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Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós 

mesmos somos desconhecidos – e não sem motivo. Nunca nos 

procuramos: como poderia acontecer que um dia nos 

encontrássemos? Com razão alguém disse: “onde estiver teu 

tesouro, estará também teu coração”. Nosso tesouro está onde 

estão as colmeias do nosso conhecimento. Estamos sempre a 

caminho delas [...]. 

 

Friedrich Nietzsche 



 
 

RESUMO 

 

Sob o título Docência, gênero e pedagogia: discursos dos (as) discentes e docentes do curso 

de Pedagogia da UESB – campus de Itapetinga-BA, esta dissertação tem como foco de 

análise problematizar os discursos sobre gênero e docência a partir dos enunciados dos(as) 

discentes e docentes do curso de Pedagogia da UESB, Campus Itapetinga-BA, partindo das 

seguintes questões: quais discursos são produzidos sobre gênero e docência pelos(as) discentes 

e docentes de Pedagogia? Como os(as) licenciandos(as) constroem suas identidades de gênero? 

Quais conexões estão imbricadas nas relações de gênero, docência e conhecimento? O trabalho 

articula problematizações acerca da formação docente para essas temáticas. Utilizamos autores 

como Louro (1997, 2000, 2008, 2011), Foucault (1988, 1996, 1999, 2008), Meyer (2010, 2012), 

Meyer e Dornelles (2013), Miskolci (2007, 2016), Miskolci e Campana (2017), Oliveira e 

Oliveira (2018a, 2018b), Paraíso (2004, 2018), Rodrigues e Facchini (2018), Scott (1995, 

1998), Silva (2010, 2013), Borrillo (2010), Junqueira (2007, 2009), Castro (2013, 2014), 

Carrara (2005, 2015), Ferrari (2000, 2003), Britzman (1996), dentre outros. As perspectivas 

que organizam as análises amparam-se nos estudos pós-críticos das relações de gênero, 

sexualidade e educação. Como técnicas de produção de discursos foram utilizados a entrevista 

semiestruturada e o grupo focal com 6 (seis) docentes (1 homem e 5 mulheres) e 10 (dez) 

discentes (8 mulheres e 2 homens) do curso de Pedagogia. Nosso empreendimento analítico 

voltou-se às narrativas produzidas pelos sujeitos e, nesse sentido, utilizamos da análise do 

discurso sob uma ótica foucaultiana. A partir das análises realizadas é possível afirmar que o 

curso de Pedagogia é visto, na universidade, como um curso de “gay”, “viado”, homossexual, 

de “mulherzinha” e que, portanto, os sujeitos acionam identidades, diferenças, produzem 

tensões e sentidos para a docência etc. De algum modo, a Pedagogia interpela “as normas de 

gênero”. Os discursos também mostram que o Curso não tem trabalhado de forma 

interdisciplinar questões do campo dos estudos de gênero e sexualidade. Quando esses assuntos 

são abordados, se restringem à disciplina que trata desses conteúdos, por iniciativas individuais 

de docentes e discentes que se interessam pelos temas. Os(as) poucos(as) professores(as) que 

discutem esses temas em suas disciplinas dizem não ser suficiente, necessitando que o debate 

seja estendido a outras matérias curriculares. Constatamos que, de modo geral, as falas dos 

sujeitos se encaminham mais para uma discussão em torno das sexualidades; é como se falar 

sobre gênero fosse falar de sexualidade e das questões que a envolvem. O discurso da “ideologia 

de gênero” e do “kit gay” ganhou visibilidades nas falas dos sujeitos, são slogans que têm 

provocado um pânico moral em todo o país e prejudicado o debate a respeito das questões de 

gênero e sexualidade. O discurso religioso-cristão também se destacou como empecilho para a 

discussão desses conteúdos na universidade. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Relações de gênero e sexualidades. Conhecimento. 

Discursos. Pedagogia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Under the title Teaching, gender and pedagogy: discourses of the students and teachers 

from the Pedagogy course of UESB - Itapetinga-BA campus, this dissertation has as a focus 

of analysis, problematizing discourses on gender and teaching from the statements of the 

students and teachers from UESB Pedagogy course, Campus Itapetinga-BA, based on the 

following questions: what discourses are produced about gender and teaching by the students 

and teachers of Pedagogy? How do the undergraduate students build their gender identities? 

Which connections are embedded in gender relations, teaching and knowledge? The work 

articulates problematizations about teacher formation for these subjects. We use authors such 

as Louro (1997, 2000, 2008, 2011), Foucault (1988, 1996, 1999, 2008), Meyer (2010, 2012), 

Meyer and Dornelles (2013), Miskolci (2007, 2016), Miskolci and Campana (1998), Oliveira 

and Oliveira (2018a, 2018b), Paradise (2004, 2018), Rodrigues and Facchini (2018), Scott 

(1995, 1998), Silva (2010, 2013), Borrillo (2010), Castro (2013, 2014), Carrara (2005, 2015), 

Ferrari (2000, 2003), Britzman (1996), among others. The perspectives that organize the 

analyzes are based on the post-critical studies of gender relations, sexuality and education. The 

semi-structured interview and the focus group were used as techniques of speech production, 

with 6 (six) teachers (1 man and 5 women) and 10 (ten) students (8 women and 2 men) of the 

Pedagogy course. Our analytical enterprise turned to the narratives produced by the subjects 

and, in this sense, we use the discourse analysis under a Foucaultian view. From the analyzes 

carried out, it is possible to affirm that the course of Pedagogy is seen in the university as a 

course of "gay", "faggot", "homosexual" or “chick”, and therefore, the subjects trigger 

identities, differences, produce tensions and meanings for teaching, etc. Somehow, Pedagogy 

questions "gender norms". The speeches also show that the Course has not worked in an 

interdisciplinary way in the field of gender and sexuality studies. When these subjects are 

addressed, they are restricted to the discipline that deals with these contents, by individual 

initiatives of teachers and students who are interested in the themes. The few teachers who 

discuss these subjects in their subjects say that it is not enough, requiring the debate to be 

extended to other curricular subjects. We find that, in general, the subjects' speeches are more 

directed towards a discussion about sexualities; it is as if talking about gender was talking about 

sexuality and the issues surrounding it. The discourse of "gender ideology" and "gay kit" gained 

visibility in the subjects' speeches, they are slogans that have provoked a moral panic 

throughout the country and hampered the debate on issues of gender and sexuality. The 

religious-Christian discourse also stood out as an obstacle to the discussion of these contents in 

the university. 

 

Keywords: Teacher training. Gender relations and sexualities. Knowledge. Speeches. 

Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO  

 

Acredito que este trabalho traz e diz muito sobre mim 1  e sobre minha vida como 

pesquisador iniciante. Terminei o Ensino Médio em 2005 e, depois de longos (07) sete anos 

estagnado, sem ter a oportunidade de dar continuidade aos estudos, tracei um desafio, que seria 

o de me inserir no nível superior o quanto antes. Assim sendo, prestei vestibular para a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2011, no curso de Licenciatura em 

Pedagogia. Sempre gostei de estar envolvido na área da educação, pois os problemas 

educacionais sempre me chamaram muito a atenção. Consegui ser aprovado no vestibular e 

iniciei a graduação em 2012, no turno noturno, porquanto trabalhava durante o dia. No curso, 

passei por muitas dificuldades, ao me deslocar de minha cidade para ir às aulas em outra cidade 

vizinha, porém consegui vencer os obstáculos e me formei em 2016. 

No primeiro dia de aula na graduação, percebi que a quantidade de estudantes homens 

era ínfima em comparação com a de mulheres; isso não me chocou, pois eu já imaginava que 

seria assim, isso porque há uma “naturalização” do curso de Pedagogia como um espaço 

(exclusivamente) feminino. Minha hipótese veio a se confirmar quando descobri que de um 

total de (41) quarenta e um estudantes apenas (09) nove eram homens – o que já é um bom 

número, se comparado com outras turmas que tinham uma quantidade ainda menor. 

Essa predominância de mulheres frequentando o curso gerou algumas inquietações, que 

se intensificaram ainda mais quando comecei a fazer a disciplina Educação, gênero e 

sexualidade. Diante das discussões em sala de aula fui percebendo que esses assuntos 

envolviam relações de gênero. A história da Pedagogia é transcorrida por uma questão de 

gênero, visto que o curso foi se constituindo como um curso feminino, para as mulheres, 

caracterizado pela quase unânime presença feminina. Pesquisas como as de Santos e Melo 

(2013), Ferraz (2006), Pena (2015), Santos e Castro (2015) mostram que a grande maioria dos 

discentes que frequentam esse curso são mulheres e poucos são os homens que se enveredam 

nesses espaços. 

Nesse contexto, é notável que a sociedade, ao longo dos séculos, vem definindo padrões 

e funções destinadas a homens e mulheres em diferentes áreas sociais. Assim, às mulheres são 

atribuídos papéis que envolvem o cuidado, limpeza, cozinha, costura e praticamente todo 

trabalho com bebês. Essas tarefas são repetidamente relacionadas a uma definição cultural das 

                                                           
1 Especificamente nesta seção, utilizamos o verbo na primeira pessoa do singular por se tratar de relatos específicos 

intrínsecos ao pesquisador. 
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mulheres como cuidadosas, dóceis, gentis, esforçadas, amáveis, carismáticas, sempre prontas a 

ajudar; já aos homens é habitual que predominem em indústrias, esportes, cargos de gestão, 

contabilidade, engenharias, direito, informática etc., todas funções que envolvem algum tipo de 

racionalidade e esforço físico.  

Ao longo do curso, sempre ouvia alguns comentários nos corredores da universidade 

por parte de alguns estudantes de cursos de áreas exatas sobre a Pedagogia ser espaço de mulher, 

sobre não ter coragem de fazer um curso desses, pois não levava jeito para ensinar criancinhas. 

Sempre ouvia, também, os mesmos comentários pelos meus amigos estudantes na mesma 

instituição: éramos em (6) seis, (2) dois que faziam pedagogia, eu e uma amiga, (3) três que 

cursavam química e (1) um física, então, éramos motivos de piadinhas, quase sempre, nas 

nossas viagens para a universidade. “Ah! A Pedagogia não é curso não, porque só fazem 

fantoche e brincadeiras, vocês só brincam, dançam. Só andam peneirando o fubá”.  

Pensar a Pedagogia como um curso de mulher é também pensar na sexualidade desses 

estudantes homens que frequentam esse curso. Muitas vezes, a sexualidade desses indivíduos é 

questionada, posta sob suspeita, pois vivemos numa sociedade heteronormativa, heterossexista, 

misógina e patriarcalista. No contato com as questões de gênero na graduação, por meio de 

debates, seminários, encontros, eventos e apresentação de trabalhos em outras instituições do 

país e estudando autores que debatiam temáticas, meu trabalho de conclusão de curso foi 

intitulado: A presença masculina na educação infantil: diversidade e identidade na docência 

(CIRQUEIRA, 2016). 

Nós sabemos que o curso de Pedagogia tem como objetivo preparar tanto discentes 

homens como mulheres para atuarem na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou na gestão da educação em espaços 

formais e não formais de educação, entretanto, pesquisas como as de  Sayão (2005), Cruz e 

Sousa (2017), Monteiro e Altmann ( 2013), Silva (2015), Lopes (2015), Santos (2014), Fonseca 

(2011), dentre outros, revelam que a quantidade de profissionais mulheres trabalhando com 

crianças na educação infantil e anos iniciais fundamental é majoritariamente superior a de 

homens.  

Diante dessas questões, tive a certeza de qual objeto eu iria investigar para o trabalho 

final do curso. Seria sobre a docência masculina na Educação Infantil, porém faltava algo mais 

que viesse a me confirmar se era realmente isso que eu queria. Pois bem, a oportunidade 

apareceu no ano de 2012, posto que consegui entrar no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), do subprojeto Educação Infantil. Essa era a oportunidade de 
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presenciar de perto o modo como a figura masculina é vista e tratada em um ambiente 

totalmente dominado pela presença feminina. Um dos objetivos do PIBID é promover a 

integração entre educação superior e educação básica das escolas estaduais e municipais, dessa 

forma, os estudantes têm a oportunidade de conhecer de perto a realidade dessas instituições, 

seus profissionais e a prática pedagógica desses. 

 A participação no PIBID foi importante e contribuiu para me certificar se pesquisar 

sobre docência masculina era realmente o que eu queria, pois não haveria mais oportunidades 

como essa, uma vez que o curso não possibilitava ter uma estreita relação com a prática da 

docência, cabendo apenas aos estágios supervisionados essa função, que, se formos analisar, 

não é o suficiente e nem tem o propósito  de resolver todas as nossas apreensões e inquietações 

sobre docência e qual modalidade de ensino seguir. Sempre questionava porque a universidade 

não nos oferecia um contato mais próximo com a docência, a todo o momento nos debates da 

disciplina de Estágio Supervisionado indagávamos porque não nos era oferecida uma 

residência, assim como a residência médica, para que também pudéssemos nos aperfeiçoar e 

ter um contato prévio com a sala de aula. 

A meu ver, o PIBID funcionou como essa residência, e me ajudou a ter convicção do 

que eu realmente queria pesquisar; além disso, aconteceu um fato que só veio a confirmar 

minhas intenções: um ato de preconceito que eu e meu colega bolsista sofremos. Éramos dois 

homens querendo iniciar as nossas atividades na sala de aula, quando a professora supervisora 

nos questionou se não queríamos trocar de dupla, uma vez que, segundo ela, seria melhor que 

cada um ficasse com uma bolsista mulher, porque o nosso trabalho ficaria mais fácil e porque 

a mulher tem um “instinto” maternal, é dócil, amorosa, é cuidadosa e se sobressai nas atividades 

na sala de aula. 

O cuidado sempre foi considerado atributo de mulheres e a proximidade de homens 

lidando com crianças pequenas gera conflitos, questionamentos e preconceitos. Ao viver essa 

experiência no PIBID, tive a dimensão do quão delicada é essa questão, mas, sobretudo, 

revelou-me como os processos normalizadores e produtores de papéis e funções que recaem 

sobre os gêneros atravessam a experiência da docência. Após a pesquisa realizada no município 

de Itapetinga com o título já mencionado, acabei descobrindo que naquele município há uma 

ausência de homens trabalhando na Educação Infantil. Como todas as pesquisas deixam lacunas 

a serem preenchidas e nada há de definitivo em um trabalho, não me dei por satisfeito, queria 

pesquisar sobre a escassez de profissionais homens atuando na Educação Infantil, por isso, 

inscrevi-me na seleção do Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da 
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Bahia no mesmo ano que concluí a graduação, em 2016, e consegui ser aprovado na seleção. 

Como objeto de pesquisa, quis investigar quais discursos são produzidos sobre gênero e 

docência pelos(as) discentes e docentes de Pedagogia. Assim, surgiu a seguinte questão 

norteadora: quais discursos são produzidos sobre gênero e docência pelos(as) discentes e 

docentes de Pedagogia? Com vistas a resolver a problemática acima, traçamos o seguinte 

objetivo geral: problematizar os discursos sobre gênero e docência a partir dos enunciados dos 

(as) discentes e docentes do curso de Pedagogia da UESB, Campus Itapetinga-BA. Como 

objetivos específicos, elegemos: identificar quais discursos são produzidos sobre gênero e 

docência pelos(as) discentes e docentes da Pedagogia e averiguar quais conexões estão 

imbricadas nas relações de gênero, docência e conhecimento. 

A dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos. No primeiro, apresentamos 

o percurso histórico acerca do surgimento do termo gênero. Para isso, fizemos um levantamento 

com base nos estudos feministas, discutindo o gênero como uma categoria de análise 

importantíssima para a produção do conhecimento.  

No segundo capítulo, fizemos uma genealogia sobre as principais produções que tem 

discutido sobre Pedagogia, gênero e formação docente, tendo como base os estudos de gênero.  

No terceiro capítulo, apresentamos o processo metodológico da pesquisa, onde 

ressaltamos a relevância da abordagem qualitativa e da pesquisa pós-crítica em educação, os 

sujeitos que fizeram parte da investigação e os instrumentos que foram utilizados na produção 

do material empírico. 

 No quarto capítulo, destacamos a apresentação e a análise dos discursos dos(as) 

discentes e docentes sobre temas recorrentes nas entrevistas e nos grupos focais. Para isso, 

elaboramos cinco unidades de análise: Formação docente e as relações de gênero e sexualidade 

na Pedagogia; A Pedagogia como curso de mulherzinha, “gays”, “viado”, homossexual; O 

discurso religioso-cristão como entrave para as discussões sobre gênero e sexualidade na 

educação; o silenciamento das relações de gênero e sexualidade: a docência amordaçada? Os 

discursos sobre “ideologia de gênero”, o “kit gay” e a homofobia: os impactos na formação 

do(a) pedagogo(a). 

Em cada categoria, buscamos analisar o enunciado ou grupo de enunciados, examinando 

o seu campo de formação discursiva e os dispositivos capazes de circular o poder e produzir o 

conhecimento na formação em Pedagogia. 

Ao finalizar a dissertação, apresentamos as reflexões sobre a pesquisa, problematizando 

alguns pontos importantes.  
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CAPÍTULO I 

 

1 GÊNERO, DOCÊNCIA E CONHECIMENTO 

 

1.1 OS ESTUDOS FEMINISTAS E A EMERGÊNCIA DO GÊNERO 

 

Gênero é um conceito teórico dos estudos feministas fortemente vinculado ao 

movimento feminista ocidental. Embora esse movimento tenha aparecido em alguns momentos 

da história no período entre o final do século XIX e o século XX, ele se instala por volta do 

final dos anos de 1960, na assim denominada “segunda onda do feminismo” (LOURO, 2011; 

BIROLI, 2018). Para entendermos melhor o que seria esse movimento e os reais motivos de 

suas reivindicações, é importante que voltemos ao passado, a fim de entendermos melhor a sua 

historicidade e importância na pesquisa social.  

Quando falamos na produção de conhecimento, nas revoluções, nas manifestações 

artísticas e culturais, na política, nas ciências, isso tudo é pensado no masculino, numa matriz 

heterossexual masculina branca. A ciência, por muito tempo, fez parte do território que cabia à 

parte masculina. Portanto, ela, bem como qualquer outra coisa, se assentara num domínio 

público no qual a feminilidade não se arriscava a atuar, a ciência se produziu decididamente 

como masculina. Indubitavelmente, “a ciência é ‘masculina’ não apenas na pessoa de seus 

praticantes, mas em seu ethos e substância” (SCHIENBINGER, 2001, p. 138).  

O estudo de Auad (2003) apresenta um breve relato acerca da posição das mulheres na 

sociedade, tendo como ponto de referência o Iluminismo e algumas revoluções liberais 

patrocinadas pela burguesia que ocorreram no século XVIII, principalmente a Revolução 

Francesa e a Industrial. A época da Ilustração foi um momento muito importante para a 

produção de conhecimento, esse “movimento se deve ao fato de os filósofos iluministas 

entenderem que seriam aqueles que levariam ‘luz’ e razão a uma sociedade culturalmente 

marcada pelas ‘trevas’ da Idade Média” (AUAD, 2003, p. 39).  

Segundo a autora, os princípios iluministas, como alcançar a autonomia e a 

individualidade, eram propósitos primordiais para a humanidade. Os filósofos, a exemplo de 

Montesquieu, Voltaire e Rousseau, defendiam que os seres humanos eram capazes de pensar e 

agir por seus próprios caminhos e não liderados pelas convicções religiosas ou pelas normas da 

Igreja Católica. Nessa época, conforme aponta Auad (2003), houve várias mudanças 

relacionadas à maneira de se pensar; os iluministas pregavam o slogan igualdade, liberdade, 
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fraternidade, assim como individualismo e racionalismo, que se tornam necessários como 

ferramentas de luta política e ideológica na sociedade burguesa europeia.  

Um dos princípios iluministas que preconizava a igualdade e que dizia que somos todos 

iguais por natureza, na realidade, não se refletia na hora de se pensar em relação às mulheres. 

“Apesar de terem sido responsáveis por uma profunda mudança no modo de pensar da 

humanidade, os famosos filósofos iluministas [...] percebiam as mulheres como pessoas dotadas 

de uma razão inferior ou mesmo como irracionais” (AUAD, 2003, p. 40).  

No século XVII e gradativamente no século XVIII, a sociedade europeia discordou 

política e economicamente em dois setores separados: a esfera pública do governo e a privada 

da família e do lar. “Os homens (da elite e da classe-média) encontraram seu lugar ‘natural’ na 

esfera pública, enquanto as mulheres dessas classes tornaram-se mães recém-habilitadas dentro 

do lar” (SCHIENBINGER, 2001, p. 142). 

Dessa forma, considerando o que propõe a esfera pública, as mulheres não teriam 

condições de lidar com funções que envolvessem a razão, o intelecto, pois “a razão não só se 

opõe à emoção, mas é associada ao mental, ao cultural, ao universal, ao público e ao masculino, 

enquanto a emoção é associada ao irracional, ao físico, ao natural, ao particular, ao privado e, 

obviamente, ao feminino” (JAGGAR, 1997, p. 157). 

Jean Jaques Rousseau (1995) pensava assim. Conforme esse filósofo, a mulher só 

cultivava entendimento se essa faculdade mental garantisse a ela o respeito de seus deveres 

considerados “natos”, ou seja, obedecer e ser leal ao esposo e cuidar dos filhos. Na sua 

concepção, a mulher devia ser instruída e encontrar sua realização natural e pôr-se a serviço do 

homem desde a sua meninice até a idade adulta. “Essas palavras expressam com clareza a 

relação de poder entre os sexos. Não é de complementariedade e sim de domínio e submissão, 

de coerção, e resistência” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 15). Para Rousseau, a educação da 

mulher deve ser relacionada ao homem, isto é, elas têm que agradá-los, ser-lhes submissas, 

úteis, “fazer-se amada” e “honrada” por eles, “educá-los quando jovens, cuidá-los quando 

adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida útil e agradável – são esses os deveres 

das mulheres em todos os tempos e o que lhes deve ser ensinado desde a infância” 

(ROUSSEAU, 1995, p. 370). 

 Assim, conforme as ideias machistas e patriarcais desse filósofo, a mulher era incapaz 

de pensar como os homens, as reflexões voltadas para as abstrações e teorias simplesmente não 

diziam respeito a elas, deviam se preocupar em satisfazer os seus maridos sexualmente. Outros 

pensadores também tinham opiniões convergentes com as de Rousseau em relação às mulheres: 
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“A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades”, diz Aristóteles. 

“Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa 

deficiência natural”. E Sto. Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um 

homem incompleto, um ser “ocasional”. É o que simboliza a história do 

Gênese em que Eva aparece como extraída, [...] de um “osso supranumerário” 

de Adão (BEAUVOIR, 1970, p. 9-10). 

 

Em consonância com Beauvoir, as estudiosas Connell e Pearse (2015) também 

argumentam que o filósofo francês Auguste Comte, fundador do positivismo e grande 

personalidade na história do conhecimento,  

 
[...] Observou atentamente a função social das mulheres no primeiro ‘tratado 

de sociologia ‘da história, o System of Positive Polity (Sistema de Política 

Positiva) (1851). Segundo seu ponto de vista, as mulheres eram uma base 

importante para a utópica sociedade que chegaria – mas apenas se se 

mantivessem em sua própria esfera como cuidadoras e conformadoras 

dos homens (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 124, grifo nosso). 

 

Apesar dessa discriminação por parte dos filósofos e da perseguição que as mulheres 

sofreram durante séculos, elas participaram na construção da sociedade na qual vivemos hoje, 

tanto de forma positiva quanto negativa, no entanto, essa participação não foi contada pela 

maioria dos livros de História. Existe uma dominação androcêntrica no decurso dos 

acontecimentos históricos na sociedade, pois a história nos revela que foram “os homens que 

construíram as regras, que organizaram a sociedade” (SCOTT, 1998, p. 03), enquanto as 

mulheres ficaram à sombra dos homens, escondidas em seus lares, sem nenhum envolvimento 

na construção das numerosas sociedades de que se compõe o corpo social, é isso que nos faz 

pensar a história acerca das mulheres. 

Nessa ótica, a mulher não fez parte dos momentos marcantes da historiografia humana, 

pois, seguindo esse raciocínio, “a humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em 

si, mas relativamente a ele, ela não é considerada um ser autônomo” (BEAUVOIR, 1970, p. 

10). Sob uma perspectiva androcêntrica de mundo e conhecimento, o homem tem o privilégio 

de representar o ser humano. Os seres humanos podem ser chamados de “os homens”, mesmo 

sabendo que existem mulheres no conjunto. “Ele” o representa e simultaneamente a “ela”. Do 

ponto de vista biológico, é como se o homem fosse o gene dominante e a mulher apenas uma 

parte secundária de sua espécie. Jamais ouvimos o ser humano ser chamado de “a mulher”, ela 

só consegue representar ela mesma, nunca os dois juntos. É como se fosse um gene recessivo. 

As mulheres estão representadas em profissões que requerem sorriso, tais como:   
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Cuidar de crianças pequenas, enfermagem, ensino, servindo como aeromoças 

ou secretárias. [...] Metade de todas as mulheres que trabalham, mas apenas 

um quarto dos homens que trabalham, têm empregos que exigem intenso 

esforço emocional” (SCHIENBINGER, 2001, p. 63).  

 

 

Connell e Pearse complementam que as sociedades vigentes das quais temos estatísticas, 

a maioria das mulheres realiza grande parte das tarefas domésticas, tais como: limpeza, cozinha, 

costura, cuidado com os filhos etc. “Esses tipos de trabalho são frequentemente associados a 

uma definição cultural das mulheres como pessoas cuidadosas, gentis, diligentes, estando 

sempre prontas para se sacrificarem pelos outros, por exemplo, como ‘boas mães’” (CONNELL; 

PEARSE, 2015, p. 33).  

Essa ideia estereotipada, patriarcal, construída há mais de 200 anos sobre as mulheres 

ainda é disseminada e fixada em nossas mentes em várias sociedades, através de escolas, 

igrejas, mídia, família etc. No entanto, como nos afirma Rubin (1993, p. 03), “não existe 

nenhuma teoria que dê conta de explicar a opressão das mulheres – na sua interminável 

variedade e monótona similaridade através das culturas e ao longo da história [...]”, por isso, 

não devemos simplesmente tomar como verdadeira qualquer teoria para explicar a opressão e 

o preconceito às mulheres ao longo dos tempos, nem mesmo em  

 

Algumas explicações atualmente difundidas sobre a gênese da desigualdade 

social – teorias como a da evolução vulgarizada, exemplificada no The 

Imperial Animal, a hipotética subversão dos matriarcados pré-históricos ou, 

ainda, a tentativa de extrair todos os fenômenos da subordinação social do 

primeiro volume de O Capital [...] (RUBIN, 1993, p. 02, grifos da autora).  

 

Ainda recapitulando algumas informações do estudo de Auad (3003), ela relata que o 

preconceito e a discriminação em relação às mulheres não teve limites. Na Revolução Francesa, 

ele só veio a aumentar (é até contraditório pensar assim, já que nessa revolução os principais 

pilares em que ela se sustentava eram: a liberdade, fraternidade e igualdade). Porém, como nos 

relata a autora, a primeira Constituição francesa, de 1807, pôs a mulher sob a “guarda” do pai 

e do esposo, o que demonstra que essa tal igualdade não existia. Isso mostra que mesmo aqueles 

indivíduos que se inquietam com as injustiças sociais, muitas vezes, cometem violência contra 

mulheres e as submetem a situações de discriminação.  

Assim, não basta querermos uma sociedade onde não existam ricos e pobres, é 

imprescindível também que almejemos uma sociedade na qual a desigualdade entre homens e 

mulheres não exista.  
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Em meio à Revolução Francesa, já no final do século XVIII, começam a surgir as 

primeiras mobilizações de mulheres em vários países europeus e americanos2. As mulheres 

começaram a reagir diante de tanta opressão, injustiças e visões preconceituosas, misóginas, 

sexistas ao seu respeito na sociedade. É nesse momento que, segundo Alves e Pitanguy (1991), 

aparecem os primeiros sinais do feminismo como movimento organizado:  

 

Na França, neste mesmo século marcado por revoluções, a mulher, que 

participava ativamente ao lado do homem no processo revolucionário, não vê 

também as conquistas políticas se estenderem ao seu sexo. É neste momento 

histórico que o feminismo adquire características de uma prática de ação 

política organizada. Reivindicando seus direitos de cidadania frente aos 

obstáculos que os contrariam, o movimento feminista, na França, assume um 

discurso próprio, que afirma a especificidade da luta da mulher (ALVES; 

PITANGUY, 1991, p. 32). 

 

Nesse contexto, começam a ser publicadas as primeiras “brochuras” (nome dado aos 

primeiros escritos feministas na época da Revolução Francesa) relatando a situação da mulher, 

discutindo temas sobre trabalho, desigualdade, a participação política da mulher e a 

prostituição. Autoras como Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft publicam livros 

problematizando a condição da mulher naquela época; a primeira, em 1791, publica o livro Os 

Direitos da Mulher e da Cidadã. Nessa obra, a autora defende o “discurso, que propõe a 

inserção da mulher na vida política e civil em condições de igualdade com os homens, tanto de 

deveres e direitos. [...] Esse discurso será repetido durante todo o século XIX pelas feministas, 

na luta pelo sufrágio” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 34). 

Conforme Alves e Pitanguy (1991), “Olympe de Gouges foi guilhotinada em 3 de 

novembro de 1793. A sentença que a condenou acusava-a de ter querido ser um homem de 

Estado e ter esquecido as virtudes próprias do seu sexo” (p. 34). Já a segunda, na Inglaterra, 

publica o livro Defesa dos Direitos da Mulher. Nessa obra, de acordo Alves e Pitanguy (1991), 

Wollstonecraft faz profundas críticas às ideias de Rousseau acerca da inferioridade intelectual 

                                                           
2 Argumenta-se que, embora influenciado pelas experiências europeias e norte-americana, o início do feminismo 

brasileiro dos anos 1970 foi significativamente marcado pela contestação à ordem política instituída no país, desde 

o golpe militar de 1964. Uma parte expressiva dos grupos feministas estava articulada a organizações de influência 

marxista, clandestinas à época, e fortemente comprometida com a oposição à ditadura militar, o que imprimiu ao 

movimento características próprias. Embora o feminismo comporte uma pluralidade de manifestações, ressaltar a 

particularidade da articulação da experiência feminista brasileira com o momento histórico e político no qual se 

desenvolveu é uma das formas de pensar o legado desse movimento social, que marcou uma época, diferenciou 

gerações de mulheres e modificou formas de pensar e viver. Causou impacto tanto no plano das instituições sociais 

e políticas, como nos costumes e hábitos cotidianos, ao ampliar definitivamente o espaço de atuação pública da 

mulher, com repercussões em toda a sociedade brasileira (SARTI, 2004, p. 36).  
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das mulheres, afirmando que as diferenças intelectuais entre homens e mulheres eram 

consequência do tipo de educação desigual que era ofertado a meninos e meninas. 

Diante dessas produções teóricas dos séculos XIX e XX e da crescente luta por melhores 

condições de trabalho, originou-se uma das mais importantes manifestações teóricas 

contemporâneas, o chamado movimento feminista orquestrado por mulheres dos EUA, França, 

Itália e Reino Unido, brancas, de classe média e insatisfeitas com o seu estado de submissão. 

Conforme Tedeschi (2017), a posição marginal conferida às mulheres pela abordagem crítica 

da história, por um lado, e o entendimento de que a história das mulheres começara a ser 

esboçada, principalmente no que tange à ausência e ao seu silenciamento, por outro lado, 

encaminhou o movimento feminista a lutar pela visibilidade das mulheres e pelo seu 

protagonismo na história. O silêncio e a ausência referida teriam, portanto, que ser rompidos 

por meio da militância no interior do movimento, no qual o intuito seria pôr em notoriedade o 

papel fundamental exercido pelas mulheres e o legado deixado por elas.  

Assim, é na virada do século XIX que as manifestações em oposição à discriminação 

das mulheres obtiveram uma maior perceptividade e amplitude no denominado sufrágio 

universal3, movimento voltado para expandir o direito do voto às mulheres. Revelar aquela que 

por um bom tempo fora ocultada foi um dos desafios das feministas dos primeiros tempos. O 

isolamento social e político ao qual as mulheres foram historicamente direcionadas teve como 

resultado sua enorme invisibilidade como sujeito, até mesmo, como indivíduo da Ciência. 

Conforme Harding (1993, p. 17),  

 

As mulheres podiam ser objeto da razão e da observação masculinas, mas 

nunca seus sujeitos, jamais poderiam ser mentes humanas reflexivas e 

universalizantes. Somente os homens eram vistos como formuladores ideais 

de conhecimento; e, eles, apenas os que pertenciam à classe, raça e cultura 

corretas eram vistos como detentores de capacidade inata para o raciocínio e 

a observação socialmente transcendentes. As finalidades e propósitos de tal 

ciência se revelaram tudo menos libertadoras. 
 

Por isso, por muito tempo, a mulher foi privada de realizar algumas funções que 

socialmente eram vistas como masculinas, seja na política, no trabalho, na educação e no 

                                                           
3 O sufrágio universal foi uma das principais conquistas dos homens da classe trabalhadora no final do século 

passado (século XIX), consolidada, depois de muita luta, por reformas legislativas que eliminaram o voto 

qualificado por renda. A luta pelo sufrágio universal, pela ampliação dos direitos da democracia, não incluía, no 

entanto, o sufrágio feminino. Foi uma luta longa, demandando enorme capacidade de organização e uma infinita 

paciência. Prolongou–se nos Estados Unidos e na Inglaterra por 7 décadas. No Brasil, por 40 anos, a contar da 

constituição de 1891. Mobilizou, nos momentos de ápice das campanhas, até 2 milhões de mulheres, o que torna 

esta luta um dos movimentos políticos de massa de maior significação no século XX (ALVES; PITANGUY, 1991, 

p. 43- 44). 
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próprio convívio doméstico. A luta das feministas por condições igualitárias na sociedade, o 

acesso à educação, o direito ao voto, o direito à propriedade, à contracepção e mais timidamente 

o direito de separar-se de seus cônjuges produziram um ambiente auspicioso para o ingresso 

das mulheres ao trabalho remunerado, visto que ampliou teoricamente a interdependência delas 

na sociedade.  

O comportamento sexual também sofreu mudanças devido a essa hipotética 

interdependência das mulheres. Para Biroli (2018), o êxito da “primeira onda do feminismo” 

aconteceu, sobretudo, na esfera política, ao passo que as modificações daí resultantes no nível 

econômico criaram a possibilidade material para que as mulheres extraíssem benefícios para a 

sua tão desejada independência legal. Essas reivindicações feministas emergiam também de 

propostas anticapitalistas, confrontando não somente a soberania masculina, mas as relações de 

classe e raça. Melhor dizendo, a combinação entre o capitalismo e o feminismo burguês é uma 

parte da história, no entanto, não é toda a história.  

Observamos que foram muitas as reivindicações desse movimento, porém, como 

destaca Louro (2011), houve certa acomodação por parte dessa “primeira onda do feminismo”. 

As reivindicações tão debatidas na primeira fase não surtiram efeitos tão desejados pelas 

feministas, elas conseguiram, sim, ter acesso ao trabalho remunerado, entretanto continuaram 

a receber salários desproporcionais em comparação aos dos homens. 

Também tiveram mais acesso à educação, ingressaram no nível superior, no entanto, 

aos cursos considerados masculinos elas não tinham acesso, como a carreira militar, 

engenharias, advocacia, medicina, jornalismo, mecânica, construção civil, dentre outras. 

Mesmo aumentado o número de mulheres nesses cursos considerados masculinos, foram 

mantidas essencialmente aquelas formações consideradas femininas, a exemplo da enfermagem, 

biblioteconomia e o magistério, principalmente de nível básico. 

