifesta. A 

preocupação está em que esses estudos tendem a ocupar um status secundário no debate 

das políticas educacionais – no mainstream. A vinculação forte ao tema da cultura, a certa 

concepção de cultura tem contribuído para que as questões de gênero sejam tratadas como 

questão cultural, limitadas a ações muito pontuais, sem a devida referência, como um tema 

forte da educação. Na produção de conhecimento e no debate acadêmico não se espera, 

nem se deseja tal coisa, uma unicidade de pensamento. Ao contrário. A questão, no entanto, 

é como lidar com as diferentes concepções no espaço da política pública, da produção e na 

implementação de uma política pública.  

Para alguns, a escolha é tratar da questão gênero naquilo que é considerado 

relevante na educação brasileira, vinculado às desigualdades. A questão do desempenho 

escolar, dos meninos e das meninas e a questão da indisciplina e da violência são exemplos 

mencionados. Há questionamento quanto a uma dinâmica de tomar gênero como cultura, 

como questão cultural, de valores, minimizando seu peso nas desigualdades, inclusive 

material. Mas há também outro movimento, que destaca o caráter pragmático da 

abordagem relacionada, sobretudo, às questões de sexualidade, da necessidade legítima e 

real em lidar com o cotidiano escolar. Isso desponta na cobrança daqueles que participam 

nos cursos de formação continuada por uma “receita” de como fazer com as questões de 

sexualidade apresentadas pelas crianças e pelos adolescentes. Essa é uma questão forte e 

presente nos estudos de gênero, um embate teórico e político inclusive de concepção de 

educação. Vejamos como essas questões aparecem em sete dos onze depoimentos:  

Eu sinto que isso... porque tem pessoas que estão fazendo uma 
discussão, por exemplo, de gênero a partir das contribuições aí de 
Bourdieu e aí outros já estão fazendo uma discussão a partir das 
contribuições da... da Guacira que vai buscar em Foucault e a própria 
Guacira ela escreveu um texto que ela apresentou como um trabalho 
encomendado lá no GT23. E ela diz isso, nesse último... nessa última 
reunião que foi em Goiânia, nós também tivemos um trabalho 
encomendado dos dez anos do GT23, então nós eh...buscamos 
justamente as semelhanças e as diferenças, as tensões que existem 
entre os trabalhos. Mantemos muitas concepções aqui, agora eu 
acho que a política não vai poder pautar numa concepção apenas. 
Pois acho que ela tem que nos subsidiar financeiramente, tem que 
continuar com a credibilidade que a universidade pode produzir 
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conhecimento, e nós vamos desenvolvendo, né, pelo Brasil afora, 
essa...essas discussões, né, (inint) essa produção de conhecimento, 
por que nós não vamos ter numa unicidade. (C) 

Agora se a gente tem um inventário, um conteúdo programático, um 
referencial já delineado, claro que pode ser mudado, mas aí nós 
vamos dar conta de muito mais discussões às vezes do que a (inint) 
da ANPED (inint). Porque, (inint) nós começamos com o GT23 foi 
delicioso saber que os quinze trabalhos, dezesseis trabalhos, eles iam 
estar girando (sic) em torno de gênero e sexualidade, só que os 
referenciais teóricos são muito diferentes. Se você acessar a página 
da ANPED, né, e nesse ano os trabalhos do GT23, esse trabalho 
encomendado, ele mapeou mesmo os dez anos. Agora pense, nós não 
tivemos nenhum trabalho do Norte, pouquíssimos trabalhos do 
Nordeste, uma carga maior de trabalhos do Sudeste e do Sul, né, 
então, quantos profissionais que ainda pensam sobre o assunto que 
nós nem sabemos qual o referencial que eles estão utilizando, né? 
Então é muito... muito isso, quer dizer, eu não submeti sobre esses 
outros, mas as discussões eh... baseadas em Foucault em (inint) bem 
menos, né? Em Judith Buttler, esses estudos culturais são bem mais 
presentes no GT23. (C) 

Então, eu acho que, por exemplo, a teoria pós-crítica do currículo, 
ela não tem consenso nenhum. E hoje quem está interseccionando 
gênero e currículo é essa perspectiva.. ... que são... que são os 
intelectuais ligados a essa perspectiva, que começa, mas que tem 
como... como um dos nomes proeminentes o Tomáz Tadeu...  ... né, 
mas tem lá aquele livro antigo da Guacira sobre currículo, gênero e 
sexualidade, né, quando (lá) no começo do ano 2000, e eu acho que 
dois expoentes aí, dessa área, é a Marlucci, da UFMG...  Paraíso e a 
Marisa Vorraber Costa, né. E entra no núcleo como é que é? ... 
“estudos do currículo, cultura e sexualidade e sociedade”, tem um 
monte de coisa de gênero lá no meio. Agora, se você discutir na 
ANPED, né, se fizer uma análise na ANPED – eu posso estar enganada 
– do... dos grupos que exercem hegemonia, tanto em... em... 
representatividade, quanto em negociação de distribuição de poder e 
tal... sequer inclui. São o núcleo duro da política educacional. (inint) 
mas aí eu ainda acho que tem outra hierarquia, sabe? Que é a 
prática entre a (inint) faz parte das disciplinas de fundamentação e 
as disciplina de instrumentação pedagógica, tem várias hierarquias. 
Então por exemplo, mesmo o GT23, voltando ao ponto que eu já 
toquei, a (inint) coisa que fazem eh... abordagens (inint) algumas 
vezes estudos (literários) às vezes, entendeu? Hoje não estão 
interessados em (inint) exatamente na escola, entendeu? A (inint) na 
prática pedagógica no currículo, apesar da influência de Guacira eu 
não sei. Eu teria que ver eh... o que foi apresentado na última reunião 
que nem tive tempo de olhar, mas assim, quando eu estava lá no 
GT23, eu acho que... na escola, prática pedagógica, currículo, não é 
necessariamente temática muito valorizada, não. (D) 

Eu não sei, Sandra. Eu acho assim, existem resistências, eu acho que 
existe uma dificuldade de romper com... com... eh... para falar do 
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tema, mesmo, né, da formação do currículo, tá? Eu acho que existe 
eh... é um consenso, hoje, eh... quanto à crítica às teorias mais 
tradicionais de currículo, educação. Eu acho que até aí é fácil a gente 
conseguir um consenso, né, eh... dessa política, essa perspectiva, 
porque eu acho que é mais técnica, do currículo e tal. Mas eu acho 
que o... a grande hegemonia ainda é a teoria crítica do currículo e 
da educação. É a crítica marxista, educação liberal, que é a ênfase à 
discussão de classe, que é a crítica tanto a essa técnica mais 
utilitarista, quanto a uma determinada versão da teoria pós-crítica do 
currículo...(D) 

Aí no “Documentos de Identidade”, por exemplo, está muito claro 
essa coisa das teorias (inint) críticas, pós-críticas, etc e tal, 
conservadoras. E essa noção aí do Michael Apple – que muitas vezes 
já esteve na faculdade – nas chamadas, as Pedagogias Culturais etc. 
e tal, que (inint) depois se desdobrou como Pedagogias do Gênero e 
da Sexualidade – e que eu falo, muitas vezes, em Pedagogias da 
Masculinidade. Todo mundo foi passando aí na faca e desdobrando, 
porque esse caminho é muito produtivo, né. Por causa dessa 
discussão que eu vivo muito nas bancas da Antropologia e da 
Sociologia, porque é muito interessante assim, eles diriam – sexta-
feira eu estive numa outra banca lá, no Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia, a banca de doutorado (inint) trabalhando com 
caminhoneiras, né. Então, assim. Eu fico... eu acho interessante como 
eu não preciso fazer muita força, a partir do meu referencial de 
educação, para mostrar a eles como isso é muito presente nas 
Ciências Humanas, mas também tenho a vantagem de que sou 
formado em História, fiz mestrado em Sociologia, eu domino um 
pouco a linguagem do campo, né. (F) 

O modo como eu enxergo a discussão que eu participei desses 
momentos em que ela... só que não se acalorou e a gente acabou 
tendo que votar o quê que seriam as novas disciplinas, né, e nós 
perdemos. Eh... eu acho que a gente foi muito capturado pelo 
discurso da diversidade, né, então se criaram as disciplinas, isso não 
é só na graduação, hoje em dia tu tens uns oito ou nove cursos de 
especialização lá na Faculdade de Educação, tanto presenciais quanto 
a distância, eh... pagos… eh...ou então gratuitos para os professores 
que incorporaram disciplinas ligadas ao tema da diversidade. Aí 
exatamente como tu colocou, por exemplo, assim ó, um curso de 
especialização que tu vai achar lá na página, que chama “O vínculo, 
estudos culturais, currículos…”, não sei o quê, “... contemporâneo”... 
que a Colega quem coordena. Lá vigeu durante as primeiras edições 
do curso a compreensão, de que tinha que ter uma disciplina sobre 
diversidade então eles me chamaram... mas não me chamaram para 
dar a disciplina, me chamaram para dar duas aulas, porque tinha 
uma pessoa que dava duas aulas de Gênero, um professor que dava 
duas aulas dessa coisa da Língua de Sinais, Diversidades de 
Linguagens, um professor que dava duas aulas sobre Diversidade de 
Geração, né, que (inint) e eu que dava essa. (F) 
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O mainstream das faculdades de educação é a teoria crítica.  Então 
a Faculdade de Educação que eu dou aula, ela é um pouco ponto fora 
da curva nisso, porque é só sair daí e começar a ir a outras... e mesmo 
assim lá dentro está cheio de gente que... bom, enfim. Mas... é...é...é 
bem como tu dissesse. Aí o nosso tema ele navega num mar um 
pouco mais difícil.  (F) 

(inint) que eu descobri que ele é o cara [Axel Horneth] que discute 
essa coisa que é assim, ó, das políticas e movimento social baseado 
na questão redistributiva – assim, alarmadas na questão do capital, 
para as políticas de movimentos baseados na questão identitária. E a 
gente, nessas questões de gênero, estaria claramente alocada 
nessas questões identitárias, né. Se no percurso de Pedagogia, como 
tem vários no meu estado – eu sei porque eu já fui convidado, em 
cada palestra aqui e acolá – quando você chega no Sul, você respira 
aquele ar de teoria crítica, entendeu? Um ar, assim, bastante 
evidente, assim, sabe. Eu estou... não quero falar mal dos cursos, mas 
esses dias eu e a Colega, no ano passado, fomos dar uma aula num 
curso desses assim. E isso, assim (inint) as perguntas, elas tendem a 
trazer para classe...de capitalismo. São categorias que morreram, já 
fui até candidato do PT, mas eu já me afastei um pouco disso, sabe? 
(inint) mas, então eu acho que aí fica – não é nem condizente – fica 
um pouco mais difícil colocar o curso de Pedagogia e sistemas com a 
centralidade que eles deveriam ser colocados. (F) 

Eu acho, que até onde já tem forte evidência, certamente eu conheço 
hoje muito pouco, nós produzimos no Brasil inteiro, mas o que eu tive 
oportunidade de conhecer na área de educação e gênero é uma 
área que está extremamente marcada por essa concepção dos 
estudos culturais, uma construção de currículo que vai além da sala 
de aula, e (inint) toda a nossa cultura (inint), né, as questões de 
gênero ou dessas ((falha skype)) questões de... ((falha skype))  que eu 
estava tentando te dizer, eu acho que essa marca dos estudos 
culturais é muito forte, em particular de gênero e cultura e isso é 
uma concepção de currículo, é muito mais amplo de currículo 
escolar e isso é um fato. Ninguém vai negar essa correlação direta do 
gênero com a cultura como um todo. O fato de se estar estudando, 
estar estudando os marcos culturais, currículos culturais para além 
da escola, em geral não é feito por pessoas que não tem o acúmulo 
suficiente da discussão, por exemplo, sobre o conceito de cultura. Eu 
também não tenho. Os antropólogos passam 20 anos da sua 
formação debatendo diferentes concepções de cultura (inint) e uma 
pessoa (inint), por exemplo, da pedagogia, aonde essa questão, se 
apareceu foi secundariamente, vai no seu mestrado, doutorado, 
pesquisar sobre um artefato cultural (inint) revista, um programa de 
televisão, um jogo de computador, qualquer... (inint) diferença 
cultural, e as vezes faz isso de uma maneira muito simplificada. E não 
são todos os estudos, mas a produção em geral tem uma marca de 
ser empobrecida. E acaba acontecendo, me parece o seguinte, esses 
temas, a produção cultural como um todo, são muito secundários no 
debate das políticas educacionais – no mainstream, no debate 
pesado dos educadores e das educadoras. Então o que é que 
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acontece? Elas, esses temas perdem por (inint)  “ depois que a gente 
resolver os problemas de indisciplina, que são fortíssimos na sala de 
aula, depois de a gente resolver o problema do fluxo escolar, vamos 
criar, vamos sim... vamos reprovar ou não reprovar, depois de essas 
questões resolvidas, nós podemos discutir esses outros temas que são 
importantes também, a raça, gênero, a sexualidade”... e fazer uma 
discussão bonita, bacana. É aquela palestrazinha para fechar o 
semestre. Isso acontece nas escolas também. São vários níveis dos 
mais sofisticados ou menos sofisticados, mas eu acho que a discussão 
foi tomando este ponto. (H) 

E, para entender essa nota [referindo-se a questão da avaliação e 
desempenho desigual], eu acho que as questões de classe tem que ser 
considerada. Mas acho que a raça um pouco mais; as de gênero, 
tanto porque que a diferença não é tão grande, como o fato das 
meninas irem melhor que os menino, se considera que está resolvido, 
aí se silencia completamente, como se os meninos não tivessem 
gênero. Agora, do outro lado, eu acho que tem que ser dito também, 
é uma coisa que você passou no início do seu quadro e que a questão 
de gênero para nós, aliás (inint) os dois aspectos são – acho que – 
reflexo, ou pelo menos participam de uma situação que é 
internacional. Eu acho, a vinculação com os estudos culturais, você 
chega numa prateleira de livraria em qualquer lugar do mundo não 
tem mais estudos feministas, tem estudos culturais. A questão de 
gênero entrou completamente nessa prateleira. E essa prateleira foi 
levando junto a questão da sexualidade. (H) 

Não, eu acho que há até uma certa competitividade teórica nos 
grupos, tá? Você não tem... – vamos dizer – não há uma... união em 
cima da temática, em cima da necessidade em currículo tem que ter 
na escola, não tem, né. A prioridade ainda é, qual abordagem o 
grupo... Eu acho que na nossa área ainda há uma preocupação muito 
grande com o debate teórico, né. Eu acho assim, o debate teórico ele 
tende a ficar na (inint). Assim, entende? Quando você leva para ação, 
quando você quer criar uma política pública que vai beneficiar um 
campo. Só que ele não pode ser em nível teórico. Não cabe. Mas a 
gente ainda está nesse ponto de eh... querer ver quem tem razão, 
qual abordagem é a melhor, ou é a mais adequada, a mais acertada. 
E não é por aí. Isso vai para (inint) realmente para dentro do campo. E 
o que é pior, enfraquece o campo perante as outras áreas. O que é 
que as outras áreas pensam do grupo que está se digladiando com 
debates teóricos ainda. Você não vê ...  você não vê isso nos outros 
campos da educação . (I) 

Quando a gente debateu com a Connell isso ficou muito claro. Sabe? 
Ficou muito claro. E... porque na verdade, você...quando você 
articula, né, a... o neoliberalismo... crítica ao neoliberalismo, melhor 
dizendo, né, teoria de gênero com desigualdade e com... eu acho 
que você... você tem mais poder de escuta... por esses grupos 
mais... Eu ia dizer “tradicionais”, mas não é um bom termo...Mas 
mais para puristas ou ‘marxianos’, vamos dizer assim, né. E eu acho 
que você ganha mais adeptos. Claro que não estou falando (inint) 
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disso como algo que se é utilizado como estratégia, não. Para mim é 
uma convicção teórica mesmo, eu não consigo desvincular a minha 
discussão de desigualdade da de classe. Mesmo. Não vai, e Brasil, 
menos ainda, né... então eh... é impossível. Agora quando você 
pulveriza isso, da maneira como algumas perspectivas – não são 
todas – pulverizam, e eu acho que as do GT da ANPED isso ficou 
muito forte, não sei quanto tempo vai durar, mas ficou muito forte, 
se perde aliados no debate (inint). (D) 

Então muita coisa que tem atrasado as discussões e reflexões 
inclusive nos currículos de Pedagogia e outras, para discutir a questão 
da educação sexual, em que eles acham que tem um dia que abrir, eu 
sempre eu brinco, abre o céu, desce um cavaleiro alegre lá na porta 
(inint) da educação sexual... ... o problema nosso é que... eu já estou 
dando pistas de qual categoria trabalho. Eu trabalho com as 
categorias do materialismo histórico dialético (inint). (J) 

Então eu acho que isso tem a ver com essa abertura... eh...eh... 
teórica, né, da universidade. Mas, ao mesmo tempo que me parece 
que a gente teve essa abertura e que novas interpretações foram 
sendo...eh... eh.. .eh... aceitas, incorporadas. Eu acho que a gente 
também perdeu muito de uma... eu acho que de um posicionamento 
crítico com relação a determinados fenômenos, né, determinadas 
situações sociais que a gente vive. Eh... eu, por exemplo, tenho uma 
certa simpatia pela teoria da desconstrução. O engraçado também 
é que... que algumas interpretações com base na teoria da 
desconstrução te levam a um certo relativismo, onde você não se 
coloca, onde você não se posiciona e fica todo mundo vendo: “Ah, 
como é que a mulher aparece na literatura da fulana de tal”... “O 
romance do ciclano, que está bem mais (inint)”. E a vida, e... e a 
violência, assim? Eu acho... os constrangimentos, isso daí não foram 
discutidos? No Pará não vai discutir isso, né? Como que a mulher, 
professora no interior do (Marajó), do Pará, quais são as violências 
que ela vive e tal? Como é que ela se coloca? Isso acabou ficando, de 
certa, forma, eh...eh...eh...eh... secundarizado (inint) sabe, por conta 
dessa interpretação, dessa divagação, e isso incomoda um pouco, 
porque eu acho que dá para trabalhar com as duas coisas ao mesmo 
tempo. É possível trabalhar dentro do campo de uma teoria como a 
desconstrução, é ser altamente crítico dentro dessa teoria, sabe. (L) 

 
A teoria pós-crítica é vista como hegemônica no campo dos estudos de gênero na 

educação, sobretudo quando envolve a sexualidade, também quando relacionada ao 

currículo, com nomes consagrados como Tomaz Tadeu e Guacira Louro. Ainda assim não se 

pode falar em consenso no campo dos estudos de gênero na educação; o que se observa é 

certo incomodo, mais velado do que assumido, sobretudo nos espaços de debate 

acadêmico. O entendimento é a de que na ANPED prevalece no GT a perspectiva pós-crítica. 
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Se o campo dos estudos de gênero na educação é predominante a teoria pós-critica, os 

estudos culturais, no campo da educação o mainstream é a teoria crítica.  

A discussão sobre as concepções teóricas apareceu fortemente vinculada a um 

espaço político de debate acadêmico que é a Associação Nacional de Pesquisa e Educação – 

ANPED, particularmente o GT 23 – Gênero, Sexualidade e Educação. Essa agremiação, 

fundada em 1976, congrega programas de pós-graduação stricto sensu em educação, 

professores e estudantes vinculados a estes programas e demais pesquisadores da área. Em 

2014 a ANPED está composta por 23 grupos (o primeiro é o GT 02), sendo o último GT criado 

em 2008, como número 24, Educação e Arte. É importante destacar que o GT 23 foi 

formalizado em 2005. Por dois anos ele existiu como um Grupo de Estudos (GE), iniciado em 

2003. E nasce do interesse de um grupo de docentes que já vinham pesquisando a temática 

da sexualidade e da educação sexual em estabelecer um espaço legítimo de debate e 

apresentação de suas pesquisas. O primeiro texto base que fundamenta a criação do GE foi 

escrito por três docentes vinculados a grupos e núcleos de pesquisa já fortemente 

consolidados à época: Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero 

(GEERGE/UFRGS); Grupo de Estudo Interdisciplinar em Sexualidade Humana 

(GEISH/Unicamp/SP) e o Núcleo de Estudos de Sexualidade (NUSEX/Unesp/SP). O texto, ao 

apresentar a experiência desses três grupos expondo suas abordagens teórico-

metodológicas, já anuncia o que viria a ser uma característica desse grupo: a pluralidade 

teórica e temática: 

Assim, os modos de ver – ler – fazer o mundo em que vivemos, nas 
perspectivas assumidas pelos grupos de pesquisa aqui representados 
reiteram, nas suas diferenças, a importância de se questionar o quanto, e 
como, conhecimentos e práticas educativas estão implicadas com a 
produção de masculinidades, feminilidades, adolescências, infâncias, 
sexualidades; de perguntar-se de que forma estes conhecimentos 
descrevem e hierarquizam sujeitos produzindo ou reforçando exclusões e 
desigualdades de gênero e sexualidade; de problematizar o que pensamos, 
ensinamos e fazemos; de se compreender os modos como aprendemos a 
pensar o que pensamos e a fazer o que fazemos bem como os sentidos que 
os/as estudantes atribuem ao que ensinamos a (e fazemos com) eles/as. 
Sugerem, também, que aquilo que não é dito, não é feito e, às vezes não 
pode, ou não consegue sequer ser pensado em determinados ‘espaços’ 
(teóricos, políticos, institucionais) precisa, também, ser problematizado. 
(MEYER; RIBEIRO; RIBEIRO, 2004, p. 7) 
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Dois textos-balanços sobre a trajetória do GT23 foram produzidos em dez anos de 

existência (FERREIRA; NUNES; KLUMB, 2007; RIBEIRO; XAVIER FILHA, 2013). Esse último 

balanço confirma que, nas abordagens teóricas dos trabalhos apresentados nos últimos 

cinco anos, predomina a teoria pós-crítica. Verificou-se que, nos estudos onde prevalece o 

foco em sexualidade, é Foucault quem fundamenta o conceito. Diferentemente, o conceito 

de gênero apresenta uma maior diversidade de fontes, com destaque para a historiadora e 

pós-estruturalista Joan Scott; as brasileiras Guacira Lopes Louro e Dagmar Meyer; e na 

vertente da teoria queer, Judith Buttler, filósofa pós-estruturalista estadunidense. A análise 

dos trabalhos apresentados mais apresenta questionamentos do que indica possibilidades e 

reforça o que se tem denominado como “provisoriedade dos saberes”. Tendo a concordar 

com Carvalho (2000) quando diz que é possível absorver contribuições das teóricas pós-

estruturalistas quando chamam nossa atenção para as construções mutantes de 

significados, mas que é preciso igualmente abranger as práticas sociais e as possibilidades de 

ação dos sujeitos.  

Considerando que a ANPED se define não somente como um espaço de socialização 

dos resultados de pesquisa, de debate teórico e filosófico, mas também como um espaço 

legítimo de debate político, de reflexão sobre a política pública brasileira para a educação, 

não surpreende que seja nesse espaço onde vários conflitos emirjam, como veremos a 

seguir.  