 Isso também se reflete até hoje, pois, mesmo depois de tantas lutas, as mulheres ainda 

não têm igualdade de direitos na nossa sociedade.  Hoje “as mulheres vivem em um mundo no 

qual não há apenas sexismo, mas racismo, classismo e outras formas de opressão, em um mundo 

[...] em que o problema da diferença é na realidade o problema do privilégio” (BIROLI, 2018, 

p. 36). 

Outro fator também debatido pelas feministas era o reconhecimento por parte dos 

historiadores de que elas também fizeram parte das mudanças políticas ocorridas na civilização 

ocidental (quando as feministas se referem à civilização ocidental é porque, como já sabemos, 

a história é vista sob um viés eurocêntrico e branco). No entanto, o máximo que é representado 
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nos livros de história “quando não o silêncio, apenas uns poucos parágrafos ou uma nota de 

rodapé” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 44). 

 Para Scott (1995), “no que diz respeito à história das mulheres, a reação da maioria dos 

(as) historiadores (as) não feministas foi o reconhecimento da história das mulheres para depois 

descartá-la ou colocá-la em um domínio separado” (p. 5). Mas as lutas por uma sociedade mais 

justa e igualitária não terminaram por aí, podemos analisar isso nas lutas libertárias dos anos 

60, sobretudo dos movimentos sociais de 1968, “as revoltas estudantis”, a primavera de Praga 

na Tchecoslováquia, “os black panters, o movimento hippie e as lutas contra a guerra do Vietnã 

nos EUA, a luta contra a ditadura militar no Brasil. Todos esses movimentos lutavam por uma 

vida melhor, mais justa e igualitária [...]” (GROSSI, 1998, p. 2).  

É nesse percurso de constantes lutas e manifestações que no final da década de 60 do 

século XX, nos países ocidentais, o movimento feminista ressurge, a denominada segunda onda 

do feminismo. Essa onda do movimento feminista não só se remete a compreender e explicar a 

subordinação social e a invisibilidade política a que as mulheres tinham sido submetidas ao 

longo de décadas, mas, também, ao reconhecimento da necessidade de um investimento mais 

sólido em produção de conhecimento (MEYER, 2010; LOURO, 2011).  

É nesse ambiente de movimentações teóricas, políticas e de mudanças na sociedade, não 

somente através de grupos de militantes, marchas e reclamações de alguns grupos sociais, mas 

também por meio de “livros, jornais e revistas. Algumas obras hoje clássicas – como, por 

exemplo, Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir (1949), The feminine mystique, de Betty 

Friedman (1963), Sexual politics, de Kate Millett (1969) – marcaram esse novo movimento” 

(LOURO, 2011, p. 20). Segundo Rubin (1993),  

 

A literatura sobre mulheres – tanto feminista como anti-feminista – é uma 

longa reflexão sobre a questão da natureza e gênese da opressão e 

subordinação social das mulheres. Não se trata de uma questão banal, uma vez 

que as respostas que lhe damos condicionam nossa visão do futuro e nossa 

avaliação sobre se é ou não realista esperar por uma sociedade sexualmente 

igualitária. Mais importante ainda, é que a análise das causas da opressão das 

mulheres está na base de qualquer determinação do que precisamente teria que 

ser modificado para se alcançar uma sociedade sem hierarquia de gênero 

(RUBIN, 1993, p. 02). 

 

Como podemos observar, os estudos feministas se pautam em longas reflexões a 

respeito da origem da opressão e sujeição das mulheres na sociedade, exemplo disso é o artigo 

da própria Rubin, publicado em 1975 sob o título O tráfico de mulheres: notas sobre a 

“economia política do sexo”, no qual a pesquisadora faz uma análise crítica dos estudos de 
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Claude Lévi-Strauss, Sigmund Freud e alguns apontamentos da teoria marxista. Nesse trabalho, 

a autora também faz uma definição de gênero, que será discutido logo mais à frente.  

Com produção como essa e outras que já foram citadas acima, a literatura feminista se 

difundiu por diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, influenciando pesquisadoras 

como Rago (1998), Saffioti (2004), Louro (2011), Lobo (1991), Blay (1978), Bruschini (1994), 

Moreira (2011), que têm ajudado a disseminar os estudos feministas e a formar novos 

pesquisadores e pesquisadoras a dar continuidade aos estudos feministas no país. 

Nessa fase do feminismo, as exigências foram mais incisivas e uma das principais 

questões debatidas nessa etapa foi sobre as diferenças e desigualdades percebidas entre homens 

e mulheres e o uso do fator biológico “sexo” para explicar as distinções sofridas entre o 

masculino e o feminino na sociedade. “A história do pensamento feminista é uma história de 

recusa da construção hierárquica da relação entre masculino e feminino; nos seus contextos 

específicos é uma tentativa de reverter ou descolar seus funcionamentos” (SCOTT, 1995, p. 

19). As teóricas feministas estavam cientes de que não era o “sexo” o principal responsável pela 

heterogeneidade entre o masculino e o feminino na sociedade, mas, sim, a forma como essas 

particularidades são representadas ou demonstradas. Aquilo que as pessoas falam ou pensam 

acerca delas é que vai produzir, com efeito, o que é feminino ou masculino em uma certa 

sociedade e em um dado momento histórico. Para que possamos perceber o lugar e as relações 

entre homens e mulheres na sociedade é importante atentar não precisamente para os seus sexos, 

mas para tudo o que socialmente foi produzido em relação aos sexos (LOURO, 2011).  

Vale lembrar que as feministas não queriam negar a biologia, mas chamar a atenção 

para o caráter fundamentalmente social das diferenças entre homens e mulheres, entendendo 

que tanto o feminino e o masculino são socialmente produzidos. “Ninguém nasce mulher: torna-

se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 09), ou também torna-se homem ou não binário, da mesma 

forma “o princípio também é verdadeiro para os homens:” ninguém nasce masculino, é preciso 

tornar-se um homem (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 38), mediante os processos sociais e 

culturais exercidos por meio das relações de gênero. Assim, ser homem e/ou uma mulher não é 

algo que ocorra com antecedência, é um transformar-se, seria uma condição ativamente 

construída no dia a dia nas relações sociais.   

 

Pretende-se [...] recolocar o debate no campo do social, pois é nele que se 

constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As 

justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas 

diferenças biológicas (se é que mesmo podem ser compreendidas fora de sua 

constituição social), mas nos arranjos sociais, na história, nas condições de 
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acesso aos cursos da sociedade, nas formas de representação” (LOURO, 2011, 

p. 26).    

 

É nesse contexto de tentativa teórica de entender a condição da mulher e a sua 

subjugação na sociedade que se começou a utilizar o termo gênero. Scott (1995) menciona que 

esse termo parece ter surgido primeiramente entre as feministas americanas e seu uso recusava 

o determinismo biológico subtendido na utilização dos termos “sexo” ou “diferença sexual”.  

Para Nicholson (2000), o vocábulo gênero é uma palavra estranha para as feministas, 

mesmo elas sabendo o seu principal significado. A autora argumenta que ele é usado de duas 

maneiras totalmente distintas: a primeira é que o gênero sempre é usado em oposição ao sexo, 

isso para explicar o que é socialmente construído ao oposto do que é biologicamente dado. 

Nessa ótica, o gênero é particularmente pensado como relacionado à personalidade e ao 

comportamento, jamais ao corpo, pois o gênero é “constitutivo das relações sociais”, assim, 

gênero e sexo são logo entendidos como opostos. Por outro lado, o gênero tem sido 

gradativamente utilizado como alusão a qualquer construção social que tenha relação com a 

diferença masculino/feminino, envolvendo as construções que separam corpos “femininos” de 

“masculinos”. Esse último uso surgiu quando muitos constataram que a sociedade constrói não 

só a personalidade e o comportamento dos indivíduos, mas também os modos de como o corpo 

se apresenta. Todavia, se o próprio corpo é enxergado mediante uma interpretação social, logo 

o “sexo” não pode ser independente do “gênero”; pelo contrário, sexo sob essa lógica deve ser 

algo que seja capaz de ser integrado pelo gênero (NICHOLSON, 2000).  

O gênero era utilizado também para distinguir uma postura relacional sobre os atributos 

normativos, comportamentos e papéis geralmente associados às mulheres. Mas algumas 

feministas estavam preocupadas com o uso do vocábulo gênero apenas fazendo menção às 

mulheres, por isso, aquelas feministas que entendiam que a produção do movimento 

concentrava restritamente acerca das mulheres começaram a usar o vocábulo gênero para 

introduzir uma noção relacional no nosso “vocabulário analítico”. Do ponto de vista desse 

pensamento, as mulheres e os homens seriam definidos em termos mútuos, assim, qualquer 

concepção ou estudo acerca deles não poderiam existir separadamente, e sim reciprocamente. 

Nesse sentido, o gênero deslocou a ênfase exclusiva nas mulheres; quando se falava só 

em mulheres pensava-se apenas em um sujeito mulher, no entanto, quando falamos em gênero, 

estamos falando das relações entre homens e mulheres, na qual não é possível pensar o feminino 

sem pensar o masculino. “Questões de gênero dizem respeito tanto aos homens quanto às 

mulheres” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 26). Então, não podemos utilizar o gênero como 
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substituto de mulheres, pois ele é usado tanto para se relacionar às mulheres como aos homens, 

ou seja, um implica no estudo do outro. Essa utilização fornece a ideia de que o universo das 

mulheres também é o dos homens, que ele é concebido dentro e por esse mundo. 

O seu uso rejeita claramente a existência de fatos biológicos (o sexo) a diferenciar 

mulheres e homens na sociedade, explicação simplista do tipo: mulheres têm filhos e homens 

têm uma forma muscular suprema, por isso, ele é superior. “A nova ideia foi simplesmente a 

de que muitas das diferenças associadas a mulheres e homens não eram desse tipo, nem efeitos 

dessa premissa. Assim, o conceito de ‘gênero’ foi introduzido para suplementar o de ‘sexo’, 

não para substituí-lo” (NICHOLSON, 2000, p. 03). O conceito, quando surge, volta-se a 

mostrar a polaridade entre masculino e feminino, macho/fêmea, porém a pretensão fulcral do 

conceito, na medida em que ele vai sendo trabalhado, teorizado, é mostrar que existem muitas 

formas de ser feminino e masculino em certo grupo social. 

Já vimos que a terminologia gênero tem suas origens no feminismo, no entanto, 

conforme Queiroz (2008), ele foi cunhado primeiramente pelo psicanalista Robert Stoller em 

seu livro Sexo e Gênero (1968), mas o termo não teve uma ampla utilização naquela época, ele 

só teve uma atenção especial quando a feminista Gayle Rubin (1993), estudando os trabalhos 

de Lévi-Strauss e Sigmund Freud, descobriu que suas obras continham um conteúdo um tanto 

sexista e que nenhum dos dois teóricos questionavam o “sexismo endêmico” nos seus textos. 

Rubin (1993) relata o seguinte a respeito das obras de Lévi-Strauss e Freud:  

 

A domesticação das mulheres, sobre outras denominações, está largamente 

discutida por ambos em suas obras. Lendo-se esses trabalhos, começa-se a 

adquirir o sentido de um aparato social sistemático que toma as fêmeas como 

matéria-prima e modela as mulheres domesticadas como produto (RUBIN, 

1993, p. 02).  

 

 Com base nas obras desses autores citados, Rubin declara que, mesmo tendo um 

conteúdo misógino, eles forneceram instrumentos conceituais capazes de explicar partes da 

vida social, ambiente onde constantemente acontece opressão às mulheres, às minorias sexuais, 

e de algumas particularidades inerentes aos humanos.  

Diante de tais aspectos da vida social, a autora formulou uma das primeiras explicações 

contemporâneas para o gênero, ao definir o “sistema de sexo/gênero” como “um conjunto de 

arranjos através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produto da 

atividade humana e, nos quais as necessidades sexuais são satisfeitas” (RUBIN, 1993, p. 2).  
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Com essa definição, Rubin pretendia nomear os fatos políticos, econômicos e sociais do sistema 

“sexo/gênero”, que possibilitava compreender a opressão das mulheres.  

A partir de Rubin (1975), outras estudiosas feministas também começaram a estudar as 

questões de gênero. Exemplo disso é a historiadora feminista pós-estruturalista Joan Scott, que 

em 1989 publica o artigo Gênero: uma categoria útil para análise histórica, texto amplamente 

debatido e utilizado nas pesquisas sobre gênero.  

Diferentemente das outras feministas antropólogas que procuraram definir gênero no 

campo antropológico, Scott (1995) procurou defini-lo no campo da análise histórica. O gênero 

para ela tem duas partes e várias subpartes que são inter-relacionadas, porém deveriam ser 

analisadas distintamente. O gênero é um elemento característico das relações sociais alicerçado 

nas distinções notadas entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de representar as 

relações de poder. 

Ainda segundo a autora, pensando o gênero como uma unidade construída socialmente 

através das culturas e das relações entre os sujeitos e suas diferenças percebidas entre os sexos, 

o vocábulo gênero envolve quatro elementos inter-relacionados. Podemos analisar no Quadro 

1, a seguir: 

 

Quadro 1 - Elementos inter-relacionados elaborados por Scott na definição do termo gênero 

1° 

ELEMENTO 

Símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas 

(frequentemente contraditórias) – Eva e Maria, como símbolo da mulher, por 

exemplo, na tradição cristã do Ocidente, mas também mitos da luz e da 

escuridão, da purificação e da poluição, da inocência e da corrupção. Para os 

(as) historiadores (as), as questões interessantes são: quais as representações 

simbólicas evocadas, quais suas modalidades, em que contextos? 

2° 

ELEMENTO 

Conceitos normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos 

símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades metafóricas. Esses 

conceitos são expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, 

políticas ou jurídicas e tipicamente tomam a forma de uma oposição binária que 

afirma de forma categórica e sem equívoco o sentido do masculino e do 

feminino. De fato, essas afirmações normativas dependem da rejeição ou da 

repressão de outras possibilidades alternativas e, às vezes, têm confrontações 

abertas ao seu respeito quando e em que circunstâncias, é isto que deveria 

preocupar os (as) historiadores (as). 

3° 

ELEMENTO 

O objetivo da nova pesquisa histórica é explodir a noção de fixidade, descobrir 

a natureza do debate ou da repressão que leva à aparência de uma permanência 

eterna na representação binária dos gêneros. Esse tipo de análise tem que incluir 

uma noção do político, tanto quanto uma referência às instituições e 

organizações sociais. Esse é o terceiro aspecto das relações de gênero. 

4° 

ELEMENTO 

O quarto aspecto do gênero é a identidade subjetiva. Conferências estabelecem 

distribuições de poder, um controle ou um acesso diferencial aos recursos 

materiais e simbólicos, o gênero torna-se implicado na concepção e na 
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construção do poder em si. O antropólogo francês Maurice Godelier formulou 

isso desta forma: “não é a sexualidade que produz fantasmas na sociedade, mas, 

sobretudo, a sociedade que fantasma na sexualidade, o corpo. As diferenças 

entre os corpos que são ligados ao sexo, são constantemente solicitadas para 

testemunhar as relações e fenômenos sociais que não tem nada a ver com a 

sexualidade. Não só testemunhar, mas testemunhar a favor, isto é, legitimar”. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2018). 

 

Como vimos, o vocábulo gênero, para Scott (1995), envolve tudo isso, porém é 

interessante enfatizar o terceiro elemento, quando a autora assevera que temos que “explodir a 

noção de fixidez”. Ela indaga que precisamos desconstruir essa visão de oposição binária que 

se tornou um fator preponderante para explicar a diferença sexual e consequentemente as 

desigualdades entre os sujeitos na sociedade. Para isso, Scott usa o conceito da desconstrução4 

elaborada por Jaques Derrida (2001).  

Conforme esse autor, a lógica ocidental age através de binarismos, elegendo e fixando 

uma ideia, uma entidade ou um sujeito como fundante, fulcral, definindo, a partir dessa esfera, 

a posição do “outro”, o seu oposto submisso. Assim sendo, “o termo inicial é compreendido 

sempre como superior, enquanto que o outro é o seu derivado” (LOURO, 2008, p. 42).  

Destarte, utilizar a ideia do desconstrucionismo significa criticar em certos contextos a 

forma como atua qualquer oposição binária, logos/pathos, corpo/alma, essência/circunstâncias, 

memória/esquecimento, cultura/natureza, bom/mal, dentro/fora, fala/escrita, discurso/escrita, 

verdade/mentira, macho/fêmea, masculino/feminino, eu/outro, dia/noite, revertendo e 

deslocando a sua construção hierárquica que tem por objetivos afirmar a superioridade de um 

em relação ao outro.  

Essa hierarquização é vista por Derrida como um modelo de poder, no qual a 

predominância do elemento “privilegiado denota um fundamentalismo que se impõe, 

autoritariamente, no sentido de propor-se como um centro inquestionável, única possibilidade 

de explicação da realidade e de explicitação da verdade, em termos absolutos” (GOULART, 

2003, p. 12). De acordo com Derrida (2001), 

 

Fazer justiça a essa necessidade significa reconhecer que, em uma oposição 

filosófica clássica, nós não estamos lidando como uma coexistência pacífica 

de um face a face, mas como uma hierarquia violenta. Um dos dois termos 

                                                           
4 Desconstrução é comumente entendida como uma corrente teórica que pretendia minar as correntes hierárquicas 

sustentadoras do pensamento ocidental, tais como, dentro/fora; corpo/mente; fala/escrita; presença/ausência; 

natureza/cultura; forma/sentido (PEDROSO JUNIOR, 2010, p. 10).  Para Furlani (2007), “o objetivo da 

desconstrução é restaurar o estranhamento com o texto e mostrar a força da linguagem na construção dos sujeitos, 

das identidades culturais, das diferenças, das desigualdades” (p. 274-275).  
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comanda (axiologicamente, logicamente etc.), ocupa o lugar mais alto. 

Desconstruir a oposição significa, primeiramente, em um momento dado, 

inverter a hierarquia. Descuidar-se dessa fase de inversão significa esquecer a 

estrutura conflitiva e subordinante da oposição. Significa, pois, passar muito 

rapidamente – sem manter qualquer controle sobre a oposição anterior – a uma 

neutralização que, praticamente, deixaria intacto o campo anterior, privando-

se de todos os meios de aí intervir efetivamente (DERRIDA, 2001, p. 48). 

 

Por isso, temos que deixar de aceitar essas oposições como algo concreto, evidente, fixo, 

e tentar desconstruir esse pensamento das oposições binárias, assim  

 

[...] Tornaria manifesta a interdependência e a fragmentação de cada um dos 

polos. Trabalhando para mostrar que cada polo contém o outro, de forma 

desviada ou negada, a desconstrução indica que cada polo carrega vestígios 

do outro e depende desse outro para adquirir sentido. A operação sugere 

também o quanto cada polo é, em si mesmo, fragmentado e plural (LOURO, 

2008, p. 43).  

 

 Os(as) teóricos(as) feministas ao longo de décadas vêm recusando essa construção 

hierárquica binária entre masculino e feminino, por isso, essa “oposição binária [...] ganha 

centralidade nas análises de quase todos, uma vez que entendem ser essa uma oposição que 

articula as práticas sociais e culturais, que articula o conhecimento e o poder e que contribui 

para produzir os sujeitos” (LOURO, 2008, p. 59). Há uma crítica também ao modo de como o 

conhecimento tem sido produzido atualmente na sociedade, sobre isso discutiremos no próximo 

subtópico.  

 

1.2 GÊNERO E CONHECIMENTO  

 

Vimos que o movimento feminista liderado pelas teóricas e militantes feministas surgiu 

devido às injustiças e opressões que as mulheres vinham sofrendo há séculos na sociedade. As 

humilhações e discriminações se apresentavam em várias direções, isso foi exposto no item 

anterior. Especificamente, neste subitem, nos atentaremos a discutir acerca da sua invisibilidade 

e restrição nas ciências e na produção de conhecimento, tomando como base para a reflexão a 

categoria gênero. Não é desconhecido pela comunidade científica e pela sociedade em geral 

que as mulheres eram vistas como seres inferiores cognitivamente em comparação aos homens. 

Isso era percebido nos vários discursos dos grandes filósofos dos séculos passados 

(ROUSSEAU, 1995; ARISTÓTELES, 2009; AQUINO, 2002). Sob o pressuposto dessa 

inferioridade racional das mulheres, consequentemente, a produção de conhecimento não seria 
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uma característica própria de sua natureza, cabendo apenas aos homens, indivíduos dotados de 

razão.  

Na história da humanidade, as mulheres estiveram ausentes dos discursos filosóficos, 

históricos, científicos e culturais; são numerosos os relatos históricos que mostram que a ciência 

moderna foi formada sob uma ação especificamente masculina (SCOTT, 1998; RAGO, 1998). 

Essa visão racionalista e androcêntrica do conhecimento ganhou destaque no Iluminismo, que, 

durante o século XVIII, pôs a razão como principal fonte de conhecimento, uma vez que “a 

tradição racionalista do pensamento [...] tende a pensar o conhecimento [...] como um processo 

lógico e ligado a esquemas mentais de raciocínio” (SILVA, 2010, p. 254).  

O conhecimento não é uma entidade imparcial aos fatores sociais, afinal ele é um 

elemento constitutivo da condição cultural dos atores sociais. Sua produção não pode ser 

realizada como uma prática abstrata, distanciada e solitária, longe disso, ele deve constituir-se 

em um ambiente munido dessa pluralidade e diversidade de agentes, atitudes, atividades, laços 

de sociabilidade, relações, desencontros, ou seja, a subjetividade é primordial ao se pensar o 

conhecimento.  

Essa forma de entender o conhecimento era questionada pelos intelectuais racionalistas 

cartesianos, mas, em contrapartida, os binarismos, como corpo/mente, sujeito/objeto, 

sentimento/razão, objetividade/subjetividade, transcendência/imanência, cultura/natureza, 

ativo/passivo, acabam sendo hegemônicos para se pensar a construção do conhecimento. Se 

formos observar, o ponto nodal é que essas dicotomias se constroem por similaridades, 

baseando-se nas diferenças entre os sexos e nas diferenças de gênero.  

Desse modo, a noção de sujeito, razão, mente, transcendência, subjetividade, cultura, 

dentre outros, foram identificados com o “masculino”, conforme os demais termos das 

“dicotomias – objeto, corpo, emoção, subjetividade, imanência, natureza, etc., sobre os quais 

os primeiros se impõem hierarquicamente – fazem parte do que historicamente se construiu 

como o ‘feminino’” (SARDENBERG, 2001, p. 8). 

Jaggar (1997) destaca que teóricos(as) contemporâneos do conhecimento têm 

estremecido os padrões inflexíveis entre afirmações analíticas e sintéticas, entre teorias e 

observações, inclusive entre “fatos e valores, entretanto, poucas contestações foram feitas até 

agora ao suposto hiato entre emoção e conhecimento. [...] As emoções podem ser úteis e mesmo 

necessárias ao invés de prejudiciais à construção do conhecimento” (JAGGAR, 1997, p. 159). 

Não porque elas(es) sejam entendidas(os) como caraterísticas femininas, mas porque o sujeito 

do conhecimento está envolto a essas subjetividades no seu dia a dia no fazer ciência.  
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Por isso, a crítica a esse pensamento racionalista sobre o conhecimento começa a ser 

traçada a partir do século XIX. Conforme Calvelli e Lopes (2011), filósofos como Kierkegaard 

e Nietzsche argumentavam que o conhecimento não passava de uma interpretação e de uma 

atribuição de sentidos, nunca uma explicação da realidade. Posteriormente, filósofos como 

Foucault, Derrida, Deleuze, Roland Barthes, dentre outros, considerados seguidores da corrente 

pós-estruturalista, instauram a crise da razão e da ciência europeia ao ressaltarem que todo 

conhecimento é incompleto e passageiro, “pois seria contraditório imaginar um conhecimento 

parcial, oblíquo, perspectivo” (FOUCAULT, 2002, p. 25).  

O conhecimento é um fato histórico, ou múltiplos acontecimentos provisórios 

(OROPALLO, 2005). Da mesma forma, a ciência também é provisória, já que “a cada momento, 

como num caleidoscópio, colocam-se para os grupos humanos e as sociedades alguns pontos 

críticos, algumas questões, que vivem eternamente iguais a si mesmas, essencialmente as 

mesmas” (FISCHER, 2012, p. 109). Nesse ínterim, surgia, assim, uma nova ideia de fazer 

ciência e produzir conhecimento, não mais aquela que tinha o  

 

O cientista isolado em seu gabinete, testando seu método acabado na realidade 

empírica, livre das emoções desviantes do contato social, mas um processo de 

conhecimento construído por indivíduos em interação, em diálogo crítico, 

contrastando seus diferentes pontos de vista, alterando suas observações, 

teorias e hipóteses, sem um método pronto. Reafirma-se a ideia de que o 

caminho se constrói caminhando e interagindo. Defendendo o relativismo 

cultural, questiona também a noção de que este conhecimento visa atingir a 

verdade pura, essencial. Reconhece a particularidade deste modo de 

pensamento e abandona a pretensão de ser a única possibilidade de 

interpretação (RAGO, 1998, p. 37-38). 
 

Assim, os princípios de objetividade e neutralidade que asseguravam a autenticidade do 

conhecimento finalmente se desmoronam, ao mesmo passo em que se denuncia o quanto os 

modelos de normatividade científica são infiltrados por valores masculinos, patriarcais, 

raramente femininos.  

Agora, mais do que nunca, a crítica dos(as) teóricos(as) que são apontados como 

seguidores(as) da corrente pós-estruturalista mostram as relações de poder, os regimes de 

verdade como características na produção dos saberes, como mostra o filósofo Michel Foucault 

(2004). Foucault questionou radicalmente as representações que conduziram a produção do 

conhecimento científico e também criticava a concepção dominante na cultura ocidental de que 

o conhecimento, a construção da verdade, se originaria pela coincidência entre o conceito e a 

coisa, no movimento. 
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Essa nova forma de enxergar o conhecimento ganha destaque na perspectiva pós-

estruturalista5, um espaço favorável para se discutir um novo método de pensar e fazer ciência, 

um ambiente que, embora tenha tensões, divergências, tornou-se, na pós-modernidade6, uma 

perspectiva bastante utilizada para discutir temas emergentes na atual sociedade (lembrando 

que antes do pós-estruturalismo já se discutiam sobre gênero, no entanto, é a partir dessa 

perspectiva, o pós-estruturalismo,  que o debate se tornou mais abrangente) como os estudos de 

gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, dentre outros. Para Silva (2010), as perspectivas 

pós-estruturalistas. 

 
[...] Colocam em questão esse predomínio de uma razão, universal e 

abstratamente definida. Nessa visão, a noção predominante de razão é 

encarada como produto de uma construção histórica que deve suas 

características às condições da época em que foi desenvolvida e não a uma 

essência humana abstrata e universalizante. Essa Razão é eurocêntrica, 

masculina, branca, burguesa, setecentista e, portanto, particular, local, 

histórica, e não pode ser generalizada (SILVA, 2010, p. 256). 

 

Considerando o argumento de Silva, a crítica à epistemologia racionalista acaba 

surgindo de várias direções. De vários lados, dos estudos da diferença, da psicanálise, do novo 

historicismo, dentre várias outras correntes críticas do pensamento, “emergia a crítica à razão, 

ao sujeito universal e à lógica da identidade. O deslocamento do sujeito, a dissolução e 

historicização das identidades, a desnaturalização de inúmeras dimensões da vida social, 

cultural e sexual, um novo olhar se construía” (RAGO, 1998, p. 52).  

Esse novo olhar que se construíra tem os estudos feministas (é bom lembrar que não 

existe feminismo no singular, mas, feminismos, pois são várias as vertentes do feminismo na 

sociedade), sobretudo os da segunda onda, aliado principal à crítica racionalista na produção 

do conhecimento. Assim como os “filósofos da diferença”, Foucault, Deleuze, Lyotard, 

                                                           
5 Pós-estruturalismo é o nome para um movimento na filosofia que começou na década de 1960. Ele permanece 

sendo uma influência não apenas na filosofia, mas também num leque mais amplo de campos temáticos, incluindo 

literatura, política, arte, críticas culturais, história e sociologia. Essa influência é controversa porque o pós-

estruturalismo é visto como uma posição divergente, por exemplo, das ciências e dos valores morais estabelecidos 

(WILLIAMS, 2012, p. 01).  

O pós-estruturalismo deve ser visto como um movimento que, sob a inspiração de Friedrich Nietzsche, Martin 

Heidegger e outros, buscou descentrar as “estruturas”, a sistematicidade e a pretensão científica do estruturalismo, 

criticando a metafísica que lhe estava subjacente e estendendo-o em uma série de diferentes direções, preservando, 

ao mesmo tempo, os elementos centrais da crítica que o estruturalismo fazia ao sujeito humanista (PETERS, 2000, 

p. 10). 
6 [...] Palavra usada, no continente americano, por sociólogos e críticos. Designa o estado da cultura após as 

transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século 

XIX. [...] Simplificando ao extremo, considera-se “pós-moderna” a incredulidade em relação aos metarrelatos. E, 

sem dúvida um efeito do progresso das ciências; mas este progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo 

metanarrativo de legitimação corresponde sobretudo a crise da filosofia metafísica e a da instituição universitária 

que dela dependia (LYOTARD, 1986, p. 15-16).  
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Derrida, dentre outros, as feministas começam a esboçar suas críticas em relação ao modelo 

dominante de produção de conhecimento, que as deixaram fora do universo científico já há 

muitos anos. O pensamento feminista produziu sua crítica ao conhecimento científico 

hegemônico, que, por muito tempo, serviu de base para a dominação masculina, a começar 

pelas seguintes questões e enfoques: 

 

A questão das diferenças de sexo e de gênero; as teorias de desenvolvimento 

moral; a visão das mulheres nas descobertas da pesquisa psicológica; a 

imagem das mulheres nos escritos e nos tratados médico-ginecológicos; o 

monopólio masculino da representação histórica e a (in)visibilidade das 

mulheres na história; as visões androcêntricas da sexualidade; a imagem do 

patriarcado sustentada pelos escritos das Ciências Sociais e históricos; [...]  a 

exclusão da voz feminista na teoria política; os conflitos interpessoais, as 

agressões e as violências; a exclusão das mulheres na ciência, entre outras. 

[...] Esses temas exemplificam, em boa medida, as principais críticas e análises 

realizadas pela crítica feminista às expressões do conhecimento 

contemporâneo predominante, provocando densos deslocamentos e desafios 

nas formas de se realizar o pensar e de realizar a pesquisa científica 

(BANDEIRA, 2008, p. 215-216). 

 

No entanto, segundo a autora, embora a década de 1960 tenha sido marcada como 

referência para os estudos feministas, o comprometimento das mulheres nas atividades 

relacionadas à construção da ciência e à produção de conhecimento enfrentou problemas 

persistentes ao tentar eliminar hierarquias rígidas, na maioria das vezes, proibitórias de acesso 

das mulheres em algumas áreas científicas. Na verdade, no interior do patriarcado capitalista, 

com hegemonia branca, toda a cultura opera para impedir as mulheres a chance de trilhar “uma 

vida da mente, torna o domínio intelectual um lugar interdito. Como nossas ancestrais do século 

XIX só através da resistência ativa, exigimos nosso direito de afirmar uma presença intelectual” 

(HOOKS, 1995, p. 468). Toda essa inflexibilidade em aceitar as mulheres na esfera científica 

tinha como critério a continuidade de algumas alegações e representações, tais como a ideia de 

que a mulher era vista como objeto “natural”, de modo que lhe é negada a possibilidade de 

reciprocidade e, assim, de igual reconhecimento.  

Segundo Bandeira (2008), existe uma dificuldade em insurgir contra a dominação 

masculina e sua relação a certas áreas disciplinares, produtoras de ciência, posto que a 

incorporação invisível de pressupostos sexuados na linguagem científica pode corroborar certas 

representações e estereótipos na sociedade.  

Esses preconceitos acabaram por invisibilizar as mulheres nas ciências, algo percebido 

na história que nos é contada ao longo dos tempos. Outra crítica feita pelas teóricas feministas 
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à ciência foi a denúncia ao caráter particularista, ideológico, racista, patriarcal, sexista da 

produção do conhecimento na sociedade europeia. “Esta crítica revela o caráter particular de 

categorias dominantes, que se apresentam como universais; propõe a crítica da racionalidade 

burguesa, ocidental, marxista [...] que não se pensa em sua dimensão sexualizada, enquanto 

criação masculina, logo excludente” (RAGO, 1998, p. 26). As feministas criticaram também, e 

ainda o fazem, o cânone predominante na produção do conhecimento, aquele que 

remetia/remete ao    

 

Conceito universal de homem, que remete ao branco heterossexual civilizado 

do Primeiro Mundo, deixando-se de lado todos aqueles que escapam deste 

modelo de referência. Da mesma forma, as práticas masculinas são mais 

valorizadas e hierarquizadas em relação às femininas, o mundo privado sendo 

considerado de menor importância frente à esfera pública, no imaginário 

ocidental (RAGO, 1998, p. 27). 

 

Isso ocasionou diversas mudanças na maneira de pensar científico, da linguagem, do 

léxico, da compreensão de humanidade, da ética, do sujeito e do social nas relações humanas 

entre os indivíduos em uma dada sociedade. Para Bandeira (2008), a inserção de novas 

perspectivas críticas como outras formas de pensar o conhecimento rompeu com categorias que 

até pouco tempo eram dominantes na teoria social e exprime novos parâmetros à produção do 

conhecimento, além da produção de novos campos de saber/poder. Melhor dizendo, sua 

contribuição relaciona-se à abertura para as diferenças, isto é, ressalta-se a negação de quaisquer 

ponto de vista essencialista e binário, considerando o lugar onde ocorrem as experiências 

femininas como ambiente no qual surgem novas temáticas e áreas provenientes de suas 

experiências. Vale salientar que a teoria feminista, ao se associar às diferenças, não se limitou 

exclusivamente às mulheres, mas também absorveu outros indivíduos que até então foram 

omitidos pelas fortes discursividades iluministas.  

Como podemos perceber, os estudos feministas não se limitavam apenas às mulheres, 

mas também a outros indivíduos, outras formas de saber, outros conhecimentos. Segundo 

Hooks et al. (1994), os feminismos, além de falar sobre as mulheres, também têm que falar 

sobre homens, famílias, crianças, outros saberes, porque se o movimento se restringir apenas 

às mulheres, acabará perdendo força. “Para mudar a natureza do feminismo temos de mudar o 

modo como falamos dele. Eu jamais digo: o feminismo é sobre as mulheres, digo: o feminismo 

é sobre tudo [...]” (HOOKS et al., 1994, p. 167), sobre outras formas de conhecimentos aos 

quais existe uma recusa em conhecê-los, aproximarem-se deles, negando-lhes o acesso e de 

serem aceitos pelo modelo padrão europeu, branco, heterossexual de fazer ciência.  
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Desse modo, pensando sobre o viés da crítica feminista, todos(as) se tornam suscetíveis 

de serem historicizados, reconhecidos como importantes na produção do conhecimento e não 

apenas os comportamentos de certos sujeitos sociais, étnicos que compõem a elite econômica 

e política de uma sociedade, mas também os subalternos, aqueles(as) que estão à margem da 

sociedade.  

Assim, o passado precisa ser “re-interrogado a partir de novos olhares e 

problematizações, através de outras categorias interpretativas, criadas fora da estrutura 

falocêntrica especular” (RAGO, 1998, p. 40). Uma dessas outras categorias sobre a qual a 

autora argumenta é a de gênero, um instrumento importante de análise que nos possibilita 

nomear e explicar questões da vida humana e da produção de conhecimento.  

Uma das principais contribuições da teoria feminista para se pensar a ciência foi o uso 

da categoria gênero. O gênero é um diferencial para pensar o sujeito do conhecimento. Essa 

categoria acaba desnaturalizando os sexos e propõe uma dimensão relacional do movimento 

constitutivo das diferenças sexuais (SCOTT, 1995). Conforme Bandeira (2008),  

 

A ciência não tem um gênero em seu ethos e substância, embora se saiba que 

a condição de gênero está presente nas culturas e subculturas científicas. As 

mudanças provocadas pela crítica feminista, a partir da noção de gênero, 

produziram novos ângulos e modos cognitivos de ver o mundo. [...] A 

crítica feminista evidenciou uma nova dialética ao desconstruir a suposta base 

biológica dos comportamentos masculinos e femininos afirmando que o 

gênero resulta das construções sociais e culturais. Ao possibilitar essa nova 

dialética dos costumes sociais, novos comportamentos, linguagens e olhares, 

traz como consequência mudanças relativas à condição da existência de 

homens e de mulheres e entre eles, reciprocamente. Em outras palavras, a 

condição de gênero se efetiva pelos tipos das relações que se produzem (ou 

que podem se produzir) entre homens e mulheres, que, em boa medida, 

resultam dos processos sociais e culturais [...] (BANDEIRA, 2008, p. 222, 

grifo nosso). 

 

A crítica feminista, ao disseminar o conceito de gênero na pesquisa científica como um 

conhecimento situado, fundado nas e pelas relações históricas e sociais, nas relações desiguais 

de poder em que estiveram envolvidos mulheres e homens, apresenta um novo olhar sobre a 

realidade, proporcionando detectar as diferenças entre características consideradas masculinas 

e femininas existentes no meio das hierarquias social e do conhecimento. 

A perspectiva de gênero interroga a superação do patriarcado7/patriarcalismo, como ele 

se manifesta no cotidiano através de atribuições de papéis, ainda no sentido de documentar o 

                                                           
7 “[...] É uma palavra muito antiga, que mudou de sentido por volta do fim do século XIX, com as primeiras teorias 

dos ‘estágios’ da evolução das sociedades humanas, depois novamente no fim do século XX, com a ‘segunda 

onda’ do feminismo surgida nos anos 70 no Ocidente. Nessa nova acepção feminista, o patriarcado designa uma 
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lugar das diferenças, considerar as especificidades culturais como objeto de análise, estabelece 

a necessidade de documentar a experiência vivida como alternativa de abrir caminhos novos. 

A emergência dos estudos de gênero abriu espaço para novas abordagens teóricas em várias 

áreas do conhecimento, a exemplo das ciências sociais, ciências humanas, dentre outras. Esses 

estudos refutaram os aspectos universalizantes da ciência e revelaram que, nas diferentes 

sociedades, as relações sociais vividas entre homens e mulheres são construídas com base na 

tradição cultural de cada região e de suas singularidades em cada momento histórico. Essas 

diferenças são manifestadas em uma mesma sociedade, em seus diversos grupos sociais e se 

alteram ao longo da história por causa da dinamicidade da própria cultura.  

Nesse contexto, a categoria gênero vem sendo um instrumento de análise crítica 

importantíssimo para compreendermos a relevância das relações de gênero na estrutura da vida 

social e como esse influencia também a extensão do conhecimento produzido pelas ciências; 

por outro lado, a categoria é caracterizada como um elemento transversal, no qual sua presença 

se faz importante seja qual for o projeto de desenvolvimento científico, institucional e 

sociopolítico, que tem colocado em interação as instituições acadêmicas com os movimentos 

sociais, as instituições públicas e os fóruns internacionais, em uma relação interativa e 

partilhada, formando um novo “universo vocabular” e novos ambientes de interação entre os 

indivíduos do campo científico, político e institucional. 

Os estudos feministas têm argumentado que o termo gênero exerce grande influência na 

produção de conhecimento, seja no sujeito que o realiza, seja nos procedimentos de 

investigações. Uma de suas relevantes contribuições foi mostrar que o “sujeito do conhecimento 

tem gênero e está situado em um contexto social concreto. Isso implica considerar que nenhum 

conhecimento é puramente objetivo, porque é marcado por aspectos da subjetividade de quem 

o produz” (FURLIN, 2014, p. 111). É interessante frisar que a epistemologia feminista trouxe 

a subjetividade como forma de conhecimento, sugerindo uma redefinição dos processos da 

subjetivação, uma nova conexão entre teoria e prática, uma redefinição na análise da  

 

[...] Posição dos sujeitos (contra uma epistemologia deslocalizada, a visão de 

lugar nenhum) e da política gendrada do conhecimento, em que as mulheres 

                                                           
formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, 

assim, quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de opressão das mulheres. Essas expressões, contemporâneas 

dos anos 70, referem-se ao mesmo objeto, designado na época precedente pelas expressões ‘subordinação’ ou 

‘sujeição’ das mulheres, ou ainda ‘condição feminina’. Antes do século XIX e da aparição de um sentido ligado à 

organização global da sociedade, o patriarcado e os patriarcas designavam os dignitários da Igreja, seguindo o uso 

dos autores sagrados, para os quais patriarcas são os primeiros chefes de família que viveram, seja antes, seja 

depois do Dilúvio. Esse sentido ainda é encontrado, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, na expressão ‘o patriarca de 

Constantinopla’” (DELPHY, 2009, p. 173). 
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(e outros grupos oprimidos e marginalizados) têm pouco espaço como sujeitos 

de conhecimento, e pouco poder e autoridade epistêmica na produção do 

conhecimento público. Reconhece o lugar da emoção, subjetividade e corpo 

no conhecimento, concebido como práxis, conscientização e empoderamento 

individual e coletivo (CRUZ, 2014, p. 20, grifos da autora). 

 

Diante dessas considerações, podemos perceber que a categoria gênero introduziu um 

modo diferente de produzir ciência. Mas, mesmo o gênero sendo uma novidade e uma nova 

forma de produzir ciência, na maioria das vezes que os(as) historiadores(as) tentaram teorizá-

lo eles(as) não fugiram dos quadros tradicionalistas das ciências sociais,  

 
Elas (es) utilizaram as formulações antigas que propõe explicações causais 

universais. Estas teorias tiveram, no melhor dos casos, um caráter limitado 

porque elas tendem a incluir generalizações redutoras ou simples demais: estas 

minam não só o sentido da complexidade da causalidade social tal qual 

proposta pela história como disciplina, mas também o engajamento feminista 

na elaboração de análises que levam à mudança. Um exame crítico destas 

teorias mostrará os seus limites e permitirá propor uma abordagem 

alternativa. As abordagens utilizadas pela maioria dos (as) historiadores (as) 

se dividem em duas categorias distintas. A primeira é essencialmente 

descritiva, isto é, ela se refere à existências de fenômenos ou realidades sem 

interpretar, explicar ou atribuir uma causalidade. O segundo uso é de ordem 

causal, ele elabora teorias sobre a natureza dos fenômenos e das realidades, 

buscando entender como e porque aqueles tomam a forma que eles têm 

(SCOTT, 1995, p. 6, grifos nosso). 

 

Dessa forma, para não cair no mesmo erro que outrora as(os) teóricas(os) feministas 

incorreram no passado, ao tentar teorizar o gênero, sendo redutoras(es) demais e não pensando 

na complexidade dos fenômenos sociais, eles(as) recorreram a outros caminhos e encontraram 

na perspectiva pós-estruturalista um ambiente propício para debater e teorizar o gênero, 

diferentemente dos(as) feministas marxistas que continuaram/continuam teorizando o gênero a 

partir de uma ótica marxista. É nessa atmosfera dos estudos pós-estruturalistas que os(as) 

feministas encontraram uma via teórica própria, como também encontraram aliados(as) 

cientistas e políticos.  

Segundo Scott (1995), é nesse espaço que o gênero deve ser articulado como uma 

categoria de análise. A categoria gênero não vem repor nenhuma outra, porém, considera a 

necessidade de alargamento do nosso vocabulário, para darmos conta da pluralidade das 

dimensões constitutivas das práticas sociais e individuais.  

Para Scott, isso não quer dizer que tenhamos que deixar os arquivos ou abandonar o 

estudo do passado, mas, em contrapartida, temos que modificar algumas práticas de trabalho e 

alguns posicionamentos que fazemos acerca de determinada coisa. Precisamos averiguar 
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cuidadosamente as nossas formas de análise, esclarecer os nossos pontos de vista e explicar o 

porquê de pensarmos de um jeito e não de outro, para que saibamos como a mudança acontece. 

Ao invés de buscarmos as origens únicas, temos que criar métodos tão ligados entre si que 

jamais poderiam ser separados. É óbvio que preferimos problemas concretos para estudar e 

essas questões criam começos ou tomadas sobre processos complexos, no entanto, “são 

processos que temos que ter sempre presentes em mente. Temos que nos perguntar 

frequentemente como as coisas acontecem para descobrir porque elas acontecem” (SCOTT, 

1995, p. 20, grifo nosso). 

Ao analisar o argumento de Scott (1995), principalmente no realce em destaque, e 

fazendo referência à produção do conhecimento, diríamos que temos que desconfiar, “ duvidar 

do que está dado” (FISCHER, 2012, p. 22),  nos autoquestionarmos se o que nos é dado em 

matéria de conhecimento é o certo, precisamos “olhar de mau jeito o que está posto; colocar em 

situação embaraçosa o que há de estável naquele ‘corpo de conhecimentos’; enfim fazer uma 

espécie de enfrentamento das condições em que se dá o conhecimento” (LOURO, 2008, p. 64).  

Nesse contexto, “[...] devemos, portanto, refletir sobre tudo o que a ciência não faz, as 

razões das exclusões, como elas conformam a ciência precisamente através das ausências, das 

diferenças quer sejam elas reconhecidas ou não” (HARDING, 1993, p. 13). Colaborando com 

o pensamento de Harding, Silva (2013) afirma que é por meio da produção de estratégias de 

diferenciações e de distinções que determinados grupos sociais são tornados diferentes, que o 

conhecimento de alguns grupos é declarado oficial em detrimento de outros considerados 

inferiores, populares, menos importantes. Da mesma forma, passa a distinguir qual 

conhecimento  

 
É legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais 

não o são, o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que 

é bom e o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas 

e quais não o são. [...] Quais grupos sociais podem representar a si e aos outros 

e quais grupos sociais podem apenas ser representados ou até mesmo serem 

totalmente excluídos de qualquer representação (SILVA, 2013, p. 190).   

 

Analisando a ideia de Silva (2013), ele nos faz pensar que essa forma de conceber o 

conhecimento é uma questão de poder, que está relacionado a regimes de verdade, pois aquilo 

que nos é apresentado como verdadeiro é legitimado, como tal, no domínio de regimes de 

verdade de uma dada época (FOUCAULT, 2004). Para Meyer (2012), um dos grandes regimes 

de verdade na atualidade é a Ciência, esse regime envolve técnicas que legitimam o 

conhecimento produzido em dados momentos históricos, econômicos, políticos e culturais, com 
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certos padrões disciplinares, concepções que precisamos reconhecer e incumbirmos para falar 

desses objetos, os quais permitem definir o que nos é dito como verdade, em um determinado 

tempo e contexto.  

É sabido que por muito tempo as minorias, “os grupos excluídos”: negros, africanos, 

orientais, ciganos, homossexuais, a classe operária, índios, os grupos religiosos e os grupos do 

Sul global foram excluídos na participação na construção de conhecimento. Eles(as) estavam e 

muitos continuam fora desse regime de verdade que ainda predomina na ciência 

contemporânea. A referência na produção de ciência é o pensamento ocidental, branco, como 

diria Santos (2009), um “pensamento abissal”. Para esse autor, esse pensamento consiste em 

um  

 

Sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas 

fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por 

meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos 

distintos: o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. A divisão é tal 

que “o outro lado da linha” desaparece como realidade, torna-se inexistente e 

é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sob 

qualquer modo de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é 

produzido como inexistente é excluído de forma radical porque permanece 

exterior ao universo que a própria concepção de inclusão considera como o 

“outro”. A característica fundamental do pensamento abissal é a 

impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. O universo “deste lado 

da linha” só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade 

relevante: para além da linha há apenas inexistência, invisibilidade e ausência 

não-dialética (SANTOS, 2009, p. 23). 

 

Esse pensamento de Santos converge com o de Louro (2008), quando ela afirma que 

existem coisas e sujeitos que podem ser pensados no interior de uma cultura, porém, há 

outros(as) que são impensáveis, e o são porque não se enquadram numa lógica ou em um plano 

admissível à determinada cultura. Fatos, sujeitos ou práticas que têm necessidades de um solo, 

“ou uma ‘tábua de trabalho’. Fundamentalmente, o que deixa de existir é um quadro de 

referências que permita o pensamento operar – essas práticas e esses sujeitos transgridem toda 

a imaginação, são incompreensíveis ou impensáveis e, então, são recusados e ignorados” 

(LOURO, 2008, p. 70). Para Chanter (2011), “não só as diferenças entre indivíduos são 

consideradas irrelevantes para as finalidades do conhecimento, mas, como resultados da 

abstração de circunstâncias diferenciais, algumas maneiras de conhecer são privilegiadas em 

detrimento de outras” (p. 85). 

Reiterando o que nos argumentou Chanter (2011), Santomé (2013) destaca que essas 

maneiras de conhecer de que trata a autora, para ele, são culturas ou vozes de grupos 
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minoritário/ou excluídos que para muitos não dispõem de estruturas importantes de poder, 

assim, eles acabam sendo silenciados, senão estereotipadas e descaracterizadas, para, assim, 

neutralizar suas possibilidades de reação. 

Hoje, as propostas epistemológicas alternativas, como os feminismos negros 8 , 

indígenas, lésbicos e transexuais, interseccional, ecofeminismo, cyberfeminismo, estudos gays 

e queer, lutam para serem vistos como sujeitos que também produzem conhecimento, isso nos 

faz questionar que a minoria também produz cultura, do mesmo modo, precisa ser referência 

na produção científica.  

 

1.3 GÊNERO, DOCÊNCIA E FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

 Os estudos feministas, por meio da categoria gênero, vêm, de certa forma, revolucionar 

a ciência e os modos de pensar o conhecimento, visto que através deles abriu-se caminho para 

outros estudos que têm desestabilizado os padrões hegemônicos de fazer ciência na nossa 

sociedade. Como exemplo, podemos citar os estudos queer9, gays, lésbicos, campos teóricos e 

políticos que vêm proporcionando novas políticas de conhecimento cultural em todo o mundo.  

De acordo com Louro (2004), há algumas décadas, os movimentos e grupos ligados a 

esses campos vêm subvertendo, revolucionando o que dizem a respeito de quem está autorizado 

a conhecer, ao que pode ser conhecido e às formas como chegamos ao conhecimento. 

Confrontando a exclusividade masculina, heterossexual e branca da Ciência, das Artes e da Lei, 

                                                           
8 Embora o movimento feminista tenha surgido num período de transformação dos paradigmas das Ciências 

Sociais, encontramos um movimento pregando a igualdade de uma mulher universal. E, como esse movimento 

fora composto por mulheres das camadas médias intelectualizadas, a aproximação com as minorias ligadas aos 

movimentos negros, populares ou rurais, impulsionou a absorção por parte desses últimos das ideias feministas, 

ao mesmo tempo em que a parcela feminista desses movimentos começara a questionar o projeto do sujeito 

universal mulher – construído sob as práticas discursivas feministas. Paradoxalmente, um movimento que se 

revolta contra a opressão e a inviabilidade de um segmento social, viria, ao longo de sua construção, não abordar 

especificidade no que diz respeito à mulher negra. A não incorporação da questão racial nas práticas e nas 

formulações teóricas do movimento feminista foi, inicialmente, interpretada como uma prática racista [...]. Pode-

se dizer que, numa sociedade em que a questão racial ainda é tabu, as conquistas do movimento feminista acabam 

por privilegiar as mulheres brancas em detrimento das negras (MOREIRA, 2011, p. 60).  
9 “Busca tornar visíveis as injustiças e violências implicadas na disseminação e na demanda do cumprimento das 

normas e das convenções culturais, violências e injustiças envolvidas tanto na criação dos ‘normais’ quanto dos 

‘anormais’. [...] A nova política de gênero – que também pode ser chamada de queer se materializa no 

questionamento das demandas feitas a partir dos sujeitos; em outras palavras chama atenção para as normas que 

os criam. Essa mudança de eixo na luta política se fundamenta em duas concepções distintas: uma que as 

compreende a partir da visão do poder como algo que opera pela repressão, e outra que o concebe como 

mecanismos sociais disciplinadores. Na perspectiva do poder opressor, os sujeitos lutam contra o poder por 

liberdade, enquanto na do poder disciplinar, a luta é por desconstruir as normas e as convenções culturais que nos 

constituem como sujeitos. […] Em outras palavras, a Teoria Queer tem um duplo efeito: ela vem enriquecer os 

estudos gays e lésbicos com sua perspectiva feminista que lida com o conceito de gênero, e também sofistica o 

feminino, ampliando seu alcance para além das mulheres” (MISKOLCI, 2016, p. 26-27).  
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as chamadas “minorias”, os subalternos, se afirmam e se autorizam a falar sobre sexualidade, 

gênero, cultura, raça, identidade, multiculturalismo. Situação que décadas atrás era impensável 

de acontecer, porque o subalterno não podia expressar suas opiniões, não porque a sua voz era 

inaudível num sistema capitalista como nosso, mas porque ele(a) não encontrava palavras 

disponíveis para as formas de opressão e desigualdades em que se deparavam (MISKOLCI, 

2016).  

Por isso, explorar as questões trazidas por esses estudos que problematizam/ampliam o 

debate nas Ciências Humanas é de extrema importância, no entanto, não é o objetivo específico 

desse trabalho, posto que demandaria um grande esforço. Entanto, ressaltamos a importância 

desses estudos, na medida em que eles trazem grande impacto na educação e na produção 

teórica na atualidade, a partir de diversas perspectivas, a exemplo dos estudos de Miskolci 

(2016), Colling (2015, 2016), Butler10 (2015, 2017), Louro (2008), Spargo (2006), Britzman 

(1996), Connell e Messerschmidt (2013), dentre tantos outros(as). A epistemologia11 feminista 

deu um “grande avanço para podermos abrir novos espaços para a emergência de temas não 

pensados, de campos não problematizados, de novas formas de construção das relações sociais 

não imaginadas pelo universo masculino” (RAGO, 1998, p. 57-58). Até mesmo de estudos onde 

eles mesmos, os homens, são estudados,  

 

[...] A possibilidade da constituição dos estudos sobre os homens, num campo 

teórico e temático bastante renovado e radicalmente redimensionado. Após a 

“revolução feminista” e a conquista da visibilidade feminina, após a 

constituição da área de pesquisa e estudos feministas, consagrada 

academicamente em todo o mundo, os homens são chamados a entrar, desta 

vez, em um novo solo epistêmico. É assim que emergem os estudos históricos, 

antropológicos, sociológicos – interdisciplinares – sobre a masculinidade, 

com enorme aceitação. Cada vez mais, portanto, crescem os estudos sobre as 

relações de gênero, sobre as mulheres, em particular, ao mesmo tempo em que 

se constitui uma nova área de estudos sobre os homens, não mais percebidos 

enquanto sujeitos universais (RAGO, 1998, p. 43).  

 

                                                           
10  Butler, como outros teóricos queer, volta sua crítica e sua argumentação para a oposição binária 

heterossexual/homossexual. Esses teóricos afirmam que a oposição preside não apenas os discursos homofóbicos, 

mas continua presente, também, nos discursos favoráveis à homossexualidade. Seja para defender a integração 

dos(as) homossexuais, seja para reivindicar uma espécie ou uma comunidade em separado; seja para considerar a 

sexualidade como originalmente “natural”, seja para considerá-la como socialmente construída, esses discursos 

não escapam da referência à heterossexualidade como norma (LOURO, 2008, p. 45). 
11 “É toda a noção ou ideia, deflectida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. É por 

via do conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional e inteligível. Não há, pois, 

conhecimento sem práticas e actores sociais. E como umas e outros não existem senão no interior de relações 

sociais, diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes epistemologias. As diferenças podem 

ser mínimas e, mesmo se grandes, podem não ser objecto de discussão, mas, em qualquer caso, estão muitas vezes 

na origem das tensões ou contradições presentes nas experiências sociais sobretudo quando, como é normalmente 

o caso, estas são constituídas por diferentes tipos de relações sociais” (SANTOS, 2009, p. 09). 
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Podemos perceber no argumento de Rago que quando o homem deixa o seu posto de 

sujeito universal, dominante e a mulher passa a ter sua visibilidade na sociedade, ocupando 

cargos de chefia, mesmo que poucos, de subalternização, de preconceitos, distinções, ele passa 

a ser objeto de estudo. Situações que outrora eram delegadas às mulheres passam a ser 

dispensadas aos homens. Começa-se a fazer alguns questionamentos acerca de sua função em 

alguns postos de trabalhos na sociedade, caso esse, na educação, principalmente no cuidado de 

crianças pequenas.  

Nas últimas décadas temos assistido no cenário acadêmico um aumento de trabalhos 

tentando compreender como as relações de gênero tem atravessado as práticas escolares e, 

principalmente o exercício da docência por educadores homens, conforme as pesquisas 

realizadas por Carvalho (1998), Finco, Silva e Drummond (2011), Ramos (2011), Monteiro 

(2014), Carré (2014), Mendonça (2016). Segundo Cirqueira, Santana e Pereira (2018), essas 

pesquisas têm revelado que na educação infantil a presença de mulheres educadoras se mostra 

de forma majoritária, isso é consequência de concepções hegemônicas de gênero e do 

patriarcalismo que trabalha na formação de meninos e meninas e, como consequência, reverbera 

em concepções de gênero (também hegemônicas) de quem deve educar meninos e meninas 

nessa modalidade de ensino. 

 A docência masculina, hoje, é um assunto permeado por preconceitos, incertezas, 

vigilância, medo. Se antes a mulher não podia frequentar alguns espaços destinados aos 

homens, hoje a situação se inverte, existem alguns ambientes onde o homem é visto como 

forasteiro, por exemplo, educador infantil, estética, designer de moda, biblioteconomia, serviço 

social, nutrição, enfermagem, dentre outros. No entanto, como já mencionado, parece que 

educar crianças nas suas fases inicias não é uma profissão que deva ser exercida por sujeitos 

homens, mas, sim, pelas mulheres; a docência na educação infantil é, atualmente, sacralizada 

pelas mulheres. Só lembrando que atualmente a mulher não só se faz presente na educação 

infantil, mas nas outras modalidades de ensino também.  

Sobre isso, Almeida (1998) argumenta que atualmente a sociedade e as mentalidades 

têm mudado, o mercado de trabalho expandiu-se e muitos direitos das mulheres foram 

alcançados, porém os cursos da área educacional ainda continuam sendo procurados por uma 

maioria de mulheres e a “profissão de professor”, notadamente no ensino infantil e fundamental, 

“feminizou-se num processo que, paulatinamente, vem se estendendo para os demais níveis de 

ensino” (ALMEIDA, 1998, p. 30). Podemos dizer que há aí uma estratificação da docência 

feminina na educação no país.  
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Atualmente, refletir a respeito das relações entre gênero e docência na educação é uma 

tarefa de suma importância, sobretudo em sua “sociedade marcada pelo patriarcalismo, 

misoginia, pela negação das diferentes identidades de gênero e sexuais, contribuir para a 

desconstrução e problematização dessas questões é tarefa de toda a sociedade” (CIRQUEIRA; 

SANTANA; PEREIRA, 2018, p. 70).  

O problema é, portanto, muito sério e passa pela construção de uma educação que 

respeite e valorize as diferenças e diversidades em todas as esferas da vida social. Afinal, as 

diversas instituições e práticas sociais são engendradas “pelos gêneros (e também os 

constituem), isso quer dizer que tais instituições e práticas não apenas ‘fabricam’ os sujeitos 

como também são, elas próprias, produzidas (ou engendradas) por representações de gênero, 

bem como por representações étnicas, sexuais, de classe, etc.” (LOURO, 2011, p. 92). Se 

considerarmos esse argumento de Louro como algo sério, sensato, a ser examinado, seria 

coerente questionarmos: qual será mesmo o gênero da escola? Que representações a instituição 

escolar produz em torno dos gêneros? Qual o gênero “apropriado” para cuidar de crianças que 

se encontram nos primeiros anos da educação básica? Relacionando à primeira indagação (qual 

é o gênero da escola?), Louro (2011) nos responde da seguinte maneira:  

 

Ora, respondem imediatamente alguns/as, a escola é feminina, porque é, 

primordialmente, um lugar de atuação de mulheres – elas organizam e ocupam 

o espaço, elas são as professoras; a atividade escolar é marcada pelo cuidado, 

pela vigilância e pela educação, tarefas tradicionalmente femininas. Ao 

contrário, dizem outras/os, a escola é masculina, pois ali se lida, 

fundamentalmente, com o conhecimento – e esse conhecimento foi 

historicamente produzido pelos homens (LOURO, 2011, p. 92). 

 

Entretanto, entendemos que é difícil declarar e dar uma resposta adequada sobre essa 

questão, não está ao nosso alcance, mas é possível dizer que a escola é atravessada e formada 

por concepções de gênero hegemônicas e heteronormatizadoras; consequentemente, é difícil 

compreender as instituições sem que lancemos mão do pensamento sobre as construções sociais 

e culturais do que é concebido como masculino e feminino em um dado momento, no tempo e 

na história (CIRQUEIRA; SANTANA; PEREIRA, 2018).   

É sabido que hoje, no Brasil, a docência nos primeiros anos da educação básica é 

exercida predominantemente por mulheres, e essa característica não se apresenta somente em 

nosso país, como demonstra Monteiro (2014), mas em outros contextos, a exemplo da 

Alemanha, Estados Unidos e Israel. Isso tem relação com o movimento conhecido como 

feminização do magistério. Esse movimento, segundo alguns autores, como Louro (2004, 
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2011), Almeida (1998, 2014), Lins et al. (2016), ocorreu em meados dos séculos XIX e início 

do século XX. Havia muitas críticas relacionadas ao descaso da educação em que se deparavam 

a maioria das províncias, isso era caso de debates nas assembleias, jornais e até em saraus.  “Os 

anos passavam, o Brasil caminhava para o século XX e, nas cidades e povoados, sem falar na 

imensidão rural, grande parte da população continuava analfabeta” (LOURO, 2004, p. 371).  

Para Louro (2004), o abandono da educação em algumas províncias brasileiras era caso 

recorrente desde o início do império; para a maior parte da opinião pública, isso tinha relação 

com a falta de professores(as) com boa formação. Diante disso, várias reclamações se ouviam 

do povo, reivindicando por escolas e por melhor preparação de professores(as). Isto posto, em 

meados do século XIX, algumas providências foram tomadas em relação a tais reclamações, a 

partir daí, em algumas cidades do país, começaram a ser criadas as primeiras escolas normais 

para a formação de docentes.  

Inicialmente essas instituições foram abertas para ambos os sexos, no entanto, algumas 

funções e tarefas eram designadas e separadas por gênero, as mulheres, senhoras “honestas” e 

“prudentes”, passariam a lecionar para meninas e os homens para meninos. Os currículos 

começaram a distinguir conhecimentos e habilidades apropriadas a eles(as), começaram a ser 

remunerados diferentemente, disciplinavam de maneiras distintas os seus(as) educandos(as) e 

tinham propósitos formativos e avaliativos distintos. Vale lembrar que a atividade docente no 

Brasil, como em outras sociedades, havia sido iniciada por homens, aqui 

 

[...] Por religiosos, especialmente jesuítas, no período compreendido entre 

1549 e 1759. Posteriormente, foram homens que se ocuparam do magistério 

com mais frequência, tanto como responsáveis pelas “aulas régias” – oficiais 

– quanto como professores que se estabeleciam por conta própria. Agora, no 

entanto, as mulheres eram também necessárias e, como vimos, as classes de 

meninas deveriam ser regidas por “senhoras honestas” (LOURO, 2004, p. 

375).  

 

Ao serem criadas as escolas normais, a intenção era atender a um esperado contingente 

de homens no magistério. Contudo, tal propósito não foi atingido como se imaginava, o que 

aconteceu foi uma queda da quantidade de homens adentrando nos cursos normais e o aumento 

das mulheres. O mais preocupante era que essa situação estava acontecendo em outras regiões 

pelo país. O que se constatava era que os homens estavam abandonando as salas de aula. Esse 

movimento resultaria no fenômeno denominado feminização do magistério. 

Segundo Lins et al. (2016), esse fato aconteceu por causa das mudanças sociais que 

ocorreram ao longo da segunda metade do século XIX no país, principalmente aquelas 
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relacionadas à industrialização, por exemplo: vários postos de trabalho foram criados, levando 

os profissionais a preencherem essas vagas e a abandonarem as salas de aula. Para Almeida 

(1998), o processo de feminização do magistério no Brasil aconteceu num período em que o 

campo educacional brasileiro crescia de forma quantitativa. Dessa forma, a mão de obra 

feminina na educação mostrou-se indispensável, e uma das razões dessa presença feminina na 

educação foi “o repúdio à coeducação liderado pela Igreja Católica e a necessidade de 

professoras para reger classes femininas, o que possibilitaram a abertura de um espaço 

profissional para as mulheres no ensino” (ALMEIDA, 1998, p. 65).  

Ainda para a autora, o exercício do magistério comandado pelas mulheres representava 

uma continuidade das funções maternas, “instruir e educar crianças era considerado não 

somente aceitável para as mulheres, como era também a profissão ideal em vista destas 

possuírem moral ilibada, sendo pacientes, bondosas e indulgentes para lidar com os alunos” 

(ALMEIDA, 2014, p. 77). Importante ressaltar que naquela época a escola era vista pela 

sociedade como uma extensão do lar, que tinha como principal objetivo domesticar, cuidar, 

amparar, amar e educar.  

Conforme Louro (2011), os discursos pedagógicos, tais como as teorias, a legislação, a 

normatização, procuravam certificar que as relações e as práticas escolares precisavam se 

aproximar das relações familiares. Além disso, necessitavam estar alicerçadas em amor, 

confiança, reciprocidade, deveriam conquistar a aprovação e o envolvimento dos(as) 

educandos(as) em seu próprio percurso formativo. “Em tais relações e práticas, a ação das 

agentes educativas devem guardar, pois, semelhanças com a ação das mulheres no lar, como 

educadoras de crianças ou adolescentes” (LOURO, 2011, p. 92). Essa visão ainda é recorrente 

hoje, a escola ainda é considerada por algumas pessoas, principalmente por alguns familiares, 

como um segundo lar. 

Essa forma de pensar a escola teve seu prolongamento nos anos seguintes, precisamente 

com as pretensões de unidade política e a difusão de um discurso auspicioso sobre a educação, 

pôs nas mãos das mulheres o compromisso de “governar” a infância e moralizar os costumes 

(ALMEIDA, 2014). Ainda que professores(as) passem a partilhar de uma vida particular 

envolta em moralidade, são determinadas funções e expectativas diferenciadas para cada um. 

Gradativamente multiplicam-se os argumentos e a obrigatoriedade da instrução feminina, 

geralmente ligando-a à educação dos(as) filhos(as). Esse debate irá de certa forma afetar o 

caráter do magistério. Assim, “o magistério se tornará, neste contexto, uma atividade permitida 

e, após muitas polêmicas, indicada para mulheres” (LOURO, 2011, p. 99, grifos da autora).  
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Considerando o raciocínio exposto por Louro (2011), Almeida esclarecerá que a 

inserção das mulheres no magistério não foi aceita pacificamente por parte dos segmentos 

masculinos, isso   

 

[...] Porque significava a perda de um espaço profissional. Pensar que o 

processo de feminização do magistério foi resolvido pacificamente e instalou-

se como uma concessão feita às mulheres revela-se um equívoco por adotar 

uma visão que considera um aspecto apenas parcial do fenômeno. Ao não 

apreender as complexidades sociais das quais esse processo foi portador e 

ignorar que isso fez que houvesse uma transformação da profissão ao longo 

dos tempos, qualquer análise sobre a educação escolarizada que aborde a 

questão profissional e da prática docente corre sérios riscos de partir de bases 

pouco consistentes (ALMEIDA, 1998, p. 64).  

 

Vale lembrar que a maciça presença das mulheres no magistério não acabou 

necessariamente com o espaço profissional dos homens nesse ambiente, eles continuaram ali, 

o que ocorreu foi “a transição deles para outras opções na estrutura hierárquica escolar, 

ocupando cargos administrativos” (ALMEIDA, 2014, p. 57). Mas a função de ensinar agora 

passa a ser exclusivamente das mulheres, por isso, pensar no magistério atualmente sem pensar 

no feminino é praticamente inviável. No entanto, isso não exime a parcela masculina do 

compromisso com a educação escolar, afinal de contas a escola é um espaço onde interagem a 

diversidade, a pluralidade, e, nessa relação, as diferenças e as práticas provenientes dos dois 

gêneros se equiparam em ordem de importância.  

Sendo assim, a contribuição masculina é eminentemente necessária e a figura do homem 

“espelhando valores, caráter e respeito também servirá de exemplo para futuras gerações de 

brasileiros. Torna-se, pois, crucial repensarmos a importância da atuação conjunta de homens 

e mulheres no ambiente escolar” (ALMEIDA, 2014, p. 99).  

Não há dúvidas de que o movimento feminista juntamente com as questões de gênero 

mudaram a nossa maneira de pensar e têm desconstruído os padrões hierárquicos de 

funcionamento da ciência e da educação e com várias de suas conjecturas a respeito da pesquisa 

científica. No entanto, não seremos ingênuos a ponto de achar que a teoria feminista e a 

categoria gênero romperam absolutamente com os modelos de conhecimentos dominantes nas 

Ciências Humanas, sem admitirmos que, se existem rupturas, há “também muitas permanências 

em relação à tradição científica” (RAGO, 1998, p. 25). Mas isso não significa que não podemos 

continuar lutando para romper com os velhos paradigmas existentes, os quais ainda ditam como 

devemos nos portar no educar e no produzir conhecimento. 
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CAPÍTULO II 

 

2 PEDAGOGIA, GÊNERO E A PRODUÇÃO DE PEDAGOGAS E PEDAGOGOS  

 

2.1 PEDAGOGIA, GÊNERO E FORMAÇÃO DOCENTE: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL?  

 

Ao se considerar a Pedagogia um espaço predominantemente feminino e entender que 

as questões de gênero que atravessam esse curso acabam influenciando a inserção de homens 

nesse ambiente, acreditamos ser primordial abordarmos como o gênero tem influenciado na 

formação dos futuros profissionais para atuarem na educação básica do país. Como a formação 

desse profissional tem incorporado discussões de gênero? Será que esses(as) profissionais estão 

aptos a exercerem suas funções, uma vez que na sua trajetória de vida e formativa foram imersos 

em valores, preconceitos, discriminações, exclusões? Essas e outras questões é que abordamos 

neste tópico. Para isso, fizemos a análise de alguns trabalhos produzidos no cenário nacional, 

os quais têm problematizado a formação docente com base nas relações de gênero no curso de 

Pedagogia.  

O procedimento utilizado para a busca de trabalhos que convergissem com a temática 

foi feita na web, mais precisamente no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT12), no banco de teses e dissertações da CAPES13, no Google Acadêmico, 

em revistas e anais online de eventos do campo da educação e aqueles que dialogassem com o 

campo de estudos de gênero e sexualidade (Enlaçando Sexualidades, Revista Educação em 

Perspectiva, Interfaces da Educ., Revista Feminismos), durante os meses de outubro e 

novembro de 2018.  