3.4 – Dimensão política de formação docente e suas políticas 

A criação do GT 23 é reconhecida como um importante momento para dar 

visibilidade ao tema gênero e sexualidade e dar voz a um grupo de pesquisadores, com uma 

voz própria, um espaço próprio para consolidação de um campo de conhecimento na 

educação. No entanto, esse mesmo reconhecimento é permeado pelo receio da 

fragmentação do debate, mas que foi sobreposto pela necessidade de legitimar um campo 

de estudos e de saber. O desafio de vincular o debate a um grupo teórico específico parece 

implicar a não integração a depender do viés teórico metodológico. Nesse sentido, a ANPED 

surge como um espaço elitista, de pouco diálogo ou com restrições a um diálogo mais 

aberto. Oito depoimentos, dentre onze, sinalizam essas impressões: 
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Você me recordou o momento de constituição do GT23. Na época da 
constituição do GT23, quando nós resolvemos correr (inint) pedindo 
assinatura para constituirmos o GT para reunião lá de Poço de 
Caldas, nós abordávamos com muita frequência esse argumento. 
Eh... mas o gênero saiu do GT23 de movimento social, né, e o receio 
era a gente perder a discussão, diziam: ela vai ficar uma discussão 
muito focada no gênero e sexualidade, e não vai... e aí não vão 
fornecer informação para as pessoas, isso acontecia no GT do 
currículo, acontecia no GT de Sociologia. É um argumento, né. Nós 
sempre... há ganhos [...] A gente tenta uma discussão que seja 
articulada com outras... com outras áreas de conhecimento, que eu 
acho fundamental. (A) 

Eu acho que a ANPED, ela devia, né, sair desses casulos, porque são 
pequenos casulos, e a gente vai lá para ficar babando ovo nos bam-
bam-bam...que tem um monte de homem e mulherada babando nos 
professores maravilhosos e não sei o quê, eu acho que a gente tinha 
que mudar essa ANPED também, que vem com essa visão clássica, né, 
aí um articular com o outro. Por exemplo, o currículo num momento 
ele se encontrar com outros, num outro momento ele se encontrar 
sozinho para se articular e depois eles abrirem discussão com outros – 
sei lá – amanhã com um grupo ou amanhã com vários grupos, e 
depois com outros grupos, depois uma reunião maior, né? Eu não... 
eu não sei, a ANPED seria um caminho, né, para fazer alguns 
encaminhamentos, né. E eu acho que a gente, também, enquanto a 
gente trouxer congressos, eh... eventos, a gente trazer eventos que 
possam também abrir essa possibilidade, e as pessoas possam se... se 
deparar com isso, em vários... em várias áreas do conhecimento, e 
que quando você for pensar a formação inicial, isso já está lá, 
caracterizado, já está eh... introduzido, aí a gente vai pensar 
diferente. (B) 

Eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas na época, isso foi em 
2003.... Eu lembro que tinha muitas dúvidas, né, quando o pessoal 
me procurou, que tinha intenção de criar esse novo grupo e tal, eu 
sempre tive muitas dúvidas e eu falei isso quanto à instituição de 
vários grupos de trabalho na ANPED. Eu tinha muito medo da 
fragmentação temática, de virar um gueto, sabe, um sentimento de 
isolamento ao tentar produzir uma temática. Mas ao mesmo tempo 
eu... eu reconheço, Sandra, que a gente vivia assim, uma 
necessidade de legitimação de uma temática, sabe? Ganhar cada 
vez mais visibilidade. E hoje, eu me lembro que isso, no GT de 
Movimento Social, isso era muito candente, porque assim, a turma da 
raça que estava com a gente, criou um GT. Anos depois a turma de 
gênero criou um GT. O pessoal falava de criar um GT de juventude, de 
geração, de ciclo de vida... (inint), né, então eu me lembro que 
quando uma Colega, ela faz as memórias sobre a trajetória do GT de 
movimentos sociais, ela fala “ah, isso aqui – que eu até citei isso no 
memorial – num primeiro momento pode parecer que a diversidade, 
ela fragmenta o debate. No segundo, quer dizer, existe mesmo essa... 
o... o GT de movimento não pode ignorar essa complexidade.  Né. 
Então assim, eu acho que tem um lado, que foi, foi importante a 
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criação, né, do GT de gênero, sexualidade e educação. Quer dizer, 
agregar pesquisadores, né, docentes. (D) 

Na ANPED e na área das políticas públicas nos últimos anos, hoje tem 
que discutir educação infantil e tem muito peso no diálogo com os 
governos, porque o Brasil aumentou muito a sua preocupação com a 
educação de três a seis anos. E eu me dou conta que eu fico sabendo 
disso porque a minha colega lá do Grupo de Pesquisa, ela trabalha 
com coisas de infância, mas exatamente como tu está colocando, se a 
gente fica participando do grupo de gênero na hora que a ANPED 
está acontecendo – eu sei porque eu já vi, eu trabalho às vezes, né – 
na hora que a ANPED está acontecendo, estão apresentando os 
trabalhos e estão tirando proposições para a assembleia final, para 
discutir com as políticas públicas. Tem bate-boca com relação à 
política pública de educação, a gente está no nosso grupo de 
trabalho apresentando, é bem complicado isso. É uma situação, é 
um xadrez difícil de montar, sabe, as peças, né. (F) 

Exato. É, mas eu já pensei nisso, (inint) complicado não, a ANPED, é 
que é assim, é que o que a ANPED quer é que você fique sempre no 
mesmo GT, (inint) dialogue no GT, certo? Aí é que eu eh... se eu fico 
mudando de GT isso não é bem visto. Já estava em Sociologia e fui 
para o “vinte e três”, né. Só o que aconteceu, é que no “vinte e três” 
a tendência lá é para estudos culturais e eu não me enquadro 
nesses estudos. Eu, realmente, (inint) eh... (inint) tem outra 
também, eu só uso Bourdie, e tal e que Bourdieu não é muito bem 
visto, ou porque é considerado um misógino, com as características 
políticas (...).  Ou então eh... porque é considerado estruturalista. É, 
então depende, (inint) dependendo do referencial que eu for mandar, 
e de algum (inint) de algum (inint) para (o meu trabalho) poderia até 
ser endereçado, no GT de gênero, entendeu? (G) 

Tá, (inint) informação, porque na verdade, nunca produzi pesquisa 
sobre isso. ... a ANPED é um espaço de apresentação de pesquisa. 
Então tenho uma vinculação histórica com o GT de Sociologia. 
Quando foi criado o GT de gênero eu apoiei formalmente, mas era 
um momento que eu tinha acabado de me comprometer com a 
organização interna do GT de Sociologia e eu tinha espaço lá (inint) 
de gênero, enfim precisamos discutir o conceito, trabalhar essa 
questão mais aprofundadamente, então é alguma coisa que hoje 
tem desse movimento de ser, ter uma atenção dos pesquisadores 
realmente. Então eu acho um (esforço) interessantíssimo para 
discutir. Hoje a gente tem, por exemplo, Geraldo Romanelli que tem 
uma preocupação específica com as relações de gênero no âmbito 
das famílias, na interface com a escola. Você vê orientandos da Maria 
Alice Nogueira preocupados com a diferença entre o que a família 
oferece em termos de escolarização para família, entre filhos e filhas, 
então tem toda uma absorção pelo menos das perguntas de perceber 
essa questão é mais transversal. Mas sou do GT de Sociologia. Já 
apresentei trabalho para o GT de trabalho, no... “trabalho educação”, 
antigos movimentos populares e depois, 1994 mesmo, que eu 
apresentei pela primeira vez resultado de meu doutorado no GT de 
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sociologia, a discussão foi muito bem acolhida e eu venho 
participando dele. Era uma visão de mundo bastante específica, né. 
(H) 

Então...  eu vou dizer uma coisa para você, que podem querer me 
crucificar para isso, tá?  Mas eu acho que na nossa área a gente não 
sabe eh... separar as instâncias da política pública  (inint) bem 
separado (instâncias) do....acadêmico, tá? Isso é a favor de disputa 
também. Porque, olha, eh... também se a militância é importante 
por causa das discussões da nossa entrada, né. Mas a gente tem 
que pensar também “até quanto a militância não incomoda os 
outros setores das outras áreas, que não atuam conflitando?” E aí 
seja mais definido da nossa área pelo... uma... uma... ser bem 
recebida pelos outros tantos saberes que também podem até nos 
ajudar com questões de sexualidade, educação sexual e gênero, 
homofobia. Por exemplo, o pessoal do “currículo”. Se você ver... vai 
no currículo e compreendem a importância de se ter no currículo 
essas questões, vai ser uma aliada de peso.(I) 

Esses grupos, Sandra, com certeza vou dizer, “isso é coisa do GT tal”. 
Você veja que coisa, os grupos de trabalho são trinta, serão vinte e 
quatro...? Trinta? [referindo-se ao GTs da ANPED]. Não lembro assim 
de cabeça eh... que trabalha isolado. Cada um é um universo, grupo 
de elite, tem um relacionamento íntimo com certas universidades, 
convênios. E de repente passa a ser um bando de iluminados. Eu 
sempre penso assim, uma locomotiva, quando estão os (inint) 
iluminados, ela pode correr horrores, mas se ela esquecer o vagão, 
ela está mal na foto [...]. De repente eles tinham que eh... ter esses 
grupos, para... eu sou... eu vou te explicar como é que entendo a 
especificidade como orientadora educacional, e... e nós pagamos um 
preço de nos acusarem de fragmentar a educação, então quando 
você for no médico que está com problema no olho, por favor, não vá 
no médico de (abdômen). Que na verdade, eu entendo assim, o 
avanço da ciência traz o avanço da especificidade e da habilitação. 
Todas as áreas inclusive ((silêncio)) educação infantil é diferente - que 
se aprofunda - das outras séries. O problema maior na analogia com 
o médico, eu quando vou ao oculista, eu estou com um problema no 
olho, eu vou ao oculista, e se tiver oculista que o meu olho esquerdo 
que está com problema e ele se especializou no esquerdo, eu quero 
aquele... aquele para o meu olho. [...] para mim, Sandra, é a grande 
metáfora do Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda no currículo, 
(inint) o grupo de currículo, eles não se colocam... com todos os 
grupos como um “grande” currículo. Eles tinham que trabalhar com 
o máximo dos outros grupos, e fazer grandes reuniões no macro, 
para reportar porque eles coletaram dos seus grupos na mesa, em 
prol desse grande currículo... que é a questão da educação. E isso 
não acontece. Tanto que é... eles produzem as próprias publicações, 
as mesmas editoras, né. (J) 

Mas eu já apresentei trabalho lá no GT de gênero. Mas você se 
sente... eu me senti um pouco deslocada, né. Eu acho que eles têm 
uma abordagem teórica muito fechada, né, (inint). Eh... como foge 
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um pouco dessa leitura mais, esse suporte teórico mais no campo 
continuando, né, de confusão... eh... há... há uma certa, eu acho que, 
resistência.: Eu tenho lido bastante sobre – até porque fiz a minha 
dissertação de mestrado com base na... na arqueologia do Foucault, 
então... tem um pouco de inserção nas discussões teóricas da 
construção na discussão de gênero. Mas, assim. Quando eu comecei 
a... o projeto que eu apresentei lá na ANPED, na verdade foi uma... 
um relatório parcial da pesquisa. Eu identificava ali que essa teoria 
ela não dava conta do... do fenômeno que estava estudando. Que... 
muito menos a teoria feminista. Eu vi, assim, um certo deslocamento 
do objeto, do fenômeno e das teorias. Então eu fui me cercando 
do... dos estudos culturais na medida do possível, não é? Da 
antropologia que discute aqui a situação da mulher na Amazônia 
para eu poder trabalhar. Mas eu achei assim o grupo muito fechado 
em termos de num determinado modelo de discussão sobre gênero 
e até fiquei me perguntando à época – eu acho que isso já tem o 
quê? Uns quatro anos ou cinco – (inint) por que o trabalho tinha 
sido aprovado? ((acha graça)).   Eh... então eu tenho apresentado na 
ANPED... eh... no... no grupo de História da Educação, com quem eu 
fui da Sociedade Brasileira de História da Educação, representante 
norte da Sociedade. Mas, também, a História da Educação tem uma 
dificuldade muito grande de lidar com sistemas, tem sistemas 
clássicos da História da Educação e a (inint) também é difícil... Não é 
fácil. Então, assim. Eu preciso sempre alguém que está fora e está 
dentro ao mesmo tempo. (L) 

Olha, eu alguma vez... eu lembro de ter vindo no GT de Formação de 
Professores: “Meu Deus!: O quê que eu faço aqui?” Sandra, não 
tinha absolutamente nada a ver com a minha pesquisa. A minha 
pesquisa era sobre a professora. E... e é impressionante o quanto 
estava longe das discussões de formação de professores da rede. E 
ela veio: “Não, Colega. Fica aqui!” – porque ela me conhece, né. - 
“Não, Colega, fica aqui!” – ah, mas não tinha nem condição! Eu fui lá 
(inint). Não tem condições. Eu ia lá para o Estado. (L) 

 
O receio da fragmentação apontado em alguns dos depoimentos parece não ter se 

confirmado, na medida em que o GT23 tem se constituído em um grupo bem articulado com 

a proposta que o originou, sugerindo certa coesão interna. O fato de nele prevalecer a 

perspectiva teórica dos estudos culturais, e com isso levar para outros GTs pesquisas que 

não compartilham do mesmo viés epistemológico, colabora de alguma maneira para que a 

presença das questões de gênero se faça em outros espaços de debate e reflexão. Temáticas 

como a de gênero, das questões raciais e étnicas, dos direitos humanos, ainda que tenham 

suas especificidades e se constituam em campos teóricos próprios, suscitam discussões em 

áreas como a de formação docente, a de currículo, a de políticas públicas. Um dos desafios 

que desponta dessa observação é o da necessidade de pensar sobre fóruns de debate que 
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extrapolem os guetos, que de alguma maneira recuperem uma perspectiva holística da 

educação, sobretudo quando em pauta estiver o debate das políticas educacionais e das 

legislações. A ANPED, como agremiação acadêmica, tem como propósito ser um espaço de 

representação da pesquisa; de reflexão e debate sobre conceitos e teorias, mas também das 

políticas educacionais; é, portanto um espaço político, de exercício político das discussões 

teóricas e epistemológicas, mas também um espaço de discussão para as mudanças na 

educação. Mas é, sem dúvida, também um espaço de disputas e de demarcação de espaços; 

de identificação e de afinidades.  

 

3.5 – Os cursos de educação em uma dupla função: formação inicial e continuada 

Apontamos, já no início desta tese, a significativa participação de grupos e núcleos de 

pesquisa em gênero em programas e políticas de formação. A maioria dos entrevistados 

nessa pesquisa está ou esteve envolvida diretamente em algum curso de formação: seja 

aperfeiçoamento, seja de especialização, seja um projeto de extensão, mas com foco na 

formação docente em questões de gênero e/ou de sexualidade. Como destaque está o 

programa de formação continuada Gênero e Diversidade na Escola (GDE), que tem sido 

oferecido por diversas instituições federais e estaduais de ensino superior. Essas políticas 

educacionais surgem como uma resposta do governo federal à dispersão e à fragmentação 

das políticas docentes, visando a corrigir um descompasso entre os programas de formação 

a cargo das instituições de ensino superior e as demandas da educação básica (GATTI; 

BARRETTO; ANDRÉ, 2011). Desse processo resultou inclusive uma alteração na estrutura da 

Capes, em 2009 (Decreto n. 6755), dispondo sobre a sua responsabilidade na coordenação e 

estruturação de um sistema nacional de formação de professores. Uma das atribuições é 

induzir e fomentar a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da 

educação básica38. Dessa atribuição surge o Plano Nacional de Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica (PARFOR). E já se encontrava em funcionamento, desde 

2006, um sistema nacional de EaD (Educação a Distância) pela Universidade Aberta do Brasil.  

A possibilidade gerada por essa política de atender aos anseios de acadêmicos e 

ativistas da educação que atuam à frente das questões de gênero, diversidade sexual, 

                                                           
38 O Decreto apresenta uma série de outras atribuições da Capes para a implantação do sistema nacional de 

formação de professores. Ver Gatti, Barretto e André (2011). 
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direitos humanos, questões raciais e étnicas de atuar na formação de professores, levou ao 

engajamento de vários docentes-pesquisadores a propor cursos de formação. O foco da 

entrevista realizada com os onze docentes-pesquisadores não previa aprofundar uma 

discussão nessas políticas, visto que meu interesse era, sobretudo, na formação inicial, no 

espaço da graduação. No entanto, a temática da formação docente remete à da formação 

continuada por se tratar, na atualidade, de um espaço privilegiado de atuação. Em vários 

momentos durante a entrevista, e dado o envolvimento direto de alguns dos depoentes, há 

referência a ações de formação continuada. Decidi apresentar algumas impressões 

colocadas pelas pessoas entrevistadas em razão de provocarem ao menos duas reflexões: 

uma delas referente à sobrecarga desses docentes e dos programas em que estão alocados 

com a atividade de formação continuada frente à significativa demanda de participantes; 

outra reflexão diz respeito ao indício de certa precarização em razão de um lado, 

possivelmente, da dificuldade de as próprias universidades atenderem às demandas; e, de 

outro lado, da burocratização dos sistemas públicos de fomento. Destaco cinco 

depoimentos, nos quais essas questões surgiram: 

E também é uma coisa que é o GDE, o GDE traz uma bolsa para esses 
professores. Então quem ganha mal, assim, eu vi um técnico na 
Universidade Estadual do Espírito Santo, não sei se você conhece o 
Colega? Que é um ativista, que é da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Ele não é professor, ele é da área de física, me 
parece, ele é um ativista. Como ele vem, ele tem lutado muito, talvez 
até se candidate, né, e ele tem lá, ele tem um programa, ele é uma 
pessoa muito ativa, deram para ele cuidar do GDE. Mas ele não tem 
embasamento nenhum, ele é um ativista e “ponto”. Entendeu? Mas 
isso não... ele é um técnico, um técnico de laboratório que resolveu 
incorporar, ninguém queria o GDE, e ele incorporou o GDE. Eu vi 
assim, mas é uma bolsa, ele ainda não é doutor, é uma bolsa, ele 
nunca... ele é uma pessoa interessante, ele fez um grupo, né, ele 
montou e ele foi atrás, mas você vê que...É, ele fala de um lugar que 
não é um lugar, ele fala de um lugar que é importante, de ativista, 
mas não é o ideal, né? (B) 

É, eu concordo e eu acho assim, né, eu acho que o meu... o nosso 
mesmo, que avaliamos a política do GDE, a gente fez várias críticas 
ao CLAM no sentido do material. Eu acho assim, que a gente tem que 
parabenizar também porque foi uma iniciativa, foi um material que 
foi feito às pressas, teve parecer que cortaram muitas coisas, 
porque aí, quando você está dentro, aí você consegue entender que 
teve cortes, teve... eh... o material era maior e eles não queriam. 
Enfim, mas assim mesmo, foi um avanço do Governo Federal, né, de 
propor isso. E eu acho assim, as Federais têm enfrentado muitos 
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problemas também, muitos problemas com essa nova... com o 
Mercadante, o próprio Paim, a coisa tem demorado muito tempo. 
Tem... eh... demoram para a fazer o convênio com a Federal, eles 
demoram para enviar o material, o dinheiro, enfim, repasse para os 
instrutores. Mas eu acho que foi uma iniciativa que nós temos que 
parabenizar... porque é uma iniciativa muito forte. (B) 

Eu gosto muito disso, até porque a gente tem alunos que já fizeram 
mestrado e doutorado, os professores de redes públicas, eles... eles 
voltam a participar do ambiente acadêmico, né, durante oito a nove 
meses vinculados ao curso, né, eu gosto muito disso, né. A gente fez 
uma avaliação de cinco anos, até disse, “daqui a quinze anos” – ou sei 
lá – dez anos, a gente vai ver que isso entrou na formação inicial, 
porque os cursos agora, eles começam a se reestruturar, começam a 
pensar essa temática, tanto na formação inicial como na pós-
graduação, né. Não é assim, uma professora orienta, você já vê que 
tem contratos, já tem pessoal sendo contratado para trabalhar nessa 
área, nessa temática... Tem aparecido muito. (B) 

(...) Uma coisa que eu acho que... que não foi interessante o que 
aconteceu, foi eh... no sentido de parar os financiamentos pagos 
para os projetos de extensão presenciais. Estão dando verba só 
para os GDEs, né, educação a distância, e nós ficamos sem essa 
verba, por quê? Porque o pessoal lá do (Secadi) argumenta que a 
gente deve solicitar recurso para o tesouro, pelo Programa de 
Formação, né, que a gente sim teria. Tinha um projeto lá, que é 100 
mil reais, você consegue submeter um programa de 300 mil reais, 
mas a concorrência nacional é imens, né? E é para tudo quanto é 
área, né? E aí não sei quanto é, dez, quinze eixos lá, desde a 
educação do campo, quilombola, educação especial, alfabetização, 
né, então nós aqui estamos com pouco recurso para desenvolver os 
trabalhos, né, para continuar mantendo, para continuar publicando 
o quê que faz. (C) 

Eh... com muitas limitações, eu acho, inclusive as mais recentes, mas 
as últimas políticas públicas na área da educação que nós vemos aí 
nos últimos dez, né, onze anos eh... elas ajudaram a quebrar isso. 
Você tem pelo menos um edital do CNPq por ano, de pesquisa de 
gênero. Que isso “aqui é para laboratório”, “isso para sala”, “isso 
dá bolsista de iniciação científica”, “termina TCC”, eh... “turbina 
mestrado, incrementa bolsa-sanduíche de doutorado”, “garante o 
credenciamento na pós-graduação porque você tem pesquisa 
financiada”, pensa bem, né? Então você não, não resolve. Mas ter 
uma lei, né, que... proponha a obrigatoriedade em algum nível da 
inclusão da temática, ou que no caso da pós-graduação, sustenta 
financiamento nessa temática, cria-se, no meu entender, eu não 
tenho dúvida disso, cria um campo. (D) 

O ano retrasado – e ele vai acontecer no ano que vem novamente – 
eh... nós fizemos a formação continuada de... ((suspira)) (dá uma 
dor) pelo espaço de tempo que a gente tem enquanto professora 
universitária, né, a gente queria ter mais tempo, e não temos eh... a 
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gente responde à formação continuada de cento e cinquenta 
profissionais em educação, então, a maioria é de educação infantil, 
ensino fundamental até o nono ano, não, espere aí, até o sexto... 
quinto ano, e depois do sexto... sétimo, sexto ano ao ensino médio, 
então nós subdividimos por ser da prefeitura e por ser do Estado, 
né. E fizemos a formação continuada nas questões de “gênero, 
sexualidade e educação”. Há um pedido de novo do núcleo e a 
SEDUC de que a gente dê continuidade porque foi importantíssimo. 
Como a gente acabou ganhando esse edital e ele envolve muito do 
nosso trabalho, então a gente teve que deixar a formação 
continuada, mas o ano que vem vamos retomar, quando tiver 
acabado com essa... esses nossa pesquisa grande agora, né. Mas a 
procura é muito grande. (E) 

Um terço das vagas podem ser preenchidas por gente que não tem 
vínculo com a Universidade, dois terços não tem vínculo. Então nós 
temos ex-alunos que são funcionários da Universidade hoje em dia, 
né, que esse… esse cargo chama técnico em assuntos educacionais. 
Então nós temos alguns professores, eu mesmo, então a gente entra 
como professor do curso, né, e alguns ex-alunos que estão por aí 
fazendo outras coisas, são professores das redes públicas, né, eles, 
então, têm bolsa para serem tutores... monitores. (F) 

Eu tenho uma colega lá que está ofertando pela quarta vez 
consecutiva o curso de EAD – que tu vai achar lá se tu botar 
“Produção de Material Didático para a Diversidade” vai achar o 
curso em algum lugar. E ela me convidou desde o primeiro, mas nós 
já estávamos dando o tema de Gênero, eu e a Colega, em outros dois 
cursos que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Está começando 
a ficar um pouco chato isso, porque a gente vai para o curso da outra 
colega e da aula da mesma coisa, né. Então praticamente esse curso 
ficou então Estado Laico, diversidade religiosa, gênero e sexualidade. 
Fiz uma mistura. (...) Mas eu comecei a achar que isso era uma coisa 
que parecia um pouco cretina, né. Assim, então tive que mudar um 
pouco, né. Nós temos, atualmente, em andamento a especialização 
em educação para diversidade, quando o ponto foi sobre gênero, 
né. E alguns alunos, quando o curso terminou – acredito que está em 
andamento ainda – eles pediram para serem orientados em temas de 
gênero, né. Então... eh... a gente fica, digamos assim, parasitando as 
coisas da diversidade, né. (F) 

Eu só queria acrescentar uma coisinha que é assim, ó. Um pouco eu 
acho que a gente foi ajudado nos últimos anos – isso desde o Governo 
Fernando Henrique, aonde começou, assim, a ter muito 
financiamento para formação continuada de professores. Gente 
assim, Plataforma Freire... Educação a distância. Cursos... e eu vejo, 
eu dou aula aqui, ela, há uns oito anos, ela abre aos sábados das 
08:00 às 18:00 horas – eu acho que ela é a única unidade da 
Universidade que abre aos sábados, assim, de maneira... todos os 
sábados do ano, porque ela tem uma quantidade enorme de 
especializações e aperfeiçoamentos presenciais, semipresenciais, ou 
de educação a distância, que ela tem que abrir para os tutores 
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poderem entrar no prédio, ficarem lá nas salas que tem aquele 
equipamento todo, né. Que... eles são de formação... é uma 
quantidade enorme de professores que vêm de outros lugares, etc. e 
tal. Eu...eu me dou conta que... houve também um financiamento 
para isso. (F) 

O conjunto dos depoimentos fornecidos por oito docentes-pesquisadoras e três docentes 

pesquisadores, vinculados a universidades públicas, em programas de pós-graduação em educação e 

cursos de licenciaturas, líderes e colíderes de grupos de pesquisa nos quais o gênero é um dos temas 

principais (o segundo principal tema é a sexualidade), mostra que há avanços na introdução da 

questão de gênero na formação inicial. A abordagem transversal desse conteúdo em disciplinas 

regulares e a proposição de disciplinas eletivas/optativas têm sido uma importante estratégia. Além, 

obviamente, das disciplinas nos programas de pós-graduação e as orientações de pesquisa, embora 

atinjam um grupo reduzido de profissionais da educação (talvez, alguns futuros professores da 

educação básica), ampliam, disseminam um olhar sensível para as questões de gênero e seus 

impactos na produção de desigualdades e nos processos de discriminação. No campo da educação e 

do conhecimento, as mudanças não têm o tempo que as transformações sociais demandam. É 

preciso ter paciência com o tempo histórico.  

Não surpreendem as tensões identificadas. Elas são próprias do campo acadêmico. Refletem 

a dinâmica do campo e das instituições de ensino e pesquisa. O problema, ou desafio, é reconhecer 

que se lida também com um campo político mais amplo que o do grupo de pares – o da educação –, 

que urge transformações. O conhecimento produzido tem impacto sobre o modelo de educação que 

se deseja para a sociedade brasileira. O significativo número de pessoas interessadas em participar 

das disciplinas eletivas em gênero e/ou sexualidade nos cursos de graduação e nos de pós-

graduação, bem como o alto número de inscritos em cursos de formação continuada revelam uma 

“necessidade” de saber sobre e de aprender a lidar com as questões surgidas no ambiente escolar. 

Essa demanda tem orientado a agenda pública. E, de certa maneira, o Estado tem respondido com 

programas e ações as mais variadas, que envolvem as universidades. No entanto, um antigo 

problema ronda essas iniciativas: a descontinuidade das políticas e a baixa aderência nos sistemas 

educacionais e na escola. 

Não se pode dizer que o campo acadêmico da educação não reconheça a legitimidade das 

questões de gênero e de sexualidade, como também das questões raciais e étnicas, dos direitos 

humanos como conteúdos legítimos e intrínsecos a uma educação justa e de qualidade. Se 

considerarmos os 221 grupos de pesquisa em gênero identificados nesta pesquisa, há um número 

significativo de instituições de ensino superior públicas em que o tema está presente nas faculdades, 
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departamentos ou institutos de educação. A transversalidade do gênero presente em vários casos, a 

presença de disciplinas eletivas e obrigatórias atestam essa legitimidade. Mas vimos também o 

reconhecimento pelos depoentes da dificuldade e da resistência nesses mesmos espaços quanto a 

uma formalização ou incorporação das questões de gênero no currículo regular. E, para complexificar 

o debate, não há consenso no grupo de pares, tomando por base os próprios relatos, quanto a uma 

definição da abordagem a ser adotada: gênero deve ser disciplinar ou transversal. Essa não é uma 

questão retórica, o não entendimento contribui, a meu ver, para manter a inserção do tema nas 

margens dos currículos de formação. As respostas às minhas questões de pesquisa foram 

relativamente respondidas, no entanto desencadeiam outras tantas novas questões e uma delas é 

como sair do gueto e ampliar o debate com outros campos da educação, sobretudo o de formação 

docente e o de currículo.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Chego ao que deveriam ser minhas considerações finais com o sentimento de estar 

apenas começando. É a sensação, já anunciada na introdução desta tese, de ter deixado 

algumas pontas soltas. Esse sentimento era prenúncio por duas razões. A primeira delas é 

relacionada ao tempo de realização desta pesquisa – menos de 10 meses –, prazo 

insuficiente para uma análise aprofundada. A segunda razão diz respeito ao próprio tema, ou 

melhor, ainda, ao foco pretendido. A discussão sobre formação inicial não é simples, 

corriqueira, ainda mais quando envolve elaborar um 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.  

Esse descompasso é muito claro na literatura sobre concepções de currículo, nas 

reflexões sobre a educação nos tempos atuais e nas avaliações sobre os resultados objetivos 

expressos nas estatísticas. Ninguém contestará que o esperado ao final de um processo de 

escolarização é ter sujeitos capazes de governar suas vidas, habilitados a ingressar no 

mercado de trabalho, com visão crítica e capacidade reflexiva com vistas a atuar a favor de 

uma sociedade mais justa, equânime, que ofereça igual oportunidades a qualquer pessoa 

sem distinção de cor, de raça, de orientação sexual ou crença. Esses são princípios fortes que 

marcam toda a legislação que orienta o sistema educacional brasileiro; fundamentam 

documentos de base de inúmeras propostas de programas e ações de formação e de 

currículo escolar. Entretanto, a realidade escolar parece não corresponder a esses princípios. 

Obviamente que a solução não se limita somente a professores e demais profissionais da 

educação preparados, sensibilizados, enfim, bem qualificados. Eles são somente um 

elemento de um complexo sistema, estrutura que envolve desde aspectos de infraestrutura, 

condições de trabalho, orientações diversas e muitas vezes contraditórias, a também 

demandas por resultados. Por outro lado, é preciso admitir que o modelo dominante de 

educação atual pressupõe um desejo de oferecer uma educação de qualidade igual, de 

tornar a todos mais parecidos, como escreve Nicholas Burbules (2003): 
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 [...] quer seja no sentido de uma mistura de crenças e valores em 
relação à cidadania; no sentido de textos essenciais da ‘alfabetização 
cultural’; no sentido de conhecimentos factuais e habilidades que 
podem ser medidas por testes padronizados; pelo estabelecimento 
de critérios nacionais e uniformes ao longo do currículo e, por outro 
lado, o desejo de atender às diferentes necessidades e formas de 
aprender às diferentes orientações culturais e às diferentes 
aspirações a respeito de trabalho e modo de vida, representadas pela 
diversificada população de alunos das escolas públicas. (2003, p. 161) 

Esse mesmo autor chama nossa atenção para o risco de uma concepção “somos 

todos iguais” como também para a exaltação à diversidade que pode levar a uma 

acomodação de características da diferença em detrimento de outras ou a uma exorcização 

da diferença como algo exótico, e no extremo uma naturalização das desigualdades de 

diversas ordens, inclusive a social e material.  

Iniciei a pesquisa com um pressuposto bem claro. Sabia que a formação inicial, do 

ponto de vista da inserção das questões de gênero era um tema delicado. Não havia estudos 

sobre a questão. Era minha suspeita a existência de resistências no interior dos cursos de 

licenciatura quanto à inserção na grade curricular de uma disciplina com foco em gênero. 

Sabia que o mesmo vinha acontecendo para com outros temas, como sexualidade, questões 

raciais, direitos humanos. Esse pressuposto, como declarado pelos entrevistados, se 

confirmou. No entanto, foi interessante perceber que há também inquietações entre os 

próprios docentes-pesquisadores sobre como lidar com a questão de um currículo em 

gênero. Tem sido de fato um tema ausente dos debates entre pares.  

Há dúvidas sobre como formalizar o conteúdo. Os processos de negociação parecem 

ambíguos: há consciência da disputa pela inserção de certos conteúdos no currículo e se 

reconhece na mesma ordem, por exemplo, a legitimidade das questões raciais (a existência 

de uma lei favorece esse posicionamento, mas é também o reconhecimento legítimo da 

relevância do tema para a educação). Temas relacionados a questões culturais, como é o 

caso do gênero, remetem a uma prática, a um agir docente, mais do que necessariamente a 

uma abordagem disciplinar. Parece-me haver muitas dúvidas sobre como articular a teoria a 

uma prática docente.  

Se há um qualificativo, uma única palavra, um único termo, um conceito capaz de 

alguma maneira sintetizar os achados de pesquisa, é “conflito”, mais precisamente no plural: 

“conflitos”! Que abordei como tensões. Mas há aqui uma positividade atribuída ao termo 
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conflito, penso-o como algo que impulsiona, move, questiona, cria, emancipa. A 

invisibilidade de sujeitos de direitos à educação contribuiu para que diferentes grupos 

sociais reivindicassem seu lugar, não somente no assento das escolas, como no texto que 

conta a história das sociedades. Essa reivindicação por reconhecimento gerou, por sua vez, 

uma série de conflitos nas próprias políticas públicas, que nem sempre respondem 

adequadamente às demandas colocadas. Essas demandas e as políticas públicas 

apresentam, por sua vez, desafios para as escolas e para as universidades.  

O conflito do docente-pesquisador se expressa na reflexão crítica sobre a realidade 

educacional e, ao mesmo tempo, no anseio por apresentar respostas e agir concretamente 

na formação de professores. Em alguns casos o papel de crítico se mescla ao de agente do 

Estado, que vê nas ações de governo, por meio das políticas de formação continuada, 

possibilidades de engajamento no enfrentamento das desigualdades e das discriminações de 

gênero. Nesse caso, há convergência de forças de sentidos opostos, mas perpassadas por 

duas valências positivas – a crítica ao modelo de educação dominante e a possibilidade de 

atuar nessa realidade, mesmo que pontualmente. A coexistência desses fatos cria um campo 

dinâmico, ou melhor dizendo, campos dinâmicos, porque cada grupo de pesquisa, cada 

docente-pesquisador atua individualmente ou com pares próximos em espaços circunscritos. 

Escolho dois depoimentos que sintetizam em certo nível minhas considerações sobre as 

tensões e os conflitos existentes: 

Então... eu acho... eu acho que primeiro, nós não atuamos em bloco, 
né.  Eh... eu com... tem duas questões, né, eu acho o pessoal do 
currículo, eles... eles ainda não têm essa preocupação, a preocupação 
é outra, eles não conseguiram nem discutir a questão da inclusão, da 
deficiência, né. Você vê que as adaptações curriculares não 
acontecem na escola, tem uma coisa que é muito difícil ainda, para 
essa discussão. (B) 

Esse debate específico eu tenho acompanhado muito pouco. Sabia da 
existência (sobre projeto de Lei de Janete Pietá). Agora, eu acho que 
sobre esse contexto, poderia te falar coisas mais gerais, tá. Eu 
remeteria a duas coisas. Uma assim, eh... uma que discutir política 
educacional, eu venho fazendo na sala de aula, né, com formação de 
licenciandos lá há muitos anos, chamando a atenção deles para 
quantidade de leis que são aprovadas, ou discutidas, acrescentando 
elemento ao currículo escolar. Educação para consumo, educação - 
não é? - contra todas as formas de discriminação, vários itens, todos 
muito relevantes. Porém, na forma como o Congresso funciona e 
discute - não é? - uma dispersão absoluta, introduzindo todas essas 
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questões como disciplinas, se todos esses temas fossem 
transformados em disciplina, não haveria horário para a carga 
escolar, muitas dessas políticas não são pensadas organicamente. 
Cada grupo vai pressionando e acrescenta mais um item. De outro, 
me parece que a maior parte dessas abordagens partem do 
pressuposto de que é uma escola redentora, que isso vai salvar a 
sociedade, vai acabar com a discriminação, com... tudo que um grupo 
considera como problema, né. Então, de um lado uns acham que vai 
acabar  com a homossexualidade e outros acham que vai  acabar 
com a... a homofobia. Os grupos de direita ou esquerda pressionam, 
mas sempre nessa expectativa de que a escola vá solucionar os 
problemas que têm origem fora dela. Eu acho que o primeiro cuidado 
que a gente tem que ter é para não jogar uma carga tão pesada 
sobre os ombros da escola, na verdade, das professoras, o gênero 
correto, isso gera na verdade, no dia a dia da escola, o sentimento de 
culpa e de frustração imenso, pessoas as mais bem intencionadas 
justamente se sentem frustradas, porque elas são cobradas e se 
sentem cobradas muito além do que a escola é capaz. Só para 
diminuir um pouco as expectativas, vamos tomar o exemplo da Lei 
10.639, (inint) entre outras coisas, mas o que é realmente falado e 
discutido é a 10.369, porque ela resultou de uma ampla organização 
do movimento negro, que tanto conquistou essa aprovação da lei, 
como vem discutindo, seja na academia, seja na formação de 
professores, de diferentes instâncias... você vê o tempo todo 
iniciativas às vezes divergentes, não é? (inint) de diferentes grupos 
em torno da questão do racismo. Eu acho que hoje é uma questão 
muito mais presente, não está resolvida (inint), mas muito mais 
resolvida do que as nossas questões de gênero. (H) 

Considero esta pesquisa de doutorado a base para novos estudos. Destacaria, neste 

momento, duas proposições às quais desejo dar seguimento: 1) buscar uma melhor 

compreensão dos processos de discussão dos currículos de formação docente. Talvez um 

estudo de caso que envolva cursos de educação que estão em momento de reformulação de 

seus currículos de licenciatura ou recentemente o alteraram; 2) adensar a reflexão sobre a 

inserção do conteúdo de gênero e de seus temas correlatos nos currículos de licenciatura. 

Essa questão envolveria analisar prós e contras de uma disciplinarização ou 

transversalização.  

E, por fim, avalio que as tensões no campo dos estudos de gênero não são nenhum 

privilégio desse grupo em particular, estão presentes também em outros grupos. 

Curiosamente, um artigo escrito por Antonio Flavio Barbosa Moreira (2002) sobre o campo 

do currículo no Brasil, analisado a partir do contexto da ANPED, inicia suas considerações 

finais dizendo que vê como saudáveis as lutas travadas no campo do currículo em torno de 

posições, estratégias e definições, e sugere que, a despeito das lutas, se busque a 
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cumplicidade para além dos antagonismos. Claro está que as políticas relativas à formação 

inicial dos docentes, no que se refere aos currículos, precisam ser discutidas pelos grupos de 

pesquisa que estudam as questões de gênero. O que se percebe é que estamos ausentes dos 

espaços e distantes dos interlocutores que propõem perspectivas de políticas para a 

formação de docente, seja no espaço da ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação, seja na ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais de Educação. 
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Anexo 1 – Levantamento de Teses e Dissertações 
 

 

Nº 
Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

1. 7523 Araújo, Verônica 
Danieli de Lima 

Da instrução primária ao ensino 
normal: o início do magistério 
feminino em Pernambuco 

Dissertação Educação UFPE 2000 
Magistério 
feminino; história 
da educação. 

2. 120 Freitas, Viviane 
Vieira de  

Gênero na educação : histórias de 
mulheres docentes Dissertação 

Educação em 
ciências e 

saúde 
UFRJ 2002 

Relações de 
gênero; educação; 
mulher e 
docência; 
sexualidade 

3.   
Nunes, Maria 
Dolores de 
Figueiredo  

Relações de gênero e sexualidade 
no cotidiano escolar: concepções de 
duas professoras do ensino 
fundamental 

Dissertação Educação UFSCAR 2002 
Relações de 
Gênero; ensino 
fundamental 

4. 10 Vasconcelos, 
Fábio  

A mulher professora: gênero e 
formação Dissertação Educação UNIUBE 2003 

Gênero - 
especificidades - 
subjetivação - pós 
estruturalismo 

5. 9 Alvarenga, Elda 

Professoras e professores e as 
relações de gênero nos cotidianos 
escolares: a escolarização na 
manutenção/transformação da 
opressão sexista 

Dissertação Educação UFES 2004 Cotidiano escolar; 
opressão sexista 
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Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

6. 135 Pereira, Marta 
Regina Alves  

No jogo das diferenças: nuanças de 
gênero e prática docente na 
educação infantil e ensino 
fundamental 

Dissertação Educação UFU 2004 

Educação de 
crianças, sexo;  
Diferenças;  
relações de 
gênero 

7.   Cardoso, 
Frederico Assis 

A identidade de professores 
homens na docência com crianças: 
homens fora do lugar?. 

Dissertação Educação UFMG 2004 
Relações de 
gênero; educação; 
identidade 

8.   Gama, Ywanoska 
Maria Santos da  

Gênero no currículo dos anos 
iniciais do ensino fundamental: 
concepções e vivências de 
professoras 

Dissertação Educação  UFPE 2004 
Relações de 
gênero; educação; 
currículo 

9.   Cova, Valter 
Forastieri  

Concepções de professores de 
biologia do ensino médio público 
estadual de salvador sobre a 
variedade de orientações sexuais 

Dissertação   UFBA 2004 
Relações de 
gênero; educação; 
ensino médio 

10. 39 Guimarães, Ana 
Paula  

A mulher e a docência no ensino 
superior: um estudo comparativo 
de gênero 

Dissertação Educação PUCCAMP 2005 
Mulher; docência; 
ensino superior; 
gênero 

11. 57 Slevinski, Fatima 
Marlete Bedin  

Gênero, educação e escola: história 
e práticas cotidianas Dissertação Educação UNIJUÍ 2005 

Gênero, escola, 
professores/as, 
diferença, 
discurso 

12. 7467 Rezende, Marcos 

Profissionalizando mulheres: a 
escola normal do colégio imaculada 
conceição de Guaxupé - MG (1960-
1976). 

Dissertação Educação 

Centro 
Universitário 

Moura 
Lacerda, RP 

2005 

Cultura escolar, 
identidades 
profissionais 
católicas. 
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Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

13. 7490 Silva, Michelle 
Pereira da  

Educação da mulher e 
evangelização católica: um olhar 
sobre a escola normal Nossa Sra. do 
Patrocínio 

Dissertação  Educação UFU 2005 

Educação da 
mulher, 
modernidade, 
evangelização 
católica 

14. 12 Pereira,  Isabelle 
Sanches  

Identidade de raça - gênero na 
formação docente - história de vida 
de professoras nos cenários 
familiares 

Dissertação 
Educação e 

contemporanei
dade 

UFBA 2006 

Educação; raça-
gênero; 
identidade; 
família 

15. 20 Benites, Maria 
José de Oliveira  

Educação sexual e formação 
docente: um estudo a partir de 
concepções discente 

Dissertação Educação FURB 2006 

Educação sexual. 
Educação 
informal. 
Educação formal. 
Ensino superior, 
formação 
docente. 

16. 119 Maistro, Virginia 
Iara de Andrade  

Projetos de orientação sexual na 
escola: seus limites e suas 
possibilidade 

Dissertação 

Ensino de 
ciências e 
educação 

matemática 

UEL 2006 Relações de 
gênero; educação 

17. 7511 Santos, Tatiana 
Cavanha  

Formação inicial docente: a escola 
normal do Colégio Sagrado Coração 
de Jesus (1946-1971) 

Dissertação Educação UTP 2006 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

18.   Marafon, 
Giovanna  

O ser mulher educada/educadora e 
os (des)caminhos do feminino na 
educação 

Dissertação Educação  UNIRIO 2006 Relações de 
gênero; educação 
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Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

19. 36 
Furtado, 
Alessandra 
Cristina  

Por uma história das práticas de 
formação docente: um estudo 
comparado entre duas escolas 
normais de Ribeirão Preto - SP 
(1944-1964). 

Tese Educação USP 2007 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

20. 45 
Santos, Anita 
Leocádia Pereira 
dos  

Cotidiano da escola: desvelando 
sutilezas e implicações nas relações 
de gênero, no currículo em ação. 

Dissertação Educação UFPB 2007 

Relações de 
gênero; educação, 
formação 
Docente; currículo 

21. 125 
Carvalho, 
Eronilda Maria 
Góis de  

Cuidado, relações de gênero e 
trabalho docente na educação 
infantil: um estudo de professoras e 
professores da pré-escola pública 

Tese Educação UFBA 2007 

Trabalho docente; 
educação; pré-
escola; gênero; 
cuidado 

22. 129 
Araújo, Joana 
D’Arc Socorro 
Alexandrino de  

Gênero e prática docente no tempo 
e no espaço de classes 
multisseriadas: encanto e 
desencantos de professoras e 
professores da zona rural de 
Teresina-Piauí 

Dissertação Educação UFPI 2007 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

23. 13 Embirussu,  
Karina Nery  

Formação docente e concepção de 
gênero [recurso eletrônico]: um 
estudo sobre processos identitários 
de egressas da faculdade de 
educação da Bahia 

Dissertação Educação UFBA 2007 

Relações de 
gênero; educação, 
formação 
docente; 
mulheres  

24. 70 
Campos, Kátia 
Patrício 
Benevides  

(Re)significando relações de gênero 
no cotidiano escolar Dissertação Educação UFRN 2007 Relações de 

gênero; educação 
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Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

25. 131 Oliveira, Lélia de 
Cássia Faleiros  

Gênero, masculinidades plurais e 
identidades docentes: um estudo 
das representações de homens-
professores 

Tese Educação USP 2007 

Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 
identidade 

masculinidade 
feminilidade 
professores 

26. 81 Lima, Maria 
Cecília de  

Discursos e identidades de gênero 
no contexto da escola Tese Letras UNB 2007 

  

27. 82 Koerich, Maria 
Cecília Takayama  

História de uma presença-ausente: 
sexualidade e gênero em currículos 
de pedagogia 

Dissertação Educação UFSC 2007 

Educação 
relações de 
gênero; 
currículos; 
formação docente 

28. 23 Balestrin,  Patricia 
Abel  

Onde “está” a sexualidade? 
Representações de sexualidade 
num curso de formação de 
professoras 

Dissertação Educação UFRGS 2007 

Sexualidade; 
relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

29. 7466 Aquino, Luciene 
Chaves de  

De escola normal de Natal a 
Instituto de Educação Presidente 
kennedy (1950 ? 1965): 
configurações, limites e 
possibilidades da formação docente 

Tese  Educação UFRN 2007 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

30.   Madsen, Nina A construção da agenda de gênero 
no sistema educacional brasileiro Dissertação Sociologia UNB 2008 

Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 
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Nº 
Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

31.   Grosz, Dirce 
Margarete 

Representações de gênero no 
cotidiano de professoras e 
professores 

Dissertação   UNB 2008 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

32.   
França, 
Lindamara da 
Silva 

Educação sexual: uma análise da 
concepção dos professores de duas 
escolas estaduais do ensino  
Fundamental de Curitiba 

Dissertação   Universidade 
de Tuiuti 2008 

Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

33.   Santos, Lucilene 
Neves 

Corpo, gênero e sexualidade: 
educar meninos e meninas para 
além da homofobia 

Dissertação   UFSC 2008 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

34.   Alvarenga, 
Carolina Faria 

Relações de gênero e trabalho 
docente: jornadas e ritmos no 
cotidiano de professoras e 
professores 

Dissertação Educação USP 2008 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

35.   Mostafa, Maria 
Professores na encruzilhada entre o 
público e o privado: o curso gênero 
e diversidade na escola. 

Dissertação   UFRJ 2009 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

36.   Quartiero, Eliana  
A diversidade sexual nas escolas: 
produção de subjetividade e 
políticas públicas 

Dissertação   UFRJ 2009 
Relações de 
gênero; educação, 
políticas públicas 

37.   Jardim, Dulcilene 
Como e quando começar a 
orientação sexual na escola: a 
opinião dos professores de Embu 

Dissertação   UNIFESP 2009 
Relações de 
gênero; educação, 
sexualidade 

38.   
Bacco Junior, 
Arnaldo Martinez 
de 

Breve olhar sobre a sexualidade na 
fala dos professores da educação de 
jovens e adultos 

Dissertação   UNESP 2009 
Relações de 
gênero; educação, 
sexualidade 
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Nº 
Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 
  

39.   Dulac, Elaine 
Beatriz Ferreira 

Sexualidade e escola: considerações 
e questões levantadas pelos 
participantes de um curso voltado à 
educação para a diversidade 

Tese   UFRGS 2009 

Relações de 
gênero; educação, 
formação 
docente; 
sexualidade 

40.   Santos, Daniele 
Vasco 

Documentos de subjetivação: um 
estudo sobre o currículo em um 
programa de formação de gênero 

Mestrado   UFPA 2009 

Relações de 
gênero; educação, 
formação 
docente; currículo 

41.   Silva, Sirlene 
Mota Pinheiro  

A mulher professora e a 
sexualidade: representações 
práticas no espaço escolar 

Dissertação   UFM 2009 
Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

42.   Silva, Cláudio 
Roberto 

A igualdade ainda vai chegar: 
desafios para a construção de 
cultura do respeito aos direitos de 
cidadania do seguimento LGBTT em 
uma escola de São Paulo 

Tese Educação USP 2010 
Relações de 
gênero; educação, 
cidadania 

43.   Rossi, Alexandre 

Avanços e limites no combate à 
homofobia: uma análise do 
processo de implantação do 
Programa Brasil sem Homofobia 

Mestrado   UFRGS 2010 
Relações de 
gênero; educação, 
Homofobia 

44.   Castro, Nilsandra 
Martins de 

Representações de identidades de 
gênero e de sexualidade nos 
discursos de professores de 
educação infantil.   