                                                           
12 A origem do IBICT remonta ao início da década de 50, quando a Unesco sugeriu à Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), que promovesse a criação, no Brasil, de um centro nacional de bibliografia. A ação da Unesco, à época, 

foi decisiva para o surgimento de instituições do gênero em diferentes países. A escolha inicial da FGV deveu-se 

ao fato de aquela instituição estar realizando importantes atividades na área de bibliografia e documentação. Desde 

1975, o IBICT vem desenvolvendo as funções de Centro Nacional da Rede ISSN, para atribuição do número 

internacional normalizado para publicações seriadas. A partir de 1980, o IBICT se estabeleceu como Centro 

Brasileiro do ISSN e passou a ser o único membro no Brasil para atribuição do código ISSN (IBICT, 2018). 
13 A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual Capes) foi criada em 11 de julho 

de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de “assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade 

e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país”. [...]. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. Em 2007, passou também a 

atuar na formação de professores da educação básica ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal 

qualificado no Brasil e no exterior (CAPES, 2019). 
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O período de busca e seleção dos trabalhos que convergem com a temática abarcou 

pesquisas de 2004 estendendo-se até o segundo semestre de 2018. Esse recorte temporal se 

justifica pela criação do GT 23 (Gênero, sexualidade e educação), ocorrida na 26ª Reunião 

Anual da ANPED, realizada em Poços de Caldas, em que um grupo de pesquisadores e 

pesquisadoras, docentes e estudantes se mobilizaram para propor à Associação a criação de um 

Grupo de Estudos (GE) que se voltasse para as temáticas de gênero e sexualidade, articulando-

se com o campo da educação.  

Depois de um expressivo apoio dos integrantes da ANPED14, o GE foi formado, e os 

vários grupos ligados aos estudos de gênero, sexualidade e educação existentes nas instituições 

de Ensino Superior e nos programas de Pós-Graduação do país passavam a ter o GT 23 como 

um ponto de referência. Aqueles(as) pesquisadores(as) e estudantes que dispersamente 

desenvolviam suas investigações voltadas para essas temáticas eram incentivados(as), agora, a 

buscar na ANPED parceiros(as) para o diálogo e debate teórico. Assim, passamos a ter na 

ANPED um Grupo de Trabalho que bianualmente recebe de todas as partes do país uma 

variedade de pesquisas que são apresentadas nas Reuniões e arquivadas para posteriores 

consultas dos(as) pesquisadores(as).  

Utilizamos como palavras-chave para a busca dos trabalhos os seguintes vocábulos: 

“gênero, formação de professores, Pedagogia”, “educação, gênero e Pedagogia”, “Pedagogia, 

gênero, estudantes e discursos”. Para a triagem dos textos, consultamos os títulos, resumos e 

palavras-chave; daqueles que convergiam com a nossa temática fizemos a leitura completa 

apenas dos artigos, no caso das teses e dissertações lemos apenas os resumos, a metodologia e 

os resultados.  

Para iniciarmos, analisamos a dissertação de Lima (2008), cujo título é Identidades, 

currículo e formação docente: um estudo sobre implicações de gênero em práticas educativas 

de estudantes de Pedagogia. A pesquisa propõe uma análise tomando gênero como categoria 

analítica central, as narrativas de estudantes de Pedagogia e também professores(as) dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, as concepções de gênero e suas consequências no exercício de 

suas práticas educativas. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, empregou-se o 

                                                           
14 É uma entidade sem fins lucrativos que congrega programas de pós-graduação stricto sensu em educação, 

professores e estudantes vinculados a estes programas e demais pesquisadores da área. Ela tem por finalidade o 

desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da 

liberdade e da justiça social. Dentre seus objetivos destacam-se: fortalecer e promover o desenvolvimento do 

ensino de pós-graduação e da pesquisa em educação, procurando contribuir para a sua consolidação e 

aperfeiçoamento, além do estímulo a experiências novas na área; incentivar a pesquisa educacional e os temas a 

ela relacionados; promover a participação das comunidades acadêmicas e científica na formação e 

desenvolvimento da política educacional do País, especialmente no tocante à pós-graduação (ANPED, 2018).  
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estudo de caso como método investigativo com 10 (dez) estudantes do quarto semestre do curso 

de Pedagogia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME), sendo 9 (nove) 

mulheres e 1 (um) homem; para a coleta dos dados usou-se a técnica do grupo focal, entrevista 

individual semiestruturada e a análise documental. A análise documental foi utilizada para 

analisar a Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia.  

Nos resultados, a autora constatou que há na fala dos sujeitos investigados uma 

revelação de discursos inclinados a concepções biologizantes de gênero e naturalização dos 

estereótipos sexistas, muito embora apareçam discursos em prol da equidade de gênero na sala 

de aula. Os(as) estudantes apresentam, em sua maioria, concepções de gênero 

baseado no senso comum, revelando uma visão essencialista de homem e de mulher. 

Conforme Lima (2008), 50% dos(as) entrevistados(as) ainda apresentam uma 

consciência ingênua ao tratar das desigualdades de gênero. Os resultados apontaram, ainda, que 

as práticas educativas dos(as) estudantes investigados(as), em sua maioria, não se opõem às 

discriminações de gênero, ainda que alguns discursos incentivassem o relacionamento mútuo 

entre meninas e meninos no momento das brincadeiras e na sala de aula.  

Podemos perceber que esses(as) profissionais que não se opõem às discriminações de 

gênero na sua prática pedagógica são aqueles(as) que ainda não tiveram contato com as questões 

de gênero no seu processo formativo. Segundo dados da própria autora, a maioria deles(as) são 

oriundos do antigo magistério. Reis (2011) nos chama a atenção justamente sobre essa situação, 

pois “esse fato de as (os) estudantes não conhecerem o significado do conceito de gênero pode 

ser atribuído à falta de formação (ou mesmo de informação) sobre essas questões, no curso de 

magistério” (p. 142). Porém, é bom frisar que, hoje, nos atuais cursos de formação de 

professores, como, por exemplo, a Pedagogia, ainda há uma ausência de discussões sobre temas 

relacionados a gênero e sexualidade nos seus currículos. Quando nós desconhecemos temas que 

são centrais para promover as desigualdades, discriminações, preconceitos na sociedade 

acabamos fomentando na nossa prática pedagógica que tais práticas sejam manifestas. 

 É controverso incentivarmos que práticas discriminatórias não ocorram no dia a dia da 

nossa sala de aula se nós não temos conhecimento teórico acerca dos conteúdos que são agentes 

para a prática da discriminação. Se não conhecemos, como que vamos confrontar, argumentar, 

inibir, desconstruir um padrão preconceituoso que muitos dos nossos educandos trazem de casa, 

da sua família? Ainda que possa ocorrer a inibição de práticas discriminatórias nas nossas 

escolas, “[...] tal incentivo se dilui, na maioria das vezes, na resistência das próprias crianças 
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que, já introjetaram, desde cedo, sob o aval fiel da família, da sociedade [...] os preconceitos de 

gênero que toda a sociedade testemunha” (LIMA, 2008, p. 170).  

Em relação à Proposta Pedagógica, Lima (2008) constatou que o curso aborda a questão 

de gênero numa disciplina nomeada pluralidade cultural, no entanto, ela afirma que mesmo com 

essa disciplina no currículo do curso existe uma insuficiência no tocante à discussão das 

relações de gênero. A autora encerra argumentando que quando os cursos de formação de 

professores assumirem um currículo multicultural que abarque discussões sobre gênero, os 

educadores(as) tornar-se-ão aptos para experimentar a contingência em sala de aula, livres de 

“armadilhas pedagógicas” fixas e obsoletas; enfrentar as contradições sociais, produzindo 

debates vivos acerca das desigualdades, “permitir a desestabilização do pensamento simplista 

no exercício da compreensão das diferenças; comprometer-se politicamente com uma formação 

mais humana, cidadã e plural” (LIMA, 2008, p. 173).  

A pesquisa de Jesus (2009) Gênero e docência: infantilização e feminização nas 

representações dos discentes do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

teve como pretensão identificar, por meio das falas dos(as) discentes do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), as representações que se têm em relação ao gênero 

e à docência. Utilizou-se como metodologia de pesquisa a abordagem qualitativa, tendo como 

parâmetro a Análise do Discurso (AD), com base em teóricos como Orlandi (1989), Pêcheux 

(1988, 1990), Putnam e Fairhurst (2001). Como procedimentos investigativos, empregou-se a 

pesquisa de campo com relatos orais e produção de desenhos e textos pelos(as) discentes, a 

análise documental de jornais da cidade de Londrina, Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Pedagogia, atas de reuniões do departamento de Educação da UEL. 

Os sujeitos pesquisados foram alunos(as) dos quatro anos do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, totalizando 185 mulheres e 07 homens. Segundo Jesus 

(2009), foram feitos dois encontros com cada turma, o primeiro para produzir relatos orais, 

produção de desenhos e textos dos(as) estudantes, já o segundo encontro foi com o propósito 

de apresentar as falas dos(as) discentes através de gráficos, mostrando palavras que mais foram 

ditas pelos(as) estudantes no momento da discussão em grupo. Assim, a pesquisadora verificou 

que a maioria dos(as) estudantes do curso de Pedagogia da UEL de Londrina relacionam a 

docência com aspectos de feminização, bem como de infantilização; outra descoberta foi que a 

presença predominante das mulheres no curso não é resultado inesperado, aleatório. Porém, 

Jesus (2009) argumenta que, mesmo confirmando suas hipóteses acerca do resultado obtido, é 

preciso que esse espaço da docência saia do silêncio e comece a ser lugar de discussão nos 
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currículos dos cursos, pois a sociedade entende que atualmente o elo entre gênero e docência é 

um construto social atravessado de ideologias, princípios e relações de poder que constituem o 

imaginário social e as representações que os sujeitos fazem de uma dada sociedade.  

Jesus (2009) conclui que é necessário ressaltar que os currículos dos cursos de 

Pedagogia, tanto no contexto londrinense como de outras regiões do país, necessitam ser 

compreendidos como um território a ser contestado diariamente, pois é “através dele que se 

pode pensar e legitimar o conhecimento que se pretende: para quem, para quê e como, tendo 

como parâmetro a visão de mundo, de sociedade e de educação em que se acredita” (p. 180).  

O trabalho O gênero e a docência: uma análise de questões de gênero na formação de 

professores do Instituto de Educação Euclides Dantas, da autoria de Reis (2011), teve como 

objetivo analisar as relações de gênero na formação inicial do(a) professor(a) do Curso Normal 

Médio do Instituto de Educação Euclides Dantas, em Vitória da Conquista, Bahia. Trata-se de 

um estudo ancorado no campo das epistemologias feministas. Do ponto de vista metodológico, 

Reis (2011) optou pela observação in loco com registros fotográficos, entrevistas com as 

docentes formadoras selecionadas para a pesquisa e a aplicação de oficinas com os(as) 

estudantes do Normal Médio e a análise do Projeto Político Pedagógico e da Matriz Curricular 

do referido curso, buscando analisar até que ponto a Escola Normal de Vitória da Conquista  

tem preparado as(os) estudantes do Normal Médio para trabalhar questões de gênero e 

orientação sexual conforme orientações dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil 

(REFCEI) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN-EF). 

Os resultados obtidos permitiram constatar que o nível de conhecimento dos(as) 

estudantes do Normal Médio sobre conceito de gênero e relações de gênero, e da importância 

de se trabalhar essa temática na educação, desde a educação infantil, é muito superficial, quase 

inexistente, consequência do incipiente trabalho pedagógico que é desenvolvido na instituição. 

Para agravar mais ainda, a pesquisa revelou que as práticas pedagógicas dos(as) professores(as) 

formadores(as) do curso Normal Médio reproduzem ideologias de gênero androcêntricas. 

Segundo Reis (2011), foi possível identificar a carência de uma formação adequada das 

professoras formadoras no que concerne às questões de gênero e sexualidade, situação que 

culmina com a inexistência de um trabalho planejado e sistematizado quanto à abordagem 

destas temáticas junto às turmas do Normal Médio, conforme recomendações dos REFCEI e 

PCN-EF e séries iniciais do Ensino Fundamental, respectivamente.  

Depois de confrontar os resultados da pesquisa de campo com o referencial teórico, a 

autora percebeu elementos que sugerem uma abordagem de gênero inadequada na formação 
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inicial do(a) professor(a) do Curso Normal Médio do IEED de Vitória da Conquista, situação 

que contribui para a manutenção de práticas sexistas e a reprodução de estereótipos e 

assimetrias de gênero no contexto escolar.  

No que concerne à Matriz Curricular e ao Projeto Político Pedagógico (PPP) do Normal 

Médio, evidenciou-se que não há menção alguma sobre as questões de gênero e sexualidade. 

Reis (2011) percebeu que a abordagem de gênero é algo marginal no curso de formação para o 

magistério do IEED, haja vista que nem mesmo os materiais de referência disponibilizados 

pelos órgãos de governo, como os Referenciais para a Educação Infantil e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para as séries iniciais do Ensino Fundamental (PCV-EF) são utilizados 

para o estudo e trabalho dessas questões, ou seja, uma realidade que contribui com a 

manutenção de práticas educativas sexistas.   

Essa realidade que Reis (2011) encontrou no seu trabalho infelizmente é algo comum 

em muitas instituições pelo país. Na atual conjuntura social, a ausência de formação sobre essas 

questões não pode mais ser tolerada, já que fazemos parte de uma sociedade em que 

constantemente se ouve discursos acerca da diversidade na mídia, nas políticas públicas, em 

seminários, em debates – a falta desses temas nos cursos de formação não pode ser 

negligenciada. Atualmente as pessoas estão tendo mais liberdade para “assumir suas 

identidades, sejam elas de gênero, de raça, de classe, de religião etc. Nessa perspectiva, não há 

como se pensar em uma formação sem que esses aspectos da vida humana sejam levados em 

consideração” (REIS, 2011, p. 142).  

O artigo Nossa! Eu nunca tinha parado pra pensar nisso!” – gênero, sexualidades e 

formação docente, de Ferrari e Castro (2013), discute a relação entre formação docente e as 

questões de gênero e sexualidades. As reflexões foram feitas baseadas nas observações 

participantes realizadas nas aulas da disciplina “Tópicos Especiais Gênero, Sexualidade e 

Educação” (TEGSE). Conduziu-se pelas seguintes questões: o que as discussões de gênero e 

sexualidades e a introdução delas num curso específico nos possibilitam pensar em termos de 

potencialidades e desafios para a formação docente? Quais as implicações políticas e culturais 

de incluirmos as questões relacionadas a gênero e sexualidades nos currículos de formação 

inicial de professoras(es)? Inspirou-se teórico-metodologicamente nos estudos pós-

estruturalistas e nos estudos culturais, tendo como cerne de investigação uma iniciativa ocorrida 

no curso de Pedagogia de uma Universidade Pública Federal.  

Os autores analisam a proposta de uma disciplina enfocando as questões de gênero e 

sexualidades, ministrada em duas turmas do curso de Pedagogia de uma universidade pública. 
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Por intermédio dos relatos oriundos das observações realizadas na disciplina TEGSE, Ferrari e 

Castro (2013) expõem as concepções construídas pelos(as) educandos(as) em torno das 

temáticas e o entrelaçamento destas na constituição da docência, além disso, refletem sobre a 

potencialidade e desafios postos frente à discussão sobre essas questões na formação inicial, 

assim como refletem sobre as perspectivas dos(as) educandos(as) e demonstram que a disciplina 

se constituiu como ambiente de desconstrução de princípios naturalizados, revisão de valores, 

a fim de colocar sob suspeita e repensar os currículos escolares, as práticas pedagógicas, com 

vistas à ampliação das noções de saberes legítimos e da diversidade em torno da vivência das 

sexualidades, e que os currículos de formação docente são espaços de subjetivação que 

cooperam para a produção de valores e atitudes das(os) educadores (as) diante das questões. 

A dissertação de Pereira (2013), intitulada Homens no curso de Pedagogia: “as razões 

do improvável”, teve como cerne investigar o papel do gênero na escolha do curso superior e 

da profissão docente, bem como compreender sociologicamente como se dá o processo de 

escolha de um curso superior e que fatores são determinantes nessa tomada de decisão. 

Metodologicamente, foi realizada a pesquisa qualitativa e quantitativa. Como instrumentos 

metodológicos foram utilizados o questionário, a entrevista semiestruturada em profundidade e 

a técnica do grupo focal, com 33 estudantes homens do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Pereira (2013) argumenta que a escolha pelos homens que 

cursavam a Pedagogia como objeto de estudo se justifica pelo fato de ser esse curso uma escolha 

estatisticamente improvável por eles, o que representa um caso oportuno “para a discussão do 

gênero na escolha do curso superior, uma vez que, a partir da ‘exceção à regra’, as pressões 

sociais podem se revelar de maneira mais clara” (p. 37).  

Nos resultados, Pereira (2013) observou que o gênero na visão dos discentes não é um 

fator preponderante na hora da escolha do curso superior, no caso a Pedagogia. Para a autora, 

mesmo não tendo um caráter conclusivo nesse sentido, é possível inquirir em que medida essa 

negativa poderia ser uma espécie de “blefe” relacionado novamente às expectativas sociais 

sobre quais profissões homens e mulheres devem ocupar. Por outro lado, podemos inferir que 

isso pode ser entendido também “como uma forma de resistência confrontando os discursos 

sociais e culturais – permeados pelas relações de gênero e poder” (CASTRO; SANTOS, 2016, 

p. 59), já que em alguma medida admitir que foi feita uma escolha atípica pode ser algo 

desconfortável para eles, mesmo que de forma inconsciente.   
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Nesse sentido, mesmo havendo uma negativa dos sujeitos em declarar que o gênero é 

um agente influenciador na escolha do curso superior, Pereira (2013) chega à conclusão de que 

a dimensão do gênero, em geral, parece anteceder a escolha do curso superior..  

As pesquisas de Rabelo (2009) e Cirqueira (2016) revelam justamente isso que Pereira 

(2013) constatou na sua pesquisa, segundo os autores, as motivações da escolha profissional 

dos professores são influenciadas por fatores extrínsecos (relacionados com o contexto dessa 

atividade, como a empregabilidade; rentabilidade; necessidade de emprego; a falta de 

oportunidades; falta de opção) e os fatores intrínsecos (o gosto pela profissão e pela transmissão 

de conhecimento; o gosto por crianças; a escolha motivada pelo exemplo da família, de um 

amigo ou de um professor). Pereira (2013) conclui afirmando esperar que a dimensão do gênero 

prossiga sendo mais explorada e debatida nos cursos superiores e nos trabalhos investigativos.  

A pesquisa da professora Alissandra Hampel (2013), que culminou com a tese intitulada 

“A gente não pensava nisso...”: Educação para a sexualidade, gênero e formação docente na 

Região de Campanha/RS, estabeleceu como foco de investigação analisar a importância da 

inclusão de temas como gênero e sexualidade na formação de professores(as) da Região de 

Campanha, na perspectiva de uma educação para a sexualidade.  

Hampel (2013) seguiu a abordagem qualitativa respaldada nos Estudos Culturais e 

Estudos de Gênero, a partir da perspectiva pós-estruturalista. Utilizou a entrevista 

semiestruturada e a técnica do grupo focal com 12 (doze) mulheres e 1 (um) homem, alunos(as) 

formandos(as) do oitavo semestre do Curso de Pedagogia da Universidade da Região da 

Campanha (URCAMP). Também foram pesquisados os currículos dos cursos de Pedagogia, 

bem como os currículos dos cursos de formação docente em nível médio da região, a fim de 

verificar se os mesmos possuíam disciplinas voltadas para as questões de gênero, sexualidade 

e diversidade.  

Como resultados, Hampel (2013) conseguiu constatar que onde a pesquisa se 

desenvolveu poucas são as iniciativas organizadas por parte das instituições educativas ou 

mesmo sanitárias que se preocupassem, no município de Bagé, em propor ou apresentar 

programas que atendam a esta demanda. Sabe-se por meio de dados da Secretaria de Educação 

do Município e da Coordenadoria Estadual de Educação que parcos são os recursos e até mesmo 

os(as) profissionais para se realizar alguma intervenção nesta área. Ao analisar as políticas de 

formação contidas no projeto pedagógico do curso de Pedagogia, a autora percebeu uma 

discreta intenção de abertura de espaços para a discussão de questões relacionadas ao gênero e 

a sexualidade, porém este espaço era bastante limitado em relação aos conteúdos que 
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permeavam tais propostas. Para ela, são incipientes os espaços concedidos ao tema, apesar das 

Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, definidas em 2006, fazerem várias referências 

à inserção desta temática nos cursos de formação. 

Ainda segundo a autora, é importante entender que a escola, assim como a universidade, 

é um espaço fundamental de formação e que os discursos e práticas por elas veiculados afetam 

modos de ser e estar no mundo, trazendo a possibilidade de refletir sobre tal espaço educativo, 

revendo suas ações, suas estruturas, seus conceitos e poderes.  

Hampel (2013) aponta que as narrativas transcritas sinalizam a indispensável situação 

de revermos os currículos de formação docente e seus reflexos nas práticas escolares. Os cursos 

não falam, não orientam, não debatem gênero, sexualidade e, por consequência, num efeito 

cascata, isto também não acontece na escola. Ademais, para a pesquisadora, as narrativas 

apresentadas no trabalho comprovam a fragilidade em que os temas gênero e sexualidade pouco 

são apontados nos cursos de formação da URCAMP. 

Pode-se verificar por meio dos resultados do estudo de Hampel (2013) que os sujeitos 

formados nos cursos de formação daquela região foram para o exercício da docência com 

grandes deficiências acerca das questões de gênero e sexualidade. Nesse sentido, não é exagero 

prever que esses(as) profissionais não terão o mínimo de competência para conseguir lidar com 

situações envolvendo esses temas, reforçando a premissa de que eles(as) irão fazer uso do 

conhecimento de senso comum quando forem problematizar essas questões (inevitáveis) no 

contexto da sala de aula. Por isso, a importância de se discutir esses temas nos cursos de 

formação, porém, como nos relata Hampel (2013), não basta simplesmente inserir nos 

currículos as temáticas, pois isso não garantirá, necessariamente, alterações positivas no 

contexto escolar.  

É importante ressaltar que é necessário não apenas inserir esses conteúdos nos currículos 

de formação de professores(as), mas é primordial preparar os(as) professores(as) de maneira 

que sejam capazes de proporcionar na sua prática pedagógica discussões, debates, roda de 

conversas, seminários, para que sejam problematizadas essas questões nas universidades e 

consequentemente nas escolas, porque só assim estaremos contribuindo para o respeito à 

diversidade que tanto almejamos. 

Cruz e Souza (2013), no artigo apresentado no III Seminário Internacional Enlaçando 

Sexualidades, cujo título foi Discussões sobre gênero e sexualidade: o que dizem os 

(as)graduandos de Pedagogia da UESB (campus/Jequié-BA)?, buscaram compreender os 

discursos de pedagogos e pedagogas de variados semestres relacionados 
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à diversidade sexual e de gênero na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(campus/Jequié-BA). Na metodologia, os autores empregaram a pesquisa qualitativa e como 

instrumentos de coleta de dados foi utilizado um questionário de avaliação do minicurso e outro 

questionário de identificação dos(as) participantes, como também gravações em vídeo e 

fotografias. Os sujeitos participantes do trabalho foram 19 (dezenove) graduandos(as) de 

semestres variados do curso de Pedagogia e duas graduandas do curso de Enfermagem, 

todos(as) graduandos(as) da UESB (Campus/Jequié-BA).  

Cruz e Souza (2013) constataram, após o término do minicurso e as análises dos dados, 

três elementos que lhes chamam a atenção. Primeiro, a ênfase dada à necessidade de discutir o 

assunto na formação. Segundo, o fato de não aceitarem que os meninos transitem na fronteira 

do gênero feminino. Terceiro, conceberem a diversidade sexual como um problema que deve 

ser visto sob a perspectiva da inclusão. Outros achados evidenciados na pesquisa referem-se à 

questão da homossexualidade e da heterossexualidade: os autores perceberam que os(as) 

educandos(as) veem a homossexualidade como uma doença ou um transtorno, apresentando 

sugestões para possíveis causas; já a heterossexualidade eles compreendem como algo natural, 

universal, normal “e, portanto, fundamento da sociedade” (MISKOLCI, 2007, p. 05). Esses 

discursos são constantemente reforçados pelas famílias, instituições educativas e religiosas.  

Ainda nos resultados, os(as) autores(as) argumentam que existem resistências nos 

sujeitos em formação em debater questões de gênero e sexualidade na educação de crianças, 

jovens e adultos por entendê-las como tabus, pela insegurança sobre como, onde e o momento 

apropriado para se discutir esses temas. É evidente e a pesquisa de Cruz e Souza (2013) mostra 

que existe uma necessidade de espaços para debates e reflexões acerca de práticas educativas 

que precisam ser desenvolvidas nas instituições educacionais, no que se refere aos temas 

problematizados pelos(as) autores(as).  

O artigo de Ferreira (2013b), apresentado na 36ª Reunião da ANPED, oriundo de uma 

pesquisa de mestrado, intitulado Modos de ver, sentir, e questionar: a presença do gênero e da 

sexualidade no curso de Pedagogia, procurou compreender como as discussões sobre gênero e 

sexualidade atravessam e constituem a formação do(a) pedagogo(a) na Universidade Estadual 

de Feira de Santana/Bahia (UEFS). O trabalho é de natureza qualitativa e inspirado nas 

correntes teóricas denominadas pós-críticas, em especial nos estudos pós-estruturalistas e nos 

estudos culturais. Para a coleta dos dados, Ferreira (2013b) optou pelo uso da análise 

documental da matriz curricular do curso e da entrevista semiestruturada com seis 

professores(as) do curso de Pedagogia da UEFS.  
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Como resultados, Ferreira (2013b) descobriu mediante os enunciados dos sujeitos 

investigados que no processo de formação dos(as) estudantes de Pedagogia e de construção 

curricular, as questões associadas a gênero e sexualidade ainda são pouco discutidas. As 

iniciativas que existem são relacionadas a ações individuais não sistematizadas no âmbito do 

curso. Notamos, aqui, que esses temas só são problematizados se os(as) docentes sentirem a 

necessidade e acharem que merecem ser discutidos, caso contrário, os(as) educandos(as) sairão 

da universidade sem ter contato com essas questões no seu processo formativo. Para a autora, 

a ausência de disciplinas obrigatórias é compreendida pelos(as) professores(as) como 

componente problemático quando se considera a construção de uma proposta que abra os 

discursos para se pensar e fazer algo diferente no que concerne às relações que envolvem gênero 

e sexualidade.  

Nesse sentido, isso nos leva a ponderar as problematizações sobre gênero e sexualidade, 

em sua maioria em disciplinas optativas, e que outras discussões precisem do empreendimento 

e vontade de alguns(mas) docentes; isso mostra que existem possibilidades de inclusão desses 

temas na matriz curricular do curso, só precisa de uma reestruturação curricular 

(FERREIRA,2013b). Sobre isso, Silva (2011) enfatiza que “talvez isso seja uma brecha para 

resistir ao comum e ao tradicional, suscitando o debate nas turmas de graduação que poderão 

ressignificá-lo e levá-lo para suas escolas e, assim, difundir as micro-resistências” (p. 183). 

Por fim, Ferreira (2013b) nos informa que precisamos ficar mais alertas às estratégias 

públicas e privadas que são colocadas em ação diariamente nos currículos, para, assim, 

assegurar o equilíbrio de certos discursos, saberes e sentidos em detrimentos de outros, do 

mesmo modo temos que compreender a importância de nos voltar “para práticas que 

desestabilizem e desconstruam a naturalidade, a universalidade e a unidade do centro e que 

reafirmem o caráter construído, movente e plural de todas as posições” (p. 14).  

A tese de Castro (2014), sob o título Experiência e constituição de sujeitos docentes: 

relações de gênero e sexualidades e formação em Pedagogia, teve como foco analisar as 

experiências construídas em uma disciplina do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, denominada “Tópicos Especiais: Gênero, Sexualidade e Educação”. Nessa 

pesquisa, Castro aborda algumas questões inerentes aos processos de formação docente nas 

universidades e as particularidades desse debate no que se refere ao trabalho docente com as 

temáticas envolvendo as relações de gênero e sexualidades em disciplinas nos currículos de 

Licenciatura em Pedagogia.  
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Metodologicamente, o autor inspirou-se nos estudos pós-estruturalistas das relações de 

gênero, sexualidades e educação e os estudos foucaultianos, em especial os escritos sobre 

experiências resultantes do pensamento do filósofo Michel Foucault e do educador espanhol 

Jorge Larrosa. Como dispositivo para coleta dos dados, Castro (2014) serviu-se dos diários de 

bordo com as narrativas, reflexões, provocações geradas nas aulas da disciplina “Tópicos 

Especiais: Gênero, Sexualidade e Educação” ministrada pelo próprio pesquisador no curso de 

Pedagogia da UFJF, análise documental de documentos relacionados ao curso de Pedagogia 

que envolvia a proposta de formação do curso e seu currículo e organização.  

Segundo Castro (2014), a escolha por trabalhar com narrativas significa tentar captar os 

“modos de constituição dos sujeitos, os processos de subjetivação que voltam os sujeitos para 

si mesmos e as experiências construídas desde a sua inserção em redes discursivas e relações 

de poder” (p. 43). Para o autor, isso só foi possível através de sua “convivenciação” com as 

discentes, esse termo foi criado por ele para narrar suas experiências, conversas, histórias, 

conflitos, alianças, discordâncias, negociações que possibilitaram-lhe a realização do trabalho. 

Para Castro (2014), o tema basilar que movimentou todo o seu trabalho atribui a um debate que 

na sua visão é vigente nos cursos de formação de professores(as) em todo o país: a constituição 

de sujeitos docentes, nas sexualidades e gêneros. Quando o autor se refere a esses temas, ele 

não quer simplesmente que indaguemos por uma verdade absoluta sobre eles, sobre qual seria 

o(a) professor(a) ideal, a instituição de ensino ideal, o currículo de formação de professores(as) 

mais apropriado ou mais correto, mas provocar proposições sobre as redes que nos aprisionam 

e nos fazem pensar e comportar-nos de certas maneiras, sendo educadores(as) e educandos(as). 

O autor problematiza também temas sobre a questão da homossexualidade, atravessada 

pela heteronormatividade15 e pela homofobia16 cada vez mais presente em nossa sociedade e 

com iminente aumento por causa do atual contexto que estamos vivenciando; o discurso 

religioso-cristão como instância de assujeitamento e normatização moral, pois esse discurso 

também pode crescer pelo mesmo argumento já mencionado, as relações de gênero, a 

                                                           
15 “[...] Conceito criado pelo pesquisador americano Michael Warner (1993) para descrever a norma que toma a 

sexualidade heterossexual como norma universal e os discursos que descrevem a situação homossexual como 

desviante” (DINIS, 2011, p. 42).  
16 “A homofobia [...] transcende tanto aspectos de ordem psicológica, quanto a hostilidade e a violência contra 

pessoas homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos etc. Diz respeito a valores, mecanismos de 

exclusão, disposições e estruturas hierarquizantes, relações de poder, sistemas de crenças e de representação, 

padrões relacionais e identitários, todos voltados a naturalizar, impor, sancionar e legitimar uma única sequência 

sexo-gênero-sexualidade, centrada na heterossexualidade e rigorosamente regulada pelas normas de gênero” 

(JUNQUEIRA, 2009, p. 375). 
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constituição de subjetividades e as relações de poder que submetem e contribuem para o 

machismo e a violência contra as mulheres. 

 Todos esses temas problematizados por Castro (2014) tornaram-se atualmente 

dispositivos de ferrenhos debates nas mídias, nas redes sociais, nos discursos políticos e 

religiosos e têm gerado desconforto na maioria da sociedade, pelo fato de estarmos sob a 

liderança de um presidente que na sua trajetória como político tem demonstrado ser um sujeito 

machista, LGBTfóbico.  

Nos resultados, o autor não nos apresenta achados alcançados, ele nos traz mais 

questionamentos do que pretensas verdades. Para o pesquisador, as análises feitas das narrativas 

das discentes têm a pretensão de provocar indagações que atravessem as relações entre 

formação docente nas universidades e as temáticas das relações de gênero e sexualidades. 

Conforme Castro (2014), sua pesquisa tem a finalidade de provocar em quem a lê outros 

questionamentos, de acordo com as nossas próprias descobertas, convicções, identificar 

prováveis fissuras ou perguntas que estimulem outras formas de reflexão, reconhecendo que 

existem diversas maneiras de pensar sobre o mundo e de utilizar dispositivos conceituais e 

teorizações. “A poética desta tese, portanto, está em preencher o ‘vazio’ entre ela e quem se 

coloca na experiência de sua leitura, certa incompletude preenchida ao acionar-se outras 

leituras, imagens, discursos, referenciais” (CASTRO, 2014, p. 240). 

Sobre a pergunta que norteou todo o trabalho de Castro: que experiências de formação 

docente em Pedagogia são produzidas na disciplina Tópicos Especiais: Gênero, Sexualidade 

e Educação?, o autor argumenta que não encontrou uma única resposta, quem sabe algumas 

respostas advindas das(os) discentes e das relações que ambos(as) constituíram com as 

trajetórias da disciplina.  

Ao finalizar, Castro (2014) expõe que o ponto final necessário da sua pesquisa deixa 

hiato para algumas problematizações que fomentam debates acerca da formação docente, ele 

ainda nos deixa algumas questões a serem problematizadas, tais como: deve mesmo existir 

disciplinas ‘específicas’ para abordar relações de gênero e sexualidades na educação? A 

discussão deve ser ‘específica’ ou ser ‘mais geral’, no âmbito de uma ‘educação para a 

diversidade’? Quando há disciplinas que discutem as relações de 

gênero e sexualidades, elas devem ser obrigatórias? O que nos revela o fato de haver espaços 

diferenciados para distintas temáticas, algumas com disciplinas obrigatórias e outras apenas na 

condição de opcionais? Essa discussão não é importante para a formação das(os) futuras(os) 
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profissionais de Pedagogia? Importa apenas para aquelas(es) que estão dispostas(os) a pensá-

las? 

São questões que nos inquietam e nos fazem pensar se os cursos de formação docente 

têm inserido e discutido essas temáticas nos seus currículos, se as discussões são mais restritas 

a uma certa disciplina e se essa especificidade tem investido na problematização das diferenças 

ou reforçado ainda a sua posição de subalternidade na hierarquia dessas desigualdades 

(CASTRO, 2014). Nesse contexto, nos angustia também saber se os cursos de formação de 

professores(as) têm formado profissionais que na sua prática pedagógica respeitem as 

diferenças, a pluralidade e contribua para a formação de cidadãos(as) menos preconceituosos. 

É um desafio, porque sabemos que a tendência é o boicote da discussão desses temas nas 

instituição de ensino, ainda mais com o aval da principal liderança política do país.  

O trabalho monográfico de Dantas (2015), Gênero e sexualidade na formação do 

Pedagogo, procurou compreender o sentido de gênero e sexualidade expressos no Projeto 

Pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB) e nos discursos dos(as) 

formandos(as). A metodologia foi pautada na pesquisa qualitativa e como dispositivo para 

coleta de dados empregou-se a entrevista semiestruturada aplicada a seis graduandos(as), sendo 

quatro mulheres e dois homens, todos(as) formandos(as) do segundo semestre do curso de 

Pedagogia da UnB. Outra técnica utilizada foi a análise documental das ementas das disciplinas 

que compõem o currículo do referido curso. 

De acordo Dantas (2015), os resultados apontam que, por mais que exista um discurso 

positivo acerca da temática gênero e sexualidade, a prática no curso tem sido diferente ou 

insuficiente, levando em consideração a complexidade delas. Conforme a autora, o(a) 

formando(a) de Pedagogia da UnB não se sente preparado para trabalhar com gênero e 

sexualidade no contexto escolar, apesar de o currículo do curso contemplar a temática em 

algumas disciplinas. Dantas (2015) conclui que “mudar a mentalidade educacional acerca de 

gênero e sexualidade é possibilitar a mudança da mentalidade social, lutar por uma educação 

que vise a diversidade e por uma sociedade que respeite os sujeitos, tal qual, eles são” (p. 54).  