Dissertação Educação UNICAMP 2010 

Relações de 
gênero; educação, 
formação 
docente, 
identidade; 
sexualidade 
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Nº 
Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

45.   Campos, Elane 
Silva 

Formação docente e relações de 
corpo, gênero e sexualidade na 
educação: entendendo conceitos e 
refletindo ideia 

Dissertação Educação METODISTA - 
SP 2011 

Relações de 
gênero; educação, 
formação docente 

46.   Daniliauskas, 
Marcelo 

Relações de gênero, diversidade 
sexual e políticas públicas de 
educação: uma análise do Programa 
Brasil sem Homofobia 

Dissertação Educação USP 2011 Relações de 
gênero; educação 

47.   
Fonseca, Thomaz 
Spartcacus, 
Martins 

Quem é o professor homem dos 
anos iniciais? Discursos, 
Representações e relações de 
gênero 

Dissertação   UFJF 2011 
Relações de 
gênero; educação; 
formação docente 

48.   Lemos, Greissy 
Leoncio Reis 

Gênero e docência: uma análise de 
questões de gênero na formação de 
professores Instituto de Educação 
Euclides Dantas 

Dissertação Educação UFBA 2011 
Relações de 
gênero; educação; 
formação docente 

49.   
Lima, Maria 
Teresa Mendes 
de Oliveira 

Entre tapas e beijos, quais as 
possibilidades? Tessituras nas 
relações de gênero em uma escola 
do ensino fundamental II 

Dissertação   UNESP 2011 Relações de 
gênero; educação 

50.   Ramos, Joaquim 

Um estudo sobre os professores 
homens da educação infantil e as 
relações de gênero na Rede 
Municipal de Belo Horizonte/MG. 

Dissertação   PUC/MG 2011 
Relações de 
gênero; educação; 
formação docente 
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Nº 
Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

51.   Santos, Valéria 
Lopes Dos 

Representações de gênero nas falas 
das professoras da pré-escola e 
primeiro ano do ensino 
fundamental que atuam no 
município de Corumbá/MS 

Dissertação   UFMS 2011 

Relações de 
gênero; educação; 
Representações 
sociais 

52.   
Silva, Claudia 
Patricia Silverio 
da 

Um estudo sobre as representações 
sociais da relação com o saber 
matemático em função do gênero 

Dissertação   UFRPE 2011 

Representações 
sociais; relações 
de gênero; 
educação 

53.   Silva, Kelly da Currículo, gênero e identidade na 
formação de professores/as Dissertação   UFJF 2011 

Relações de 
gênero; educação; 
Currículos 

54.   Brochado Junior, 
José Urbano 

Gênero em questão e vivências 
pedagógicas: relatos de 
profissionais da educação 

Dissertação Educação 

Centro 
Universitário 

Moura 
Lacerda, RP 

2012 Relações de 
gênero; educação 

55.   Teles, Eva Maria 
Testa 

Diálogo sobre relações de gênero 
com crianças do ensino 
fundamental 

Dissertação   UFSCAR 2012 Relações de 
gênero; educação 

56.   Vieira, Nelma 
Bernardes 

A questão de gênero no magistério: 
a presença masculina no curso 
normal 

Dissertação   UC Petrópolis 2012 Relações de 
gênero; educação 

57.   Barbaceli, Juliana 
Trindade 

Da identidade universitária à 
identidade profissional docente: a 
FEUSP e a formação inicial de 
professores para os primeiros anos 
de escolarização 

Dissertação Educação USP 2013 
Relações de 
gênero; educação; 
identidade 
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Nº 
Descritores: gênero, formação, prof., docente 

Código Autor Título Tipo Área Instituição Ano Palavras-chave 

58.   Rizzato, Liane 
Kelen 

Percepções de professores/as sobre 
gênero, sexualidade e homofobia: 
pensando a formação continuada a 
partir de relatos da prática docente 

Dissertação Educação USP 2013 
Relações de 
gênero; educação; 
sexualidade 

59.   Capitanio, Ana 
Maria 

Gênero e crenças religiosas: 
sentidos da docência entre 
professoras do ensino fundamental 
I.   

Tese Educação USP 2014 
Relações de 
gênero; educação; 
religião 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

Anexo 2 - Grupo G221 

Número total de grupos de pesquisa levantado no Lattes - G221 
 

Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

1 
Círculo de Pesquisa em 
Educação Sexual e 
Sexualidade 

2005 2013 
sexualidade, saúde , 
corpo, dst 
diversidade sexual 

Mary Neide Damico 
Figueiró  Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Londrina - 
UEL 

PR S Estadual 

2 Constituição do sujeito, 
cultura e educação 2002 2013 sexualidade. Cultura 

violéncia 
Laura Maria Silva Araujo 
Alves 

Sonia Maria da Silva 
Araujo     

Universidade 
Federal do 
Pará - UFPA 

PA N Federal  

3 Constituição do sujeito no 
contexto escolar  

2004 2013 subjetividade, 
identidade 

Célia Regina Vieira de 
Souza-Leite  

Tárcia Regina da 
Silveira Dias  

Centro 
Universitário 
Moura 
Lacerda - 
CUML 

SP SE Estadual 

4 Cultura, práticas escolares 
e educaçao histórica 1997 2013 

práticas escolares, 
escolarização, 
formação de 
professores 

Maria Auxiliadora 
Moreira dos Santos 
Schmidt  

Tânia Maria 
Figueiredo Braga 
Garcia  

Universidade 
Federal do 
Paraná - 
UFPR 

PR S Federal 

5 

Dialogus - Estudos 
Interdisciplinares em 
Gênero, Cultura e 
Trabalho  

2008 2013 cultura, educação 
física Luciana Borges  Eliane Martins de 

Freitas  

Universidade 
Federal de 
Goiás - UFG 

GO CO Federal 

6 Diversidade em educação 2009 2013 
sexualidade, 
raça/etnia, políticas 
de diversidade 

Nilson Fernandes Dinis  Não consta 

Universidade 
Federal de 
São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

7 Educação, cultura e 
diversidade  2008 2013 

diversidade, 
formação de 
professores 

Maria Leda Pinto  Léia Teixeira 
Lacerda Maciel  

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso 
do Sul - 
UEMS 

MS CO Estadual 

8 
Educação, formação, 
processo de trabalho e 
relações de gênero 

1992 2013 violência, trabalho Maria Helena Santana 
Cruz  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Sergipe - 
UFS 

SE NE Federal 

9 Educação, gênero e 
cidadania 2002 2013 diversidade, 

raça/etnia 
Maria do Carmo Alves do 
Bomfim  

Shara Jane Holanda 
Costa Adad  

Universidade 
Federal do 
Piauí - UFPI 

PI NE Federal 

10 Educação intercultural e 
movimentos sociais 1997 2013 infancia, cultura Reinaldo Matias Fleuri  Cristiana Tramonte   

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina - 
UFSC 

SC S Federal 

11 Educação Profissional e 
Humanidades  2010 2013 infância. Cultura André Luiz Portanova 

Laborde  Não consta 

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
do Rio 
Grande do 
Sul - IFRS 

RS S Federal 

12 
Estudos 
Insterdisciplinares em 
Educação do Campo 

2012 2013 ed campo Velda Maria Amilton 
Martins  

Carla Eugênia 
Fonseca da Silva 
Marques de 
Nóbrega  

Instituto 
Federal de 
Pernambuco 
- IFPE 

PE NE Federal 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

13 

Estudos sobre a criança, a 
infância e a educação 
infantil: políticas e 
práticas da diferença 

1998 2013 criança, infancia, 
raça/etnia Anete Abramowicz  

   Débora de Barros 
Silveira  Maria 
Teresa Santos 
Cunha 

Universidade 
Federal de 
São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal 

14 Estudos sobre educação, 
cultura e diversidades 2008 2013 

raça/etnia, 
identidades, 
materiais didáticos 

Ione da Silva Jovino     Ligia Paula Couto  

Universidade 
Estadual de 
Ponta 
Grossa - 
UEPG 

PR S Estadual 

15 Formação de educadores 
e educação sexual 2006 2013 sexualidade Sonia Maria Martins de 

Melo 
Ademilde Silveira 
Sartori  

Universidade 
do Estado de 
Santa 
Catarina - 
UDESC 

SC S Estadual 

16 formação de professores 
no mercosul 1993 2013 

trabalho, movimento 
social, formação de 
professores 

   Carmen Lucia Bezerra 
Machado   

Augusto Nibaldo 
Silva Triviños    

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul - 
UFRGS 

RS S Federal  

17 

GEDEB - Grupo de 
Estudos sobre Docência e 
Educação Básica: 
Currículo, Políticas e 
Profissionalização 
Docente 

2012 2013 
docência, currículo, 
raça/etnia e 
sexualidade 

Maria Manuela Alves 
Garcia 

Mara Rejane Vieira 
Osório  

Universidade 
Federal de 
Pelotas 

RS S Federal 

18 Grupo de pesquisa sobre 
gerações e juventude 2005 2013 geração, juventude Wivian Weller  Não consta 

Universidade 
de Brasília - 
UNB 

DF CO Federal 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

19 

Grupo de pesquisa 
interdisciplinar: 
formação, 
autobiografia, 
representações 
sociais  

1999 2013 geração, 
identidade 

Maria da Conceição 
Ferrer Botelho Sgadari 
Passeggi  

  Maria Estela Costa 
Holanda Campelo  

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte - UFRN 

RN NE Federal  

20 
Grupo de estudos de 
educação e relações 
de gênero  

1990 2013 
corpo, sexualidade, 
diversidade, 
infância 

   Fernando Seffner    Jane Felipe de 
Souza   

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul - 
UFRGS 

RS S Federal 

21 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, 
Comunicação e 
Feminismo 

2012 2013 mov. Social, 
cidadania Daniela Auad  Cláudia Regina 

Lahni   

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora - UFJF 

MG SE Federal 

22 
Grupo de Estudos e 
Pesquisas História da 
Educação da Paraíba 

1992 2013 biografia, história Jean Carlo de Carvalho 
Costa  Mauricéia Ananias  

Universidade 
Federal da 
Paraíba - UFPB 

PB NE Federal 

23 

Grupo de estudos e 
pesquisas 
identidades e 
alteridades: 
desigualdades e 
diferenças na 
educação  

2007 2013 
identidades, 
sexualidade, 
raça/etnia 

Maria Batista Lima  Marcos Ribeiro de 
Melo   

Universidade 
Federal de 
Sergipe - UFS 

SE NE Federal 

24 

Grupo de 
investigação sobre 
relação educativa e 
aprendizagem 

2006 2013 
meio ambiente, 
população indígina 
e  cultura indígina 

Suely Aparecida do 
Nascimento 
Mascarenhas 

    Fabiana Soares 
Fernandes    

Universidade 
Federal do 
Amazonas - 
UFAM 

AM N Federal  
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

25 
Grupo de Pesquisa 
em Educação na 
Amazônia 

2005 2013 

violência, currículo, 
raça/etnia, 
diversidade sexual 
e direito 
reprodutivo 

Josélia Gomes Neves  Genivaldo Frois 
Scaramuzza  

Universidade 
Federal de 
Rondônia - 
UNIR 

RO N Federal 

26 
Grupo de pesquisa 
em Estudos 
Marxistas 

2009 2013 
sexualidade, 
diversidade sexual, 
política pública 

Silvia Alves dos Santos  Maria Cristina 
Cavaleiro  

Universidade 
Estadual do 
Norte do 
Paraná - UENP 

PR S Estadual 

27 

GETEPE - GRUPO DE 
PESQUISA EM 
GESTÃO, TRABALHO 
E POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS 

2003 2013 movimento social, 
educação popular 

Fernando Bomfim 
Mariana  

Francisca Geny 
Lustosa 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte - UFRN 

RN NE Federal 

28 

Grupo de pesquisa 
em história, 
educação e 
processos formativos  

2004 2013 subjetividade, 
política pública    Pedro José Pacheco     Rosangela 

Montagner  

Universidade 
Regional 
Integrada do 
Alto Uruguai e 
das Missões - 
URI 

RS S Particular 

29 

Grupo de Pesquisa 
em Relações de 
Gênero, Educação e 
Trabalho 

2012 2013 trabalho, educação Geisio Lima Vieira  Valéria Maria 
Gomes Guimarães  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia da 
Paraíba - IFPB 

PB NE Federal 

30 
Grupo de estudo em 
gênero, sexualidade 
e sexo 

2006 2013 sexualidade, saúde  Adla Betsaida Martins 
Teixeira  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais - 
UFMG 

MG SE Federal 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

31 

História da 
alfabetização, 
leitura, escrita e dos 
livros escolares 

2006 2013 leitura Eliane Teresinha Peres  Vania Grim Thies  
Universidade 
Federal de 
Pelotas - UFPEL 

RS S Federal 

32 HISTEDBR - História e 
Filosofia da Educação 

2012 2013   André Luiz Sena 
Mariano  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Alfenas - 
UNIFAL/MG 

MG SE Federal 

33 

KAIRÓS - Grupo de 
Pesquisas e Estudos 
sobre Trabalho, 
Educação e Políticas 
Públicas  

2008 2013 memória, trabalho, 
subjetividade Liliana Soares Ferreira  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Santa Maria - 
UFSM 

SC S Federal 

34 

Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
para a Educação das 
Relações Étnico 
Raciais 

2008 2013 

diversidade, 
raça/etnia, 
formação de 
professores 

Rachel de Oliveira  Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Santa Cruz - 
UESC 

BA NE Estadual 

35 
Linguagem, 
Diferença e Mundo 
do Trabalho 

2013 2013 raça/etnia, 
linguagem  

Claudia Silva Estima  

Aline Ferraz da Silva  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Rio Grande do 
Sul - IFRS 

RS S Federal 

36 

Movimentos Sociais, 
Educação e 
Diversidade na 
América Latina 

2007 2013 
raça/etnia, 
sexualidade, 
diversidade sexual 

Allene Carvalho Lage  Fatima Aparecida 
Silva  

Universidade 
Federal de 
Pernambuco - 
UFPE 

PE NE Federal 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

37 

MovSE - Movimentos 
Sociais, Escola 
Pública e Educação 
Popular  

2009 2013 educação popular, 
movimento sociais Conceição Paludo  Silvana Maria Gritti  

Universidade 
Federal de 
Pelotas - UFPEL 

RS S Federal 

38 

NEMES - Núcleo de 
estudos de mídia, 
educação e 
subjetividade  

2002 2013 subjetividade, 
educação 

Rosa Maria Bueno 
Fischer  

Gilka Elvira Ponzi 
Girardello   

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul - 
UFRGS 

RS S Federal  

39 

Núcleo de estudos 
em políticas públicas, 
educação, promoção 
à saúde e direitos 
humanos 

2013 2013 feminismo, saúde, 
políticas públicas 

Degmar Francisco dos 
Anjos  Não consta 

Instituto 
Federal de 
Mato Grosso - 
IFMT 

MT  CO federal 

40 

NECTAS - NÚCLEO DE 
ESTUDOS EM 
COMUNIDADES E 
POVOS 
TRADICIONAIS E 
AÇÕE 
SOCIOAMBIENTAIS  

2006 2013 
povos tradicionais, 
meio ambiente, 
indigenas 

Eliane Maria de Souza 
Nogueira  Não consta 

Universidade 
do Estado da 
Bahia - UNEB 

BA NE Estadual 

41 

 N'UMBUNTU - 
Núcleo de Estudos, 
Pesquisa e Extensão 
em Relações Étnico-
Raciais, Movimentos 
Sociais e Educação 

2011 2013 raça/etnia, 
movomento sociais Ivan Costa Lima  Gisela Macambira 

Villacorta  

Universidade 
Federal do Pará 
- UFPA 

PA N Federal 

42 Pequena Infância, 
Cultura e Sociedade 

2011 2013 infância cultura Daniela Finco  Marcia Aparecida 
Gobbi  

Universidade 
Federal de São 
Paulo - 
UNIFESP 

SP SE Federal 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

43 Práticas Sociais e 
Processos Educativos  1997 2013 

raça/etnia, 
geração, saúde, 
práticas culturais, 
formação de 
professores 

Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva  

Maria Waldenez de 
Oliveira  

Universidade 
Federal de São 
Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal 

44 

DesA - Processos de 
Desenvolvimento 
Humano e 
Aprendizagem: 
ambiente, cultura e 
subjetividade  

2011 2013 
cultura, 
subjetividade, 
linguagem 

Elton André Silva de 
Castro 

Não consta 

Instituto 
Federal de 
Pernambuco - 
IFPE 

PE NE Federal 

45 

Relações entre 
filosofia e educação 
para a sexualidade 
na 
contemporaneidade: 
a problemática da 
formação docente 

2009 2013 sexualidade e 
educação infantil Cláudia Maria Ribeiro   Não consta 

Universidade 
Federal de 
Lavras - UFLA 

MG SE Federal 

46 Sexualidade e escola 2001 2013 
sexualidade, 
estudos culturais, 
corpo 

Paula Regina Costa 
Ribeiro 

Méri Rosane Santos 
da Silva 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande - FURG 

RS S Federal 

47 Corpo educação e 
cultura 2005 2013 corpo, cultura e 

diversidade Beleni Salete Grando  
Márcia Cristina 
Rodrigues da Silva 
Coffani  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso - 
UFMT 

MT CO Estadual 

48 

Estudos 
multidisciplinares:cul
tura, práticas 
educativas,políticas e 
gestão educacional e 
meio ambiente 

2005 2013 

cultura, meio 
ambiente, 
formação de 
professores 

Maria de Fátima Gomes 
da Silva  

   Luiz Alberto 
Ribeiro Rodrigues  

Universidade 
de 
Pernambuco - 
UPE 

PE NE Estadual 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

49 Educação e 
sociedade 2003 2013 sexualidade, 

direitos 
Giseli Monteiro 
Gagliotto  

Luiz César Teixeira 
dos Santos -  

Universidade 
Estadual do 
Oeste do 
Paraná - 
UNIOESTE 

PR S Estadual 

50 

Linguagens e 
mediações na 
educação em 
ciências e saúde 

2000 2013 estudos culturais Isabel Gomes Rodrigues 
Martins -  

Vera Helena Ferraz 
de Siqueira -  

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro - 
UFRJ 

RJ SE Federal  

51 Processo de trabalho 
docente 1999 2013 

trabalho docente, 
raça/etnia e 
identidades 

Marcia Ondina Vieira 
Ferreira  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Pelotas - UFPEL 

RS S Federal  

52 

Nepet - núcleo de 
estudos e pesquisas 
em educação 
tecnológica  

1997 2013 TICs e ciências da 
tecnologia Walter Antonio Bazzo  Luiz Teixeira do Vale 

Pereira -  

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
- UFSC 

SC S Federal 

53 
Grupo de Estudos 
em Gênero, História 
e Interculturalidade 

2009 2013 estudos culturais e 
história 

Losandro Antônio 
Tedeschi  Ana Maria Colling  

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados - 
UFGD 

MS CO Federal 

54 
Contradições do 
Trabalho no Brasil 
Atual 

2012 2013 trabalho, 
movimento social Marcia de Paula Leite -  Angela Maria 

Carneiro Araújo  

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP 

SP SE Federal 

55 

Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em 
Cognição e 
Aprendizagem 

2010 2013 

inclusão, 
diversidade, 
sexualidade, 
raça/etnia, 
processamento 
mentais 

Rita de Cássia Morem 
Cóssio Rodriguez 

Não consta 
Universidade 
Federal de 
Pelotas - UFPEL 

RS S Federal 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Regi
ão CAT. Adm 

56 
Educação, Inclusão 
Social e Direitos 
Humanos 

2011 2013 DH Ana Maria Tavares 
Duarte Ana Maria de Barros  

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
UFPE 

PE NE Federal 

57 

Fronteiras, Culturas, 
Identidades: espaço 
de dialogo com 
povos indígenas do 
Araguaia/Xingu 

2011 2013 
estudos culturais 
indigenas, 
sexualidade 

Marly Augusta Lopes de 
Magalhães  

Luis Antonio Bitante 
Fernandes  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso - 
UFMT 

MT CO Federal 

58 Gênero e Sexualidade 
no cotidiano escolar 

2012 2013 sexualidade, 
adolescentes 

Amanda Oliveira 
Rabelo     

Universidade 
Federal 
Fluminense - 
UFF 

RJ SE Federal 

59 
GREPE - Grupo de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 

2012 2013 
diversidade, ed 
campo, raça/etnia 
e docência 

Celso Eduardo Pereira 
Ramos 

Rosangela Maria 
Boeno  

Universidade 
Tecnológica 
Federal do 
Paraná - UTFPR 

PR S Federal 

60 

Grupo de Estudos e 
Pesquisa em 
formação de 
professores 

2005 2013 

diversidade, 
inclusão, ciência e 
tecnologia, 
formação de 
professores 

Luciane Ferreira 
Mocrosky  

Joscely Maria 
Bassetto Galera  

Universidade 
Tecnológica 
Federal do 
Paraná - UTFPR 

PR S Federal 

61 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, formação 
de professores e 
Educação Física 

2010 2013 

sexualidade, 
educação física, 
formação de 
professores 

David Romão Teixeira  Jose Arlen Beltrão 
de Matos  

Universidade 
Federal do 
Recôncavo da 
Bahia - UFRB 

BA NE Federal 

62 

Grupo de Pesquisa 
Interdisciplinar em 
Políticas Públicas e 
Práticas de Educação 

2010 2013 raça/etnia Siomara Aparecida 
Marques  

Naira Estela Roesler 
Mohr  

Universidade 
Federal da 
Fronteira Sul - 
UFFS 

SC S Federal 
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Nº Grupo Formação  Atualização 

Descritores das 
ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. Adm 

63 

LEPEDI - Laboratório 
de Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, 
Diversidade e 
Inclusão  

2011 2013 

diversidade, 
inclusão, 
sexualidade, 
formação de 
professores 

Allan Rocha Damasceno  Lucilia Augusta Lino 
de Paula  

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 
Janeiro - UFRRJ 

RJ SE Federal 

64 

NEPED - Núcleo de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação e 
Diversidade  

1993 2013 

diversidade, 
sexualidade, 
raça/etnia, religião 
e estudos culturais 

Luciana Pacheco 
Marques  Anderson Ferrari  

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora - UFJF 

MG SE Federal 

65 

Observatório de 
Educação da 
Universidade de 
Caxias do Sul  

2008 2013 geração Nilda Stecanela  Evaldo Antônio 
Kuiava  

Universidade 
de Caxias do 
Sul - UCS 

RS S Particular 

66 Currículo e Práticas 
Educativas 

2013 2013 
curriculo, estudos 
culturais, 
campo/cidade 

Ana Cláudia da Silva 
Rodrigues  Não consta 

Universidade 
Federal da 
Paraíba - UFPB 

PB NE Federal 

67 

ARGILEA - 
Antropologia, 
Religiosidade, 
Gênero, 
Interculturalidade, 
Linguagens e 
Educação Ambiental  

2010 2013 

religiosidade, 
cultura, linguagem, 
formação de 
professores 

Adjair Alves  Jairo Nogueira Luna  

Universidade 
de 
Pernambuco - 
UPE 

PE NE Estadual 

68 Dandá Ê  2012 2013 raça/etnia, mídia e 
cultura afro 

Ivonildes da Silva 
Fonseca  

Waldeci Ferreira 
Chagas  

Universidade 
Estadual da 
Paraíba - UEPB 

PB NE Estadual 

69 Etnografia e Exclusão 2002 2013 inclusão, pobreza, 
políticas públicas 

Carmen Lúcia 
Guimarães de Mattos  

Paula Almeida de 
Castro  

Universidade 
do Estado do 
Rio de Janeiro - 
UERJ 

RJ SE Estadual 
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ementas dos 
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formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

70 

GEPAD - Museu 
Pedagógico: estudos 
e pesquisas sobre 
álcool e drogas 

2008 2013 juventude, 
cultura Luci Mara Bertoni  Não consta 

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia - UESB 

BA NE Estadual 

71 
GRIÔ - Culturas 
Populares, Diáspora 
Africana e Educação 

2011 2013 
cultura, 
raça/etnia e 
sexualidade 

Pedro Rodolpho Jungers 
Abib  

Eduardo David de 
Oliveira  

Universidade 
Federal da 
Bahia - UFBA 

BA  NE Federal 

72 

Grupo de Estudo e 
Pesquisa em 
Desenvolvimento, 
Gênero e Educação 

2012 2013 
aprendizagem, 
feminilização do 
magistério 

Josiane Peres Gonçalves  Anderleia Sotoriva 
Damke  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
do Sul - UFMS 

MS CO Federal 

73 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em 
Gênero e 
Sexualidades 

2011 2013 
sexualidade, 
diversidade e 
homofobia 

Marcos Lopes de Souza  Não consta 

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia - UESB 

BA NE Estadual 

74 
 GEPSs - Grupo de 
Estudos e Pesquisas 
em Sexualidades  

2012 2013 

sexualidade, 
cultura e 
diversidade 
sexual 

Alexsandro Rodrigues  Não consta 

Universidade 
Federal do 
Espírito Santo - 
UFES 

ES NE Federal 

75 

Grupo de Pesquisas 
em Políticas Públicas 
e Gestão da 
Educação  

2006 2013 
políticas 
públicas, 
raça/etnia, EAD 

Holda Coutinho Barbosa  Silma Rosa da Silva 
Moreira  

Fundação 
Universidade 
do Tocantins - 
UNITINS 

TO N Federal 

76 
Grupo Narrativas e 
Sensibilidades em 
História da Educação 

2013 2013 história da 
educação Matheus da Cruz e Zica  Fabiana Sena  

Universidade 
Federal da 
Paraíba - UFPB 

PB NE Federal 

77 
História da Educação 
e História Regional 
no Interior Paulista  

2013 2013 história da 
educação Raquel Discini de Campos Não consta 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia - 
UFU 

MG SE Federal 

 

javascript:abreDetalheGrupo('74907089IPBKS1')
javascript:abreDetalheGrupo('74907089IPBKS1')
javascript:abreDetalheGrupo('74907089IPBKS1')
javascript:abreDetalheGrupo('74907089IPBKS1')
javascript:abreDetalheGrupo('0291708S09LV2C')
javascript:abreDetalheGrupo('0291708S09LV2C')
javascript:abreDetalheGrupo('0291708S09LV2C')
javascript:abreDetalheGrupo('08707081CMT3EO')
javascript:abreDetalheGrupo('08707081CMT3EO')
javascript:abreDetalheGrupo('08707081CMT3EO')
javascript:abreDetalheGrupo('08707081CMT3EO')
javascript:abreDetalheGrupo('7490708CMGQX6I')
javascript:abreDetalheGrupo('7490708CMGQX6I')
javascript:abreDetalheGrupo('7490708CMGQX6I')
javascript:abreDetalheGrupo('7490708CMGQX6I')
javascript:abreDetalheGrupo('0392708TNX4EQZ')
javascript:abreDetalheGrupo('0392708TNX4EQZ')
javascript:abreDetalheGrupo('0392708TNX4EQZ')
javascript:abreDetalheGrupo('8251708JU4BLX6')
javascript:abreDetalheGrupo('8251708JU4BLX6')
javascript:abreDetalheGrupo('8251708JU4BLX6')
javascript:abreDetalheGrupo('8251708JU4BLX6')
javascript:abreDetalheGrupo('0083708S29JV4B')
javascript:abreDetalheGrupo('0083708S29JV4B')
javascript:abreDetalheGrupo('0083708S29JV4B')
javascript:abreDetalheGrupo('0015708PYAKR1C')
javascript:abreDetalheGrupo('0015708PYAKR1C')
javascript:abreDetalheGrupo('0015708PYAKR1C')
javascript:abreDetalhePesq('3515581736708487')


185 
 
 
 
 

Nº Grupo Formação  
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ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

78 

LAMPEJU - Laboratório 
Marxista de Pesquisas e 
Estudos sobre Juventude 
e Trabalho  

2012 2013 trabalho, juventude, 
inclusão e cultura 

Marcia Gardenia 
Lustosa Pires Não consta 

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
da Paraíba - 
IFPB 

PB NE Federal 

79 
LEME - Laboratório de 
Estudos Museu e 
Educação 

2008 2013 linguagem cultura e 
comunicação 

Silvania Sousa do 
Nascimento  Ana Paula Bossler  

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
- UFMG 

MG SE Federal 

80 

Modernidade, Cultura(s) 
e Escola(s) na cidade de 
São Paulo nos séculos XIX 
e XX 

2008 2013 história da educação Ingrid Hötte Ambrogi  Jose Cassio Masculo  
Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie 

SP SE Particular 

81 

Núcleo CAPITU - Estudos 
e Pesquisas em Gênero, 
Sexualidade e 
Diversidade 

2012 2013 

sexualidade diversidade 
sexual, cultura, teoria 
queer,corpo, formação 
de professores 

Ana Cristina 
Nascimento Givigi  

Priscila Gomes 
Dornelles  

Universidade 
Federal do 
Recôncavo 
da Bahia - 
UFRB 

BA NE Federal 

82 
Núcleo de Educação, 
Políticas Públicas e 
Serviço Social 

2013 2013 
políticas públicas, 
raça/etnia, trabalho, 
rural/urbano 

Maria Madalena da 
Silva  

Evelyne Medeiros 
Pereira  

Instituto 
Federal do 
Ceará - 
Reitoria - 
IFCE 

CE NE Federal 
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Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

83 

Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Educação e 
Sociedade 
Contemporânea 

2000 2013 corpo educação física, 
cultura, saúde 

Alexandre Fernandez 
Vaz  Jaison José Bassani  

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina - 
UFSC 

SC S Federal 

84 
Observatório de 
Comunicação, Liberdade 
de Expressão e Censura 

2012 2013 comunicação, cultura, 
etnia, inclusão 

Maria Cristina Castilho 
Costa  Não consta 

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

85 Trabalho, Educação e 
Desenvolvimento 

2007 2013 
trabalho, 
desenvolvimento e 
políticas públicas 

Cezar Nonato Bezerra 
Candeias  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Alagoas - 
UFAL 

AL NE Federal 

86 

Imaginar. Grupo de 
pesquisas sobre 
imaginário, educação e 
formação de professores 

2013 2013 

Imaginário, 
sexualidade, violência, 
formação de 
professores 

Andrea Cristina Martelli  Tânia Maria Rechia 
Schroeder  

Universidade 
Estadual do 
Oeste do 
Paraná - 
UNIOESTE 

PR S Estadual 

87 

NUDISEX - Núcleo de 
Estudos e Pesquisas 
sobre Diversidade 
Sexual -  

2009 2013 
direitos, sexualidade, 
diversidade sexual, 
subjetividade 

Eliane Rose Maio  Crishna Mirella de 
Andrade Correa  

Universidade 
Estadual de 
Maringá - 
UEM 

PR S Estadual 

88 

Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em 
Fundamentos da 
Educação 

2007 2013 
etnia, política pública, 
exclusão social, 
educação poular. 

Sauloéber Tarsio de 
Souza  

Armindo Quillici 
Neto  

Universidade 
Federal de 
Uberlândia - 
UFU 

MG SE Federal 

89 ANAHI  2009 2012 sexualidade, infancia, 
estudps culturais Elizabete Franco Cruz  Cláudia Maria 

Ribeiro  

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

90 Diálogos e Interseções 
em Sexualidade  2010 2012 diversidade sexual, 

cultura, identidade 
Jonas Alves da Silva 
Junior Não consta 

Universidade 
Federal do 
Maranhão - 
UFMA 

MA NE Federal 
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Atualização 
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(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

91 
EdGES - Estudos de 
gênero, educação e 
cultura sexual  

1994 2012 
dh, raça/etnia, 
identidades, 
sexualidade 

Cláudia Pereira Vianna  Marília Pinto de 
Carvalho 

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

92 Gein - grupo de estudos 
em educacao infantil 1997 2012 etnia/raça, infancia e 

sexualidade 
Susana Rangel Vieira da 
Cunha 

   Simone Santos de 
Albuquerque 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul - 
UFRGS 

RS S Federal 

93 

GEPPHERG - Grupo de 
Estudo e Pesquisa em 
Políticas Públicas, 
História, Educação das 
Relações Raciais e de 
Gênero 

2012 2012 
politica 
pública,diversidade, 
raça/etnia 

Renisia Cristina Garcia 
Filice  Não consta 

Universidade 
de Brasília - 
UNB 

DF CO Estadual 

94 
Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação, 
Gênero, Raça e Etnia 

2008 2012   Maria Jose de Jesus 
Alves Cordeiro  

Ana Luisa Alves 
Cordeiro  

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso 
do Sul - 
UEMS 

MS CO Estadual 

95 

Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre Relações 
de Trabalho, Gênero e 
Educação 

2011 2012 

identidades, 
sexualidade, raça/etnia, 
formação de 
professores 

Alfrancio Ferreira Dias  Não consta 

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia - UESB 

BA NE Estadual 

96 

GEPEF  - Grupo de 
Pesquisa em Estudos 
Etnicorraciais e de 
Fronteira  

2012 2012 saúde, raça/etnia Maristela Abadia 
Guimaraes  

Leonam Lauro Nunes 
da Silva  

 Instituto 
Federal de 
Mato Grosso 
- IFMT 

MT CO Federal 
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(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

97 
GSEXS - grupo de 
pesquisa e extensão 
sobre sexualidades 

2003 2012 subjetividade, cultura e 
sexualidade Célia Regina Rossi  Paulo Rennes Marcal 

Ribeiro 

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 

98 
NEPET -NÚCLEO DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 
TRANSDISCIPLINARES 

2012 2012 
diversidade, raça/etnia, 
sexualidade. 
Identidades. 

Alemar Moreira de 
Sousa  

Ana Carolina Gomes 
Araujo  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
de Goiás 

GO CO Federal 

99 
Núcleo de estudos e 
pesquisas sobre relações 
raciais e educação 

2001 2012 raça/etnia Maria Lúcia Rodrigues 
Muller 

Candida Soares da 
Costa  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
- UFMT 

MT  CO Federal 

100 
Niase - Núcleo de 
investigação e ação social 
e educativa  

2002 2012 feminismo Roseli Rodrigues de 
Mello  

 Fabiana Marini 
Braga                                      

Universidade 
Federal de 
São Carlos - 
UFSCAR 

SP S Federal  

101 

NUVIC - Núcleo vida e 
cuidado: estudos e 
pesquisas sobre 
violências 

2002 2012 violência, 
sexualidade,identidades 

Patrícia de Moraes 
Lima       

Ana Maria Borges de 
Sousa                             

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina - 
UFSC 

SC S Federal  

102 
NUDISE-Nucleo de 
Diversidade Sexual na 
Educação 

2003 2012 diversidade sexual e 
sexuaidade 

Arilda Ines Miranda 
Ribeiro  

Maria de Fátima 
Salum Moreira  

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 

javascript:abreDetalheGrupo('2261708X6IRZ82')
javascript:abreDetalheGrupo('2261708X6IRZ82')
javascript:abreDetalheGrupo('2261708X6IRZ82')
javascript:abreDetalheGrupo('0330708609GQ2B')
javascript:abreDetalheGrupo('0330708609GQ2B')
javascript:abreDetalheGrupo('0330708609GQ2B')


189 
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Atualização 
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ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

103 Pedagogias de 
Resistência  

2002 2012 
religiosidade, 
imaginário, opressão, 
estudos feministas 

Ondina Pena Pereira -  Anita Matilde Silva 
Leandro                                  

Universidade 
Católica de 
Brasília - 
UCB/DF 

DF CO Particular 

104 Relações Raciais e 
Desigualdades Sociais 

2012 2012 desigualdade, 
identidade, raça/etnia José Geraldo da Rocha  Cleonice Puggian  

Universidade 
do Grande 
Rio - 
UNIGRANRIO 

RJ SE Particular 

105 

Subjetividades coletivas, 
processos de resistência e 
inovação política em 
práticas educacionais 

2012 2012 
subjetibidade, 
diversidade sexual, 
identidade 

Rui Gomes de Mattos 
de Mesquita  

Mauricio Antunes 
Tavares 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
- UFPE 

PE NE Federal 

106 Violências na escola  2006 2012 
violência, políticas 
públicas, geração, 
escola 

Sonia Maria Ferreira 
Koehler  Não consta 

Centro 
Universitário 
Salesiano 
São Paulo - 
UNISAL 

SP SE Particular 

107 Práticas educativas, 
culturas e letramentos 2003 2012 cultura diversidade, 

letramento, linguagem Maria de Fatima Alves                                     Dorivaldo Alves 
Salustiano                                      

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande - 
UFCG 

PB NE Federal 

108 
GEISH - grupo de estudo 
interdisciplinar em 
sexualidade humana 

1992 2012 sexualidade, educação 
sexual e subjetividade 

Joaquim Brasil Fontes 
Junior   

Ana Maria Faccioli de 
Camargo -  

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP 

SP SE Estadual 

109 

NEPHEPE - Núcleo de 
estudos e pesquisas 
sobre história da 
educação e ensino de 
história em pernambuco  

1992 2012 
história da educação,  
raça/etnia, formação de 
professores 

Maria Thereza Didier 
de Moraes  Maria Betânia e Silva  

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
- UFPE 

PE NE Federal  
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Atualização 
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ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

110 

CEDIC - Ações Afirmativas 
e Etnicidade: Ciências, 
Educação, Gestão e 
Religiosidades  

2009 2012 ações afirmativas, 
raça/etnia e religião Romilson da Silva Sousa  Florentina da Silva 

Souza  

Universidade 
do Estado da 
Bahia - UNEB 

BA NE Estadual 

111 
Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação e 
Imaginário Social 

1993 2012 Imaginário, formação 
de professores 

Valeska Maria Fortes 
de Oliveira  

Lúcia Maria Vaz 
Peres  

Universidade 
Federal de 
Santa Maria 
- UFSM 

RS S Federal 

112 
Centro de Estudos, 
Pesquisa e Extensão em 
Ciências Humanas  

2011 2012 
trabalho docente, EJA, 
movimentos sociais, 
raça/etnia 

Geovani de Jesus Silva  Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Santa Cruz - 
UESC 

SC S Estadual 

113 Centro interdisciplinar de 
estudos África-Américas 

2004 2012 raça/etnia, ações 
afirmativas e religião 

Eliesse dos Santos 
Teixeira Scaramal  

Leandro Mendes 
Rocha  

Universidade 
Estadual de 
Goiás - UEG 

GO CO Estadual 

114 

Cultura escolar, práticas 
curriculares e história da 
disseminação dos saberes 
escolares 

2009 2012 multiculturalismo, 
cultura escolar 

Marileia dos Santos 
Cruz  

José Batista de 
Oliveira  

Universidade 
Federal do 
Maranhão - 
UFMA 

MA NE Federal 

115 Educação, Formação e 
Direitos Humanos  

2011 2012 DH, história da 
educação, cultura 

Manoel Pereira da 
Rocha Neto  Não consta 

Universidade 
Potiguar - 
UNP 

RN N Particular 

116 

 GETA - Grupo de Estudos 
em Educação, 
Tecnologias e 
Aprendizagens  

2011 2012   Marcela Carvalho 
Martins Amaral  Não consta 

Universidade 
Federal Rural 
do Semi-
Árido - 
UFERSA 

RN N Federal 
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Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
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117 Núcleo Transdisciplinar 
de Estudos Estéticos 

2011 2012 arte e educação, 
feminismo Mirela Ribeiro Meira  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Pelotas - 
UFPEL 

RS S Federal 

118 Sexualidade, Sociedade e 
Contemporaneidade 

2010 2014 sexualidade, cultura e 
arte 

Cristina Portela da 
Mota  não consta 

Universidade 
Federal 
Fluminense - 
UFF 

RJ SE Federal 

119 Trabalho, Educação e 
Conhecimento  

2008 2012 trabalho, políticas 
públicas Edla Eggert  Maria Clara Bueno 

Fischer  

Universidade 
do Vale do 
Rio dos Sinos 
- UNISINOS 

RS S Particular 

120 Violência e indisciplina 
escolar 

2012 2012 
violência, homofobia, 
formação de 
professores 

Ivana Veraldo  Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Maringá - 
UEM 

PR S Estadual 

121 
Educação Ambiental com 
Comunidades Urbanas na 
Amazonia 

2000 2013   Maria Inês Gasparetto 
Higuchi  

Genoveva Chagas de 
Azevedo  

Instituto 
Nacional de 
Pesquisas da 
Amazônia - 
INPA 

AM N Federal 

122 Gestão, Educação e 
Políticas Públicas  

2004 2013   Evaldo Luis Pauly  Miguel Alfredo Orth  

Centro 
Universitário 
La Salle - 
Canoas - 
UNILASALLE 

PR S Particular 

123 Globalização e educação 
do tempo presente 

2008 2010   Afonso Celso Caldeira 
Scocuglia  

Emília Maria da 
Trindade Prestes  

Universidade 
Federal da 
Paraíba - 
UFPB 

PB NE Federal 
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Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

124 
GPEA - Grupo 
pesquisador em 
educação ambiental   

1997 2013              Michele Tomoko 
Sato        

 Benedito Dielcio 
Moreira                       

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
- UFMT 

MT  CO Federal  

125 Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos 

1999 2013   Carmem Lúcia Eiterer  Analise de Jesus da 
Silva  

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
- UFMG 

MG SE federal 

126 
Núcleo de estudos e 
pesquisas em filosofia 
política e educação 

2002 2013   Giovanni Semeraro  Não consta 

Universidade 
Federal 
Fluminense - 
UFF 

RJ SE Federal 

127 

Núcleo de estudos e 
pesquisas sobre relações 
étnico-raciais e ações 
afirmativas 

2007 2011 formação de 
professores Nilma Lino Gomes  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
- UFMG 

MG SE Federal 

128 

Povos Indígenas, 
Cidadanias Interculturais 
e Estudos 
Transdiciplinares 

2008 2013   Maxim Repetto  Fabíola Christian 
Almeida de Carvalho  

Universidade 
Federal de 
Roraima - 
UFRR 

RR N Federal 

129 Grupo de pesquisa corpo 
e educação 2009 2013   Maria Veranilda Soares 

Mota   Não consta 
Universidade 
Federal de 
Viçosa - UFV 

MG SE Federal 

130 A teia da vida: para uma 
educação biocêntrica 2003 2012 formação de 

professores 
Agostinho Mario Dalla 
Vecchia  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Pelotas - 
UFPEL 

RS S Federal  
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131 

GEP/FEC - Grupo de 
Estudos e Pesquisas em 
Formação de Educadores 
em Ciência  

2002 2012 formação de 
professores 

Paulo Marcelo Marini 
Teixeira  

Daisi Teresinha 
Chapani  

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia - UESB 

BA NE Estadual 

132 Docência e orientação 
profissional na formação 2000 2013   

Cacilda Figueiredo Neri 
de Aguiar  Não consta 

Universidade 
Estadual do 
Maranhão - 
UEMA 

MA NE Estadual 

133 Política educacional e 
prática pedagógica 2000 2009 formação de 

professores Alba Lúcia Gonçalves  Leila Pio Mororó -  

Universidade 
Estadual de 
Santa Cruz - 
UESC 

BA NE Estadual 

134 

Caesos - centro avançado 
de educação para a saúde 
e orientação sexual - 
educação preventiva em 
sexualidade, dst, aids, 
drogas e violência 

1985 2013   Sonia Maria Villela 
Bueno  Não consta 

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

135 Logos 2000 2013   Rita Maria Manso de 
Barros  

Aliny Lamoglia de 
Carvalho  

Universidade 
Federal do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro - 
UNIRIO 

RJ SE Federal 

136 O idoso e o processo de 
envelhecimento 2005 2012   Regina Taam  Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Maringá - 
UEM 

PR S Estadual 
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Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
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137 

formação de professores, 
Educação a Distância e 
Escolarização: Pesquisas 
sobre novos Modelos de 
formação em serviço 

2008 2010 formação de 
professores 

Belmira Amélia de 
Barros Oliveira Bueno  Alda Junqueira Marin  

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

138 

GEDOMGE - Grupo de 
Estudos 
Docência,Memória e 
Gênero-História da 
Educação e formação de 
professores 

1994 2010 formação de 
professores Denice Barbara Catani  Não consta 

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

139 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação, 
Formação e História da 
Educação  

2008 2010   Miriam Darlete Seade 
Guerra  Vera Luísa de Sousa  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
do Sul - 
UFMS 

MS CO Federal 

140 

GEPEP - Grupo de Estudo 
e Pesquisa sobre 
Educação e Pós-
Modernidade  

2008 2012   Silvanio de Andrade  Não consta 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba - 
UEPB 

PB NE Federal 

141 
Educação Básica: Políticas 
Públicas e Práticas 
Escolares - UEPG 

2004 2012 formação de 
professores 

Esméria de Lourdes 
Saveli 

Maria Odete Vieira 
Tenreiro  

Universidade 
Estadual de 
Ponta Grossa 
- UEPG 

PR S Estadual 

142 
HISTEDBR - História, 
Sociedade e Educação no 
Brasil  

2007 2013 formação de 
professores 

Marco Antônio de 
Oliveira Gomes  

Anselmo Alencar 
Colares  

Universidade 
Federal de 
Rondônia - 
UNIR 

RO N Federal 
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Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

143 
Núcleo de Cultura, 
Estudos e Pesquisas do 
Brincar  

2004 2013   Maria Angela Barbato 
Carneiro  Não consta 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo - 
PUC/SP 

SP SE Particular 

144 Água, Mulheres e 
Desenvolvimento  2009 2009   Keila Deslandes  Vera Lúcia de 

Miranda Guarda  

Universidade 
Federal de 
Ouro Preto - 
UFOP 

MG SE Federal 

145 Educação e Psicologia 1998 2011   Léa Lima Saul  Simone Sanches 
Vicente  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
- UFMT 

MT CO Federal  

146 Educação Profissional e 
Tecnológica 

2009 2011 gênero, raça Elza Ferreira Santos  Não consta 
Instituto 
Federal de 
Sergipe - IFS 

SE NE Federal 

147 Educação, Trabalho e 
Cultura 2002 2013   Haydéa Maria Marino 

de Sant'Anna Reis Não consta 

Universidade 
do Grande 
Rio - 
UNIGRANRIO 

RJ SE Particular 

148 
Grupo de Estudo e 
Pesquisa Linguagem 
Leitura e Letramento 

2007 2013   Fabíola Mônica da Silva 
Gonçalves  

Sandra Patrícia 
Ataíde Ferreira  

Universidade 
Estadual da 
Paraíba - 
UEPB 

PB NE Estadual 

149 PMSC - Grupo de Estudos 
de Segurança Pública 

2011 2013   Marina Keiko 
Nakayama  João Artur de Souza  

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina - 
UFSC 

SC S Federal 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 
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ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

150 
 NUPPs - Núcleo de 
Pesquisa de Políticas 
Públicas  

1989 2012   José Álvaro Moisés  Eunice Ribeiro 
Durham  

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

151 
Ontologia do Ser Social, 
História, Educação e 
Emancipação Humana 

2013 2013   Frederico Jorge Ferreira 
Costa  

Francisco Sylvio de 
Oliveira Barros  

Universidade 
Estadual do 
Ceará - UECE 

CE NE Estadual 

152 Práticas Educativas e 
Letramento  

2003 2012   Maria de Fatima Alves  Dorivaldo Alves 
Salustiano  

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande - 
UFCG 

PB NE Federal 

153 

Textos e hipertextos - 
questões de identidade, 
gênero e violência 
urbana. 