Sales (2016), em sua dissertação intitulada Representações de gênero: um estudo de 

caso no curso de pedagogia do Campus XIII (Itaberaba – BA), da Universidade do Estado da 

Bahia, norteado pelos Estudos Feministas e buscando uma aproximação com os Estudos 

Culturais, realizou um levantamento das representações de gênero construídas por estudantes 

do curso de Pedagogia do Campus XIII, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Metodologicamente, o autor seguiu a perspectiva qualitativa e como método de pesquisa o 
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estudo de caso com 10 (dez) estudantes homens e mulheres matriculados no curso de 

Pedagogia. Foram aplicados questionários e feitas entrevistas semiestruturadas com os(as) 

discentes, além da análise do Projeto Curricular do curso de Pedagogia, a fim de compreender 

como as questões relacionadas à formação de gênero eram possivelmente colocadas. Como 

resultados, Sales (2016) percebeu que a estrutura curricular do curso de Pedagogia reserva 

pouco espaço para discutir gênero como categoria de análise histórica e social; notou também 

que a formação para o gênero vai depender muito da vontade do(a) estudante, no espaço voltado 

às Atividades Acadêmicas Científico Culturais, em que ele(a) precisa comprovar ao Colegiado 

de Curso um mínimo de 200 horas. Por fim, de acordo com Sales (2016), percebeu-se que as 

representações levantadas mostraram, por um lado, vertentes essencialistas e, por outro, 

vertentes que pluralizavam os gêneros, evidenciando representações em trânsito rumo a 

perspectivas mais equitativas de gênero. 

A dissertação Relações de gênero e sexualidades na formação docente: (des)construção 

de saberes das graduandas do curso de Pedagogia, de Silva (2017), problematizou as 

experiências construídas pelas discentes do curso de Pedagogia do Centro Universitário de 

Formiga acerca da temática gênero e sexualidades articuladas à implantação da disciplina 

Educação e Diversidades na formação inicial das estudantes e futuras docentes. O trabalho foi 

uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e descritiva, desenvolvida com discentes 

mulheres do 3° período do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Formiga (CUF). 

Como instrumentos de coleta de dados a autora adotou o uso do diário de bordo e as narrativas 

produzidas pelas discentes durante as discussões nos cinco encontros planejados por ela através 

de distintos artefatos culturais.  Silva (2017) relata que ela fez também o uso do diário de bordo 

para registro de observações, percepções e vivências experimentadas por ela durante as práticas 

sugeridas.  

Nos resultados, por meio dos relatos das discentes, Silva (2017) percebeu a necessidade 

de promover discussões relacionadas às questões de gênero e sexualidades, posto que diversas 

narrativas apresentaram o discurso hegemônico relacionado às representações culturais, ao que 

está socialmente construído e, como consequência, uma fragilidade de argumentação, 

demostrando déficit de saberes capazes de capacitar as graduandas para futuras práticas 

educativas. A pesquisadora verificou também várias narrativas demonstrando a reprodução de 

discursos normativos e disseminados pela sociedade, se não destruídos, legitimam verdades, 

validam certos comportamentos e desqualificam outros.  
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Por fim, foi possível perceber no trabalho de Silva (2017) que a inserção de uma única 

disciplina no currículo do curso de Pedagogia no contexto em que foi feita sua pesquisa não 

tem a capacidade de solucionar a complexidade do problema daquela localidade. Apesar disso, 

conforme a autora, o desafio está posto e há a necessidade de buscar nas pequenas revoluções 

diárias o enfrentamento necessário à mudança de paradigmas impostos pela sociedade.  

O artigo de Cardozo, Rios e Dias (2017) intitulado Representações dos/as docentes 

sobre gênero e sexualidades no curso de Pedagogia da Universidade Federal Sergipe, campus 

Itabaiana/SE teve como foco analisar as representações dos(as) docentes sobre a inclusão das 

temáticas de gênero e sexualidades no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, 

Campus Itabaiana (SE). O trabalho é de cunho qualitativo e teve como estratégia de coleta de 

dados o uso de questionários e entrevista semiestruturada com oito docentes, sendo cinco 

mulheres e três homens do curso de Pedagogia da UFS.  

Os autores constaram ao final da pesquisa que a inclusão das temáticas sobre gênero e 

sexualidade no trabalho docente do curso de Pedagogia é abordada por iniciativas individuais 

dos(as) docentes, por já terem formação sobre a temática de gênero e sexualidade. Cardozo, 

Rios e Dias (2017) também perceberam que alguns(mas) participantes da pesquisa expuseram 

um conhecimento prévio sobre gênero e sexualidades, posto que já faziam uso dessas temáticas 

nas aulas da universidade. No entanto, outros(as) docentes abordavam em menor intensidade, 

quando algumas situações em que as questões de gênero e de sexualidades são acionadas, 

percebidas e vivenciadas nas aulas. Havia, também, participantes que não manifestaram ou não 

se interessavam pelas temáticas em suas aulas.  

Para Cardozo, Rios e Dias (2017), é perceptível que a maioria dos(as) professores(as) 

possui alguma familiaridade com a temática e admite os discursos heteronormativo, biológico 

e religioso como problemáticos, pois excluem pessoas e causam sofrimento. Contudo, os 

pesquisadores encontraram também presença de discursos docentes que não reconhecem a 

diferença. Diante disso, podemos inferir que o grande desafio na educação talvez mantenha-se 

o mesmo, que é o de repensar o que é educar, como educar e para que educar. Quem sabe seja 

essa reflexão que esses(as) docentes que não reconhecem a diferença deveriam fazer na sua 

vida como educador(a), se ele(a) não admite que existe sim a diferença, talvez ele(a) deveria 

mudar de profissão. 

Mediante o levantamento bibliográfico dos trabalhos analisados anteriormente, foi 

possível verificar que das 13 (treze) pesquisas que convergem com a temática deste estudo 08 

(oito) são trabalhos de pós-graduação stricto sensu – Lima (2008), Jesus (2009), Reis (2011), 
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Pereira (2013), Hampel (2013), Castro (2014), Sales (2016), Silva (2017) –, 05 (cinco) são 

dissertações de mestrado e 03 (três) são teses de doutorado. Os outros 05 (cinco) trabalhos, de 

Cruz e Souza (2013), Ferreira (2013b), Ferrari e Castro (2013), Cardozo, Rios e Dias (2017) e 

Dantas (2015), são artigos, com exceção deste último, que é uma pesquisa monográfica. Todas 

as pesquisas encontram-se inseridas no campo da educação. 

Considerando a investigação bibliográfica anterior, percebe-se que os estudos e as 

problematizações acerca da formação docente a partir das relações de gênero e sexualidade no 

curso de Pedagogia estão condensados na área da educação e ancorados nas categorias de 

gênero, formação docente, relações de gênero e sexualidade, currículo, educação, discursos, 

subjetivação, representações, Pedagogia, identidades, sexualidade e conhecimento. 

Foi possível averiguar, também, que a maioria dos trabalhos analisados tem uma 

aproximação com o nosso trabalho em destaque, no entanto, o que os diferencia são algumas 

peculiaridades, o nosso trabalho teve como proposta investigar narrativas de docentes e 

discentes de um curso de Pedagogia que tem 20 (vinte) anos de existência e que forma a maioria 

dos professores da rede do município de Itapetinga-BA e cidades circunvizinhas, além de 

possuir uma religião protestante dominante na figura da 1° Igreja Batista. Por isso, este trabalho 

pode-se dizer que é original, pois investiga um contexto onde os sujeitos e o lócus de pesquisa 

têm suas particularidades. Assim sendo, a pesquisa aqui apresentada contribuirá no sentido de 

ampliar os estudos que têm problematizado gênero e conhecimento na formação docente a partir 

das relações de gênero e sexualidade no curso de Pedagogia.    
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CAPÍTULO III 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Pesquisar é uma palavra que está constantemente nos discursos daqueles que estão 

engajados com a educação. A pesquisa faz parte da vida do sujeito do conhecimento. Sem a 

pesquisa não existe conhecimento. Várias são as razões que nos levam à realização de uma 

pesquisa científica, desde as intelectuais, como o desejo de conhecer pela própria satisfação do 

ego, até as razões práticas, desejo de conhecer com o intuito de fazer algo de maneira mais 

eficaz e que sirva para teorizações futuras. “Toda e qualquer pesquisa nasce precisamente da 

insatisfação com o já sabido. Pode parecer pouca coisa, uma banalidade, algo de menos-valia, 

atribuir a um sentimento o mote para que se investigue, mas não é” (CORAZZA, 2007, p. 109).  

Pesquisar faz parte de uma atitude e uma prática teórica de incessante busca, por isso, 

ela tem como principal característica ser algo provisório, inacabado, pois sempre aparecerão 

questionamentos a serem respondidos ou não, assim, ela sempre terá continuidade. “É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados, pensamento e ação” (MINAYO, 2014, p. 47).  

Pesquisar, como nos propõe Meyer e Paraíso (2012), é um ziguezaguear pelo espaço 

juntamente com o nosso objeto de pesquisa, estranhando, desconfiando, questionado aquilo que 

já foi produzido sobre ele. “Ziguezagueamos entre esse objeto e os pensamentos que nos 

movem e mobilizam para experimentar, expressar nossas lutas, inventar” (MEYER; PARAÍSO, 

2012, p. 17). Vagueamos em ziguezague no universo da pesquisa entre nossas lutas particulares, 

anseios, propósitos, os quais travamos com aqueles(as) que compõem o nosso campo 

investigativo e aquilo que pretendemos construir, pois não desejamos ficar distantes da busca 

por criar novas práticas e participar de outras relações sociais, educacionais, políticas e 

culturais.  

É nesse ambiente de entraves, conflitos entre reexaminar hábitos historicamente 

arraigados de um modo único de fazer pesquisa e de experienciar outras formas de fazê-la que 

construímos nossas metodologias de pesquisa. Nesse ínterim, nos propusemos a conduzir este 

trabalho sob a perspectiva pós-crítica, pois “[...] as pesquisas educacionais pós-críticas 

constituem sistemas abertos, compostos por linhas variadas, elas também compõem linhas, 

tomam emprestado algumas e criam outras” (PARAÍSO, 2004, p. 284).  
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Sustentada numa linguagem que recebe grande influência da denominada “filosofia da 

diferença”, do pós-estruturalismo, dos estudos feministas e de gênero, do pós-modernismo, da 

teoria queer, dos estudos culturais, decoloniais, dos estudos multiculturalistas, pós-

colonialistas, étnicos, dentre outros, as teorias pós-críticas fazem substituições, rupturas e 

transformações em relação às pesquisas críticas. As pesquisas pós-críticas têm direcionado 

pesquisadores(as) a seguirem caminhos que levem à transgressão, à subversão (BUTLER, 

2017), à multiplicação de sentidos, à diferença (WOODWARD, 2014; SILVA, 2014), à 

identidade (HALL, 2014). 

Atualmente temos presenciado um grande aumento das pesquisas educacionais 

seguindo esse viés, inúmeros trabalhos que discutem questões de procedimentos de pesquisa e 

modos de pesquisar em educação influenciados por essas teorias. Isso pode ser observado, 

dentre outros(as), em: Beatriz Fischer (1997), Rosa Fischer (1995, 2012), Louro (2011), 

Corazza (2007), Veiga-Neto (2007). O interessante dessas pesquisas pós-críticas é que elas têm 

questionado, negado esse conhecimento que nos é dado como única fonte e verdadeira de saber, 

suas implicações de verdade e poder, assim como o sujeito e os diversos modos e técnicas de 

subjetivação.  

 

Tais pesquisas têm problematizado as promessas modernas de liberdade, 

conscientização, justiça, cidadania e democracia, [...] abdicado da 

exclusividade da categoria classe social e discutido, também, questões de 

gênero, etnia, raça, sexualidade, idade [...]. Têm discutido questões dos 

tempos e espaços educacionais, mostrando os processos de feitura da escola 

moderna, bem como pensado, de diferentes formas, a diferença, a identidade 

e a luta por representação. Têm aberto mão da função de prescrever, de dizer 

aos outros como devem ser, fazer e agir. Têm, acima de tudo, buscado 

implodir e radicalizar a crítica àquilo que já foi significado na educação, e 

procurado fazer aparecer o que não estava ainda significado (PARAÍSO, 2004, 

p. 287, grifo nosso). 

 

As pesquisas pós-críticas demostram aquilo que não compõe o objeto de seus interesses, 

recusam explicações universalistas e totalitárias, em contraponto, preferem explicações e 

narrativas parciais, pelo local e pelo particular. Elas não se afligem em querer comprovar o que 

já foi estruturado em determinada área, seja na pesquisa, educação, política etc., nem com 

“revelações” ou “descobertas”, optam pela invenção, pela criação, pelo produto e não se deixam 

influenciar pela suposta autonomia do sujeito ou da subjetividade. Acredita que o sujeito é uma 

consequência da linguagem, do texto, dos discursos, das formas de subjetivação (FOUCAULT, 

2004), da própria história. É como Fischer argumenta: “[...] os sujeitos são efeitos de discursos, 

e esses efeitos – produzidos no interior de inúmeras e bem concretas relações institucionais, 
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sociais e econômicas [...]” (FISCHER, 2012, p. 92). Além disso, essas pesquisas não se 

interessam por “modos certos” de pesquisar, ensinar, formas “adequadas” de avaliar ou por 

conhecimentos “legítimos”; a não ser para problematizar essas comprovações, esses modos, 

essas formas e conhecimento (PARAÍSO, 2004, p. 286). As pesquisas pós-críticas enfatizam o 

caráter artificial de saberes educacionais, verdades curriculares, conhecimentos classificados 

como legítimos e verdadeiros. Elas têm como principal característica apontar os procedimentos 

pelos quais as verdades são produzidas, os saberes não inventados, os conhecimentos 

construídos. 

 

Evidencia-se, assim, o processo de fabricação de “objetos”, “coisas” e práticas 

[...]. Pergunta-se: por que esses conhecimentos em vez de outros? Por que 

essas formas em vez de outras? Por que esses saberes em vez de outros? Por 

que essas práticas em vez de outras? Persegue-se o seu processo de produção, 

o funcionamento, o “como” tais conhecimentos, formas e saberes tornaram-se 

verdadeiros (PARAÍSO, 2004, p. 29). 

 

Segundo Paraíso (2012), as teorias pós-críticas não dispõem de um método prescrito, 

dado, para que possamos realizar nossos trabalhos investigativos. Ainda para a autora, quem 

segue esse viés investigativo tem que se dedicar a construir suas próprias metodologias, pois é 

a partir do modo que a produzimos, dos questionamentos que fazemos, das interrogações que 

nos movem e dos problemas que levantamos que vamos nos direcionar aonde queremos chegar 

e das informações que queremos coletar. Ademais, para Paraíso (2012),  

 

Ao construirmos nossas metodologias sabemos que podemos usar os 

procedimentos e as práticas de investigação que já sabemos ou conhecemos, 

mas não podemos ficar prisioneiras/os dessas práticas. Seguir um caminho por 

demais conhecido dificulta que saiamos do seu traçado prévio. Isso dificulta a 

prática de interrogar, dificulta o movimento de ida e volta ou a prática de entrar 

e sair, tão importantes para a ação de ressignificar, que é fundamental nas 

pesquisas pós-críticas (PARAÍSO, 2012, p. 41). 

 

Por isso, não podemos ficar à mercê dos nossos métodos investigativos, que muitas 

vezes nós os dominamos e, em outras, eles a nós. Essa autora também nos chama atenção para 

o fato de como devemos proceder com as nossas pesquisas de modo seguro. Ela nos alerta para 

não utilizarmos os procedimentos de pesquisas que porventura já conheçamos de forma rígida 

demais, porque isso pode restringir a possibilidades de caminhos a percorrer, impossibilita a 

ampliação do nosso olhar, inibe as chances de multiplicação das perspectivas e atrapalha os 

processos de invenção. Dessa forma, uma prática extremamente importante nas metodologias 

pós-críticas é 
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[...] Ressignificar as práticas existentes e investigar nossos percursos com base 

nas necessidades trazidas pelo problema de pesquisa que formulamos. É 

preciso traçar linhas que fujam da fixidez, interrogar o que conhecemos, 

estarmos abertos/as a rever, recomeçar, ressignificar ou incluir novos pontos 

de vista. É necessário, em síntese, numa inspiração nietzschiana, “lançar-nos 

além de nós” mesmas/os, para que algo novo possa acontecer (PARAÍSO, 

2012, p. 42).  

 

Esse argumento de Paraíso concatena-se com o de Goldenberg (2004), quando esta 

informa que “nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim previsíveis. 

A pesquisa é um processo em que é impossível prever todas as etapas. O pesquisador está 

sempre em estado de tensão porque sabe que seu conhecimento é parcial e limitado [...]” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 13). Partindo desse pressuposto, esta pesquisa é de caráter 

qualitativo, pois trabalha com discursos (FOUCAULT, 1996, 2008; ORLANDI, 2005), um 

universo de sentidos, significados, causas, aspirações, crenças, valores, atitudes, interpretações 

no interior de um dado espaço e um determinado grupo social. Diferentemente das pesquisas 

de cunho positivista que desprezam completamente as questões sociais da situação 

metodológica; dessa forma, pontos como “quem pergunta”, “de que lugar se pergunta”, “de que 

lugar se responde” são desconsiderados. De acordo com Minayo (2014), 

 

Esse tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir desvelar 

processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, 

propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos 

conceitos e categorias durante a investigação. Caracteriza-se pela empiria e 

pela sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica 

interna do grupo ou do processo em estudo. Por isso, é também utilizado para 

a elaboração de novas hipóteses, construção de indicadores qualitativos, 

variáveis e tipologias (MINAYO, 2014, p. 57). 

 

Diante da sua importância, a pesquisa qualitativa é um importante referencial para que 

nós pesquisadores tomemo-la como arcabouço no momento de nossas investigações. Na 

verdade, como salienta Corazza (2007), não somos nós quem escolhemos os nossos métodos 

investigativos, a seleção de um método de pesquisa tem relação com a maneira como fomos e 

estamos “subjetivadas/os, como entramos no jogo de saberes e como nos relacionamos com o 

poder. [...] Por isso, não escolhemos, de um arsenal de métodos, aquele que melhor nos atende, 

mas somos ‘escolhidas/os’” (CORAZZA, 2007, p. 121).  
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3.1 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 

Mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus 

discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? 

(FOUCAULT, 1996, p. 8). 
 

O pensamento acima mostra as questões que Foucault apresentou na aula inaugural no 

Collège de France, proferida em 02 de dezembro de 1970, intitulada A Ordem do Discurso 

(1996). Seus questionamentos foram direcionados a fim de tentar compreender os aspectos 

pelos quais os poderes conectam-se a determinados discursos com o propósito de produzir 

efeitos de verdade. Mesmo que o filósofo já tenha feito uma análise minuciosa sobre o tema em 

A Arqueologia do Saber (2008), respondendo aos críticos acerca de suas opções investigativas, 

é naquela aula inaugural que são esclarecidas as potencialidades da análise do discurso como 

dispositivo metodológico.  

Destarte, como inúmeros(as) pesquisadores(as) têm adotado essa ferramenta 

metodológica em suas pesquisas, também o fizemos para construir um percurso teórico-

metodológico que nos possibilitasse analisar e problematizar os discursos sobre gênero e 

docência dos(as) discentes e docentes do curso de Pedagogia – campus de Itapetinga-BA. Para 

empregar o método de Análise do discurso (AD) no nosso trabalho, tomamos como arcabouço 

teórico os estudos de Michel Foucault, sobretudo duas de suas principais obras: A Ordem do 

Discurso (1996) e A Arqueologia do Saber (2008).  

Analisar os discursos numa perspectiva foucaultiana não é nada fácil, pois, segundo o 

autor, e considerando Fischer (2012), “precisamos antes de tudo recusar as explicações 

unívocas, as fáceis interpretações e igualmente a busca insistente do sentido último ou do 

sentido oculto das coisas – práticas bastante comuns quando se fala em fazer o estudo de um 

discurso” (p. 73). Ademais, para Fischer, é preciso que permaneçamos na mesma posição de 

existência das palavras, das coisas enunciadas. Isso quer dizer que precisamos nos esforçar ao 

máximo com o próprio discurso, deixando-o transparecer na complexidade que lhe é 

característica. Isso não é tarefa fácil, pois, segundo Foucault (2008),  

 

[...] O discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre 

uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma 

experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 

analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 

aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 

conjunto de regras, próprias da prática discursiva [...] não mais tratar os 

discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a 
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conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos 

de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse 

“mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 

2008, p. 54-55).  
 

Ao analisar o argumento de Foucault, podemos inferir que o discurso não emana de uma 

estreita relação entre o receptor e o emissor, ele se encontra enraizado bem lá no fundo, nas 

profundezas do enunciado, é como se fosse uma raiz entranhada no solo, no qual precisamos 

escavar, romper essa camada limítrofe que nos separa entre o dito e o não dito. 

 O discurso existe para além do simples uso de “letras, palavras e frases, não pode ser 

entendido como um fenômeno de mera ‘expressão’ de algo: apresenta regularidades intrínsecas 

a si mesmos, através das quais é possível definir uma rede conceitual que lhe é própria” 

(FISCHER, 2012, p. 75). Para que esse “mais” emerja do discurso e que possamos descrevê-lo, 

é preciso que tenhamos todo um processo de “desintoxicação” daquelas crenças que tínhamos 

ou ainda as temos, em relação ao discurso, como apenas um aglomerado de palavras, e que no 

seu conteúdo só nos interessa o que está óbvio, visível. Foucault (1996, 2008) nos alerta que ao 

analisarmos os discursos devemos considerar suas especificidades. Desse modo, queremos 

enunciar que o funcionamento dos discursos não está pré-estabelecido ao aguardo de nossas 

leituras, pronto para que seja interpretado, analisado. Todo discurso tem suas singularidades 

que, muitas vezes, as teorias que o analisam não dão conta de todas suas estruturas, “existem, 

ao nosso redor, muitos discursos que circulam, sem receber seu sentido ou sua eficácia” 

(FOUCAULT, 1996, p. 26).    

Para Fischer, em menção a Foucault (2008), descrever práticas discursivas e não 

discursivas acerca de um determinado objeto ou assunto tem relação direta com um trabalho 

diligente e minucioso de investigar e mostrar aquelas zonas não óbvias, aquelas lacunas, ou 

seja, aquilo que está além do visível, do já enunciado, do já demasiadamente conhecido e 

nomeado, que se fixa à volta dos nossos objetos. Trabalhar com as ideias de Foucault significa 

isso, mergulhar nos ditos e não ditos, como gestos, posturas, olhares, retração, comportamentos 

etc.  

 

[...] Que se cristalizam e busca descrever – tanto no interior das próprias 

pesquisas já feitas sobre o tema quanto numa nova proposta de estudo 

empírico – práticas discursivas e práticas não discursivas em jogo; o objetivo 

é que, de tal modo, possamos fazer aparecer justamente a multiplicidade e a 

complexidade dos fatos e das coisas ditas, que são, por isso mesmo, raros, no 

sentido de que não são óbvios, não são naturais, não são imunes a 
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imprevisibilidades. Expor essas multiplicidades nos permitirá descrever um 

pouco dos regimes de verdade de uma certa formação histórica e de 

determinados campos de saber. Em outras palavras: trata-se de perguntar, no 

âmbito escolhido para nosso estudo, como algumas práticas acabam por 

objetivar e nomear, de determinada forma, os sujeitos, os grupos, suas ações, 

gestos, vidas (FISCHER, 2012, p. 103).  

 

Fazer pesquisa a partir dessa perspectiva implica escapar das argumentações de cunho 

ideológico, das explicações mecanicistas, perceber como nos transformamos em sujeitos com 

um certo tipo de discurso, de como certas verdades acabam se cristalizando, se naturalizando 

como absolutas. Pesquisar com base nesses pressupostos filosóficos significa dar conta de 

possíveis linhas de fuga17, daquilo que foge aos saberes e aos poderes, por mais bem montados 

e estruturados que eles se façam aos sujeitos e aos grupos sociais. No entanto, isso tudo requer 

trabalho, empenho, estudo meticuloso de práticas, apropriação criativa inovadora do referencial 

teórico adotado. 

 

3.2 TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

No que diz respeito aos instrumentos utilizados para trabalhar com o material empírico, 

bem como os posicionamentos teóricos assumidos por nós durante todo o trabalho e que nos 

conduzirão por diversos percursos, é de extrema importância ter o cuidado de escolhê-los e 

utilizá-los de maneira adequada; precisamos tomar o cuidado também de não endeusá-los e 

acharmos que somente eles serão capazes de fornecer o que queremos, sem levar em 

consideração outras contingências que provavelmente possam ocorrer. A trama que cerca e 

constitui as direções “metodológicas de uma pesquisa é sempre complexa e instável, pois são 

trajetórias em constante construção e reconstrução. Opções, escolhas e direcionamentos são 

atividades permanentes no desenrolar de qualquer trabalho investigativo” (LOCKMANN, 

2013, p. 43).  

Em relação às técnicas utilizadas para a produção dos dados, optamos pela entrevista 

semiestruturada e a técnica do grupo focal. A entrevista é uma importante ferramenta e, 

conforme Bogdan e Biklen (1994), é utilizada para colher dados descritivos na língua do próprio 

                                                           
17 “[…] A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses não sabem bem o que é isso. É claro que eles 

fogem como todo mundo, mas eles pensam que fugir é sair do mundo, místico ou arte, ou então alguma coisa 

covarde, porque se escapa dos engajamentos e das responsabilidades. Fugir não é renunciar às ações, nada mais 

ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É também fazer fugir, não necessariamente os outros, mas fazer 

alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar como se fura um cano. […] Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma 

cartografia. Só se descobre mundos através de uma longa fuga quebrada” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 49). 
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indivíduo, consentindo ao investigador desenvolver claramente uma ideia sobre a forma como 

os sujeitos elucidam aspectos do mundo. Ludke e André (2013) consideram a entrevista uma 

técnica bastante vantajosa em relação a outras, pois 

 

[...] Permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 

tópicos. Uma entrevista bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de 

natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza 

complexa e de escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o 

aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de coleta de alcance 

mais superficial, como o questionário. E pode também, o que a torna 

particularmente útil, atingir informantes que não poderiam ser atingidos por 

outros meios de investigação, como é o caso de pessoas com pouca instrução 

formal, para as quais a aplicação de um questionário escrito seria inviável 

(LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39). 

 

Lockmann (2013) compreende a entrevista como um fenômeno discursivo 

compartilhado por dois ou mais sujeitos, tendo como finalidade colher dados, por meio da fala, 

acerca de determinado tema. Dessa forma, para ser encarada como tal, a entrevista deve incluir 

uma comunicação por intermédio da fala, a qual pode ser conduzida por perguntas 

previamente definidas que poderão ser alteradas, mudadas, ampliadas ou não, no transcorrer 

da entrevista.  

A entrevista envolve uma relação entre pesquisador/pesquisado, um envolvimento 

mútuo, em que a imparcialidade não deve existir, ela “expressa realidades, sentimentos, e 

cumplicidades que um instrumento com respostas estandardizadas poderia ocultar, 

evidenciando a infundada neutralidade científica daquele que pesquisa” (ZAGO, 2003, p. 

301). Em conformidade com Zago, Meyer (2012) argumenta que o(a) pesquisador(a) não 

consegue “estar em uma posição distante ou neutra do objeto que está investigando (MEYER, 

2012, p. 66). Segundo Minayo (2014), os dados obtidos pela entrevista subdividem-se em: os 

de natureza objetiva, que para ela são os fatos “concretos”, “objetivos”, que podem ser 

alcançados por outros meios, e os de natureza “subjetiva”, como valores, atitudes, opiniões, 

que só podem ser atingidos com a cooperação dos atores sociais envolvidos.  

De acordo com Szymanski (2004, p. 11), ao considerarmos o caráter interativo social 

da entrevista, passamos a enxergá-la submetida às condições comuns de “toda interação face 

a face, na qual a natureza das relações entre entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu 

curso como o tipo de informação que aparece”. Partindo do entendimento de que a entrevista 

face a face é essencialmente uma situação de interação humana, no qual estão em jogo  
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[...] As percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e 

interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado. Quem 

entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que é 

entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos 

sobre o entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. A 

intencionalidade do entrevistador, vai além da mera busca de informações; 

pretende criar uma situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra. 

Deseja instaurar credibilidade e quer que o interlocutor colabore, trazendo 

dados relevantes para seu trabalho (SZYMANSKI, 2004, p. 12). 

 

Contudo, vale lembrar que, quando nos servimos dessa ferramenta para coleta de dados, 

podem ocorrer problemas no grau de veracidade dos depoimentos. A entrevista não se “constitui 

em um instrumento de revelação da verdade” (LOCKMANN, 2013, p. 44), uma vez que 

estamos lidando “com o que o indivíduo deseja revelar, o que deseja ocultar e a imagem que 

quer projetar de si e de outros. A personalidade e as atitudes do pesquisador também interferem 

no tipo de respostas que ele consegue de seus entrevistados” (GOLDENBERG, 2004, p. 85-

86).  

Feitas as reflexões, de forma mais geral, em torno da entrevista, é importante fazermos 

alguns apontamentos sobre a entrevista semiestruturada. Esta é um tipo de entrevista bastante 

utilizada nas Ciências Humanas e Sociais, por causa de sua flexibilidade, sua informalidade 

entre entrevistado e entrevistador, o que não ocorre com a entrevista estruturada, que parte de 

um roteiro rígido, fixo e hierarquizado de questões que são respondidas passo a passo. Quando 

nos referimos à informalidade entre o entrevistador e o entrevistado, isso não quer dizer que 

não haja um planejamento preliminar da entrevista e que questões e perguntas não sejam 

previamente construídas, ao contrário, compete ao pesquisador, nesse modelo de entrevista, 

produzir e organizar perguntas “que estejam em consonância com o objetivo da pesquisa e com 

os interesses do próprio pesquisador. Isso mostra que este procedimento metodológico não se 

restringe ao momento de entrevista propriamente dito, mas há toda uma preparação anterior do 

próprio uso do instrumento” (LOCKMANN, 2013, p. 48). É preciso não confundir “abertura e 

flexibilização com ‘vale tudo’, com a negação a quaisquer formalismos ou com a ausência de 

rigor. Várias vezes, tenho insistido em que se pode ser rigoroso sem ser rígido” (VEIGA-NETO, 

2009, p. 89). 

 

No caso específico do uso das entrevistas semiestruturadas, temos um ponto 

de partida, mas não sabemos ao certo onde ele nos levará. Esta é a 

produtividade desse tipo de pesquisa educacional: ela nos movimenta por 

caminhos inesperados e nos coloca diante do desconhecido, do impensado, do 

não sabido. Isso nos possibilita um inusitado espaço de liberdade permitindo 
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que possamos modificar os rumos e traçar outros caminhos não pensados ou 

planejados previamente (LOCKMANN, 2013, p. 49). 

 

Essa é uma vantagem para quem escolhe trabalhar com a entrevista semiestruturada, 

posto que possibilita maior autonomia ao pesquisador na condução do diálogo. Além disto, as 

informações que se quer obter “e os informantes que se quer contatar, em geral professores, 

diretores, orientadores, alunos e pais, são mais conveniente abordáveis através de um 

instrumento flexível” (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 40).  

O grupo focal no âmbito das abordagens qualitativas vem ganhando espaço nas 

pesquisas sociais, de forma que sua utilização tem sido cada vez mais frequente. É uma 

ferramenta que tem sua origem na psicologia social (GATTI, 2005).  

Segundo Gatti (2005), ao optarmos pelo grupo focal nas nossas metodologias de 

pesquisas, devemos seguir alguns critérios: primeiro, os participantes, colaboradores da 

pesquisa precisam possuir algumas características em comum que os qualifiquem para a 

discussão, devem estar no mesmo ambiente de interação para a coleta do material 

discursivo/interativo; segundo, os integrantes precisam ter alguma experiência ou vivência com 

o tema que será abordado pelo pesquisador, de modo que sua cooperação seja capaz de nos 

oferecer elementos fundamentados em suas práticas rotineiras. “É importante selecionar grupos 

nos quais se presume que as pessoas tenham diferentes opiniões em relação às questões que 

serão abordadas” (GATTI, 2005, p. 20).  

Conforme Gondim (2002, p. 151), o grupo focal é um procedimento de pesquisa que 

coleta informações “através das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido 

pelo pesquisador. Como técnica ocupa uma posição intermediária entre a observação 

participante e as entrevistas em profundidade”. O uso do grupo focal, como recurso de pesquisa, 

tem que estar incluso no corpo da pesquisa e a seus objetivos, com atenção às reflexões já 

“existentes e às pretendidas. Ele é um bom instrumento de levantamento de dados para a 

investigação em ciências sociais e humanas, mas a escolha de seu uso tem de ser criteriosa e 

coerente com os propósitos da pesquisa” (GATTI, 2005, p. 8).   

Gatti (2005) salienta que no comando do grupo focal o(a) moderador(a) tem que ter o 

cuidado e respeitar a regra da não diretividade, ele(a) precisa cuidar para que o grupo 

desenvolva a comunicação sem interferências indevidas da parte dele(a), como intervenções 

afirmativas ou negativas, inferências de pontos de vista particulares, conclusões ou outras 

formas de manifestações diretas. Vale ressaltar, que a função do(a) moderador(a) é fazer fluir a 

discussão entre os(as) integrantes, lembrando que ele(a) não está fazendo uma entrevista com 
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um grupo, porém, criando situações para que este(a) se situe, exponha pontos de vista, examine, 

infira, faça considerações, abra possibilidades diante da problemática para a qual foi solicitado 

para o diálogo coletivo. A pesquisa com a técnica dos grupos focais tem como propósito captar, 

a partir das trocas realizadas no grupo, seus discursos, “conceitos, sentimentos, atitudes, 

crenças, experiências e reações, de um modo que não seria possível com outros métodos, como, 

por exemplo, a observação, a entrevista ou questionário” (GATTI, 2005, p. 9).  

Um outro aspecto que precisa ser destacado quando se opta pelo grupo focal é o tamanho 

do grupo. Segundo Gondim (2002), apesar de alguns autores convencionarem que este número 

varie de quatro a dez pessoas, isso vai depender do nível de comprometimento com o tema de 

cada sujeito participante. Se o assunto desperta o interesse do grupo em si, estes terão mais o 

que explanar, dificultando o controle do(a) moderador(a), assim, o tamanho não deve ser 

grande, para não limitar as chances de todos os cooperadores participarem, nem muito pequeno, 

para que não haja insuficiência de informações para a pesquisa. 

Vimos o quão é importante a escolha dos procedimentos a serem utilizados na pesquisa, 

porém é de extrema importância também a escolha do lócus e dos colaboradores que farão parte 

da nossa investigação. Duarte (2002) nos lembra que isso interfere diretamente na qualidade 

das informações das quais será possível fazer a análise e chegar à compreensão mais ampla do 

problema delineado. De acordo com Teixeira (2003), uma questão importante na hora de definir 

onde será realizada a investigação é não esquecer de que os sujeitos e a instituição escolhida 

nos acolhem e confiam partes de suas vidas, entregando-nos informações pessoais para 

podermos fundamentar nossos trabalhos, assim, é de nossa inteira responsabilidade prezar por 

essas informações e sermos éticos na hora de utilizá-las. Outra questão para a qual o autor nos 

chama atenção é a de que ao nos comunicarmos com os sujeitos que farão parte da pesquisa 

temos que garantir-lhes um clima de espontaneidade, de liberdade, não devemos impor, forçar 

que eles participem, o ideal é ganhar confiança e isso só se consegue com o contato, 

envolvimento pesquisador-pesquisado.  