2000 2010 gênero, identidade, 
violência 

Regina Helena 
Machado Aquino 
Corrêa 

Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Londrina - 
UEL 

PR S Estadual 

154 Educação & Ciências 
Sociais 2013 2013   Amurabi Pereira de 

Oliveira                                              Álamo Pimentel  

Universidade 
Federal de 
Alagoas - 
UFAL 

AL NE Federal  

155 Educação, Comunidade e 
Movimentos Sociais 2010 2013   Dulcinéia de Fátima 

Ferreira Pereira            Não consta 

Universidade 
Federal de 
São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal  

156 Educação, Diversidade e 
Inclusão 2006 2013 inclusão, diversidade e 

cultura 
Maria Eulina Pessoa de 
Carvalho                       

Windyz Brazao 
Ferreira  

Universidade 
Federal da 
Paraíba - 
UFPB 

PB NE Federal  
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

157 Educação, Saúde e Meio 
Ambiente na Amazônia 2009 2013 ética, meio ambiente e 

pp 
Maria Socorro Alves de 
Souza                            

Maria Lúcia 
Magalhães Palma  

Universidade 
Federal de 
Roraima - 
UFRR 

RR N Federal  

158 Educação, Tecnologias e 
Relações de Gênero 2007 2013 sexualidade e tics Andréa Forgiarini 

Cechin    
Vanessa dos Santos 
Nogueira  

Universidade 
Federal de 
Santa Maria 
- UFSM 

RS S Federal  

159 Estudos de Jaraguá 2003 2013   Lucia Gonçalves de 
Freitas                          Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Goiás - UEG 

GO CO Estadual 

160 
GEPEHS - Estudos e 
Pesquisas em Educação, 
História e Sociedade  

2007 2013   Jeronimo Jorge 
Cavalcante Silva            

Jackson André da 
Silva Ferreira  

Universidade 
do Estado da 
Bahia - UNEB 

BA NE Estadual 

161 

FORMAGEL - Grupo de 
Pesquisa em Formação 
Docente, Gênero e 
Linguagem 

2010 2013   Sílvia Rita Magalhães 
de Olinda                          

Tereza Cristina 
Pereira Carvalho 
Fagundes  

Universidade 
Salvador - 
UNIFACS 

BA NE Particular 

162 formação de professores 
e relações étnico-raciais 2009 2013 formação de 

professores, raça 
Erisvaldo Pereira dos 
Santos                   

Denise Maria 
Botelho  

Universidade 
Federal de 
Ouro Preto - 
UFOP 

MG SE Federal  

163 
GEPEFE - Grupo de 
Estudos e Pesquisas em 
Filosofia  

2007 2013   José Carlos da Silva              Não consta 

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
do Sul - 
UFMS 

MS CO Federal  
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Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

164 
Grupo Interdisciplinar de 
Pesquisas e Estudos do 
Tempo Presente 

2013 2013   Natália Conceição Silva 
Barros                             

Fernando José do 
Nascimento  

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
- UFPE 

PE NE Federal  

165 
NUPEGE  - Núcleo de 
Pesquisas e Estudos em 
Gênero             

2010 2013   Alcileide Cabral do 
Nascimento                   

Natália Conceição 
Silva Barros  

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
- UFPE 

PE NE Federal  

166 
Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Educação e 
Gênero 

2013 2013   Márcia Eliane Leindcker 
da Paixão             Não consta 

Universidade 
Federal de 
Santa Maria 
- UFSM 

RS S Federal  

167 Grupo de Pesquisa 
Infâncias até os 10 anos 2010 2013 sexualidade, EI, 

raça/etnia 
Flavia Miller Naethe 
Motta     

Anelise Monteiro do 
Nascimento  

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 
Janeiro - 
UFRRJ 

RJ SE Federal  

168 

Grupo de Pesquisa em 
Políticas Públicas, 
Movimentos Sociais e 
Culturas 

2011 2013 movimentos sociais 
cultura 

Luiz Fernandes de 
Oliveira                     

Mônica Regina 
Ferreira Lins  

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 
Janeiro - 
UFRRJ 

RJ SE Federal  

169 
GPFEM - Grupo 
interdisciplinar de 
pesquisas feministas  

2013 2013   Anete Roese                Não consta 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
Minas Gerais 
- PUC Minas 

MG SE Particular 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

170 Gênero, Corpo, 
Sexualidade e Educação 2013 2013 

sexualidade, corpo, 
formação de 
professores 

Elenita Pinheiro de 
Queiroz Silva             Não consta 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia - 
UFU 

MG SE Federal  

171 

GECAL - Gênero, 
Educação e Cidadania na 
América Latina: 
aproximações e desafios  

2013 2013   Mareli Eliane Graupe      Marina Blanca 
Becerra  

Universidade 
do Planalto 
Catarinense - 
UNIPLAC 

SC S Particular 

172 História da Educação e 
Memória  1993 2013   Elizabeth Figueiredo de 

Sá 
Elizabeth Madureira 
Siqueira  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
- UFMT 

MT CO Federal 

173 História, Sociedade e 
Educação no Brasil  2007 2013 

formação de 
professores, história da 
educação 

Marco Antônio de 
Oliveira Gomes                           

Antônio Carlos 
Maciel  

Universidade 
Federal de 
Rondônia - 
UNIR 

RO N Federal  

174 LAnFi - Laboratório de 
Antropologia e Filosofia 2013 2014   Andre Gondim do Rego Não consta 

Instituto 
Federal de 
Brasília - IFB 

DF CO Federal  

175 

LECTS - Laboratório de 
Estudos em Educação, 
Ciência, Tecnologia e 
Sociedade 

2012 2013   Sueli da Silva Costa      Não consta 
Instituto 
Federal de 
Brasília - IFB 

DF CO Federal  

176 

Laboratório de 
Investigação em Corpo, 
Gênero e Subjetividade 
na Educação 

2013 2013   Maria Rita de Assis 
César Jamil Cabral Sierra  

Universidade 
Federal do 
Paraná - 
UFPR 

PR S Federal  
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

177 

Laboratório de Pesquisa 
em Identidade e 
Diversidade Cultural no 
Instituto de Artes  

2011 2013   José Leonardo do 
Nascimento         

Marcia Aparecida 
Baldin Guimarães  

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 

178 Memória, Espaço e 
Linguagem 2011 2013   Juliana Alves dos 

Santos  
Leandro Soares da 
Silva  

Universidade 
do Estado da 
Bahia - UNEB 

BA NE Estadual 

179 

Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre 
Diversidade e Educação 
do Sertão Alagoano 

2013 2013   Maria Aparecida Silva      Não consta 

Universidade 
Federal de 
Alagoas - 
UFAL 

AL NE Federal  

180 
Práticas Educativas e 
Indicadores de Qualidade 
da Educação 

2011 2013   Dirléia Fanfa Sarmento  Não consta 

Centro 
Universitário 
La Salle - 
Canoas - 
UNILASALLE 

RS S Particular 

181 
Competências: 
aprendizagens 
necessárias e currículo  

2005 2013   Mário Medeiros da 
Silva                Não consta 

Universidade 
de 
Pernambuco 
- UPE 

PE NE Estadual 

182 

GEPEJURSE  - Cultura , 
Identidade, Juventude, 
Representações Sociais e 
Educação  

2006 2013   Ivany Pinto Nascimento 
Maria de Lourdes 
Soares Ornellas 
Farias  

Universidade 
Federal do 
Pará - UFPA 

PA N  Federal 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

183 Currículo Gênero e 
Docência  

2010 2013 
formação de 
profssores, gênero, 
currículo 

Adriana Regina de Jesus                    Não consta 

Universidade 
Estadual de 
Londrina - 
UEL 

PR S Estadual 

184 Currículo, Atividade 
Docente e Subjetividades 

2005 2013 

atividade docente, 
currículo, 
subjetividade, 
formação de 
professores, cultura 

Laura Cristina Vieira Pizzi                  

Universidade 
Federal de 
Alagoas - 
UFAL 

AL NE Federal 

185 
DIFERE - Grupo de 
Pesquisa Diferença e 
Educação  

2008 2012 

arte, currículo 
diferença, 
sexualidade, 
formação de 
professores 

Josenilda Maria Maués da 
Silva                              Não consta 

Universidade 
Federal do 
Pará - UFPA 

PA N Federal 

186 
Grupo de Estudo, 
Trabalho, Educação e 
Desenvolvimento  

2003 2012 trabalho, pp Iara Maria de Araújo      Zuleide Fernandes 
de Queiroz  

Universidade 
Regional do 
Cariri - URCA 

CE NE Estadual 

187 

Grupo de Pesquisa em 
Ensino, Experiências 
Docentes e 
Interdisciplinaridade  

2011 2013   Letícia Schneider Ferreira                       Fernanda Broch  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
de Santa 
Catarina - 
IF/SC 

SC S Federal 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

188 
Grupo de Pesquisa em 
Relações de Gênero, 
Educação e Trabalho 

2012 2013   Geisio Lima Vieira        Valéria Maria 
Gomes Guimarães  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
da Paraíba - 
IFPB 

PB NE Federal 

189 
Grupo de Pesquisas em 
Educação, Culturas e 
Políticas Contemporâneas  

2012 2012   Rodrigo Saballa de 
Carvalho        

Roberto Rafael Dias 
da Silva   

Universidade 
Federal da 
Fronteira Sul 
- UFFS 

SC S Federal 

190 
Grupo de Pesquisas em 
Estudos para a 
Diversidade  

2011 2013 sexualidade, teoria 
queer, diversidade 

Alexandre de Oliveira 
Fernandes                     

Eladyr Boaventura 
Raykil  

Instituto 
Federal da 
Bahia - IFBA 

BA NE Federal 

191 Linguagem e Formação 
Docente 

2009 2012   Mauro Alves da Costa  Viviane Grimm  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
de Santa 
Catarina  

SC S Federal 

192 
Núcleo de Estudo 
Pesquisa e Extensão 
Educacional Paulo Freire 

2004 2013 
políticas educionais, 
diversidade, ed 
popular 

José Aparecido Alves 
Pereira                             

Joseni Pereira 
Meira Reis  

Universidade 
do Estado da 
Bahia - UNEB 

BA NE Estadual 

193 Núcleo de Pesquisas e 
Estudos em Currículo 2007 2013 EI, currículo, 

diversidade 
Gelta Terezinha Ramos 
Xavier                       

Geórgia Moreira de 
Oliveira  

Universidade 
Federal 
Fluminense - 
UFF 

RJ SE Federal 
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(além de gênero e 
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Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

194 Corpo e educação 2008 2013 corpo Helena Altmann Carmen Lúcia 
Soares 

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP 

SP SE Estadual 

195 
Diafhna - dialogicidade, 
formação humana e 
narrativas  

2007 2013   Ercília Maria Braga de 
Olinda Não consta 

Universidade 
Federal do 
Ceará - UFC 

CE NE Federal  

196 Educação infantil e 
formação de professores  2002 2013 formação de 

professores Gilza Maria Zauhy Garms 
Edelvira de Castro 
Quintanilha 
Mastroianni  

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual  

197 

Educação de jovens e 
adultos e educação 
profissional na cidade e 
no campo  

2005 2012   Edna Castro de Oliveira                              Não consta 

Universidade 
Federal do 
Espírito 
Santo - UFES 

ES NE Federal 

198 
Educação: saberes, 
linguagem e 
multiculturalidade 

2005 2013   Anizia Costa Zych                    Sandra Aparecida 
Machado Polon  

Universidade 
Estadual do 
Centro-
Oeste - 
UNICENTRO 

PR S  Estadual  

199 Estudos de educação, 
sociedade e região 2004 2010   Silvia Alicia Martínez  Marcelo Carlos 

Gantos  

Universidade 
Estadual do 
Norte 
Fluminense 
Darcy 
Ribeiro - 
UENF 

RJ SE Estadual 
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Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

200 Estudos em educação 
física 2004 2009 formação de 

professores Atos Prinz Falkenbach  Derli Juliano 
Neuenfeldt 

Centro 
Universitário 
Univates - 
UNIVATES 

RS S Particular 

201 
Gepege-grupo de 
pesquisa gênero e 
educação 

2006 2013   Joyce Otânia Seixas Ribeiro  Não consta 
Universidade 
Federal do 
Pará - UFPA 

PA N Federal 

202 

Gepsex - grupo de 
estudos e pesquisas em 
sexualidades, educação e 
gênero 

2008 2011   Constantina Xavier Filha  Não consta 

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
do Sul - 
UFMS 

MS CO Federal 

203 

Gepsex - grupo de 
estudos e pesquisas em 
sexualidades, educação e 
gênero 

2007 2013 sexualidade e corpo Patrícia Lessa dos Santos Ivana Guilherme 
Simili  

Universidade 
Estadual de 
Maringá - 
UEM 

PR S Estadual 

204 Grupo de estudos sobre 
formação de educadores  2008 2009   Magda Lucia Chamon Rodrigo Richard da 

Silveira  

Universidade 
do Estado de 
Minas Gerais 
- UEMG 

MG SE Estadual 

205 
Grupo de estudos e 
pesquisas em educação 
popular  

2001 2012   Maria Peregrina de Fátima 
Rotta Furlanetti  

Luís Antonio 
Barone  

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 

206 
Grupo de estudos e 
pesquisas em políticas 
curriculares  

2002 2013   Maria Zuleide da Costa 
Pereira  

Arlete Pereira 
Moura 

Universidade 
Federal da 
Paraíba - 
UFPB 

PB NE Federal  
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Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
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207 Grupo de estudos: corpo, 
gênero e educação 2005 2011   Tania Maria Cordeiro de 

Azevedo Elaine Romero  

Universidade 
Federal 
Fluminense - 
UFF 

RJ SE Federal 

208 Gênero, trabalho e 
educação 2000 2013   Arminda Rachel Botelho 

Mourão 
Silvia Cristina 
Conde Nogueira  

Universidade 
Federal do 
Amazonas - 
UFAM 

AM N Federal 

209 
Historia, historiografia e 
fontes de pesquisa em 
educação 

2004 2013   Jocyléia Santana dos 
Santos                    Não consta 

Fundação 
Universidade 
Federal do 
Tocantins - 
UFT 

TO N Federal  

210 
Grupo de estudos e 
pesquisas sobre educação 
a distância 

2006 2013   Daniel Ribeiro Silva Mill                    
Denise de Paula 
Martins de Abreu e 
Lima  

Universidade 
Federal de 
São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal  

211 

Gênero e práticas 
culturais: abordagens 
históricas, educativas e 
literárias  

1998 2012   Maria Arisnete Camara de 
Morais          

Maria Ines Sucupira 
Stamatto  

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Norte - 
UFRN 

RN NE Federal  

212 Museu pedagógico: a 
educação não-escolar  2000 2013   Ana Palmira Bittencourt 

Santos Casimiro  
Lívia Diana Rocha 
Magalhães  

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia - UESB 

BA NE Estadual  
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213 

Neinb - núcleo de apóio à 
pesquisa em estudos 
interdisciplinares sobre o 
negro brasileiro  

1996 2012   Eunice Aparecida de 
Jesus Prudente Dilma de Melo Silva 

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

214 

Niephe - núcleo 
interdisciplinar de estudos 
e pesquisas em história da 
educação  

1996 2012 história e EJA Diana Gonçalves Vidal                   Maurilane de Souza 
Biccas 

Universidade 
de São Paulo 
- USP 

SP SE Estadual 

215 

Núcleo de estudos 
interdisciplinares: a 
pesquisa como estratégia 
de formação 

2000 2013 gestão Lucrécia Stringhetta 
Mello                                    

Rozemeiry dos 
Santos Marques 
Moreira  

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
do Sul - 
UFMS 

MS CO Federal 

216 
Núcleo de estudos 
pedagógicos em educação 
física  

1991 2012   Elenor Kunz  Carlos Luiz Cardoso  

Universidade 
Federal de 
Santa 
Catarina - 
UFSC 

SC S Federal 

217 
Núcleo de estudos e 
pesquisas em história da 
educação brasileira 

2006 2013 identidades,gênero Nailda Marinho da Costa 
Bonato  

Angela Maria Souza 
Martins  

Universidade 
Federal do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro - 
UNIRIO 

RJ SE Federal 

218 

Práticas educativas 
(formais e não-formais), 
formação e 
desenvolvimento social 

2006 2010   Maria Amelia Gomes de 
Souza Reis  Não consta 

Universidade 
Federal do 
Estado do 
Rio de 
Janeiro - 
UNIRIO 

RJ SE Federal 
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Nº Grupo Formação  
Atualização 

Descritores das 
ementas dos grupos 
(além de gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Região CAT. 
Adm 

219 Políticas educacionais e 
gestão escolar 1998 2013 formação de 

professores Iria Brzezinski Maria Esperança 
Fernandes Carneiro 

Universidade 
Católica de 
Goiás - UCG 

GO CO Particular 

220 Trabalho, movimentos 
sociais e educação  2002 2012 

formação de 
professores, 
trabablho, 
movimentos sociais 

Marlene Ribeiro Carmen Lucia 
Bezerra Machado 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul - 
UFRGS 

RS S Federal 

221 Valores, educação e 
formação de professores 2002 2013 formação de 

professores, valores 
Maria Suzana de Stefano 
Menin Não Consta 

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 
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Anexo 3 – Levantamento de grupos de pesquisa – GP 94 LATTES 

 
  Grupo Formação  Atualização Descritores das 

ementas dos 
grupos (além de 
gênero e 
formação) 

Líder 1 Líder 2 Inst. UF Regiã
o 

CAT.Adm 

2 Constituição do sujeito, 
cultura e educação 

2002 2013 sexualidade. 
Cultura violéncia 

Laura Maria 
Silva Araujo 
Alves 

Sonia Maria da 
Silva Araujo     

Universidade Federal 
do Pará - UFPA 

PA N Federal  

3 Constituição do sujeito 
no contexto escolar  

2004 2013 subjetividade, 
identidade 

Célia Regina 
Vieira de Souza-
Leite  

Tárcia Regina da 
Silveira Dias  

Centro Universitário 
Moura Lacerda - 
CUML 

SP SE Estadual 

4 Cultura, práticas 
escolares e educaçao 
histórica 

1997 2013 práticas 
escolares, 
escolarização, 
formação de 
professores 

Maria 
Auxiliadora 
Moreira dos 
Santos Schmidt  

Tânia Maria 
Figueiredo Braga 
Garcia  

Universidade Federal 
do Paraná - UFPR 

PR S Federal 

6 Diversidade em 
educação 

2009 2013 sexualidade, 
raça/etnia, 
políticas de 
diversidade 

Nilson 
Fernandes Dinis  

Não consta Universidade Federal 
de São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal 

7 Educação, cultura e 
diversidade  

2008 2013 diversidade, 
formação de 
professores 

Maria Leda 
Pinto  

Léia Teixeira 
Lacerda Maciel  

Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul - UEMS 

MS CO Estadual 

9 Educação, gênero e 
cidadania 

2002 2013 diversidade, 
raça/etnia 

Maria do Carmo 
Alves do 
Bomfim  

Shara Jane 
Holanda Costa 
Adad  

Universidade Federal 
do Piauí - UFPI 

PI NE Federal 

10 Educação intercultural 
e movimentos sociais 

1997 2013 infancia, cultura Reinaldo Matias 
Fleuri  

Cristiana 
Tramonte   

Universidade Federal 
de Santa Catarina - 
UFSC 

SC S Federal 

11 Educação Profissional e 2010 2013 infância. Cultura André Luiz Não consta Instituto Federal de RS S Federal 

javascript:abreDetalheGrupo('48227089JQZJT0')
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Humanidades  Portanova 
Laborde  

Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio 
Grande do Sul - IFRS 

13 Estudos sobre a 
criança, a infância e a 
educação infantil: 
políticas e práticas da 
diferença 

1998 2013 criança, infancia, 
raça/etnia 

Anete 
Abramowicz  

   Débora de 
Barros Silveira  
Maria Teresa 
Santos Cunha 

Universidade Federal 
de São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal 

14 Estudos sobre 
educação, cultura e 
diversidades 

2008 2013 raça/etnia, 
identidades, 
materiais 
didáticos 

Ione da Silva 
Jovino  

   Ligia Paula 
Couto  

Universidade 
Estadual de Ponta 
Grossa - UEPG 

PR S Estadual 

15 Formação de 
educadores e educação 
sexual 

2006 2013 sexualidade Sonia Maria 
Martins de Melo 

Ademilde 
Silveira Sartori  

Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina - UDESC 

SC S Estadual 

16 formação de 
professores no 
mercosul 

1993 2013 trabalho, 
movimento 
social, formação 
de professores 

   Carmen Lucia 
Bezerra 
Machado   

Augusto Nibaldo 
Silva Triviños    

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
- UFRGS 

RS S Federal  

18 Grupo de pesquisa 
sobre gerações e 
juventude 

2005 2013 geração, 
juventude 

Wivian Weller  Não consta Universidade de 
Brasília - UNB 

DF CO Federal 

19 Grupo de pesquisa 
interdisciplinar: 
formação, 
autobiografia, 
representações sociais  

1999 2013 geração, 
identidade 

Maria da 
Conceição 
Ferrer Botelho 
Sgadari Passeggi  

  Maria Estela 
Costa Holanda 
Campelo  

Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte - UFRN 

RN NE Federal  

20 Grupo de estudos de 
educação e relações de 
gênero  

1990 2013 corpo, 
sexualidade, 
diversidade, 
infância 

   Fernando 
Seffner 

   Jane Felipe de 
Souza   

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
- UFRGS 

RS S Federal 

22 Grupo de Estudos e 
Pesquisas História da 
Educação da Paraíba 

1992 2013 biografia, 
história 

Jean Carlo de 
Carvalho Costa  

Mauricéia 
Ananias  

Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB 

PB NE Federal 

23 Grupo de estudos e 
pesquisas identidades 

2007 2013 identidades, 
sexualidade, 

Maria Batista 
Lima  

Marcos Ribeiro 
de Melo   

Universidade Federal 
de Sergipe - UFS 

SE NE Federal 
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e alteridades: 
desigualdades e 
diferenças na educação  

raça/etnia 

24 Grupo de investigação 
sobre relação 
educativa e 
aprendizagem 

2006 2013 meio ambiente, 
população 
indígina e  
cultura indígina 

Suely Aparecida 
do Nascimento 
Mascarenhas 

    Fabiana 
Soares 
Fernandes    

Universidade Federal 
do Amazonas - UFAM 

AM N Federal  

25 Grupo de Pesquisa em 
Educação na Amazônia 

2005 2013 violência, 
currículo, 
raça/etnia, 
diversidade 
sexual e direito 
reprodutivo 

Josélia Gomes 
Neves  

Genivaldo Frois 
Scaramuzza  

Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR 

RO N Federal 

26 Grupo de pesquisa em 
Estudos Marxistas 

2009 2013 sexualidade, 
diversidade 
sexual, política 
pública 

Silvia Alves dos 
Santos  

Maria Cristina 
Cavaleiro  

Universidade 
Estadual do Norte do 
Paraná - UENP 

PR S Estadual 

30 Grupo de estudo em 
gênero, sexualidade e 
sexo 

2006 2013 sexualidade, 
saúde  

Adla Betsaida 
Martins Teixeira  

Não consta Universidade Federal 
de Minas Gerais - 
UFMG 

MG SE Federal 

31 História da 
alfabetização, leitura, 
escrita e dos livros 
escolares 

2006 2013 leitura Eliane Teresinha 
Peres  

Vania Grim Thies  Universidade Federal 
de Pelotas - UFPEL 

RS S Federal 

33 KAIRÓS - Grupo de 
Pesquisas e Estudos 
sobre Trabalho, 
Educação e Políticas 
Públicas  

2008 2013 memória, 
trabalho, 
subjetividade 

Liliana Soares 
Ferreira  

Não consta Universidade Federal 
de Santa Maria - 
UFSM 

SC S Federal 

34 Laboratório de Estudos 
e Pesquisas para a 
Educação das Relações 
Étnico Raciais 

2008 2013 diversidade, 
raça/etnia, 
formação de 
professores 

Rachel de 
Oliveira  

Não consta Universidade 
Estadual de Santa 
Cruz - UESC 

BA NE Estadual 

36 Movimentos Sociais, 
Educação e Diversidade 
na América Latina 

2007 2013 raça/etnia, 
sexualidade, 
diversidade 

Allene Carvalho 
Lage  

Fatima 
Aparecida Silva  

Universidade Federal 
de Pernambuco - 
UFPE 

PE NE Federal 
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sexual 
37 MovSE - Movimentos 

Sociais, Escola Pública e 
Educação Popular  

2009 2013 educação 
popular, 
movimento 
sociais 

Conceição 
Paludo  

Silvana Maria 
Gritti  

Universidade Federal 
de Pelotas - UFPEL 

RS S Federal 

38 NEMES - Núcleo de 
estudos de mídia, 
educação e 
subjetividade  

2002 2013 subjetividade, 
educação 

Rosa Maria 
Bueno Fischer  

Gilka Elvira 
Ponzi Girardello   

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
- UFRGS 

RS S Federal  

41  N'UMBUNTU - Núcleo 
de Estudos, Pesquisa e 
Extensão em Relações 
Étnico-Raciais, 
Movimentos Sociais e 
Educação 

2011 2013 raça/etnia, 
movomento 
sociais 

Ivan Costa Lima  Gisela 
Macambira 
Villacorta  

Universidade Federal 
do Pará - UFPA 

PA N Federal 

42 Pequena Infância, 
Cultura e Sociedade 

2011 2013 infância cultura Daniela Finco  Marcia 
Aparecida Gobbi  

Universidade Federal 
de São Paulo - 
UNIFESP 

SP SE Federal 

43 Práticas Sociais e 
Processos Educativos  

1997 2013 raça/etnia, 
geração, saúde, 
práticas 
culturais, 
formação de 
professores 