 

3.3 O LÓCUS DA PESQUISA: UESB – CAMPUS ITAPETINGA-BA 

 

Esta pesquisa teve como unidade de análise o campus da UESB de Itapetinga-BA. O 

município situa-se na região do Sudoeste da Bahia; segundo dados do censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018, a cidade tem uma população estimada em 

75.470 habitantes, densidade demográfica de 41,95hab/km² e uma área de 1.628 km², além da 

sede administrativa possui dois distritos: Bandeira do Colônia e Palmares.  O município é um 
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dos mais urbanizados da Bahia, 97% de sua população vive na zona urbana e apenas 3% na 

zona rural. Sua economia é movimentada basicamente pela pecuária, frigoríficos, indústria de 

calçados, como a Vulcabrás/Azaleia, que emprega boa parcela da população e cidades 

circunvizinhas. A cidade já foi conhecida como “a capital da pecuária”, devido ao grande 

número de criadores rurais na década de 1990 (BRASIL, 2018).   

No campo educacional a cidade se destaca com um dos promissores campi universitário, 

a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Cabe aqui fazermos um breve relato 

de como surgiu essa instituição. Segundo Moreira (2009), entre os anos de 1962 até início de 

1970, foi instituída a pedra fundamental para o surgimento de três Universidades baianas, entre 

elas a criação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – sua fundação se deu 

pela possibilidade de instalar no interior baiano cursos de “licenciatura curta”, para a formação 

de professores.  

Barbosa (2001) relata que ocorreu “[...] uma tentativa incipiente do governo em trazer 

para o interior da Bahia esse nível de ensino, que naquela época estava todo centralizada na 

Capital” (p. 53). De acordo com o autor, essa descentralização teve um “caráter utilitarista”, 

pretendendo solucionar dois grandes problemas, o primeiro, viabilizar ao Estado reorganizar de 

uma forma mais igualitária a “distribuição do público estudantil”, que já vinha num crescente 

aumento e começava a sobrelotar a Capital, segundo, com a implantação das faculdades de 

formação de professores teria o atendimento a um “mercado” que estava “aberto” já com uma 

ampla demanda de ofertas de vagas. “Esse episódio foi abraçado politicamente pelas 

localidades, pois essa constituição para formar universidades, atendia a uma necessidade dessas 

regiões em aventarem as próprias educações locais” (MOREIRA, 2009, p. 46).  

Conforme Moreira (2009), na Região do Sudoeste da Bahia, primeiramente, surgiu a 

“Fundação Educacional do Sudoeste”, que passou a ser a mantenedora das faculdades de 

formação de professores em Jequié e Vitória da Conquista. Porém, em 1980 a Fundação 

Educacional do Sudoeste é extinta, criando-se a “Autarquia Universidade do Sudoeste”, o 

Regulamento de implantação dessa instituição foi aprovado em 25/08/1981, pelo Decreto n°. 

28.169, integrando-se a ela as Faculdades de Formação de Professores, a Faculdade de 

Administração e outras unidades que viesse a ser instituídas e a elas se incorporarem (UESB, 

2008). Com a fundação da Autarquia são implantadas em Vitória da Conquista as Escolas de 

Agronomia, em Itapetinga a de Zootecnia e em Jequié a de Enfermagem. No início de 1984, a 

UESB é autorizada pelo Concelho Estadual de Educação (CEE) para funcionar em sistema 
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multicampi. Porém, só em 1987 o Ministério da Educação (MEC), por meio do Decreto N° 

94.250, de 22/04/1987, autoriza o seu funcionamento nesse sistema (BRASIL,1987).  

 Assim, foram extintas as Faculdades de Formação de Professores e de Agronomia de 

Vitória da Conquista, as Faculdades de Formação de Professores e de Enfermagem em Jequié 

e a Faculdade de Zootecnia de Itapetinga, dando lugar aos “campi” universitários de Jequié, 

Itapetinga e Vitória da Conquista, este considerado Sede da Administração da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tem 

como “missão produzir, sistematizar e socializar conhecimentos, para a formação de 

profissionais e cidadãos, visando a promoção do desenvolvimento e a melhoria da qualidade de 

vida” (UESB, 2008). 

Atualmente o campus Junivo Oliveira oferece nove opções de graduação, sendo cinco 

bacharelados (Ciências Biológicas, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Química 

e Atribuições Tecnológicas e Zootecnia) e quatro licenciaturas (Pedagogia, Física, Ciências 

Biológicas e Química). O campus oferece também, além das graduações, cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu nas modalidades de Mestrado e Doutorado, com os 

Programas de Ciências Ambientais, Engenharia e Ciências de Alimentos e Zootecnia.  

O curso de Pedagogia foi criado no campus de Itapetinga no ano de 1997, sendo 

autorizado o seu oferecimento no ano de 1998, consoante a Resolução do Conselho Estadual 

de Educação (CEE) n° 084/97, publicado no Diário Oficial de 24 de dezembro de 1997, tendo 

como habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e da 1ª a 4ª Série do 

Ensino Fundamental (hoje o primeiro ao quinto ano); Habilitação Específica em Supervisão 

Escolar e Orientação Escolar (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 

2010).  

No ano de 2001 o curso forma a sua primeira turma, com um total de 31 discentes, sendo 

23 mulheres e 8 homens. Esses recém-formados, como relatam Moreira (2009) e Cruz (2014), 

tiveram que esperar por três anos para que o curso fosse reconhecido, o que gerou grande 

insatisfação, tanto por parte dos graduados como dos docentes. Isso produziu sérios prejuízos à 

atuação desses profissionais, “inviabilizando a participação em concursos públicos e mudança 

de nível para os que já atuavam na educação pública” (CRUZ, 2014, p. 49).  Apenas em outubro 

de 2004 o curso atendeu os requisitos para o seu reconhecimento.  

Conforme Cruz (2014), durante o intervalo de tramitação para o seu reconhecimento 

que foi de 2002 a 2005, o colegiado organizou uma Comissão para elaborar uma reforma 

curricular com a participação dos egressos e graduandos, aprovando-se a Habilitação em Gestão 
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na Educação, autorizada pela Resolução CONSEPE n° 095/2004. As turmas de 2005 passaram, 

assim, a ter um acréscimo de carga horária de trezentas horas para quem quisesse fazer 

Habilitação em Gestão na Educação. A homologação do curso de Pedagogia, campus de 

Itapetinga, aconteceu em 7 de junho de 2005, pela Câmara de Educação Superior, conforme o 

Parecer CEE 142/2005 do Conselho Estadual de Educação, sendo o Decreto do Poder Executivo 

nº 9.488 publicado em 13 de julho de 2005, após cumprir as determinações estabelecidas 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2010). 

No decurso do processo para homologação e reconhecimento do curso de Pedagogia da 

UESB, estava ocorrendo no país um debate acerca da revisão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de Pedagogia por algumas entidades, tais como: Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Educação (ANPED), Associação Nacional pela Formação do Profissional 

da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE) e o Fórum Nacional de Diretores de Faculdades de Educação (FORUMDIR), as quais 

se reuniram para elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Licenciatura em Pedagogia, traçando, assim, a identidade do curso e o perfil do(a) pedagogo(a) 

(CRUZ, 2014). Com a elaboração das Diretrizes, o curso de Pedagogia é reconfigurado, e em 

15 de maio de 2006 o curso é instituído como licenciatura plena, com base na Resolução 

CNE/CP n°1.  

Segundo o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia (PPC), o curso de Pedagogia do 

campus Juvino Oliveira só foi reestruturado para contemplar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais no ano de 2010, pois nos anos de 2006 e 2007 muitos(as) professores(as) do curso 

estavam afastados, cursando pós-graduação stricto sensu, o que impossibilitou a produtividade 

e andamento de alguns trabalhos da comissão. Apesar disso, a comissão conseguiu avançar o 

processo de estruturação de uma Proposta Pedagógica no ano de 2008.  

A seguir, na Tabela 1, apresentamos dados da Secretaria Setorial de cursos (2018) que 

demonstra o total de discentes que ingressaram no curso de Pedagogia desde a sua 

implementação em 1998 até o ano de 2018. Também é feita uma divisão de quantos discentes 

homens e mulheres entraram no curso, quantos(as) se formaram e quantos(as) evadiram. 

 

 



80 

 

 
 

Tabela 1 - Discentes ingressantes e formados no curso de Pedagogia da UESB – Campus de Itapetinga-BA (1998-2018) 

ANO TOTAL DE 

INGRESSANTES 

EVASÃO 

HOMENS 

HOMENS 

FORMADOS 

EVASÃO 

MULHERES 

MULHERES 

FORMADAS 

1998.1 40 01 08 08 23 

1998.2 40 06 06 09 19 

1999.1 43 01 08 05 29 

1999.2 43 03 10 09 21 

2000.1 42 - 08 05 29 

2000.2 42 04 06 05 27 

2001.1 41 02 06 07 26 

2001.2 40 03 08 05 24 

2002.1 42 05 09 07 21 

2002.2 40 04 10 06 20 

2003.1 43 03 02 10 28 

2003.2 44 08 11 06 19 

2004.1 40 02 04 08 26 

2004.2 41 04 12 03 22 

2005.1 41 04 02 14 21 

2005.2 44 07 04 13 20 

2006.1 40 02 01 09 28 

2006.2 41 01 07 04 29 

2007.1 41 03 02 12 24 

2007.2 39 02 04 06 27 

2008.1 43 03 04 09 27 

2008.2 CANCELADO     

2009.1 40 06 05 05 24 

2009.2 36 02 08 05 21 

2010.1 50 04 03 13 30 

2010.2 25 03 02 08 12 

2011.1 50 01 06 11 32 

2011.2 29 07 02 06 14 

2012.1 50 03 09 09 29 

2012.2 39 02 04 15 18 



81 

 

 
 

2013.1 40** 10 03 05 17 

2013.2 32*** 02 03 04 16 

2014.1 31 03 07 07 14 

2014.2 30 03 - 04 - 

2015.1 27 03 - 09 - 

2015.2 29 05 - - - 

2016.1 32 02 - 07 - 

2016.2 31 04 - 03 - 

2017.1 26 02 - 02 - 

2017.2 25 04 - - - 

2018.1 35 01 - 04 - 

2018.2 21* - - - - 

TOTAL 1548 136 184 277 737 
Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador (2018) – (*Matrículas em andamento; **05 discentes ainda estão ativos no curso; ***07 discentes ainda estão ativos no curso). 
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Com base nas informações, podemos perceber que desde a sua implementação em 1988 

até o ano de 2018 ingressaram no curso um total de 1.548 discentes, desse total houve uma 

evasão de 136 discentes homens (que corresponde a 10%) e 277 mulheres (que corresponde a 

21%). Também podemos notar que apenas 184 discentes homens conseguiram se formar o que 

equivale a 14% em comparação a 737 mulheres que se graduaram, equivalente a 55%. Com 

isso, chegamos a um contingente de 921 profissionais formados(as) durante 20 anos do curso 

de Pedagogia no campus de Itapetinga.   

 

3.4 OS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Participaram desta pesquisa 6 (seis) docentes (1 homem e 5 mulheres) e 10 (dez) 

discentes (8 mulheres e 2 homens) do curso de Licenciatura em Pedagogia do campus de 

Itapetinga-BA. O critério utilizado para a seleção dos(as) professores(as) levou em 

consideração as disciplinas por eles/elas ministradas, especialmente aquelas que tivessem maior 

proximidade com a educação da pequena infância, além das disciplinas de Currículo e 

Educação, Gênero e Sexualidade. Já em relação aos(as) discentes, escolhemos aqueles(as) que 

estavam em processo de conclusão, o oitavo semestre, no entanto, houve o interesse de algumas 

discentes do sétimo semestre em querer participar da pesquisa, não vimos qualquer problema 

quanto à participação deles(as) no trabalho, pois isso enriqueceu a nossa pesquisa. Entendemos 

que esses sujeitos, por possuírem uma bagagem de conhecimentos adquiridos durante o curso 

e já terem passado por algumas experiências ao longo de sua formação acadêmica, nos 

disponibilizariam ricas narrativas acerca de docência, gênero e pedagogia. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, por 

meio da Plataforma Brasil, sendo aprovada com o parecer 81237417.6.0000.0055. Os sujeitos 

que participaram da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). A seguir, apresentamos dois quadros, o primeiro contém 

informações dos(as) docentes, como: nome fictício, idade, formação acadêmica, atuação 

profissional, disciplinas de atuação, duração e local da entrevista. O segundo, informes dos(as) 

discentes, como:  nome fictício, idade, estado civil, semestre, turno, religião, cor, profissão.  
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Quadro 2 - Dados dos(as) docentes que participaram da pesquisa 

Nome Nilton Camila Edna Aura Josi Leda 

Idade 36 anos 42 anos 48 anos 44 anos 47 anos 49 anos 

Graduação 

/Universidade 

Pedagogia- 

UESB 

 

Pedagogia 

UESC 

Pedagogia- 

UESC 

Pedagogia 

UESC 

Pedagogia 

UESC 

Pedagogia 

UESC 

Ano de 

conclusão 
2008 1998 1998 1997 1997 1992 

Especialização 

/Universidade 

Especialização 

em 

Maçonologia: 

História e 

Filosofia- 

UNINTER 

Educação 

Especial- 

UESC 

Educação 

Infantil- 

UESC 

Educação 

Especial- 

UESC 

Avaliação- 

UNEB 

Planejamento 

Educacional- 

UNIVERSO 

Mestrado 

/Universidade 

Educação- 

UFS 

Educação- 

UEM 

Educação- 

UFBA 

Psicologia- 

UFU 

Educação- 

UESB 

Educação- 

UFU 

Doutorado 

/Universidade 

Educação- 

UFMG 

 Memória: 

Linguagem 

e 

Sociedade- 

UESB 

Educação- 

UFSCAR 

Psicologia- 

UFBA 
_ 

Educação- 

UFSCAR 

Carga horária 
Dedicação 

exclusiva 
40 horas 

Dedicação 

exclusiva 

Dedicação 

exclusiva 
40 horas 40 horas 

Tempo de 

atuação no 

curso 

de Pedagogia 

8 anos 17 anos 15 anos 20 anos 4 anos 18 anos 

Disciplina que 

atua 

Fundamentos 

da Educação 

Infantil 

Educação, 

Gênero e 

Sexualida-

Educação 

Étnico-

racial; 

Psicologia 

da 

Educação I; 

Estágio I 

Educação 

Infantil 

Currículo; 
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de; 

Educação 

Especial 

Estágio I 

Educação 

Infantil 

Psicologia 

da 

Educação II 

Local da 

entrevista 
UESB UESB UESB UESB UESB UESB 

Duração da 

entrevista  

60 

minutos 

25 

minutos 

47 

 minutos 

55  

minutos 
19 minutos 

36 

 minutos 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2018). 

 

 

Quadro 3 - Dados dos(as) discentes participantes da pesquisa 

Nome Idade Estado Civil Religião Semestre Cor Turno Profissão atual 

Jean 36 anos Solteiro Evangélico 8° Semestre Parda Matutino Desempregado 

Jaime 39 anos Solteiro Nenhuma 8° Semestre Parda Matutino Operador de calçados 

Gisele 25 anos  Solteira Evangélica 7° Semestre Preta Noturno Desempregada 

Berta 46 anos Casada Evangélica 8° Semestre Parda Matutino 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Denise 35 anos Solteira Evangélica 8° Semestre Branca Matutino 
Trabalha em casa de 

acolhimento 

Ester  22 anos Divorciada Nenhuma 7° Semestre Preta Noturno 
Participa do Programa 

Partiu estágio 

Aleuda 38 anos Casada Evangélica 8° Semestre Preta Matutino Desempregada 

Talita 26 anos Solteira Nenhuma 7° Semestre Preta Noturno Desempregada 

Ana 34 anos Casada Evangélica 8° Semestre Preta Matutino Guarda municipal 

Carla 25 anos Solteira Protestante 7° Semestre Parda Noturno 

Assessora 

Parlamentar/Auxiliar 

de 

Escritório/Vendedora 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2018). 
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No Quadro 2, anteriormente, podemos perceber que a maioria dos(as) professores(as) 

possui mestrado e doutorado, com a exceção de apenas uma que tem apenas o mestrado. Outro 

fator também interessante a ser observado é o tempo que os(as) docentes atuam na formação de 

professores(as), ou seja, a maioria ultrapassa os 10 anos de atuação. Notamos, também, que a 

faixa etária dos(as) professores(as) ultrapassa os 40 anos, ressaltando que apenas um dos 

sujeitos pesquisados tem menos de 40 anos. 

No Quadro 3, por sua vez, com informações dos(as) discentes podemos analisar que há 

uma oscilação em relação à idade dos(as) estudantes, isto é, observamos idades que variam dos 

22 anos até aos 46 anos. Outros itens a serem analisados relacionam-se à religião e a cor dos(as) 

estudantes, observamos que a maioria é formada por evangélicos e no quesito cor a maioria se 

autodeclara preto(a), seguida de pardo(a) e branco(a).  

 

3.5 O CONTATO COM O LÓCUS DE PESQUISA E A VIVÊNCIA COM OS(AS) 

COLABORADORES(AS)   

 

Neste item, apresentamos um pouco da minha “convivência” com os(as) 

colaboradores(as) da pesquisa, narrando cada momento de convívio com eles(as) e descrevendo 

o lócus onde foi realizado o trabalho.  

 

3.5.1 O primeiro contato  

 

No dia 03 (três) de setembro de 2018, às 9 h fui à Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia para ter o primeiro contato com o locus da pesquisa. Dessa vez, o retorno à instituição 

foi como pesquisador. Ao chegar à instituição, fui à Secretaria Setorial de Cursos (SSC) para 

me apresentar e falar sobre a pesquisa e, em seguida, fazer a solicitação da coleta dos dados.  

Chegando à SSC cumprimentei as pessoas que ali trabalhavam e, posteriormente, fui até 

a responsável pelo setor, a Sra. Mariele. Me apresentei e entreguei um documento no qual 

explicava o tema de pesquisa, os objetivos, dados sobre mim e sobre o orientador – o documento 

também informava a solicitação de alguns dados da SSC, como demonstrava o anexo entregue. 

Expliquei detalhadamente sobre quais dados eu queria e ela prontamente se encarregou de me 

passar esses dados, só me pediu alguns dias para a entrega. Ficou combinado que ela me 

enviaria por e-mail.  
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Logo após a visita à SSC, fui ao Colegiado do Curso de Pedagogia (CCP) para coletar 

outros dados que eram de responsabilidade do setor. Ao chegar, me apresentei, e entreguei o 

documento com as informações e as solicitações para a coleta dos dados. A coordenadora do 

setor não estava no momento, fui recebido por duas secretárias, falei sobre a pesquisa e quais 

dados precisava, elas explicaram que alguns conseguiria ali mesmo e me pediram alguns dias 

para a coleta, os outros só em outra repartição. Elas me informaram, ainda, para onde devia 

seguir, o Departamento de Ciências Humanas, Educação e Linguagem (DCHEL), que ficava 

no mesmo bloco.   

Chegando lá, me apresentei novamente, entreguei o documento e fiz a solicitação dos 

dados. Eles(as) pediram algumas horas para colher as informações e pediram para voltar mais 

tarde, esperei algumas horas e retornei para pegar as informações, no entanto, ainda não 

estavam prontas; solicitaram um e-mail para que pudessem enviar, deixei meu e-mail e me 

despedi. Os dados foram enviados para o e-mail, com exceção das informações solicitadas ao 

CCP. Mantive-me em contato com o Colegiado através de ligações, a fim de saber se eles(as) 

já tinham reunido as informações solicitadas, informaram que sim, desse modo, ficou 

combinado que eu iria pessoalmente buscá-las na Universidade. 

 

3.5.2 O segundo contato  

 

No dia 17 de setembro de 2018, às 8 h da manhã, voltei à UESB para mais um contato 

com o ambiente de pesquisa. Dessa vez, para assistir a algumas aulas no 8° semestre de 

Pedagogia, para aproximação com os sujeitos que participariam da pesquisa. Primeiramente, 

antes de começar, fui ao Colegiado para recolher os dados solicitados algumas semanas antes e 

entregar um documento, explicitando que eu precisava começar a assistir algumas aulas de 

alguns(mas) professores(as) que lecionavam no 8°semestre. Novamente a coordenadora do 

setor não estava presente, impossibilitando que eu pudesse participar das aulas, pois sem o 

consentimento da responsável não seria possível. No entanto, esperei que o professor que ia 

ministrar a aula do dia chegasse para que eu pudesse conversar com ele e ver se seria possível 

a minha presença na aula dele e, assim, ter o primeiro contato com a turma.  

Esperei alguns minutos pelo docente; ao chegar, fui até ele e expliquei a minha situação, 

falei sobre a pesquisa e se seria possível minha participação em sua aula – não houve resistência 

por parte dele. Expliquei a ele que tinha entregue o documento ao Colegiado, porém não houve 

tempo hábil para informá-lo antes sobre a solicitação. 
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Assim, ele me convidou para ir à sala, pediu que eu me apresentasse e falasse sobre a 

minha presença ali. Me apresentei à turma e expliquei qual era o meu objetivo e falei sobre o 

tema da pesquisa e que necessitava da colaboração deles(as) para participar do trabalho. Ouvi 

de alguns(mas) que não teriam problemas em participar, isso me deixou feliz, pois era o meu 

primeiro contato com eles(as) e alguns(mas) já se interessaram em colaborar com a pesquisa. 

Nesse dia, o professor debateu o texto Inclusão, exclusão, in/exclusão de Alfredo Veiga-Neto 

e Maura Corcini Lopes. O artigo problematizava a inclusão introduzida no vocabulário 

brasileiro em 1995 e meados de 2000, termo tão debatido no meio político e educacional e que 

designava um meio alternativo para tentar resolver os problemas educacionais, principalmente 

os que envolviam a participação de pessoas com deficiência nas instituições escolares.  

Os autores questionam esse vocábulo apenas fazendo menção às pessoas com 

deficiência, visto que a inclusão, hoje, abarca um número cada vez maior e mais diversificado 

de indivíduos, seja por raça, etnia, gênero ou religião. Foi um momento muito interessante, pois 

o docente usou do momento para relacionar a discussão com o meu objeto de pesquisa, dando-

me a oportunidade para explanar um pouco sobre as questões de gênero e debater com os(as) 

discentes um tema tão polêmico na atualidade. Com as discussões, percebi alguns comentários 

interessantes de alguns(mas) discentes narrando suas experiências nos estágios. Chamou-me 

atenção a narrativa de uma experiência que a discente teve ao fazer estágio no ensino 

fundamental; ela comentou sobre um caso de um adolescente de 12 anos que vivia um dilema 

com sua sexualidade, segundo ela, ele se sentia uma mulher em um corpo de homem, e dizia 

isso em alto tom quando era questionado por colegas na sala de aula. Outro comentário que 

surgiu foi sobre a questão da heteronormatividade, uma aluna usou esse termo para se referir 

ao fato de nossa sociedade ser heteronormativa e usar isso para discriminar quem não se encaixa 

nessa matriz. Confesso que o primeiro contato com a turma foi muito promissor, ainda mais 

com a oportunidade que o professor me deu para falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa. 

Consegui, também, nesse pouco tempo, me aproximar de alguns(mas) discentes e até manter a 

troca de contato para que eles(as) me mantivessem informado sobre quais dias das aulas, pois, 

como a turma estava fazendo estágios supervisionados, havia dias em que eles(as) não estavam 

na universidade. Assim, eu não precisaria me deslocar da minha cidade para ir à instituição, em 

outra cidade.  

Após o término da aula, fui até o CCP para ver se a coordenadora estava presente, 

precisava falar com ela sobre o documento e da minha necessidade de estar assistindo a algumas 

aulas de alguns(mas) docentes na Universidade. A professora estava presente, me apresentei e 
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falei sobre a minha pesquisa, dos objetivos e também sobre a escolha de alguns(mas) docentes 

para participarem do trabalho. Ela me questionou sobre o porquê da escolha dos(as) docentes 

por disciplinas, expliquei a ela e ela entendeu, inclusive me relatou que, certa vez, ao distribuir 

temas para serem escolhidos para trabalhar no estágio, ninguém escolheu o tema que se referia 

a gênero e sexualidade; segundo ela, muitos ainda relacionam a sexualidade com sexo e gênero 

à ideologia de gênero, optando por não trabalhar com a temática. Foi interessante o diálogo com 

ela, pois me reportei à época em que eu fazia a graduação. Lembrei que quando fizemos estágio, 

tanto o meu grupo quanto os outros, ninguém optou por trabalhar com temas relacionados a 

gênero e sexualidade.  

Também nesse momento, a coordenadora me convidou para participar de uma reunião 

que seria realizada com os(as) docentes. Segundo ela, seria interessante que eu me apresentasse 

a todos(as) de uma só vez e falasse sobre a pesquisa e da necessidade de assistir a algumas aulas 

de alguns(mas) deles(as). Eu prontamente aceitei, pois era a oportunidade para ter contato com 

alguns(mas) professores(as) que fariam parte da pesquisa e falar sobre a investigação. Despedi-

me e agradeci pelo convite, dizendo que iria para a reunião.   

 

3.5.3 O terceiro contato  

 

O dia 24 de setembro de 2018 foi o segundo dia de acompanhamento com a turma do 

8° semestre do curso de Pedagogia. Cheguei à Universidade às 8 h 10 min e fiquei aguardando 

o professor chegar para a aula, enquanto isso conversei com alguns(mas) discentes. Nesse dia, 

só estavam presentes na sala 10 (dez) discentes, pois alguns(mas) estavam em Estágio 

Supervisionado.  

O professor ministrante da aula fez uma atividade com a turma, ensinando-lhes uma 

música intitulada “De janeiro a janeiro” em língua de sinais. No intervalo da aula, me aproximei 

de um discente para perguntá-lo se ele era aluno do 8° semestre ou se era de outro semestre que 

estava cursando a disciplina; ele respondeu que era discente do referido semestre. Aproveitei e 

me apresentei, disse que era estudante de mestrado e que eu iria fazer a pesquisa na turma dele; 

ele me perguntou qual era o tema e eu prontamente falei, o discente se mostrou bastante 

interessado, inclusive se disponibilizou a participar da pesquisa, me fez algumas perguntas de 

como seria a pesquisa e eu lhe disse que iria utilizar o grupo focal, fiz algumas considerações 

do que seria esse método e ele ficou bastante interessado. Logo após, ele falou um pouco da 
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sua vida acadêmica e que pretendia ingressar no mestrado. Foi um diálogo bastante proveitoso, 

pois conheci um pouco da vida de um dos futuros colaboradores da pesquisa.  

Após o término da aula, fui ao CCP para conversar com a coordenadora do setor, falei 

com ela sobre a necessidade de analisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  Expliquei que 

no documento que eu havia entregue solicitando os dados houve um equívoco e foi pedido o 

fluxograma em vez do PPC. Sem resistência, ela prontamente procurou o PPC nos arquivos e 

pediu que a secretária me enviasse por e-mail, inclusive sugeriu que seria interessante que eu 

também desse uma olhada nos planos de curso dos(as) docentes selecionados para a pesquisa. 

Agradeci pela sugestão e comuniquei ao meu orientador e o coorientador sobre o que ela havia 

dito. Eles acharam interessante e concordaram com a sugestão da professora.  

 

3.5.4 O quarto contato  

 

No dia 25 de setembro de 2018 fui para mais um dia de acompanhamento com a turma 

do 8° semestre. Cheguei à UESB às 8 h e fui diretamente para a sala onde já se encontrava a 

professora ministrante da aula do dia. Fiz os cumprimentos à turma e conversei com a docente, 

expliquei a ela os objetivos da pesquisa e da necessidade de estar em contato com os(as) 

discentes. Disse a ela que precisava me apresentar à turma, pois alguns(mas) ainda não me 

conheciam, isso porque muitos estavam no estágio e foram liberados das aulas.  

Expliquei que a pesquisa seria realizada com os(as) discentes do 8° semestre, que estava 

ali para acompanhá-los, a fim de terem contato comigo e vice-versa, e para a coleta de dados 

utilizaria a técnica do grupo focal.  

A professora sugeriu que se precisasse de algum horário da aula para realizar o grupo 

focal ela cederia. Foi muito bom ouvir isso da professora, pois, em uma conversa com meu 

orientador juntamente com o coorientador, já havíamos pensado nessa possibilidade de 

conversar com algum(a) professor(a) e pedir se seria possível que eles(as) cedessem algum 

período de suas aulas para que pudéssemos realizar o grupo focal. Ouvir isso da professora me 

fez entender a importância do pesquisador pós-crítico ter um contato com o ambiente que será 

o lócus da investigação, pois, poderão ocorrer fatos que, na maioria das vezes, poderão ajudar 

ou não nos rumos da pesquisa.  

A docente, além de oferecer algumas aulas para realização do grupo focal, pediu aos(as) 

discentes que pensassem com carinho e interesse quando os(as) convidasse para fazer parte da 

pesquisa, pois eles(as) futuramente também poderiam passar pela mesma situação. O 
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interessante é que a aula do dia foi justamente sobre o tema pesquisa: a docente havia feito uma 

proposta de aula na qual os(as) discentes teriam que ir a campo coletar dados referentes a temas 

que eles(as) iriam apresentar em um evento que ocorreria no dia 30/10/2018. Ela dividiu os 

grupos por temas e pediu que falassem quais dificuldades tiveram ao coletar os dados, que 

informações haviam coletado, quais situações lhes chamaram a atenção. A professora, quando 

podia, sempre relacionava a situação dos(as) discentes com a minha, explicando a dificuldade 

de pesquisar, da necessidade de ser empático, colocar-se no lugar do outro, enfim, consegui 

aprender informações importantes ditas por ela, as quais utilizei na construção dos meus dados. 

Foi uma aula muito rica.  

Após a aula, fiquei na instituição para participar da reunião com os(as) docentes às 14 h 

e aproveitar para fazer apresentação a todos(as), principalmente àqueles(as) que participaram 

da pesquisa. A reunião não aconteceu devido à ausência de alguns(mas) professores(as). Sugeri 

à coordenadora que eu mesmo faria as apresentações individualmente a cada docente 

futuramente.   

 

3.5.5 O quinto contato  

 

No dia 01 de outubro de 2018, cheguei à universidade às 9 h para mais um 

acompanhamento com a turma do 8° semestre. No entanto, devido a um imprevisto por parte 

do professor não houve aula; aproveitei para conversar com alguns(mas) docentes selecionados 

para participar da pesquisa. Já conhecia alguns(mas) por ter sido aluno deles(as), porém 

outros(as) ainda não conhecia, alguns(mas) estavam afastados fazendo pós-graduação stricto 

sensu e outros(as) recém-contratados(as).  

Nesse dia, consegui falar com três dos(as) docentes que fariam parte da pesquisa, com 

dois deles(as) eu já tinha conversado informalmente e para outro(a) ainda não tinha me 

apresentado como pesquisador. Conversei com a coordenadora e docente do Colegiado do 

Curso de Pedagogia e combinamos de marcar o dia e horário; falei também com a docente que 

leciona a disciplina de Currículo e ela se dispôs a verificar o dia e horário disponíveis. Já com 

a docente da disciplina Psicologia da Educação, marcamos a entrevista para uma quarta-feira 

na instituição às 17 h, pois era o horário que ela tinha disponível. Assim, dentre os(as) 

professores(as) selecionados(as) ainda faltavam três para conversar sobre a pesquisa e verificar 

se queriam participar do trabalho. Com um(a) deles(as) eu já havia me comunicado por redes 
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sociais e marcamos de nos encontrar. Os(as) outros(as) 2 (dois) iria procurá-los(as) na UESB, 

pois ainda não os(as) tinha visto pessoalmente.  

 

3.5.6 O sexto contato  

 

No dia 02 de outubro, cheguei à UESB às 8 h e fui diretamente para a sala de aula. A 

professora do dia já estava na sala juntamente com alguns(as) discentes. Nesse dia tinha uma 

aluna nova, ainda não a tinha visto, a docente me apresentou a ela e disse que eu era aluno do 

mestrado e que estava na sala para acompanhar a turma. A aula foi uma discussão em grupo 

sobre as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo e logo após 

eles(as) iriam construir alguns cartazes relacionados ao conteúdo do texto. As discussões foram 

muito ricas, foi possível observar aqueles(as) discentes que se destacavam mais nos seus 

argumentos. Alguns fatos que foram discutidos na aula chamaram muita atenção, como o fato 

de que não somente a questão classe social é responsável pela discriminação, mas também 

questões relacionadas a relações de gênero, raça, etnia, dentre muitos outros. Isso foi 

interessante porque a partir daí a docente fez uma explanação acerca da importância de um 

currículo escolar que preze por essas questões e da importância de nós professores(as) estarmos 

cientes desses problemas para não acabarmos disseminando na nossa prática pedagógica certos 

tipos de preconceitos. Segundo ela, muitos ainda saem da universidade com essa visão 

preconceituosa a respeito de determinados temas, são resistentes e acabam sendo mais um numa 

sociedade tão discriminadora como a nossa.  

 

3.5.7 O sétimo contato  

 

No dia 09 de outubro cheguei à universidade às 8 h 10 min da manhã para mais um dia 

de acompanhamento da turma do 8° semestre. Nesse dia, a turma fez uma apresentação em 

grupo dos cartazes que foram confeccionados para a aula e o tema foi novamente sobre as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo. Os grupos fizeram 

alguns apontamentos a respeito do termo diversidade, o qual aparece no texto das Diretrizes 

Operacionais, mais precisamente no Art. 5º que informa:  

 

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 

direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos 

artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do 
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campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de 

gênero, geração e etnia.  

 

A aula foi interessante porque deu para perceber que discutir sobre diversidade de 

gênero, sexual, etnia, dentre outras, não se resume apenas a uma disciplina específica, pode-se 

trabalhar em todas as disciplinas se o docente achar necessário.  

Nesse dia, aproveitei para falar com alguns(mas) discentes se eles(as) queriam participar 

da pesquisa, percebi que era a hora de convidá-los(as), visto que já estávamos ambientados e 

senti uma boa aproximação deles(as) para comigo e vice-versa. Conversei com 8 (oito) 

discentes, a quantidade foi definida por mim juntamente com meu orientador e o coorientador. 

Porém, houve duas desistências, sendo assim, convidei 4 (quatro) discentes do sétimo semestre 

que se mostraram interessadas em participar da pesquisa. Como a proposta era de só pesquisar 

discentes do oitavo semestre, consultei o orientador se teria algum problema em elas colaborem 

com a pesquisa. Ele não viu impedimento, pois foi uma adesão voluntária por causa da temática. 

Como elas já estavam inteiradas acerca da proposta de investigação apenas as convidei, 

recebendo o sim de todas, não havendo resistência de nenhum dos(as) que foram abordados(as). 

Peguei o contato de cada um deles(as) para nos mantermos informados acerca do dia combinado 

para a realização do grupo focal. Aproveitei também para falar com a professora sobre a 

proposta que ela havia me feito de ceder um período de sua aula para realização do grupo focal. 

 

3.6 A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA E DO GRUPO FOCAL: PERCURSOS E AÇÕES 

 

Neste item, apresento os procedimentos realizados durante as entrevistas e a execução 

do grupo focal. A primeira entrevista foi feita com a docente Aurita18, no dia 03 de outubro de 

2018, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em uma sala cedida pela 

instituição. O contato com a professora foi feito antes, após algumas visitas do pesquisador à 

universidade. O dia e horário foram sugeridos pela própria professora. No dia marcado cheguei 

à instituição às 16 h 20 minutos, com 50 minutos de antecedência. Como combinado, a docente 

chegou no horário marcado, começamos a entrevista às 17 h e encerramos às 17 h 55 min, 45 

minutos de duração. A sala era climatizada e tinha uma boa acústica. 

A segunda entrevista ocorreu no dia 05 de outubro de 2018 às 18 h 44 min até as 19 h 

03 min, 19 minutos de duração com a professora Josi; combinamos o encontro por Whatsapp, 

ela marcou o dia e horários de acordo com a sua disponibilidade. No dia do encontro eu cheguei 

                                                           
18 Os nomes dos docentes Aurita, Josi, Marli, Nilton, Camila, Leda são fictícios.  
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ao local às 16 h e fiquei esperando até o horário combinado. A entrevista foi feita em uma sala 

de videoconferência com boas condições acústicas e climatizada cedida pela UESB.   

A entrevista com a professora Edna ocorreu no dia 10 de outubro de 2018. Nesse dia eu 

cheguei à UESB às 14 h e a professora já estava ao meu aguardo. A entrevista se iniciou às 14 

h 35 min estendendo-se até as 15 h 22 min, 47 minutos de duração; o encontro foi feito em uma 

sala onde os professores fazem as suas orientações e estudos na própria universidade, era 

arejada e tinha boa acústica. 

Nesse mesmo dia, fiquei na universidade para mais uma entrevista marcada com o 

professor Nilton, para as 19 horas. Começamos a entrevista às 19 h 30 min até as 20 h 30 min, 

1 hora de duração. Tive um pouco de dificuldade em marcar a entrevista com o professor devido 

a sua disponibilidade de horários, por isso a entrevista foi realizada durante uma avaliação com 

consulta dele com a turma. Fizemos a entrevista também em uma sala de estudos do professor, 

com boas condições acústica e climatização.  

A entrevista com a professora Camila ocorreu no dia 07 de novembro às 11 h 15 min, 

estendendo-se até as 11 h e 40 min, 25 minutos de duração. A entrevista foi realizada na sala 

de aula após a aula da docente. O espaço era de boa acústica e refrigeração. Nesse dia, optei por 

chegar mais cedo à universidade (às 8 h), para assistir à aula da professora e para, logo depois, 

marcarmos um horário, no entanto, combinamos e realizarmos a entrevista logo após a sua aula. 

Já a entrevista com a docente Leda ocorreu no dia 03 de dezembro de 2018, depois de 

cinco encontros cancelados por falta de disponibilidade; começamos a marcar desde outubro e 

só conseguimos nos encontrar em dezembro na data já referida. Nesse dia, cheguei à 

universidade às 10 h e fiquei no aguardo até as 10 h 45 min, horário definido pela professora. 

Começamos a entrevista às 10 h 49 min até as 11 h 25 min, 36 minutos de duração. A entrevista 

aconteceu na UESB em uma salinha de estudos com boas condições acústicas e refrigeração. 

Aos(as) professores(as) foram feitas algumas perguntas que se encontram no apêndice E, no 

final do trabalho.  

Em relação ao grupo focal, os encontros só foram realizados após a vivência do 

pesquisador juntamente com os(as) colaboradores da pesquisa, que passou alguns dias 

acompanhando-os(as) em algumas aulas na universidade para ter um contato prévio. O primeiro 

encontro do grupo focal foi realizado no dia 01 de novembro de 2018 em uma sala de 

videoconferência cedida pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). O encontro 

teve início às 8 h 45 min, com término às 9 h 50 min. O local era climatizado, tinha boas 

condições de acústica e iluminação. Ao chegar, o pesquisador dispôs algumas cadeiras em 
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semicírculo ao redor de uma mesa retangular, para maior interação entre o grupo, uma vez que 

assim poderiam se expressar e dialogar mantendo contato visual, o que facilitou as intervenções 

do pesquisador do debate, que cumpriu também a função de realizar anotações durante o 

encontro. 

O encontro foi gravado em áudio com o uso de dois celulares, como forma de garantir 

que as informações não se perdessem, em caso de falha técnica de um dos aparelhos. Após a 

transcrição, as gravações em áudio foram arquivadas e se encontram em posse do pesquisador. 

Participaram do encontro um total de quatro discentes, 2 (dois) do oitavo semestre 

(Jaime19 e Berta) e 2 (dois) do sétimo semestre (Carla e Ester). O encontro tinha sido marcado 

com 6 (seis) estudantes, mas, no dia só compareceram 4 (quatro), 2 (dois) deles não puderam ir 

por motivos pessoais. No entanto, eles(as) são ficaram fora da pesquisa, pois o pesquisar os 

incluiu em um outro grupo que seria realizado em um outro momento.  

Tivemos algumas dificuldades para reunir o grupo, agendar data, pois os horários 

dos(as) discentes não coincidiam, alguns(mas) estudavam pela manhã, outros(as) à noite e 

trabalhavam no turno oposto. Assim, o pesquisador teve que solicitar a colaboração dos(as) 

docentes no sentido de ceder alguns períodos de suas aulas para que pudéssemos reunir o grupo. 

Não houve resistência dos(as) professores(as), eles(as) entenderam e reconheceram a 

importância da atividade, tanto no que tange à pesquisa como para a contribuição na formação 

dos(as) discentes, mediante sua participação no grupo focal. Desse modo, cederam dois 

períodos de suas aulas. O encontro foi realizado nos dois primeiros horários de aula dos(as) 

discentes.  

Antes de começar o diálogo, o pesquisador entregou os Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido para os(as) educandos(as) e aproveitou para esclarecer sobre a estratégia do grupo 

focal, explicando como cada um(a)  deveria proceder e esclarecendo qual seria a sua função no 

debate.  

Após as breves considerações e os termos assinados, o pesquisador iniciou fazendo 

algumas perguntas (Apêndice E) que nortearam o caminho reflexivo.  

O segundo encontro do grupo focal foi realizado no dia 07 de novembro de 2018, em 

uma sala de aula cedida pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). O encontro 

teve início às 8 h 41 min, com término às 10 h 10 min. O local era refrigerado, tinha boas 

condições de acústica e iluminação. Ao chegar, o pesquisador, assim como fez no último 

                                                           
19 Os nomes dos discentes Jaime, Berta, Carla, Ester, Ana, Aleuda, Gisele, Talita e Jean são fictícios, assim como 

o da Sr. Mariele.  
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encontro, dispôs algumas cadeiras em semicírculo ao redor de uma mesa retangular, para uma 

melhor comunicação entre o grupo, uma vez que puderam se expressar e dialogar tendo contato 

visual, o que facilitou as intervenções do pesquisador no debate. 

O encontro foi gravado em áudio com o uso de dois celulares, a fim de garantir que as 

informações não se perdessem em caso de alguma falha técnica em algum dos aparelhos. 

Participaram do encontro um total de 6 (seis) discentes, 4 (quatro) do oitavo semestre (Ana, 

Jean, Aleuda, Denise) e 2 (dois) do sétimo semestre (Gisele e Talita). Como foi feito no primeiro 

encontro, o pesquisador entregou os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para os(as) 

educandos(as) assinarem e verificarem se concordavam em participar da pesquisa, enquanto 

isso, o pesquisador aproveitou para dar esclarecimentos sobre a proposta do grupo focal e como 

eles(as) poderiam se portar no momento dos diálogos. O roteiro do debate foi o mesmo do 

primeiro grupo, sem nenhuma mudança, lembrando que os dois discentes que não puderam 

participar do primeiro encontro participaram desse segundo momento.  

Em meio às perguntas, os(as) discentes começaram a apresentar suas respostas, que 

serão problematizadas e analisadas posteriormente pelo pesquisador.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 ENTRELAÇANDO OS DISCURSOS: O QUE DIZEM OS (AS) DISCENTES E 

DOCENTES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE E AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos alguns temas ou categorias que subsidiam e 

perpassam a reflexão e discussão a respeito da temática estudada, tais como: Formação docente 

e as relações de gênero e sexualidade na Pedagogia; A Pedagogia como curso de mulherzinha, 

gays, “viado”, homossexual; O discurso religioso-cristão como entrave para as discussões sobre 

gênero e sexualidade na educação; O silenciamento das relações de gênero e sexualidade: a 

docência amordaçada?; Os discursos em torno da “ideologia de gênero”, o “kit gay” e a 

homofobia: impactos na formação do(a) pedagogo(a). Essas categorias foram formadas a partir 

da análise que fizemos do material coletado por meio das entrevistas com os(as) docentes e do 

grupo focal com os(as) discentes do curso de Pedagogia.  

 

4.1 FORMAÇÃO DOCENTE E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA 

PEDAGOGIA 

     

A dificuldade e a pluralidade das atribuições e demandas sobre da formação docente 

talvez seja no contexto atual um dos assuntos mais sensíveis aos olhos dos(as) educadores(as). 

Em um contexto de intensos debates na esfera educacional, uma das reclamações que ganham 

destaque refere-se ao despreparo que muitos(as) professores(as) têm na hora de discutir 

assuntos que envolvem gênero e sexualidade na sua prática pedagógica. Falar sobre essas 

temáticas na sociedade não tem sido muito fácil devido a algumas “verdades” já cristalizadas e 

propagadas pela sociedade, desmerecendo os estudos que tratam dessas questões. 

Os estudos de Reis (2011), Ferreira (2013a), Hampel (2013), Castro (2014), Sales 

(2016), Silva (2017) e Meyer (2017) demonstram o quanto tem sido difícil o debate acerca das 

relações de gênero e sexualidade na formação docente pelo país. Os(as) autores(as) relatam que 

muitos dos cursos de formação docente não têm problematizado essas temáticas e dado a devida 

atenção a esses conhecimentos no processo formativo dos(as) seus(suas) formandos(as). 

Existem instituições que sequer possuem disciplinas que discutam esses conteúdos nos seus 

currículos. 
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Sabemos que os cursos de formação docente não têm como preparar esses sujeitos em 

toda a sua estrutura para estarem discutindo essas temáticas, no entanto, há de se pensar que 

mesmo os cursos não tendo condições de preparar esses indivíduos (é necessário que dê 

continuidade na formação continuada) para trabalharem com esses temas na sua prática 

pedagógica, caso queiram seguir a carreira docente, isso não isenta as instituições dos debates 

necessários a respeito dessas temáticas nos seus currículos.  

Tendo contato com o cotidiano escolar, muitas vezes nós percebemos as dificuldades, 

dúvidas dos(as) docentes quando precisam debater e lidar com perguntas desconcertantes e/ou 

com conflitos entre os(as) discentes que decorrem de diferentes motivos, inclusive referentes a 

gênero e sexualidade. Muitos(as) desses(as) profissionais que estão na sala de aula não tiveram 

acesso a essas temáticas na sua formação, o que acaba agravando o debate na sua prática 

pedagógica. Há de se lembrar que existe também resistência por parte de alguns(mas) 

professores(as) mais conservadores (as) em discutir esses assuntos devido aos seus valores 

morais e religiosos que agravam ainda mais a situação.  

Muitos(as) deles(as) se sentem “constrangidas/os em abordar esses conteúdos, 

preferindo, muitas vezes, ‘fechar os olhos’ para situações que conduzam à abordagem desse 

tipo de assunto” (REIS, 2011, p. 97). Esses temas ainda continuam avançando, e constituindo-

se, de certa maneira, como “pontos cegos” que induzem professores(as), gestores(as) a reforçar 

“enfaticamente, em muitos dos processos formativos [...], ou que essas coisas ‘são normais’”, 

“sempre foram assim” ou, em maior número, que “não estamos preparados para lidar com essas 

questões” (MEYER; DORNELLES, 2013, p. 43).  

Muitos(as) profissionais e pesquisadores(as) da área da educação têm questionado 

acerca desse despreparo. Será que os cursos de formação de professores(as) têm debatido, 

problematizado esses temas nos seus currículos? Que discursos e enunciados sobre gênero e 

sexualidade circulam por esse currículo e como formam esses sujeitos? Essas questões 

perpassam por todas as outras disciplinas do curso? Os cursos de formação de professores(as) 

têm fomentado as discussões acerca das temáticas sobre gênero e sexualidade no seu ambiente 

formativo? São temas que merecem ser debatidos, porque a formação docente possui uma 

dimensão de alta complexidade não somente por sua natureza, “pois formar é algo complexo, 

envolve tanto a dimensão de quem forma, o/a professor/a formador/a, como a de quem é 

formado, o/a professor/a em formação” (REIS, 2011, p. 89).  

Conforme Castro (2014), quando falamos em formação docente para as relações de 

gênero e sexualidade é importante considerar também que ela está imersa em redes de poder, 
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cujas tramas envolvem conflitos, tensões, negociações. Nesse aspecto, quando se trata da 

inserção dessas temáticas no campo educacional, como na formação de professores(as), os 

avanços nessa direção confrontam-se com a resistência de discursos decorrentes das instâncias 

conservadoras. “[...] Os grupos conservadores têm atuado diretamente no sentido de coibir a 

abordagem dessas temáticas nos materiais didáticos, nas formações e nas práticas docentes” 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018b, p. 17).  

Essas resistências, segundo Foucault (1996), funcionam como relações de poder, são 

elementos do exercício do poder acionados para interditar certas palavras, conteúdos, assuntos, 

modos de falar sobre certas temáticas e práticas. Essas relações de poder estão inscritas no 

currículo por meio das divisões entre os saberes que são inerentes ao processo de seleção de 

determinados conhecimentos, pois, como nos lembra Silva (2017), aquilo que divide tanto pode 

incluir como excluir e isso é poder, aquilo que “divide o currículo – que diz o que é 

conhecimento e o que não é – e aquilo que essa divisão divide – que estabelece desigualdades 

entre indivíduos e grupos sociais – isso é precisamente o poder” (SILVA, 2013, p. 191) e esse 

poder ganha forma através dos discursos conservadores que têm dificultado o debate sobre 

gênero e sexualidade nos currículos escolares e na formação docente nas instituições em todo 

o país.  

Nesta categoria problematizaremos alguns desses assuntos dispostos acima, para tanto, 

tomaremos como base discursos e enunciados proferidos por docentes e discentes do curso de 

Pedagogia – campus de Itapetinga-Bahia, os quais vivenciam esses dilemas na sua práxis 

pedagógica e no seu processo formativo.  

Problematizamos anteriormente sobre o fato de alguns cursos de formação docente não 

oferecerem disciplinas nos seus currículos que tratem sobre os temas de gênero e sexualidade 

na formação de seus(as) formandos(as). Sobre isso, o curso de Pedagogia da UESB – campus 

de Itapetinga-BA possui uma disciplina na sua estrutura curricular que discute a temática de 

gênero e sexualidade intitulada “Educação, Gênero e Sexualidade” com caráter obrigatório de 

60 horas (3 créditos), atualmente alocada no 5° período do curso, oferecida semestralmente. No 

entanto, como veremos nos discursos dos(as) discentes e docentes, mesmo o curso tendo a 

disciplina, ainda assim, existe uma deficiência no que tange às discussões de gênero e 

sexualidade no curso e na instituição como um todo.  

 

“A gente tem [...] no curso a disciplina, mas, esses assuntos precisam 

estarem presentes em todas as disciplinas. Discutir gênero, docência, 

Pedagogia, sexualidade, enfim, essas questões não podem ser em uma 

disciplina pontual, uma disciplina pontual geralmente é um estanque, ela é 
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uma disciplina de 60, 75 horas [...] elas não podem ser isoladas e terminar 

com um fim em si mesma, elas precisam serem discutidas em todos os espaços. 

[...] Então, eu penso que ela precisa perpassar por todas as disciplinas do 

currículo” (NILTON/docente).  

 

“Eu acho que deveria perpassar por todas as disciplinas [...] é um 

questionamento que eu sempre coloco. [...] Deveriam passar por todas as 

disciplinas, porque só numa disciplina específica? ]...] Então, eu acho que 

você acaba ficando ... deixando esses assuntos específicos para uma coisa que 

está ligada com todas as outras” [...] (ESTER/discente). 

 

O que podemos observar nos enunciados é que por mais que exista a disciplina 

específica20 no curso e que trate especificamente sobre gênero e sexualidade a discussão não 

pode se limitar somente a ela, posto que esse debate tem que ser contextualizado, 

interdisciplinar, perpassado em outras disciplinas do currículo e, segundo Castro (2014, p. 78): 

o desejável seria que houvesse um “atravessamento dessas discussões em todas as disciplinas 

[...]”. Deveria existir uma integração entre elas, assim, o debate sobre gênero e sexualidade 

ganharia corpo e importância e seria mais produtivo. Comungando com os argumentos do 

docente Nilton e da discente Ester, a docente Aura e os(as) discentes Carla e Jaime afirmam 

que:   

 

“[...] É um trabalho que você faz em todas as disciplinas [...]. Então, eu acho 

que as disciplinas em si em um momento ou outro elas têm situações, tem 

conteúdo que dar para você fazer esse trabalho, porque não tem como você 

considerar, ah, só nessa disciplina você vai trabalhar isso [...]” 

(AURA/docente).  

 

“[...] A gente tem mais três cursos de licenciatura que não é discutido, e não 

tem na sua matriz curricular gênero, sexualidade e educação, eles vão para 

escola de fundamental II aqui, e vão para o ensino médio, eles vão lidar, 

principalmente, com essa fase onde eu preciso dialogar com esses alunos isso 

[...]. Então, na minha concepção eles deveriam ser dialogados em toda a 

universidade” (CARLA/discente). 

 

“[...] Essas temáticas deveriam perpassar por todo o curso, sua grade 

curricular deveria ter essas questões a serem discutidas e penso além disso, 

a gente no âmbito da universidade esses temas deveriam ser discutidos em 

outras áreas também como nas exatas, deveria ser ampliado” 

[...](JAIME/discente).  

 

 

                                                           
20 Não podemos desconsiderá-la, pois ela é de extrema importância, visto que, se formos investigar em outras 

universidades pelo país, não existe uma disciplina que aborde essas temáticas nos cursos de formação de 

professores.  
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De fato, não há como se restringir o conhecimento apenas a uma disciplina, pois ele 

transita por todos os espaços, uma hora ou outra os(as) docentes passarão por alguma 

experiência na sua prática pedagógica que possa envolver essas questões com os seus(as) 

educandos(as). Além do mais, concentrar essas temáticas apenas a uma matéria curricular 

impede que os(as) educandos(as) compreendam gênero e sexualidades por outros pontos de 

vista, afinal, “tanto gênero como a sexualidade são entendidos como produzidos 

discursivamente [...]” (PARAÍSO, 2018, p. 215). É como a docente Camila diz: “as 

características deles/as relacionadas a gênero e sexualidade vão ser manifestadas em todos os 

momentos, em todas as disciplinas, em qualquer curso que ele/ela tiver”.  

Gênero e sexualidade estão em todo lugar, são elementos que nos constituem como 

sujeitos, não há como nos desprendermos deles. “Isso nos permite afirmar que instituições como 

a escola, a mídia, a justiça, a igreja, etc., são generificadas e sexualizada, ou seja, são 

constituídas por e constituintes dos gêneros e das sexualidades” (FURLANI, 2005, p. 230, 

grifos da autora).  Ainda em relação aos enunciados, principalmente dos(as) discentes Carla e 

Jaime, nos chamaram a atenção os seguintes fragmentos: 

 

“[...] A gente tem mais três cursos de licenciatura que não é discutido, e não 

tem na sua matriz curricular gênero, sexualidade e educação[...]” 

(CARLA/discente). 

 

“[...] A gente no âmbito da universidade esses temas deveriam ser discutidos 

em outras áreas também como nas exatas, deveria ser ampliado” 

(JAIME/discente).  

 

Esses discursos nos fazem refletir em relação aos processos de consolidação dos debates 

sobre gênero e sexualidade que transcendem as relações internas do curso de Pedagogia e nos 

convida a pensar sobre outros agentes, outros formatos que ultrapassem os limites da sala de 

aula e do curso. Já que existem, no campus de Itapetinga mais cursos de licenciatura, como 

Química, Física e Biologia na universidade e os sujeitos que se graduarem neles também serão 

professores, seria importante que eles(as) também tomassem conhecimento dessas discussões 

no seu processo formativo. Afinal, o campo de atuação deles(as) será a sala de aula e, 

consequentemente, eles(as) passarão por algumas situações que envolverão a temática de 

gênero e sexualidade na sua práxis pedagógica. 

Os(as) discentes e docentes também elucidaram que apenas a disciplina por si só não 

abarca todo o conteúdo que existe acerca dos estudos de gênero e sexualidade no curso. Para 

os(as) docentes Nilton, Camila e a discente Carla,  
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“[...] A disciplina não dá conta, eu acho que é um tema muito amplo para 

se discutir numa disciplina durante um semestre, eu não conheço o plano de 

trabalho dessa disciplina, mas, eu acredito que tragam temas assim que 

fundamentais e que dão margens para os alunos buscarem mais. É uma 

disciplina necessária, porém, muito curta para poder discutir todos os temas, 

então, eu penso que ela não alcança o seu propósito exatamente pela 

insuficiência de tempo e das discussões que acabam sendo limitadas apenas 

num período letivo” (NILTON/docente). 

 

“[...] Eu creio que a disciplina em si não dá conta de uma formação de um 

sujeito. O sujeito está em constante transformação, o sujeito é mutável, uma 

disciplina em si que você passa ali 60 horas com uma pessoa discutindo 

relações de gênero não vai lhe abarcar toda a sua vivência enquanto sujeito 

(CAMILA/docente)”.  

 

“[...] Deveria ter gênero e sexualidade I, II e III, porque uma disciplina só 

é muito pouco para você discutir [...]. Se a gente for pensar que estamos 

formando educadores para o Brasil, para atuar na educação básica, eu acho 

as discussões rasas e, ... eu atrevo a dizer, que são discussões rasas e pouco 

problematizadas” (CARLA/discente). 

 

Nesses relatos notamos que tanto os docentes como a discente concordam que existe 

uma insuficiência da discussão da temática no curso, pois, segundo eles, são temas amplos e 

apenas uma disciplina ofertada semestralmente não consegue abarcar assuntos tão relevantes 

para a formação dos(as) formandos(as). É “uma temática muito ampla, então, é difícil de você 

ater só àquela disciplina, porque é muito grande é uma discussão vasta” (GISELE/discente).  

Nós percebemos que não há tempo hábil para uma discussão mais aprofundada, teórica 

sobre as temáticas, levando aqueles(as) que se interessam pela temática a recorrerem a outros 

meios para adquirirem mais conhecimentos e aprofundarem no assunto, é o caso da discente 

Aleuda: “as discussões são poucas porque se limita muito a uma disciplina só. Então, você 

acaba lendo, vendo vídeos, entrevistas sobre o caso, então, você acaba se aprofundando mais 

nessas leituras”. Outra solução que os(as) discentes encontram para ficarem mais próximos do 

debate acerca de gênero e sexualidade é se aproximar de docentes que discutem a temática, 

assim, acabam produzindo artigos, trabalhos de conclusão de curso, viajando em congressos 

que abordam esse conteúdo. 

Sobre isso, a discente Talita narra o seguinte: “[...] no caso específico aqui da gente que 

participa dos eventos da Pedagogia além da universidade, a gente tem muita discussão, mas 

quem não tem a oportunidade de participar é complicado”.  

Ao analisar a fala da discente, entendemos que o debate sobre gênero e sexualidade 

especificamente no campus de Itapetinga-BA é um pouco deficiente. Quando a discente diz que 

aqueles(as) que participam dos eventos da Pedagogia, que possivelmente são em outros estados 
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e em outras universidades da região, eles(as) acabam tendo mais acesso à discussão sobre a 

temática, porém os(as) outros(as) que não têm essa oportunidade por vários motivos, como 

trabalho, família, condição financeira, acabam sendo prejudicados(as) quanto ao acesso às 

temáticas de uma forma mais ampliada, para além da disciplina. Acerca disso, a discente Denise 

elucida que os(as) discentes que não têm a oportunidade de viajar para os encontros da 

Pedagogia acabam “pegando as [...] temáticas de forma fragmentadas. A gente vai montando, 

a gente tem que montar esse quebra-cabeças para [...] sair com alguma coisa”. Em relação ao 

argumento da colega, a discente Ester esclarece o seguinte: 

 

“[...] Eu acho que deveria ter discutido gênero, sexualidade, depois os dois 

mais educação, porque são coisas que têm uma história, como foi que surgiu? 

Então, não dá tempo de fazer essa parte histórica, depois fazer essa relação 

com a educação, metodologias, como agir, e é algo muito polêmico esse 

assunto [...]” (ESTER/discente). 

 

Observando o enunciado da discente até que seria uma boa opção para o debate das 

temáticas de gênero e sexualidade, mas como pesquisadores da temática entendemos que não 

existe viabilidade em uma única disciplina curricular fazer todo esse percurso histórico do 

surgimento do conceito de gênero e sexualidade e sua aplicabilidade na educação, pois não 

existe instituição, “não há formação, não há currículo e, sobretudo, não existem docentes que 

deem conta de tudo isso” (MEYER, 2017, p. 65).  

Para Hampel (2013, p. 127), essas temáticas estarem presentes “no currículo não 

garante, necessariamente, que a abordagem implementada para tais discussões contemple 

aspectos históricos, sociais e culturais” que assegurariam alterações positivas no processo 

formativo dos(as) licenciandos(as). Isso envolve a questão da formação continuada, daí a 

importância de os cursos de formação docente proporcionarem uma formação inicial e 

continuada mais ampla, para, assim, permitir que os(as) discentes pensem gênero e sexualidade 

em toda a sua complexidade. Diante disso, as docentes Josi e Edna relatam: 

 

“Eu acredito que a formação [...] ela tem um viés da formação inicial e da 

continuada, então, aqui na graduação é a formação inicial, então os temas, 

conteúdos, enfim, é discutido numa perspectiva da formação inicial. Mas é 

necessário que se faz a questão da formação continuada. [...] A formação 

continuada numa perspectiva de pós-graduação, em cursos de 

especialização, mestrado e doutorado, [...]a gente não pode dizer não, já sei 

tudo sobre isso, ou tal curso deu conta de formar o graduando para essa 

discussão [...]” (JOSI/docente). 

 

“[...] Eu penso que a formação inicial que é no caso essa aqui, essa 

formação não é o suficiente para estar lá na educação e dizer assim, eu 
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tenho uma boa formação. Eu penso que há a necessidade de uma formação 

continuada [...]. Então, eu acho que a formação inicial ela prepara, ela dá 

uma boa base, uma preparação para ele estar atuando, mas, falta 

continuidade, a formação continuada, porque isso é o dia a dia, é o bate e 

volta [...]” (EDNA/docente).  

 

Uma das formas de dar continuidade à formação docente após a formação inicial 

relatada pelas docentes é realmente a formação continuada. Porém, temos que entender que 

nem todos têm essa oportunidade de estar cursando um curso de formação continuada na 

modalidade latu sensu ou stricto sensu tão bem lembrado pela docente Josi, principalmente, 

aqueles(as) docentes que já estão na sala de aula. Exemplo disso foi o que aconteceu 

recentemente no município de Itapetinga-BA. O prefeito da cidade firmou um convênio entre 

a prefeitura e o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd/UESB), na modalidade 

mestrado, para que os(as) docentes efetivos do município pudessem dar continuidade a sua 

formação, no entanto, não flexibilizou a carga horária desses(as) profissionais para que fizessem 

o curso. 

 Então, não pensemos que basta o indivíduo sair da graduação ele(a) irá diretamente se 

inserir em um curso de formação continuada, são poucos os casos, mesmo que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no seu artigo 63 no § 3º alegue que as 

instituições “devem manter programas de formação continuada para os profissionais de 

educação em diversos níveis”. O artigo 67, §2º estabeleceu que “os sistemas de ensino deveriam 

promover aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim”. No entanto, o que podemos perceber é que,  

 

As políticas educacionais não têm promovido ações que possibilitem o 

desenvolvimento profissional dos docentes. [...] O que se verifica é o incentivo 

para busca do próprio professor pela sua formação, políticas de formação 

inicial e continuada com caráter extremamente individualista e desconectada 

das escolas (ILHA; HYPOLITO, 2014, p. 109).  

 

Em virtude disso, como expõem os autores, os temas que esses(as) profissionais 

presenciam nessas formações em sua maioria são completamente desconectados com a 

realidade das instituições de ensino,  dessa forma, os(as) professores(as), ao tratarem de 

determinados assuntos, inclusive sobre gênero e sexualidade, acabam apresentando 

dificuldades na sua exposição, além do mais estes(as) mesmos(as) professores(as) são 

constituídos de valores, preconceitos, convicções e concepções sobre gênero e sexualidade. 

O que se observa é que são muitos os desafios quando pensamos no aumento da 

formação inicial e continuada para os(as) nossos(as) profissionais, pois, como nos relata 
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Oliveira e Maués (2012), a falta de tempo, os baixos salários dos(as) professores(as), a pouca 

oferta de cursos, a desarticulação da oferta com os órgãos educacionais (MEC, Secretarias de 

Educação, Instituições Universitárias) com os problemas e necessidades das escolas, a 

desarticulação das instituições formativas com as secretarias de educação, a necessidade de 

planejamento colegiado, agilidade, incentivos, monitoramento das ações de formação, dentre 

outras, dificultam ainda mais essa formação. 

Outro discurso observado nas falas dos(as) discentes e docentes foi sobre o 

posicionamento e a falta de conhecimento de alguns(mas) docentes relacionados à discussão 

sobre gênero e sexualidade no curso de Pedagogia. Segundo os(as) discentes Jaime e Ester,  

 

“[...] Tem [...] professores no curso que se furtam a fazer esse debate em 

torno de gênero e sexualidade [...] tem o próprio preconceito, sendo que a 

gente está dentro de um local que é para produzir o conhecimento, é para 

discutir todos os assuntos” [...].  

 

Às vezes os professores eles também não tem esse conhecimento e os 

formandos saem daqui sem ter nem o que falar quando chega lá na 

sociedade e são questionados sobre as questões de gênero e sexualidade, e 

aí como que esse professor ele [...] vai fazer algo diferente se nem ele mesmo 

tem esse conhecimento, essa problematização toda?” (ESTER/docente).  

 

Infelizmente as instituições de ensino superior não estão livres de terem no seu corpo 

docente profissionais que não querem se envolver com as questões de gênero e sexualidade e 

não estão preparados para debaterem esses assuntos na sua prática pedagógica, realidade não é 

restrita somente à educação básica. Muitos(as) docentes se mostram resistentes e despreparados 

(as) acerca dessas temáticas, na maioria das vezes eles(as) “omitem questionamentos, disfarçam 

curiosidades e inquietações, muitas vezes, por medo de se exporem ou porque tudo isso é 

contrário a tudo que aprenderam” (SILVA, 2017, p. 37).  

Em um contexto de abertura, após longas batalhas para que esses temas vistos como 

“marginais” viessem a ser teorizados nos currículos educacionais, dando espaço para novos 

discursos, novas experiências, novos conhecimentos, é um tanto desanimador que ainda 

convivamos com discursos de indivíduos conservadores que se limitam e restringem esses 

conteúdos legitimando uns em detrimentos de outros (SALES, 2016).  

É por ações como essas que, segundo o docente Nilton, o curso “tem formado 

profissionais homofóbicos, machistas, misóginos, racistas, exatamente por isso, por essa visão 

estrita e pontual, não da disciplina, mas da forma com que eles aprendem na disciplina [...]”. 

Portanto, temos que ter o cuidado de como nos posicionamos acerca de determinados 
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conhecimentos, temos que começar a identificar na nossa prática diária como educadores(as) 

as características dos nossos próprios discursos e de nossas práticas particulares que podem ter 

efeitos negativos, dominadores. “Temos que questionar a ‘verdade’ de nossos próprios e 

cultivados discursos, examinar aquilo que faz com que sejamos o que somos” (GORE, 2010, p. 

17), para não corrermos o risco de estarmos sendo preconceituosos com certos sujeitos e saberes.  

Segundo Meyer (2017, p. 74), é preciso que nós nos abramos “para aquelas coisas que, 

até então, não nos permitíamos sequer pensar ou imaginar” (MEYER, 2017, p. 74). É preciso 

valorizar o como se discute sobre “gênero ou sexualidade, abordar a diversidade de gênero fora 

da camisa de força da heteronormatividade” (SOUZA; MIRANDA, 2013, p. 127). Encontramos 

também nos discursos dos sujeitos a questão da interdisciplinaridade. Muitos(as) revelaram que 

os temas sobre gênero e sexualidade deveriam perpassar por todas as disciplinas, no sentido de 

construir um trabalho interdisciplinar. 

 

“[...] Quando a gente fala de um currículo interdisciplinar [...] a gente sabe 

que ... Isso tem no nosso projeto de curso, o projeto curricular do curso de 

Pedagogia ele versa sobre uma proposta interdisciplinar. [...] Por exemplo, 

temos uma disciplina específica para gênero e sexualidade e específica para 

educação étnico-racial. Eu vejo que essa discussão se concentra nessas duas 

disciplinas [...]” (EDNA/docente).  

 

O que podemos verificar na fala da docente é que o Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia (PPC) aborda sobre o trabalho interdisciplinar. “O trabalho interdisciplinar deve 

prevalecer enquanto norteador da práxis docente” (PPC, 2010, p. 36). Todavia, o que se observa 

no enunciado é que mesmo a proposta interdisciplinar sendo parte fundante do PPC, ainda 

assim, não há na prática pedagógica da maioria dos(as) docentes essa ação. Isso fica sob 

responsabilidade de alguns(mas) professores(as) que ficam a cargo das disciplinas que discutem 

as temáticas sobre educação e relação étnico-racial e as relações de gênero e sexualidade. 

Com relação a isso, Castro (2014, p. 68) nos lembra que os lugares ocupados por 

professores(as) que discutem temas sobre gênero e sexualidade nas universidades acabam se 

tornando de um(a) determinada pessoa. Ademais, para o autor, “são raras as oportunidades de 

discussão em outras disciplinas no que tange às sexualidades, e mais raras ainda em se tratando 

das relações de gênero”. Em consonância com o argumento da docente Edna, acima, os(as) 

discentes Jaime, Aleuda e Denise entendem que:  

 

“Aqui dentro da universidade a gente não trabalha essa 

interdisciplinaridade entre as matérias, entre os professores, entre alunos, a 

gente acaba que voltando para o tradicionalismo [...]. Eu acho que a 
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universidade peca nesse sentido aí, então, eu acho que tem como ampliar esse 

campo com a participação de todos para alunos e professores independente 

do campo que ele se acha confortável, então o debate tem que ser ampliado a 

todos” (JAIME/discente).  

 

“Eu acho que ela deveria ser mais ampla, quando eu falo mais ampla na 

questão do que eles falam muito da questão da interdisciplinaridade dentro 

das disciplinas [...]” (ALEUDA/discente).  

 

“Às vezes o professor fica limitado naquela disciplina e não abre discussões 

para outras temáticas né? Não faz trabalho transversal voltados para essa 

temática que é importante, porque é uma coisa que a gente leva para o dia a 

dia né?” (DENISE/discente). 

 

A nosso ver, talvez essa falta de integração, “ausência” interdisciplinar na práxis 

pedagógica, que podemos observar nos enunciados, deva ser por causa de uma má articulação 

entre os saberes disciplinares e uma forma errônea de se praticar o trabalho interdisciplinar que 

acaba caindo no tradicionalismo, como bem disse o discente Jaime. Nesta perspectiva, Santomé 

(1998, p. 01) argumenta que as instituições, quando se propõem a trabalhar de um modo 

interdisciplinar,   

 

[...] Muitas vezes, para estar na moda ou cumprir a legalidade, muda-se apenas 

a aparência das propostas; no fundo, porém, continua se fazendo a mesma 

coisa. A rica filosofia de conceitos [...] pode acabar em mera rotina, em 

propostas técnicas, completamente alheias aos problemas que serviram de 

estímulo para sua formulação.   