Petronilha 
Beatriz 
Gonçalves e 
Silva  

Maria Waldenez 
de Oliveira  

Universidade Federal 
de São Carlos - 
UFSCAR 

SP SE Federal 

45 Relações entre filosofia 
e educação para a 
sexualidade na 
contemporaneidade: a 
problemática da 
formação docente 

2009 2013 sexualidade e 
educação infantil 

Cláudia Maria 
Ribeiro   

Não consta Universidade Federal 
de Lavras - UFLA 

MG SE Federal 

46 Sexualidade e escola 2001 2013 sexualidade, 
estudos 
culturais, corpo 

Paula Regina 
Costa Ribeiro 

Méri Rosane 
Santos da Silva 

Universidade Federal 
do Rio Grande - FURG 

RS S Federal 

48 Estudos 
multidisciplinares:cultu
ra, práticas 

2005 2013 cultura, meio 
ambiente, 
formação de 

Maria de Fátima 
G. da Silva  

   Luiz Alberto 
Ribeiro 
Rodrigues  

Universidade de 
Pernambuco - UPE 

PE NE Estadual 
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educativas,políticas e 
gestão educacional e 
meio ambiente 

professores 

49 Educação e sociedade 2003 2013 sexualidade, 
direitos 

Giseli Monteiro 
Gagliotto  

Luiz César 
Teixeira dos 
Santos -  

Universidade 
Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE 

PR S Estadual 

51 Processo de trabalho 
docente 

1999 2013 trabalho 
docente, 
raça/etnia e 
identidades 

Marcia Ondina 
Vieira Ferreira  

Não consta Universidade Federal 
de Pelotas - UFPEL 

RS S Federal  

56 Educação, Inclusão 
Social e Direitos 
Humanos 

2011 2013 DH Ana Maria 
Tavares Duarte 

Ana Maria de 
Barros  

Universidade Federal 
de Pernambuco UFPE 

PE NE Federal 

63 LEPEDI - Laboratório de 
Estudos e Pesquisas em 
Educação, Diversidade 
e Inclusão  

2011 2013 diversidade, 
inclusão, 
sexualidade, 
formação de 
professores 

Allan Rocha 
Damasceno  

Lucilia Augusta 
Lino de Paula  

Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ 

RJ SE Federal 

64 NEPED - Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em 
Educação e 
Diversidade  

1993 2013 diversidade, 
sexualidade, 
raça/etnia, 
religião e 
estudos culturais 

Luciana Pacheco 
Marques  

Anderson Ferrari  Universidade Federal 
de Juiz de Fora - UFJF 

MG SE Federal 

65 Observatório de 
Educação da 
Universidade de Caxias 
do Sul  

2008 2013 geração Nilda Stecanela  Evaldo Antônio 
Kuiava  

Universidade de 
Caxias do Sul - UCS 

RS S Particular 

67 ARGILEA - 
Antropologia, 
Religiosidade, Gênero, 
Interculturalidade, 
Linguagens e Educação 
Ambiental  

2010 2013 religiosidade, 
cultura, 
linguagem, 
formação de 
professores 

Adjair Alves  Jairo Nogueira 
Luna  

Universidade de 
Pernambuco - UPE 

PE NE Estadual 

69 Etnografia e Exclusão 2002 2013 inclusão, 
pobreza, 
políticas públicas 

Carmen Lúcia 
Guimarães de 
Mattos  

Paula Almeida 
de Castro  

Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ 

RJ SE Estadual 
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70 GEPAD - Museu 
Pedagógico: estudos e 
pesquisas sobre álcool 
e drogas 

2008 2013 juventude, 
cultura 

Luci Mara 
Bertoni  

Não consta Universidade 
Estadual do Sudoeste 
da Bahia - UESB 

BA NE Estadual 

71 GRIÔ - Culturas 
Populares, Diáspora 
Africana e Educação 

2011 2013 cultura, 
raça/etnia e 
sexualidade 

Pedro Rodolpho 
Jungers Abib  

Eduardo David 
de Oliveira  

Universidade Federal 
da Bahia - UFBA 

BA  NE Federal 

79 LEME - Laboratório de 
Estudos Museu e 
Educação 

2008 2013 linguagem 
cultura e 
comunicação 

Silvania Sousa 
do Nascimento  

Ana Paula 
Bossler  

Universidade Federal 
de Minas Gerais - 
UFMG 

MG SE Federal 

80 Modernidade, 
Cultura(s) e Escola(s) 
na cidade de São Paulo 
nos séculos XIX e XX 

2008 2013 história da 
educação 

Ingrid Hötte 
Ambrogi  

Jose Cassio 
Masculo  

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie 

SP SE Particular 

81 Núcleo CAPITU - 
Estudos e Pesquisas em 
Gênero, Sexualidade e 
Diversidade 

2012 2013 sexualidade 
diversidade 
sexual, cultura, 
teoria 
queer,corpo, 
formação de 
professores 

Ana Cristina 
Nascimento 
Givigi  

Priscila Gomes 
Dornelles  

Universidade Federal 
do Recôncavo da 
Bahia - UFRB 

BA NE Federal 

83 Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Educação e 
Sociedade 
Contemporânea 

2000 2013 corpo educação 
física, cultura, 
saúde 

Alexandre 
Fernandez Vaz  

Jaison José 
Bassani  

Universidade Federal 
de Santa Catarina - 
UFSC 

SC S Federal 

87 NUDISEX - Núcleo de 
Estudos e Pesquisas 
sobre Diversidade 
Sexual -  

2009 2013 direitos, 
sexualidade, 
diversidade 
sexual, 
subjetividade 

Eliane Rose 
Maio  

Crishna Mirella 
de Andrade 
Correa  

Universidade 
Estadual de Maringá - 
UEM 

PR S Estadual 

88 Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em 
Fundamentos da 
Educação 

2007 2013 etnia, política 
pública, exclusão 
social, educação 
poular. 

Sauloéber Tarsio 
de Souza  

Armindo Quillici 
Neto  

Universidade Federal 
de Uberlândia - UFU 

MG SE Federal 

90 Diálogos e Interseções 
em Sexualidade  

2010 2012 diversidade 
sexual, cultura, 

Jonas Alves da 
Silva Junior 

Não consta Universidade Federal 
do Maranhão - UFMA 

MA NE Federal 
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identidade 
91 EdGES - Estudos de 

gênero, educação e 
cultura sexual  

1994 2012 dh, raça/etnia, 
identidades, 
sexualidade 

Cláudia Pereira 
Vianna  

Marília Pinto de 
Carvalho 

Universidade de São 
Paulo - USP 

SP SE Estadual 

92 Gein - grupo de 
estudos em educacao 
infantil 

1997 2012 etnia/raça, 
infancia e 
sexualidade 

Susana Rangel 
Vieira da Cunha 

   Simone Santos 
de Albuquerque 

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
- UFRGS 

RS S Federal 

95 Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre 
Relações de Trabalho, 
Gênero e Educação 

2011 2012 identidades, 
sexualidade, 
raça/etnia, 
formação de 
professores 

Alfrancio 
Ferreira Dias  

Não consta Universidade 
Estadual do Sudoeste 
da Bahia - UESB 

BA NE Estadual 

97 GSEXS - grupo de 
pesquisa e extensão 
sobre sexualidades 

2003 2012 subjetividade, 
cultura e 
sexualidade 

Célia Regina 
Rossi  

Paulo Rennes 
Marcal Ribeiro 

Universidade 
Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 

99 Núcleo de estudos e 
pesquisas sobre 
relações raciais e 
educação 

2001 2012 raça/etnia Maria Lúcia 
Rodrigues 
Muller 

Candida Soares 
da Costa  

Universidade Federal 
de Mato Grosso - 
UFMT 

MT  CO Federal 

100 Niase - Núcleo de 
investigação e ação 
social e educativa  

2002 2012 feminismo Roseli Rodrigues 
de Mello  

 Fabiana Marini 
Braga                                      

Universidade Federal 
de São Carlos - 
UFSCAR 

SP S Federal  

101 NUVIC - Núcleo vida e 
cuidado: estudos e 
pesquisas sobre 
violências 

2002 2012 violência, 
sexualidade,iden
tidades 

Patrícia de 
Moraes Lima       

Ana Maria 
Borges de Sousa                             

Universidade Federal 
de Santa Catarina - 
UFSC 

SC S Federal  

102 NUDISE-Nucleo de 
Diversidade Sexual na 
Educação 

2003 2012 diversidade 
sexual e 
sexuaidade 

Arilda Ines 
Miranda Ribeiro  

Maria de Fátima 
Salum Moreira  

Universidade 
Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 

106 Violências na escola  2006 2012 violência, 
políticas 
públicas, 
geração, escola 

Sonia Maria 
Ferreira Koehler  

Não consta Centro Universitário 
Salesiano São Paulo - 
UNISAL 

SP SE Particular 

107 Práticas educativas, 2003 2012 cultura Maria de Fatima  Dorivaldo Alves Universidade Federal PB NE Federal 
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culturas e letramentos diversidade, 
letramento, 
linguagem 

Alves                                    Salustiano                                      de Campina Grande - 
UFCG 

108 GEISH - grupo de 
estudo interdisciplinar 
em sexualidade 
humana 

1992 2012 sexualidade, 
educação sexual 
e subjetividade 

Joaquim Brasil 
Fontes Junior   

Ana Maria 
Faccioli de 
Camargo -  

Universidade 
Estadual de Campinas 
- UNICAMP 

SP SE Estadual 

109 NEPHEPE - Núcleo de 
estudos e pesquisas 
sobre história da 
educação e ensino de 
história em 
pernambuco  

1992 2012 história da 
educação,  
raça/etnia, 
formação de 
professores 

Maria Thereza 
Didier de 
Moraes  

Maria Betânia e 
Silva  

Universidade Federal 
de Pernambuco - 
UFPE 

PE NE Federal  

110 CEDIC - Ações 
Afirmativas e 
Etnicidade: Ciências, 
Educação, Gestão e 
Religiosidades  

2009 2012 ações 
afirmativas, 
raça/etnia e 
religião 

Romilson da 
Silva Sousa  

Florentina da 
Silva Souza  

Universidade do 
Estado da Bahia - 
UNEB 

BA NE Estadual 

111 Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação 
e Imaginário Social 

1993 2012 Imaginário, 
formação de 
professores 

Valeska Maria 
Fortes de 
Oliveira  

Lúcia Maria Vaz 
Peres  

Universidade Federal 
de Santa Maria - 
UFSM 

RS S Federal 

112 Centro de Estudos, 
Pesquisa e Extensão 
em Ciências Humanas  

2011 2012 trabalho 
docente, EJA, 
movimentos 
sociais, 
raça/etnia 

Geovani de 
Jesus Silva  

Não consta Universidade 
Estadual de Santa 
Cruz - UESC 

SC S Estadual 

114 Cultura escolar, 
práticas curriculares e 
história da 
disseminação dos 
saberes escolares 

2009 2012 multiculturalism
o, cultura escolar 

Marileia dos 
Santos Cruz  

José Batista de 
Oliveira  

Universidade Federal 
do Maranhão - UFMA 

MA NE Federal 

119 Trabalho, Educação e 
Conhecimento  

2008 2012 trabalho, 
políticas públicas 

Edla Eggert  Maria Clara 
Bueno Fischer  

Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos - 
UNISINOS 

RS S Particular 

155 Educação, Comunidade 
e Movimentos Sociais 

2010 2013   Dulcinéia de 
Fátima Ferreira 

Não consta Universidade Federal 
de São Carlos - 

SP SE Federal  
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Pereira            UFSCAR 
156 Educação, Diversidade 

e Inclusão 
2006 2013 inclusão, 

diversidade e 
cultura 

Maria Eulina 
Pessoa de 
Carvalho                       

Windyz Brazao 
Ferreira  

Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB 

PB NE Federal  

157 Educação, Saúde e 
Meio Ambiente na 
Amazônia 

2009 2013 ética, meio 
ambiente e pp 

Maria Socorro 
Alves de Souza                            

Maria Lúcia 
Magalhães 
Palma  

Universidade Federal 
de Roraima - UFRR 

RR N Federal  

158 Educação, Tecnologias 
e Relações de Gênero 

2007 2013 sexualidade e 
tics 

Andréa 
Forgiarini 
Cechin    

Vanessa dos 
Santos Nogueira  

Universidade Federal 
de Santa Maria - 
UFSM 

RS S Federal  

162 formação de 
professores e relações 
étnico-raciais 

2009 2013 formação de 
professores, raça 

Erisvaldo 
Pereira dos 
Santos                   

Denise Maria 
Botelho  

Universidade Federal 
de Ouro Preto - UFOP 

MG SE Federal  

167 Grupo de Pesquisa 
Infâncias até os 10 
anos 

2010 2013 sexualidade, EI, 
raça/etnia 

Flavia Miller 
Naethe Motta     

Anelise 
Monteiro do 
Nascimento  

Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ 

RJ SE Federal  

168 Grupo de Pesquisa em 
Políticas Públicas, 
Movimentos Sociais e 
Culturas 

2011 2013 movimentos 
sociaism cultura 

Luiz Fernandes 
de Oliveira                     

Mônica Regina 
Ferreira Lins  

Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ 

RJ SE Federal  

172 História da Educação e 
Memória  

1993 2013   Elizabeth 
Figueiredo de Sá 

Elizabeth 
Madureira 
Siqueira  

Universidade Federal 
de Mato Grosso - 
UFMT 

MT CO Federal 

173 História, Sociedade e 
Educação no Brasil  

2007 2013 formação de 
professores, 
história da 
educação 

Marco Antônio 
de Oliveira 
Gomes                           

Antônio Carlos 
Maciel  

Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR 

RO N Federal  

180 Práticas Educativas e 
Indicadores de 
Qualidade da Educação 

2011 2013   Dirléia Fanfa 
Sarmento  

Não consta Centro Universitário 
La Salle - Canoas - 
UNILASALLE 

RS S Particular 

182 GEPEJURSE  - Cultura , 
Identidade, Juventude, 
Representações Sociais 
e Educação  

2006 2013   Ivany Pinto 
Nascimento 

Maria de 
Lourdes Soares 
Ornellas Farias  

Universidade Federal 
do Pará - UFPA 

PA N  Federal 

183 Currículo Gênero e 
Docência  

2010 2013 formação de 
profssores, 

Adriana Regina 
de Jesus                    

Não consta Universidade 
Estadual de Londrina 

PR S Estadual 
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gênero, currículo - UEL 
184 Currículo, Atividade 

Docente e 
Subjetividades 

2005 2013 atividade 
docente, 
currículo, 
subjetividade, 
formação de 
professores, 
cultura 

Laura Cristina 
Vieira Pizzi                

  Universidade Federal 
de Alagoas - UFAL 

AL NE Federal 

185 DIFERE - Grupo de 
Pesquisa Diferença e 
Educação  

2008 2012 arte, currículo 
diferença, 
sexualidade, 
formação de 
professores 

Josenilda Maria 
Maués da Silva                              

Não consta Universidade Federal 
do Pará - UFPA 

PA N Federal 

186 Grupo de Estudo, 
Trabalho, Educação e 
Desenvolvimento  

2003 2012 trabalho, pp Iara Maria de 
Araújo      

Zuleide 
Fernandes de 
Queiroz  

Universidade 
Regional do Cariri - 
URCA 

CE NE Estadual 

192 Núcleo de Estudo 
Pesquisa e Extensão 
Educacional Paulo 
Freire 

2004 2013 políticas 
educionais, 
diversidade, ed 
popular 

José Aparecido 
Alves Pereira                             

Joseni Pereira 
Meira Reis  

Universidade do 
Estado da Bahia - 
UNEB 

BA NE Estadual 

193 Núcleo de Pesquisas e 
Estudos em Currículo 

2007 2013 EI, currículo, 
diversidade 

Gelta Terezinha 
Ramos Xavier                       

Geórgia Moreira 
de Oliveira  

Universidade Federal 
Fluminense - UFF 

RJ SE Federal 

197 Educação de jovens e 
adultos e educação 
profissional na cidade e 
no campo  

2005 2012   Edna Castro de 
Oliveira                              

Não consta Universidade Federal 
do Espírito Santo - 
UFES 

ES NE Federal 

201 Gepege-grupo de 
pesquisa gênero e 
educação 

2006 2013   Joyce Otânia 
Seixas Ribeiro  

Não consta Universidade Federal 
do Pará - UFPA 

PA N Federal 

203 Gepsex - grupo de 
estudos e pesquisas em 
sexualidades, educação 
e gênero 

2007 2013 sexualidade e 
corpo 

Patrícia Lessa 
dos Santos 

Ivana Guilherme 
Simili  

Universidade 
Estadual de Maringá - 
UEM 

PR S Estadual 

208 Gênero, trabalho e 
educação 

2000 2013   Arminda Rachel 
Botelho Mourão 

Silvia Cristina 
Conde Nogueira  

Universidade Federal 
do Amazonas - UFAM 

AM N Federal 

209 Historia, historiografia 2004 2013   Jocyléia Santana Não consta Fundação TO N Federal  
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e fontes de pesquisa 
em educação 

dos Santos                    Universidade Federal 
do Tocantins - UFT 

211 Gênero e práticas 
culturais: abordagens 
históricas, educativas e 
literárias  

1998 2012   Maria Arisnete 
Camara de 
Morais          

Maria Ines 
Sucupira 
Stamatto  

Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte - UFRN 

RN NE Federal  

214 Niephe - núcleo 
interdisciplinar de 
estudos e pesquisas em 
história da educação  

1996 2012 história e EJA Diana Gonçalves 
Vidal                   

Maurilane de 
Souza Biccas 

Universidade de São 
Paulo - USP 

SP SE Estadual 

215 Núcleo de estudos 
interdisciplinares: a 
pesquisa como 
estratégia de formação 

2000 2013 gestão Lucrécia 
Stringhetta 
Mello                                    

Rozemeiry dos 
Santos Marques 
Moreira  

Universidade Federal 
de Mato Grosso do 
Sul - UFMS 

MS CO Federal 

217 Núcleo de estudos e 
pesquisas em história 
da educação brasileira 

2006 2013 identidades,gêne
ro 

Nailda Marinho 
da Costa Bonato  

Angela Maria 
Souza Martins  

Universidade Federal 
do Estado do Rio de 
Janeiro - UNIRIO 

RJ SE Federal 

220 Trabalho, movimentos 
sociais e educação  

2002 2012 formação de 
professores, 
trabablho, 
movimentos 
sociais 

Marlene Ribeiro Carmen Lucia 
Bezerra 
Machado 

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
- UFRGS 

RS S Federal 

221 Valores, educação e 
formação de 
professores 

2002 2013 formação de 
professores, 
valores 

Maria Suzana de 
Stefano Menin 

Não Consta Universidade 
Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho - 
UNESP 

SP SE Estadual 
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Anexo 4 - Levantamento feito na plataforma Lattes das informações dos líderes dos 31 grupos de pesquisas selecionados como possíveis 
entrevistados - G31 

REG Grupo 
Descritores das 
ementas dos 
grupos  

Líder 1 Graduação  última 
titulação 

Linha de pesquisa 
atual 

Disciplina da 
Graduação 

classificação 
segundo categorias 
de analise (Gatti, et 
al., 2009) 

Disciplina na Pós Curso de 
Especia-lização 

N 

Constituição 
do sujeito, 
cultura e 
educação - 
ecos - UFPA 

Sexualidade, 
estudos 
culturais e 
violência 

Sônia Maria 
da Silva 
Araújo 

pedagogia 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Constituição do 
sujeito, sociedade, 
cultura e educação 

N/i   Cultura e educação: 
fundamentos em debate N/i 

    

  

      Organização social, 
cultura e educação     Educação, Cultura e Sociedade   

    

  

      
Formação de 
professores, 
cultura e educação 

    Seminário de Dissertação I   

                  Seminário de Tese III, IV.   

CO 

Educação, 
cultura e 
diversidade - 
UEMS 

diversidade Maria Leda 
Pinto  letras 

Doutorado 
em 
Filologia e 
Lingua 
Portuguesa 

Linguagem, 
metodologia e 
ensino de língua 
portuguesa. 

Filosofia da 
linguagem 

Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Tópicos especiais em análise 
do discurso N/i 

            
Construções 
indentitárias e 
culturais 

Introdução à 
análise do 
discurso 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Introdução à análise do 
discurso   
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Análise do discurso 
estético em uma 
interfaces com os 
fenômenos 
culturais 

Linguística 
textual 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Linguagem, letramento e 
ensino.   

SE 

Estudos sobre 
a criança, a 
infância e a 
educação 
infantil: 
políticas e 
práticas da 
diferença. 

Infância, raça 
Anete 
Abramowic
z  

Ciências 
Sociais 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Educação, Cultura 
e Subjetividade. 

Educação 
infantil: a 
criança, a 
infância e as 
instituições. 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

Pesquisa em metodologia de 
ensino 5: linguagem, infância, 
cultura e educação 

N/i 

    

  

      

Relações de 
gênero e 
sexualidade, 
étnico-racial e 
etária. 

Metodologia da 
alfabetização 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Seminário de tese em 
metodologia de ensino 2   

    

  

      

Educação infantil, 
crianças e 
infâncias, 
sociologia da 
infância. 

Prática de ensino 
e estágio 
supervisionado 
de sociologia da 
educação 

Estágio Seminário de tese em 
metodologia de ensino 1   

                  História da criança e educação 
infantil   
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S 

Formação de 
educadores e 
educação 
sexual 

Sexualidade 
Sonia Maria 
Martins de 
Melo 

Pedagogia 
Doutorado 
em 
Educação  

Educação, 
Comunicação e 
Tecnologia. 

Currículos e 
programas 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Educação sexual para pais e 
professores N/i 

              Educação e 
sexualidade Outros Saberes - OS Educação e sexualidade   

              Estágio 
supervisionado Estágio Seminário de pesquisa   

              Introdução a 
educação sexual Outros Saberes - OS Noções de educação sexual   

              Orientação 
vocacional 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Planejamento pedagógico em 
educação sexual   

              

Princípios e 
métodos de 
orientação 
educacional 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Seminário de metodologia da 
pesquisa   

                  
Currículos de organizações 
educativas e a orientação 
profissional 

  

                  Formação em orientação 
profissional   
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S 

Formação de 
professores 
no 
mercosul/con
e sul - UFRGS 

Trabalho, mov. 
Social  

Carmen 
Lucia 
Bezerra 
Machado   

Ciências 
Sociais 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Interdisciplinar 
Educação e Saúde 

Seminário de 
docência  

Atividades 
complementares - 
AC 

Relendo clássicos:   

    

  

      
Trabalho, 
Movimentos 
Sociais e Educação 

Sociologia da 
educação: 
espaços 
educativos 

fundamentos 
teoricos da 
Educação - FTE 

Prática educativa em medicina   

            

Formação de 
Professores para o 
Mercosul /Cone 
Sul 

        

NE 

Grupo de 
pesquisa 
interdisciplina
r: formação, 
autobiografia, 
representaçõ
es sociais - 
ufrn 

geração 

Maria da 
Conceição 
Ferrer 
Botelho 
Sgadari 
Passeggi  

Letras 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

História da 
Educação, Práticas 
Socioeducativas e 
usos da Linguagem 

Aquisição e 
desenvolvimento 
da linguagem 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

A narrativa autobiográfica na 
formação docente N/i 

    identidades       
Formação e 
profissionalização 
docente 

Fundamentos 
psicológicos da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

A narrativa autobiográfica: 
pesquisa e formação do 
formador 

  

              Monografia ii 
Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Análise da enunciação e o 
estudo das representações 
sociais: enfoque na escrita 
autobiográfica 
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Prática de ensino 
em psicologia 
educacional 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Ateliês de escrita 
autobiográfica   

              Psicologia 
educacional i 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Ensino, aprendizagem e 
discurso em sala de aula   

              Psicologia 
educacional ii 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Ensino e linguagem   

              Seminário de 
pesquisa iii 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

    

S 

Grupo de 
estudos de 
educação e 
relações de 
gênero - 
GEERGE 

 Infância, 
corpo, 
sexualidade, 
diversidade 

   Fernando 
Seffner Geologia 

Doutorado 
em 
Educação 

Estudo da 
produção das 
masculinidades em 
contextos 
específicos 

Edu02x10 - 
estágio de 
docência em 
história i ensino 
fundamental 

Estágio 
Ppe: troca de experiências 
sobre pesquisas em 
andamento 

Currículo da 
geografia e da 
história: saberes 
e fazeres 
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Direitos humanos, 
direitos sexuais e 
liberdades laicas 

Edu02x11 - 
estágio de 
docência em 
história ii - 
ensino médio 

Estágio Sa: judith butler: pensar de 
outro modo 

Teoria e ensino: 
conexões espaço 
- temporais 

    

  

      

Professor 
Pesquisador da 
Linha de Pesquisa 
Educação, 
Sexualidade e 
Relações de 
Gênero do 
PPGEDU UFRGS 

    Turma: u - edp53771 - sa: 
pedagogias das narrativas i 

Disciplina 
diversidade e 
direitos humanos 

    

  

            Turma: u - edp56557 - ld: 
beatriz preciado: testo yonqui 

Currículo e 
diferenças 

                  

Turma: u - edp54519 - ppe: 
pesquisas em andamento: 
fontes, métodos e modos de 
fazer 

  

                  

A produção de 
conflitualidades e violências 
envolvendo dimensões de 
gênero e sexualidade 
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Edp56219 - ld: frações e 
porções de judith butler e 
beatriz preciado 

  

NE 

Grupo de 
estudos e 
pesquisas 
identidades e 
alteridades: 
desigualdades 
e diferenças 
na educação - 
GEPIADDE 

Identidades, 
sexualidade, 
raça 

Maria 
Batista 
Lima  

Pedagogia 
Doutorado 
em 
Educação  

Politica 
Educacional e 
Gestão Escolar 

N/i   N/i N/i 

    

  

      

Identidades, 
Formação Docente 
e Práticas no 
Contexto Escolar 

        

    

  

      

Identidades 
Etnicorraciais, 
Gênero, 
Sexualidade e 
Educação 

        

S 

MovSE: 
Movimentos 
Sociais, Escola 
Pública e 
Educação 
Popular  

educação 
popular 

Conceição 
Paludo  Pedagogia 

Doutorado 
em 
Educação  

Reconhecimento/F
undamentação/ 
práticas da 
Educação Popular. 

Docência 
compartilhada - 
EJA - anos iniciais 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

Leitura dirigida: método 
dialético na perspectiva de 
marx: textos do autor 

N/i 
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    mov. Social       

Reconhecimento/ 
Fundamentação/ 
práticas dos 
Movimentos 
Sociais. 

Educação cultura 
e sociedade i Outros Saberes - OS Prática de pesquisa i e ii   

            

Fundamentação/ 
práticas da 
Educação do 
Campo. 

Educação de 
jovens e adultos 
ii 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

Sem. Fundamentos da 
educação popular i: históricos, 
políticos e pedagógicos 

  

            Educação de 
Jovens e Adultos. 

Estágio curricular 
em eja Estágio 

Sem. Fundamentos da 
educação popular ii: educação 
popular e escola pública 

  

              

Fundamentos 
sócio-histórico-
filosófico da 
educação 

fundamentos 
teoricos da 
Educação - FTE 

Sem. Fundamentos da 
educação popular iii: trabalho 
e educação 

  

              
Metodologia do 
estudo e da 
pesquisa 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Seminário de dissertação e 
tese   
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Movimentos 
sociais e 
educação 
popular 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

Sem. Fundamentos da 
educação popular iv: teorias 
do conhecimento e processos 
educativos 

  

              Tpp viii - eja - 
anos iniciais 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

    

              Educação do 
campo 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

    

SE 

Práticas 
Sociais e 
Processos 
Educativos - 
UFSCAR 

Raça, geração, 
saúde, práticas 
culturais 

Petronilha 
Beatriz 
Gonçalves 
e Silva  

Letras 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Relações Étnico-
Raciais e Educação 

 ensino-
aprendizagem - 
relações étnico 
raciais 

Outros Saberes - OS 
Atividades complementares de 
teoria e prática em ensino 
superior 

N/i 
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Práticas Sociais e 
Processos 
Educativos 

Metodologia do 
ensino médio 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Teoria da educação   

    

  

        
Metodologia do 
ensino de 
estudos sociais 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Tópicos especiais em 
metodologia de ensino   

    

  

        

Didática 2: 
evolução dos 
métodos de 
ensino 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 
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SE 

Relações 
entre filosofia 
e educação 
para a 
sexualidade 
na 
contempora-
neidade: a 
problemática 
da formação 
docente 

Sexualidade, 
infância 

Cláudia 
Maria 
Ribeiro  

Pedagogia 
Doutorado 
em 
Educação  

n/i N/i   N/i N/i 

S Sexualidade e 
escola 

Sexualidade, 
estudos 
culturais e 
corpo.  

Paula 
Regina 
Costa 
Ribeiro 

Biologia 

Doutorado 
em 
Ciências 
Biológicas 

Corpo, Gênero e 
Sexualidade na 
Perspectiva dos 
Estudos Culturais. 

Gêneros e 
sexualidades nos 
espaços 
educativos 

Outros Saberes - OS Currículo, cultura, formação 
docente. 

Gênero e 
Diversidade na 
Escola - GDE. 

    

  

      

Educação 
Ambiental: Ensino 
e Formação de 
educadores (as) 

      

Sexualidade e 
Escola: 
discutindo a 
diversidade 
sexual, o 
enfrentamento 
ao sexismo e a 
homofobia. 

    

  

      

Educação 
científica: 
implicações das 
práticas científicas 
na constituição dos 
sujeitos. 

      

CIÊNCIA, 
UNIVERSIDADE E 
ESCOLA: 
INVESTINDO EM 
NOVOS 
TALENTOS. 
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NE 

Estudos 
multidiscipli-
nares: 
cultura, 
práticas 
educativas, 
políticas e 
gestão 
educacional e 
meio 
ambiente - 
UPE 

estudos 
culturais, meio 
ambiente. 

Maria de 
Fátima 
Gomes da 
Silva  

Letras 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Educação e 
Interdisciplinaridad
e 

Educação infantil 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

Didática do ensino superior 
Introdução ao 
empreendedoris
mo na educação 

    

  

      
Educação e 
desenvolvimento 
sustentável. 

Metodologia 
científica 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Metodologia cientifica 
Educação e 
interdisciplina-
ridade 

            
Práticas educativas 
e inovação 
pedagógica 

Metodologia do 
estudo científico 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Recursos humanos, educação 
e desenvolvimento 
sustentável 

Seminários de 
monografia 

            
Cultura, Educação 
e Desenvolvimento 
Sustentável 

    Seminários de monografia 
Planejamento e 
políticas 
educacionais 

            

Formação de 
Pessoas para o 
Desenvolvimento 
Local Sustentável 

    Educação e 
interdisciplinaridade   
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S Educação e 
sociedade 

Sexualidade, 
direitos 
humanos 

Giseli 
Monteiro 
Gagliotto   

Pedagogia 
Doutorado 
em 
Educação  

Estudos e 
Pesquisas 
Psicanalíticas e 
Educacionais Sobre 
Infância, 
Sexualidade e 
Educação Sexual e 
sua importância 
para a formação 
docente 

Psicologia Geral 
Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Infância, Sexualidade e 
Educação. 

Projeto de 
Extensão A 
Formação de 
Professores em 
Educação Sexual 
Numa 
Perspectiva 
Emancipatória. 

    

  

      Direito e 
Sexualidade 

Psicologia da 
Educação 

Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Atividades Programadas de 
Pesquisa II   

              História da 
Educação 

Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

    

              
História da 
Educação 
Brasileira 

Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

    

S 

Processo de 
trabalho 
docente - 
UFPEL 

Trabalho 
docente, raça, 
identidades. 

Marcia 
Ondina 
Vieira 
Ferreira  

Filosofia 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Currículo, 
Profissionalização 
e trabalho docente 

Escola, cultura e 
sociedade iii 
(gênese e 
constituição da 
docência) 

Outros Saberes - OS Leitura dirigida gênero e 
participação N/i 
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      Ensino e Formação 
de Professores 

Escola, cultura e 
sociedade viii 
(educação, 
relações de 
gênero e 
sexualidades) 

Outros Saberes - OS Leitura dirigida identidade e 
representação em Stuart Hall   

    

  

      
Escola e 
Diversidade 
Cultural 

    Seminário avançado teoria da 
prática de Pierre Bourdieu   

            
Educação e 
Relações de 
Gênero 

    Prática de pesquisa   

                  Teoria social, educação e 
relações de gênero   

                  Escola e diversidade cultural   

                  Paradigmas sociais da 
educação   

                  Processo de trabalho escolar e 
docente   

                  Seminário de pesquisa   
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SE 

Laboratório 
de Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, 
Diversidade e 
Inclusão 
(LEPEDI) - 
UFRRJ 

Diversidade, 
inclusão, 
sexualidade 

Allan Rocha 
Damasceno  Física 

Doutorado 
em 
Educação 

n/i 

Formação e 
espaços de 
trabalho do 
pedagogo  

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Teorias e práticas pedagógicas 
Políticas públicas 
de pessoas com 
deficiência 

    

  

        
Economia e 
política da 
educação 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Contextos contemporâneos e 
demandas populares: "tópicos 
especiais: teoria crítica e 
educação - questões 
contemporâneas no 
pensamento de Theodor 
Adorno” 

  

    

  

        
Política e 
organização da 
educação 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 
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SE 

NEPED - 
Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação e 
Diversidade - 
UFJF 

Diversidade, 
sexualidade, 
raça, religião, 
estudos 
culturais. 

Luciana 
Pacheco 
Marques  

psicologia/
pedagogia 

Doutorado 
em 
Educação 

Cotidiano escolar e 
Diversidade 

Processos de 
ensino e 
aprendizagem 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Atividades orientadas de 
pesquisa N/i 

    

  

      Educação e 
Diversidade 

Psicologia da 
educação vi, v 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Estudos independentes   

    

  

      
Formação de 
professores para a 
diversidade 

Educação e 
diversidade i; ii Outros Saberes - OS 

Tópicos especiais em 
linguagem, conhecimento e 
formação de professores 

  

              
Sistema Braille 
grau i de leitura 
e escrita 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

    

              
Tópicos especiais 
de educação e 
diversidade 

Outros Saberes - OS     



235 
 

S 

NUDISEX - 
Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas 
sobre 
Diversidade 
Sexual  

direitos 
humanos, 
sexualidade, 
diversidade 
sexual, 
subjetividade 

Eliane Rose 
Maio  Pedagogia 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

n/i Psicologia da 
educação i e ii 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

N/i Reprodução e 
sexualidade 

    sexualidade         Problemas de 
aprendizagem 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

    

    

  

        

Desenvolviment
o do 
pensamento e da 
linguagem de 0 a 
6 anos 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

    

    

  

        Psicologia da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

    

SE 

Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Fundamentos 
da Educação 

 política 
pública, raça, 
exclusão social 
e educação 
popular.  

Sauloéber 
Tarsio de 
Souza  

Ciências 
Econômi-
cas 

Doutorado 
em 
Educação 

Educação, cultura 
e patrimônio 
histórico e 
ambiental 

Filosofia da 
educação i 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Educação na modernidade N/i 

    
  

      Memória e história 
da educação 

História da 
educação i,ii 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Orientação i, ii, iii e iv   
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História de 
instituições 
escolares 

Tcc ii 
Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Grupos escolares e 
modernidade no brasil   

            Educação na 
imprensa 

História da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

    

              

Projeto 
integrado de 
prática educativa 
i 

Atividades 
complementares - 
AC 

    

              Sociologia da 
educação 

fundamentos 
teoricos da 
Educação - FTE 

    

SE 

Estudos de 
gênero, 
educação e 
cultura sexual 
- EdGES 

Direitos 
Humanos, raça, 
identidades, 
sexualidade 

Cláudia 
Pereira 
Vianna  

Serviço 
Social  

Livre-
docência  

Relações de 
gênero, 
identidades e 
ações coletivas 
docentes 

Escola e relações 
de gênero Outros Saberes - OS Identidade coletiva, gênero e 

educação N/i 

    

  

      

Relações de 
gênero, 
sexualidades e 
cotidiano escolar 

Estrutura e 
funcionamento 
de ensino 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Projetos de pesquisa: leituras 
sobre o método e técnicas na 
sociologia da educação 
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Relações de 
gênero, 
sexualidades, 
políticas públicas 
de educação e 
direitos. 

Política e 
organização da 
educação básica 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Prática de ensino de história   

    

  

        
Seminários de 
administração 
escolar 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Pesquisa e prática pedagógica 
iv, v   

              Trabalho, gênero 
e educação. Outros Saberes - OS Fundamentos do ensino de 

história   

S 

Gein - grupo 
de estudos 
em educação 
infantil 

Raça, infância, 
sexualidade 

Susana 
Rangel 
Vieira da 
Cunha -  

Licenciatur
a em artes 
plásticas 

Doutorado 
em 
Educação 

Estudos sobre 
infâncias 

Seminário de 
prática docente - 
0 a 7 anos 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino 
específicas - CMEE 

Seminário especial: 
possibilidades de pesquisar as 
infâncias e os infantis 

Arte na educação 
infantil 

    

  

      Cultura Visual e 
Infâncias 

Estágio de 
docência: 4 a 7 
anos 

Estágio Seminário especial: 
investigação em cultura visual 

Cultura visual e 
educação infantil 

    
  

        
Arte, cultura 
visual e 
educação. 

Outros Saberes - OS   Artes 
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Seminário de 
prática docente - 
0 a 7 anos 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino específico 
- CMEE 

  Artes visuais e 
educação infantil 

              
Arte, cultura 
visual e 
educação 

Outros Saberes - OS   Cultura visual e 
infância 

              
Estágio de 
docência: 4 a 7 
anos 

Estágio   Cultura visual 

SE 

GSEXS - grupo 
de pesquisa e 
extensão 
sobre 
sexualidades 

Subjetividade, 
estudos 
culturais, 
sexualidade 

Célia 
Regina 
Rossi  

Educação 
Para o 
Deficiente 
da Audio 
Comunica-
ção 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Políticas públicas 
de Sexualidade e 
Educação Sexual 

Construção do 
Feminino: Dos 
primórdios a 
Contemporaneid
ade 

Outros Saberes - OS A Produção da Pesquisa em 
Educação Sexual 

Formação em 
educação 
inclusiva pelo 
movimento ao 
Grupo de Apoio a 
Criança com 
Câncer - GARCC - 
Rio Claro 

    

  

      Formação 
Continuada 

Orientação 
sexual na escola  Outros Saberes - OS     
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NE 

Núcleo de 
estudos e 
pesquisas 
sobre história 
da educação 
e ensino de 
história em 
Pernambuco- 
NEPHEPE - 
UFPE 

História da 
educação, raça 

Maria 
Thereza 
Didier de 
Moraes  

História  Doutorado 
em Letras 

Educação e 
História 

Metodologia do 
ensino de 
estudos sociais 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

N/i N/i 

    

  

        
Docência e 
ensino 
fundamental 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

    

              Prática de ensino 
de história 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

    



240 
 

              
Pesquisa e 
prática 
pedagógica iv 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

    

              
Fundamentos do 
ensino de 
história 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

    

              
Pesquisa e 
prática 
pedagógica v 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

    

S 

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação e 
Imaginário 
Social - UFSM 

Imaginário 

Valeska 
Maria 
Fortes de 
Oliveira  

Pedagogia 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Formação, saberes 
e desenvolvimen-
to profissional 

Sociologia da 
educação i 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Bases epistemológicas em 
educação N/i 
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            Formação de 
professores 

Sociologia da 
educação ii 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Seminário avançado: 
formação, cinema e imaginário 
ii 

  

              

Fundamentos 
históricos, 
filosóficos e 
sociológicos da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Seminário avançado: 
formação, cinema e imaginário 
i 

  

              História da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Seminário de tese i   

              Sociologia da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Leitura dirigida   
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              Teorias da 
educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Seminário temático da lp1: 
histórias de vidas, memória e 
formação docente 

  

                  O professor e seu 
desenvolvimento profissional   

NE 
Educação, 
Diversidade e 
Inclusão 

Inclusão, 
diversidade, 
estudos 
culturais 

Maria 
Eulina 
Pessoa de 
Carvalho                        

Pedagogia 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação  

Estudos culturais e 
tecnologias da 
informação e 
comunicação, 
PPGE 

Educação e 
Diversidade 
Cultural 

Outros Saberes - OS Seminários de Estudos 
Culturais em Educação   

    

  

      Políticas públicas e 
práticas educativas 

Organização do 
Trabalho 
Científico 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Seminários de Pesquisa em 
Estudos Culturais da Educação   

    

  

        Pesquisa em 
Educação I e II 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Tópicos em Estudos Culturais 
da Educação   
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Técnicas de 
Pesquisa 
Educacional I e II 

Pesquisa e Trabalho 
de Conclusão de 
curso - TCC 

Prática de Docência   

                  Prática de Pesquisa   

SE 

Grupo de 
Pesquisa em 
Políticas 
Públicas, 
Movimentos 
Sociais e 
Culturas 

raça 
Luiz 
Fernandes 
de Oliveira                      

Sociologia 
Doutorado 
em 
Educação 

Histórias 
subalternizadas, 
culturas e 
educação das 
relações étnico-
raciais (Brasil, 
África e América 
Latina) 

Sociologia da 
Educação 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Ensino, Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas 
Populares 

  

              Ensino de 
Ciências Sociais 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Educação, epistemologias e 
religiosidades de matriz 
africana 

  

              
Didática e Ensino 
de Ciências 
Sociais 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 
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S 

Práticas 
Educativas e 
Indicadores 
de Qualidade 
da Educação 

Formação de 
professores 

Dirléia 
Fanfa 
Sarmento  

Pedagogia 

Pós 
Doutorado 
em 
Educação 

Formação de 
Professores, 
teorias e práticas 
educativas. 

Iniciação a 
leitura e a escrita 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

Políticas Públicas Sociais para 
Infância e Juventude   

              Didática 
fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Processos de Des. e 
Aprendizagem nos Contextos 
Educacionais I 

  

              Metodologia da 
Alfabetização 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 
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              Metodologia da 
Linguagem 

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

    

N  

Cultura , 
Identidade, 
Juventude, 
Representaçõ
es Sociais e 
Educação - 
GEPEJURSE - 
UFPA 

  
Ivany Pinto 
Nasciment
o 

Letras Pós-
doutorado 

Violência nas 
escolas públicas: 
um estudo 
Bibliográfico 

Psicologia do 
Desenvolviment
o e da 
Aprendizagem  

Conhecimentos 
relativos à formação 
profissional 
especifica - CFPE 

I Seminário de Tese    

            Juventude Urbana 
e do Campo         

            Sexualidade e 
Educação         

            Formas de Inclusão 
na escola 

Psicologia da 
Educação  

Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

II Seminários Temáticos 
Avançados   



246 
 

S 

Currículo 
Gênero e 
Docência - 
UEL 

  
Adriana 
Regina de 
Jesus                      

Pedagogia Doutorado  

Engenharia de 
Softwares 
educacionais e de 
entretenimento 
baseada no 
método multimídia 
educacional 

Prática 
Pedagógica no 
curso de 
Educação de 
Jovens e Adultos 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino específico 
- CMEE 

  
Ensino, Educação 
de Jovens e 
Adultos 

            

Conhecendo a 
História do Paraná 
através de 
softwares 
educativos 

Didática geral 
Fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

    

            Currículo e 
Educação 

Didática Geral e 
Estágio 
Supervisionado 
de Educação 
Infantil e 
Fundamental 

Conhecimentos 
relativos a 
modalidades e nível 
de ensino específico 
- CMEE 

    

            Didática         

Nor
dest

e 

Currículo, 
Atividade 
Docente e 
Subjetividade
s - UFAL. 

  

Laura 
Cristina 
Vieira Pizzi. 

Pedagogia Pós-
doutorado  

Currículo, 
atividade docente 
e subjetividades. 

Currículos 

Conhecimentos 
relativos aos 
sistemas 
educacionais - CSE 

Metodologia de Pesquisa em 
Educação   

                  Pesquisa Educacional   
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N 

DIFERE - 
Grupo de 
Pesquisa 
Diferença e 
Educação - 
UFPA 

  

Josenilda 
Maria 
Maués da 
Silva                            

Pedagogia 
Doutorado 
em 
Educação 

Sociedade, saber e 
Educação 

Teoria do 
Currículo 

fundamentos 
teóricos da 
Educação - FTE 

Seminário de Dissertação I   

            
Currículo e 
formação de 
professores 

        

            

EDUCAÇÃO: 
Currículo, 
Epistemologia e 
História 
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Anexo 5 – Roteiro da Entrevista 

TÓPICOS DE QUESTÕES 

Sobre o grupo de pesquisa que integra: 

• Há quanto tempo integra o grupo? Como e porque integrou (ou fundou, se for o 
caso) o grupo? Quantos integrantes? Há quanto tempo lidera o grupo? 

• Há uma rotina de encontros, atividades do grupo? 
•  Há pesquisas realizadas coletivamente? (citar a mais recente ou + relevante) 
• Existem outros grupos na faculdade ou no departamento de educação que 

pesquisam gênero? Conhece outros grupos na universidade? Estabelece relação com 
esses grupos? De que tipo? 

• Integra algum GT ou outras associações acadêmicas? Quais? Na ANPED já 
encaminhou ou apresentou trabalhos no GT de Formação Docente ou de Currículo? 

• Participa na universidade de alguma instância de representação e gestão (explorar 
autonomia, influência, interesses em participar dessas instancias) 

• O que considera hoje o principal foco do grupo de pesquisa? 
• O tema “formação inicial de professores” integra os interesses do grupo de pesquisa? 

Como? 
 

Sobre docência (graduação e pós): 

• Há quantos anos leciona nessa instituição? 
•  Leciona para a graduação? Quais disciplinas? Todos os semestres? As mesmas 

disciplinas?  
• Existem disciplinas especificas que abordam as questões de gênero na graduação? Se 

sim, como foram criadas e por quê? Se não, saber se há interesse em ter alguma.  
• Leciona na pós? Quais disciplinas? Todos os semestres? Como define o conteúdo 

dessas disciplinas? São obrigatórias ou eletivas?  
o (se abordam a questão de gênero, quando obrigatórias como foram definidas 

assim?; se eletivas, explorar se há interesse em torna-las obrigatórias. Qual o 
perfil de alunos que se matriculam em suas disciplinas? 

 

As questões de gênero no âmbito da licenciatura em pedagogia e na pós-graduação  

Explorar : 

 Se as questões de gênero devem caracterizar-se ou materializar-se em 
uma disciplina obrigatória?  Abordagem disciplinar/conteúdo ou 
transversalidade? Prós e contras.... 
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 Qual o lugar do gênero no currículo de formação docente? Esse lugar 
existe? Há disputa de conteúdos? Quais? Há consensos? 

 Se aprovada a lei como lidar com a questão na formação docente inicial, 
considerando o atual currículo de Pedagogia?   

 Quais os espaços de discussão/luta possível na universidade pública para a 
inclusão da questão de gênero no currículo de pedagogia?  

 Tem ou já teve pessoalmente inserção no debate sobe currículo de 
pedagogia? (dificuldades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

Anexo 6 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

São Paulo, __________________________ de 2014. 

 

Prezado/a professor/a: 

  

O Programa de Pós-Graduação em Educação-Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC/SP autorizou a realização da pesquisa “O Fantasma das questões de gênero na formação docente 
inicial”, desenvolvida por mim, para obtenção do título de doutorado, sob orientação da professora Maria 
Malta Campos.  

O estudo objetiva investigar como as questões de gênero e de diversidade têm sido contemplados na 
licenciatura de Pedagogia, e como a formação inicial de docentes tem sido discutida em relação a essas 
questões. Para tanto, pretende-se realizar um estudo qualitativo com base em grupos de pesquisa, cadastrados 
na Plataforma Lattes, que atuam na área de educação com pesquisas em gênero, em universidades públicas 
estaduais e federais. Os dados serão coletados por meio de entrevistas por Skype (eventualmente, poderão ser 
realizadas também por escrito, se desejar) e análise de documentos. 

 Sua participação nesse estudo é voluntária, portanto poderá desistir de participar a qualquer 
momento. Para contribuir com a pesquisa, solicito que participe de uma entrevista comigo, exclusivamente, 
pesquisadora e responsável pelo estudo.  

 Os resultados deste estudo serão divulgados no meio científico e sua identidade será preservada. O 
fato de participar contribuirá com a produção de conhecimentos para a área de estudos de gênero e 
educação.. 

 Qualquer esclarecimento com relação à pesquisa entre em contato comigo pelo telefone: 11 
991177980 ou pelo e-mail unbehaum@hotmail.com. 

 Agradeço, desde já, a sua atenção, 

  

               Sandra G. Unbehaum 

 

Li os esclarecimentos acima, concordo em colaborar com esta pesquisa. 

 

Nome:______________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Data:  _________________ , _____   de ____________ 2014. 

                     (local)                      (dia)                    (mês) 
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