 

Então, ao tentar trabalhar nessa perspectiva, há que se compreender que a 

interdisciplinaridade não é apenas uma proposta meramente teórica, epistemológica, conceitual, 

mas, sobretudo, uma prática, ela não é uma justaposição de disciplinas, muito menos uma 

“prática de aniquilação”, onde uma determinada matéria curricular se sobrepõe a outra, porém, 

uma “articulação necessária dos saberes docentes e disciplinares, numa postura metodológica 

transformadora capaz de inovar e construir novos conhecimentos a partir da integração e 

colaboração entre os diversos campos do conhecimento” (PPC, 2010, p. 38). 

Nós observamos que os(as) discentes afirmam que não há um trabalho interdisciplinar 

no curso de Pedagogia e quando há acaba seguindo o velho tradicionalismo. Analisando os 

discursos dos(as) docentes, encontramos relatos de que há um trabalho ou pelo menos uma 

breve discussão acerca dessas temáticas em suas disciplinas.  

 

“Então, na disciplina de estágio [...] eu sempre faço um estudo quando eu 

estou preparando para os alunos irem, eu distribuo textos em várias áreas da 

educação infantil que podem ser trabalhado [...] Por exemplo, no último 
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estágio que eu atuei eu distribuí o texto: o corpo fala, que fala sobre a 

sexualidade na infância, trabalhei um texto de educação étnico-racial na 

infância, então, tudo focado para primeira infância. Então, a partir desses 

textos, eles apresentam, eles leem, discutem, eles podem estar pensando em 

propostas de trabalho para atuar na educação infantil. Então, tem dupla, tem 

grupo que vai para questão racial, que vai para ... Agora, quase não tem 

trabalhos na questão sexual, na questão de gênero na educação infantil, 

assim, quando eles leem e discute há uma socialização ali do material, mas, 

de preparar o projeto há um foco muito mais na questão do ensino e 

aprendizagem no sentido da leitura e da escrita que propriamente discutir 

temáticas como essas [...]. Mas, abordamos as temáticas até porque a 

exemplo mesmo dessa diversidade que está no contexto da escola e como eles 

vão para o estágio eles precisam tomar conhecimento” (EDNA/docente).  

 

“Na verdade em currículo a gente trabalha com a questão de gênero e 

sexualidade dentro da teoria, dos movimentos sociais que vem colocando 

isso, dentre elas a própria teoria queer, que vem discutindo um pouco essa 

questão de gênero, na teoria feminista do currículo. [...] Então, a gente já 

trabalha isso dentro do próprio campo de discussão curricular” 

(LEDA/docente). 

 

Como podemos verificar nas falas das docentes Edna e Leda, há uma discussão sobre 

gênero e sexualidade em suas disciplinas, enquanto em uma o debate é mais no sentido da 

prática, da ação dos(as) discentes com o estágio, por meio projetos para serem trabalhados na 

regência, a outra é mais numa perspectiva em conhecer os pressupostos teóricos. Mas o que nos 

chama atenção são os fragmentos da fala da docente Edna: “[...] quase não tem trabalhos na 

questão sexual, na questão de gênero na educação infantil [...]”. “[...] Há um foco muito mais 

na questão do ensino e aprendizagem no sentido da leitura e da escrita que propriamente 

discutir temáticas como essas [...]”.  

Percebemos que os(as) discentes têm uma certo receio, medo de trabalhar com temas 

que tenham relação com as temáticas de gênero e sexualidade, principalmente se for na 

educação infantil. Gênero e sexualidade ainda são conteúdos classificados como delicados, 

tabus no espaço escolar (WELTER; GRAUPE; GROSSI, 2018), considerados “marginais”, e os 

discursos falsos, as estratégias de poder que tentam fiscalizar, controlar o currículo e que têm 

sido propagados em toda a sociedade têm contribuído para que as pessoas vejam gênero e 

sexualidade como temas não escolares (PARAÍSO, 2018).  

Um fato que narra toda essa preocupação em discutir gênero e sexualidade na educação, 

principalmente no ensino infantil, é o da docente Josi. Segundo ela um aluno teve algumas 

dificuldades quando ele foi realizar o estágio com um tema envolvendo gênero e sexualidade 

na educação infantil em certa escola no município de Itapetinga. O caso foi tão polêmico que 

foi preciso fazer até reunião com as famílias dos alunos, vejamos:   
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“[...] Tivemos que fazer uma reunião com os pais pra dizer que ele ia 

trabalhar com essas questões de gênero com as crianças. E... mas ao mesmo 

tempo nós conversamos com a diretora para não causar um rebuliço e isso 

provocar e até dificultar o trabalho dele […]. O tempo todo ele ficou numa 

posição, assim, sendo observado pela coordenação, pela diretora, o tempo 

todo naquele melindre, de como que ele ia tratar a temática. Nós tivemos 

resultados positivos, o trabalho... claro que alguns ajustes inclusive eu 

precisei fazer no plano por conta mesmo para não criar um conflito com a 

comunidade escolar, com a diretora que veio muito apreensiva. […] A gente 

percebeu logo uma diferença em relação à temática dele, de querer discutir 

isso, de fazer uma reunião com os pais para informar  […]” (JOSI/docente).  

 

Essa situação pela qual o discente passou é bastante comum na nossa sociedade, o 

pânico moral21 que se alastrou por todo o país tem feito com que as pessoas tenham receio de 

que seus(as) filhos(as) tenham contato com as questões de gênero e sexualidade nas escolas. 

Para elas(es), esses conteúdos são ameaçadores à ordem e aos valores morais tradicionais. Por 

isso, que a docente disse que teve de fazer alguns ajustes no plano, pois, caso não se adequasse 

às normas da escola, o discente não poderia fazer o estágio.   

 Um fragmento da fala da docente que nos chamou a atenção foi: “[…]. O tempo todo 

ele ficou numa posição, assim, sendo observado pela coordenação, pela diretora, o tempo todo 

naquele melindre, de como que ele ia tratar a temática”. Casos iguais a esses são 

constantemente vivenciados por professores na maioria das instituições pelo país, 

frequentemente, esses sujeitos são vigiados, de muitas formas “não cessa sua vigilância, posto 

que no imaginário social os instintos carregados pelo sexo masculino produzem homens 

potencialmente sujeitos à depravação [...]” (CIRQUEIRA; SANTANA; PEREIRA, 2018, p. 

77). Notamos que as docentes têm abordado as questões de gênero nas suas disciplinas, mas 

será que está sendo bem problematizado, satisfatório? Se elas seguirem o mesmo caminho do 

docente Nilton podemos considerar que não. 

 

“[...] Confesso que abordo pouco, [...] eu enquanto educador não consigo 

fazer algumas distinções em relação a gênero, talvez, nessa questão eu já 

tenha conseguido superar a ideia de que uma profissão ela não pode ser nem 

feminizada nem masculinizada, porque ela é uma profissão e que pode ser 

exercida por ambos os sexos, eu não vejo mais essa distinção. Por essa razão, 

eu tenho abordado pouco nas minhas aulas essa questão, agora, eu não 

                                                           
21 O conceito de pânico moral permite lidar com processos sociais marcados pelo temor e pela pressão por mudança 

social. Este conceito se associa a outros de muitas áreas como desvio, crime, comportamento coletivo, problemas 

e movimentos sociais, pois permite esclarecer os contornos e as fronteiras morais da sociedade em que ocorrem. 

Sobretudo, eles demonstram que o grau de dissenso (ou diversidade) que é tolerado socialmente tem limites em 

constante reavaliação (MISKOLCI, 2007, p. 112). 
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deixo de fazer sempre essa discussão na abertura do semestre letivo, de quais 

são as origens do educador como homem [...]” (NILTON/docente).   

 

O enunciado do docente Nilton nos mostra que por ele já ter um certo conhecimento, 

uma certa experiência, por já estar na docência por um bom tempo e provavelmente já ter uma 

bagagem acerca das questões de gênero e sexualidade, ele acha que não tem necessidade de 

abordar mais esses conteúdos nas suas aulas. Porém, essa é uma visão dele; os(as) discentes 

que estão ali estão em processo de formação, muitos deles(as), não conseguem fazer essas 

distinções acerca de gênero e sexualidade. Eles(as) precisam de um amadurecimento intelectual, 

para, assim, conseguirem fazer essas distinções – isso é um longo processo, isso vai sendo 

adquirido no decorrer da sua formação. Existem professores doutores que sequer têm uma 

compreensão mais abrangente sobre gênero e sexualidade quem dirá sujeitos em processo 

formativo. Eles(as) só tiveram uma noção mais “ampla” após ingressarem em cursos de 

mestrado e doutorado.  

 

“[...] Eu como professora da instituição [...] eu fui entender, conhecer mais 

sobre essa discussão de gênero e sexualidade no doutorado. Eu fiz uma 

disciplina filosofia das diferenças e aí que eu fui compreender essa 

discussão de gênero e ter um estudo, vamos dizer assim, um 

aprofundamento maior, de leitura, discussão” (EDNA/discente).  

 

Vê-se que a docente somente aprofundou o seu entendimento sobre a discussão de 

gênero e sexualidade no doutorado. Isso só vem confirmar aquilo que nós falamos sobre os(as) 

discentes ainda não terem maturidade intelectual para fazer algumas diferenciações acerca de 

gênero e sexualidade. Assim, entendemos que o docente Nilton precisa rever a sua posição em 

relação ao tratamento que ele dá ao debate sobre as questões de gênero e sexualidade na sua 

disciplina. Ele precisa entender que mesmo ele já tendo uma boa compreensão para assimilar 

as complexidades que envolve gênero e sexualidade não ocorre a mesma coisa com os(as) 

discentes. 

Por isso, entendemos que a discussão sobre gênero e sexualidade precisa ganhar forma 

e força no curso de Pedagogia da UESB. Nós sabemos que o debate está sendo feito, mas, pelos 

discursos que temos ouvido, ele precisa ser ampliado, ter uma relação com a sociedade. Em 

relação a isso, as discentes Ester e Carla entendem que:   

 

“[...] Deveria fazer seminários, rodas de conversas, grupos de pesquisas, 

entre outras atividades [...] provocar esse debate na universidade toda, 

enquanto uma sociedade acadêmica, para que as pessoas possam refletir 

sobre essas temáticas [...] Seria um lugar de debates, diálogo, embates, de 
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justamente provocar essas questões para contribuir na sociedade e às vezes 

a gente fica muito entre as paredes acadêmicas. Não, vamos ficar tudo aqui, 

as pesquisas, tudo aqui na academia e aí não há essa articulação com a 

sociedade, que seria o papel da universidade, justamente fazer isso, essa 

articulação e contribuir com a formação dos sujeitos que estão na sociedade” 

(ESTER/discente). 

 

“[...] Eu posso promover debates, posso promover as rodas de conversa, eu 

posso promover seminários, eu posso nos eixos temáticos mudar um pouco 

[...]. Então, a gente ... eu posso convidar outros profissionais já que eu julgo 

que no meu Campus não tem ou eu posso pedir apoio dos outros Campus 

também. Eu acho que não é ... eu não vou usar a falta de interesse, mas, eu 

acho uma falta de articulação de poder promover esses eventos, [...] eu 

preciso instigar isso aos alunos [...]” (CARLA/discente). 

 

Fomentar discussões iguais a essas enunciadas pelas discentes em toda a universidade é 

uma forma de propiciar o conhecimento acerca das discussões de gênero e sexualidade a todas 

aquelas pessoas que estão em instituições escolares ou não escolares. Isso é uma 

responsabilidade da universidade, como bem disse a discente Ester. Levar o saber não só a 

quem está em suas agremiações, nos muros da academia, mas, também, a todos que estão lá 

fora, tem que existir essa articulação entre universidade-sociedade.  

Desta forma, “quando na sociedade qualquer sujeito estiver interessado e discutindo tais 

questões, poderá se considerar que a universidade estará mais perto de cumprir seu papel” 

(FERREIRA, 2013a, p. 177). Mas, para que isso ocorra é preciso que os cursos de formação 

docente não restrinjam o debate acerca das relações de gênero e sexualidade apenas em uma 

disciplina específica, como temos observado nos discursos dos(as) docentes e discentes 

analisados até aqui. Apenas uma matéria curricular não dá conta da formação de um sujeito, ele 

precisa estar em constante transformação, vivenciando outros ambientes, participando de 

eventos, seminários, grupos de pesquisas, iniciação científica e uma disciplina de apenas 60 

horas oferecida semestralmente não é o suficiente para que o indivíduo adquira conhecimento 

necessário para a sua formação. 

Então, é preciso que haja uma discussão ampla, como defende o discente Jaime: “[...] 

produzir um conhecimento aberto porque a sociedade ela é muito ampla, ela não é feita só de 

uma hegemonia, ela é heterogênea. Então, a gente tem que discutir, a universidade, a sociedade 

em um leque maior, bem ampliada, não só um pensamento”, tem que existir toda uma 

problematização, um envolvimento de todas as áreas do conhecimento, de todos os sujeitos 

envolvidos direta e indiretamente na formação desses(as) profissionais que futuramente atuarão 

ou não na educação do país.  
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Dessa forma, à medida que os assuntos referentes a gênero e sexualidade remeterem 

exclusivamente a interesses individuais de alguns(mas) docentes e discentes, as questões que 

estão à margem que permeiam o dia a dia acadêmico relacionadas a essas temáticas e que não 

são problematizadas entre os(as) profissionais responsáveis pela formação desses indivíduos no 

curso poderão estar colocando em segundo plano elementos que constituem a história e a 

trajetória dos(as) seus(as) educandos(as). 

 

4.2 A PEDAGOGIA COMO CURSO DE “MULHERZINHA”, DE “GAYS”, DE “VIADO”, 

DE HOMOSSEXUAL 

 

Os cursos de Pedagogia têm se constituído, diante de representações construídas acerca 

dessa ciência, como um espaço predominantemente feminino, como consequência das 

mudanças histórico/culturais que fizeram do exercício do magistério uma profissão feminina, 

especialmente no tocante à educação da pequena infância, como demonstram Castro e Santos 

(2016) e Louro (2011).  

A presença majoritária das mulheres nesse curso é sintomática das diferenciações de 

gênero impostas pela sociedade. Esse pensamento diferencialista formulado por muito tempo 

na sociedade tem tentado estabelecer entre os gêneros, seja no seu aspecto biológico e/ou 

cultural, certas distinções que acabam limitando os espaços e atribuições que homens e 

mulheres devem ocupar e frequentar na sociedade. 

Assim, diante das representações construídas sobre mulheres, resultantes do patriarcado, 

do sexismo, elas portariam certas capacidades maternas e, por serem mais altruístas, mais 

amorosas, mais dóceis, sensíveis, menos ambiciosas e em comparação aos homens, estariam 

mais aptas a exercerem funções que tendem para o cuidado, os afazeres domésticos, por sua 

vez, os homens, de personalidade mais agressiva, marcante, racional, estariam bem mais aptos 

para a vida fora de casa, como o comércio e a política (BORRILLO, 2010; PEREIRA, 2013). 

Desta forma, conforme Borrillo,  

 

O sexismo define-se, desde então, como a ideologia organizadora das relações 

entre os sexos, no âmago da qual o masculino caracteriza-se por sua 

vinculação ao universo exterior e político, enquanto o feminino reenvia à 

intimidade e a tudo o que se refere à vida doméstica (BORRILLO, 2010, p. 

30).  

 

Essa divisão sexual do trabalho historicamente separou atividades masculinas de 

femininas, “falar de divisão sexual do trabalho é tocar no que vem sendo definido, 
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historicamente, como trabalho de mulher, competência de mulher, lugar de mulher” (BIROLI, 

2018, p. 21, grifo nosso) e, dessa forma, não é à toa que algumas formações acadêmicas se 

tornam, “naturalmente”, espaços considerados de mulheres, a exemplo da Pedagogia. É nesse 

sentido que a Pedagogia é considerada um curso de mulher. São visões de “verdade” que 

dificultam as outras formas de viver e de se estabelecer as relações sociais.  

Vivemos atualmente em uma sociedade que em grande parte marcha “ao compasso da 

verdade” – ou seja, que produz e faz circular discurso que funcionam como verdade [...], 

discursos ‘verdadeiros’, [...] um dos problemas fundamentais” (FOUCAULT, 1993, p. 284) das 

sociedades contemporâneas. Essas verdades, esses “discursos de verdade”, de que a Pedagogia 

é um curso majoritariamente frequentado por mulheres, nós ouvimos na maioria dos enunciados 

dos(as) docentes e discentes do curso de Pedagogia da UESB – campus de Itapetinga, porém, 

outras “verdades” foram reveladas a partir das falas desses sujeitos que nos chamaram a 

atenção: para alguns(mas) o curso, além de ser representado socialmente como um curso de 

mulher, também é visto como um curso de “gays”, de “viado”, de homossexuais, de 

“mulherzinha”. Esse tratamento discriminatório é uma forma de inferiorização, que acaba tendo 

consequências diretamente na hierarquização das sexualidades, além do mais acaba conferindo 

uma posição superior à heterossexualidade, fixando-a no campo do natural, do que é obvio 

(BORRILLO, 2010).  

Pereira (2013) relata muito bem isso na sua pesquisa, quando, no trabalho de campo, foi 

questionada várias vezes por “brincadeirinhas” com fundos preconceituosos ao buscar homens 

para a sua investigação em um curso de Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), quando ouve de um interlocutor: “hum... ela tá procurando homens...”, “Homens na 

Pedagogia? Sei lá. Se fossem gays na Pedagogia seria mais fácil encontrar”. “Essa sua 

pesquisa não vai ter fim, não temos homens na Pedagogia, temos mulheres [...]” (PEREIRA, 

2013, p. 125, grifo nosso). 

 Podemos verificar que esses discursos acerca dos homens que frequentam os cursos de 

Pedagogia produzem perfis e imagens que acabam criando estereótipos do homem “fora do 

lugar”, do homem “gay”, “viado”, “boiola”, homossexual, “bicha”, “mulherzinha”. Conforme 

Junqueira (2009), a “pedagogia do insulto”, através de insinuações, apelidos, brincadeiras, 

piadas, expressões desqualificantes produzem poderosos dispositivos de silenciamento, 

invisibilização, normalização e segregação. 

Veja-se como determinadas palavras atravessam a consciência dos sujeitos e “desde 

muito cedo, [...] tomam significados [...]. Essas palavras têm, em nossa sociedade, um 
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significado pejorativo, negativo” (FERRARI, 2003, p. 98), quando alguém chama um sujeito 

de gay, bicha, ele não está apenas atribuindo um “nome” para “esse outro, está julgando essa 

pessoa e a classificando como objeto de nojo [...]” (MISKOLCI, 2016, p. 43), assim, ao dizer 

que a Pedagogia é um curso de gay, de “viado” estão depreciando o curso, desqualificando-o.  

O termo “mulherzinha” também é uma forma depreciativa de desqualificar quem faz o 

curso, pois nós sabemos que a mulher por muito tempo foi desvalorizada na sociedade, 

entendida como um sujeito racionalmente inferior, ignorante, sem as mesmas aptidões 

cognoscíveis dos homens (RAGO, 1998; AUAD, 2003 BEAUVOIR, 1970). “Mulherzinha é 

ser considerado inferior, e os homens são ensinados a vida inteira a não pertencerem a tal 

posição” (NASCIMENTO, 2017, p. 20). Assim, o que é relacionado ao feminino passa a ser 

visto como de segunda ordem e menos valorizado.  

É interessante atentarmos ao fato de que esse discurso é disseminado na sociedade como 

algo natural, intrínseco à organização social (REIS, 2011). O preconceito age como um dos 

organizadores da visão que as pessoas têm “dos ‘diferentes’ e também das atitudes diante deles. 

Dessa forma, a concretização do preconceito se dá pela relação vivida com o estereótipo e não 

com a pessoa. O estereótipo é a personificação do preconceito” (FERRARI, 2000, p. 60). Sendo 

os estereótipos a expressão do preconceito, muitos homens, ao procurarem um curso superior, 

optam menos em se inserir no curso de Pedagogia, para não serem enquadrados nesses rótulos 

estigmatizantes. É por isso que a discente Denise e o docente Nilton relatam:  

 

“Muitos homens também têm o preconceito de fazer o curso de Pedagogia, 

eu já ouvi falar que o curso de Pedagogia é só para mulheres e “viado”, gay. 

[...] É tanto que já chegou gente a me perguntar assim: na sua sala tem 

quantos gays?” (DENISE/discente). 

 

“[...] Um momento em que a sociedade vive extremamente polarizada por 

discursos machistas, homofóbicos, discursos autoritários, fazem também com 

que o homem não queira cursar Pedagogia por receio, por medo de ser 

taxado como um curso de ‘viado’, o termo é esse mesmo, pejorativo, [...] o 

homem que faz Pedagogia ele é gay [...]” (NILTON/docente). 

 

Percebemos que a homofobia se manifesta como elemento do sexismo que desloca 

homens fora do padrão normativo (a heterossexualidade) para o lugar da subalternidade, porque 

“se quer trabalhar com crianças, se quer ser docente na Educação Infantil, se está cursando 

Pedagogia, então, deve ser gay. Homofobia e machismo caminham juntos nesse processo” 

(CASTRO, 2014, p. 232). Mediante o argumento de Castro, abaixo temos alguns enunciados 

que esclarecem isso que o autor relata.  
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“[...] O homem que vai escolher a Pedagogia é como se ele estivesse sendo 

um pouco mulher né? Na concepção da sociedade ... como você é homem 

poderia ser qualquer outra coisa vai ser professora?” (LEDA/docente). 

 

“Eu acho que o curso de Pedagogia ele tem uma característica feminina e 

isso se constituiu historicamente [...]. O olhar para esse rapaz que faz 

Pedagogia, o olhar social e até talvez mesmo da pessoa, ela se sinta como se 

fosse mais, talvez, uma caracterização mais feminista, não diria nem 

feminista, caracterização afeminada” (EDNA/docente).  

 

“[...] Há o preconceito quando se vê um homem na sala de aula aí dizem a é 

porque é homossexual, acham que todos os homens que são professores são 

homossexuais, tipo assim, afeminado. Ele é uma mulher [...]” 

(ESTER/discente). 

 

Esse pouco mulher, essa caracterização afeminada que as docentes Leda, Edna e a 

discente Ester elucidam tem relação ao cuidado, à feminilidade, características definidas 

socialmente como de mulheres, como se o homem também não pudesse cuidar, ter esses 

atributos. Não só as mulheres são sensíveis, emotivas, organizadas, os homens também podem 

possuir essas particularidades e vice-versa, posto que essas características não são da biologia 

e, portanto, transmitidas geneticamente; são, sobretudo, como bem disse Mead (2014), 

“construções culturais”. Ademais, segundo Junqueira,  

 

Comportamentos não correspondem necessariamente a assunções identitárias. 

Bastaria notar que podemos ser ou parecer masculinos ou femininos, 

masculinos e femininos, ora masculinos ora femininos, ora mais um ora mais 

outro, ou não ser nenhuma coisa ou outra, sem que nada disso diga 

necessariamente respeito a nossa sexualidade (JUNQUEIRA, 2009, p. 215).   

 

A sociedade julga que se um indivíduo é menos masculino ele só pode ser homossexual, 

por isso os homens a todo momento são pressionados a se distanciar do comportamento das 

mulheres, da feminilidade; essa pressão vem da sociedade, da família, dos grupos de amigos, 

da mídia, da igreja. Desse modo, “a maior parte dos rapazes internaliza essa norma social e 

adota maneiras e interesses masculinos, tendo como custo, frequentemente, a repressão de seus 

sentimentos” (CONNELL, 1995, p. 190). Assim, na nossa sociedade, ser homem é, 

primeiramente, antes de tudo, não ser mulher (BORRILLO, 2010).  

Para ser um verdadeiro homem, heterossexual, “os indivíduos do sexo masculino devem 

combater os aspectos que poderiam fazê-los serem associados às mulheres” (PEREIRA, 2013, 

p. 33). Sendo assim, ser homem significa ser grosso, competidor, desordeiro, homem implica 

desmerecer as mulheres e abominar os homossexuais.   
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“A Pedagogia é relacionada muito ao cuidar de criança é tanto que os 

homens que você vê no curso são pessoas mesmo que querem ser pais [...]. 

Então, os homens que você vê são esses homens ou a questão do gênero né? 

O homossexual, ou o homem que tem aquele cuidado mesmo, que quer ter 

filho, uma família” (ALEUDA/discente). 

 

Ao observar o discurso da discente Aleuda, nós percebemos que ela cai em algumas 

contradições: se a Pedagogia é enxergada pela sociedade como um curso que tem maior relação 

com a questão do cuidado, da feminilidade e, por isso, é frequentado mais por mulheres, por 

serem consideradas cuidadosas, amorosas, dóceis e os homens o inverso, o cuidado não seria a 

primeira opção do homem em querer fazer esse curso, isso pode estar relacionado a outros 

fatores.  

Para Castro e Santos (2016, p. 59), a presença masculina no curso de pedagogia 

provavelmente estaria mais para um tipo de resistência, “confrontando os discursos sociais e 

culturais – permeados pelas relações de gênero e poder –, que instituem à docência para crianças 

como uma opção (exclusivamente)” feminina. Por meio do seguinte comentário podemos 

problematizar na fala da discente: “[...] os homens que você vê são esses homens ou a questão 

do gênero né? O homossexual [...]”. Assim, ela deixa transparecer, de forma equivocada, que 

se um sujeito é homossexual ele deixa de ser homem. O seu discurso é resultado do ideal 

heteronormativo que regula a vida dos sujeitos, inclusive de muitos homossexuais que, de 

alguma forma, precisam se comportar, em termos de produção de seus corpos e de seus afetos, 

conforme o ideário heteronormativo. 

 

[...] É um erro comum cometido contra um homossexual [...]. É 

perfeitamente possível ser homem e homossexual. Uma identidade não 

exclui a outra. No entanto, o que parece imperar na organização dos discursos 

sobre as homossexualidades é a absolutização dessas identidades. Quando o 

homossexual é criado, ele deixa der ser o aluno, o filho, o amigo para ser 

“o” homossexual (FERRARI, 2003, p. 108, grifos nossos).  

 

É preciso superar esse discurso e, como relata um dos estudantes, “nós que estamos 

nesse processo de formação em Pedagogia e quem já está na área também tem que lutar para 

quebrar esses paradigmas e tirar essa questão de que a Pedagogia é um curso para mulheres 

(JAIME/discente)” e, nesse sentido, problematizar essas verdades, construídas discursivamente 

ao longo de décadas e, como “são construções históricas [...] podem ser também descontruídas” 

(DINIS; CAVALCANTI, 2008, p. 100). Até o momento, nós observamos nos discursos dos(as) 

docentes e discentes que a Pedagogia é um curso considerado feminizado, porém encontramos 
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enunciados que falam também de cursos masculinizados. A respeito disso, o docente Nilton e 

as discentes Talita e Berta narram o seguinte:  

 

“[...] A gente tem ... assim, a Pedagogia como uma profissão que é 

feminilizada, nós também temos no campus profissões masculinizadas. Se 

você sobe aqui você vai ver meninos de botas, com um canivete na cintura. 

Que são estudantes do campo que andam aqui na Zootecnia que andam aí 

dentro dos matos com as disciplinas deles e que olham os estudantes de 

Pedagogia com esse olhar desmerecedor de que é um curso para gays, um 

curso para mulher” (NILTON/docente).  

 

“Aqui na universidade na reprografia a gente já ouviu isso, você faz que 

curso? Pedagogia. Pedagogia é curso para homens? Oxe, que nada, você 

tem que vir cá para as exatas” (TALITA/discente). 

 

“[...] Eu acho assim [...], que quando a mulher ela vai para área de exatas, 

licenciatura em exatas é como se fosse uma coisa inédita, para o homem 

não, é como se fosse uma coisa inaugural” (BERTA/discente).  

 

Os enunciados revelam que na universidade campus de Itapetinga-BA, além da 

Pedagogia ser vista como um curso feminizado, existem também cursos masculinizados, que 

são aqueles ligados à área de exatas, como Zootecnia, Física, Química e as Engenharias. A 

generificação dos cursos em masculino e/ou femininos impõe sobre os sujeitos a adoção de 

posturas correspondentes ao do curso. 

 A sociedade, ao rotular certas profissões como masculinas ou femininas, acaba 

discriminado aquelas pessoas que optam por transgredir as normas de gênero socialmente 

definidas.  Historicamente os cursos na área de extas foram/são preferencialmente frequentados 

por homens, como os de humanas foram/são frequentados por mulheres, principalmente o curso 

de Pedagogia.  

Por isso, quando muitos(as) de nós optam em seguir uma carreira considerada feminina 

e/ou masculina e quando há a maior incidência de homens ou mulheres nesses cursos, isso 

corrobora a prerrogativa de que a Pedagogia é um ambiente marcadamente feminino, assim 

como os cursos de exatas revelam um ambiente masculino. Corroborando com os enunciados 

das discentes Talita e Berta e do docente Nilton, a docente Edna relata:  

 

“Você vai para um curso das áreas específicas, você vai para o curso de 

Química, para o de Matemática, você tem um contingente maior de homens. 

E isso, tem uma relação direta com o sexismo. O curso de Matemática é para 

homem, como se a mulher não tivesse competência para fazer o curso de 

Matemática [...] é tanto que quando você vê uma mulher que está no curso 

de Matemática as pessoas dizem: olha lá aquela mulher parece um homem. 
A gente já tem um estereótipo daquela mulher [...]” (EDNA/docente). 
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Esses discursos de que a mulher não tem competência para fazer um curso na área de 

exatas justifica-se porque, por muito tempo, ela foi considerada um sujeito de capacidades 

cognitivas inferiores aos homens. Os papéis, as profissões atribuídos aos homens e às mulheres 

encontram-se “na naturalização da diferença entre os dois sexos: a ordem (chamada ‘natural’) 

dos sexos determina uma ordem social em que o feminino deve ser complementar do masculino 

pelo viés de sua subordinação psicológica e cultural” (BORRILLO, 2010, p. 30).  

 

Além de serem regras restritivas, que tentam encaixar as pessoas em 

estereótipos sociais, as normas de gênero são também a base para muitas das 

situações de desigualdade. [...] Quando pensamos que “matemática é coisa de 

menino”, que “menina é mais caprichosa”, enfim, que certas coisas são 

próprias de meninas e outras de meninos, estamos limitando as aprendizagens 

e as expectativas de vida das crianças e adolescentes (LINS, MACHADO, 

ESCOURA, 2016, p. 16-19). 

 

No entanto, entendemos que, historicamente, o machismo tem colocado as mulheres em 

condições de subalternidade e inferioridade em relações aos homens, considerando o contexto 

aqui problematizado acerca da visão que se tem dos sujeitos que cursam a Pedagogia, não são 

apenas as mulheres que sofrem com o sexismo, mas também “homossexuais, transexuais e 

intersexuais. Em síntese, todos que se aproximam do universo tido como pertencente ao 

feminino são alvos do sexismo” (NASCIMENTO, 2017, p. 19). Enfim, são muitos os 

preconceitos e hostilidades que recaem sobre homens que ingressam em curso de formação que 

não é socialmente atribuído a ele, principalmente, aqueles dedicados ao cuidado e educação da 

pequena infância, como a Pedagogia. 

 

4.3 O DISCURSO RELIGIOSO-CRISTÃO COMO ENTRAVE PARA AS DISCUSSÕES 

SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE NO CURSO DE PEDAGOGIA – CAMPUS DE 

ITAPETINGA-BA  

 

Vivenciamos uma época na qual temos observado uma série de discussões acerca dos 

estudos de gênero e sexualidade como nuca tínhamos visto anteriormente, do mesmo modo 

temos presenciado uma gama de tentativas de repressão, controle acerca desses temas na 

sociedade, principalmente na educação, como nos alertam Castro (2015), Ferrari (2003), Silva 

(2017), Castro e Ferrari (2017). Sobre isso, Foucault (1996) nos lembra que na sociedade, ao 
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incentivar, estimular o debate sobre essas questões, é mais como uma estratégia de poder, 

quanto mais se fala sobre, mais se conhece, assim, mais fácil de ser controlado, reprimido.   

Essas tentativas de repressão são orquestradas por grupos religiosos que compõem as 

religiões denominadas cristãs, mais especificamente aquelas que podem estar ligadas 

diretamente aos(as) discentes e docentes que participaram dessa pesquisa, o catolicismo e as 

igrejas protestantes, especificamente as pentecostais e neopentecostais. Devido às 

diferenciações entre as denominações religiosas e suas diversas posições acerca das 

diversidades sexuais e de gêneros, optamos em usar o termo “discurso religioso-cristão” para 

não corrermos o risco de homogeneizá-las, em conformidade com Castro (2014), Rodrigues e 

Facchini (2018), Oliveira e Oliveira (2018b). 

A maioria desses grupos defende uma “moral-religiosa” pautada na “manutenção da 

heteronormatividade” e dos binarismos de gênero (CASTRO, 2015). Nesse contexto, podemos 

perceber que os sujeitos, grupos e igrejas por intermédio dos seus “regimes de verdade” 

(FOUCAULT, 2004) posicionam-se contrários à pluralização das sexualidades e dos gêneros, 

transformando isso numa “arena de guerra”, disputas no âmbito das leis e das políticas públicas, 

“conflitos no que tange às iniciativas que buscam discutir essas temáticas nas escolas, nas 

universidades e no plano social mais geral” (CASTRO; FERARRI, 2017, p. 72). 

Por esse motivo, esse “discurso religioso-cristão” ou essa “moral-religiosa” marca 

presença nas falas dos sujeitos entrevistados como barreira para se discutir os temas sobre 

gênero e sexualidade. Os(as) docentes e discentes da UESB – campus de Itapetinga-BA 

envolvidos(as) com esses debates demonstram conhecer essas tensões e identificam a presença 

de perspectivas religiosas na universidade e nas escolas como desafiantes às discussões dessas 

temáticas.  

Assim, os discursos carregados de princípios religiosos “aparecem para confirmar 

posicionamentos e fazer valer crenças. Geralmente, são discursos que apresentam maior 

resistência em aceitar o novo, o que é considerado diferente, o que está fora da normatização” 

(SILVA, 2017, p. 45, grifos nossos). O que está fora dessa normatização são aqueles sujeitos 

que fogem do modelo heteronormativo presente na nossa sociedade e que é fortemente 

influenciado por preceitos religiosos e/ou morais. Dessa forma, esses “códigos morais” vão 

distinguir as pessoas e as suas diversas maneiras de serem homens e mulheres num determinado 

corpo social, como também as suas formas de exprimirem seus desejos e prazeres (SOUZA; 

MIRANDA, 2013).  
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A sociedade ensina o que é ser homem e mulher, ensina a viver essas posições de sujeito, 

mas, quando se trata das múltiplas possibilidades de vivê-las, isso frequentemente não se mostra 

um processo muito fácil (CASTRO, 2015), assim, falar de assuntos os quais têm conexão 

diretamente com isso não tem sido muito fácil nos cursos de formação de professores(as). 

Segundo os(as) docentes Nilton e Edna,  

 

“[...] Falar de gênero, sexualidade por mais que sejam trabalhados aqui na 

universidade eles ainda são um entrave pra muitos.  Primeiro que você pega 

por exemplo o contexto especificamente do campus de Itapetinga [...]. Nós 

temos uma cidade que não deixou suas raízes conservadoras, [...] tem uma 

coisa que precisa ser discutida e a gente não pode encurtar essa discussão 

que é assim: existe uma forte influência da igreja nesse processo, sobretudo, 

não só dos evangélicos, mas, de católicos também. Mas, sobretudo, algumas 

instituições religiosas, que têm um afã maior, enfim, não sei classificar que 

tendências são essas dentro das religiões [...] isso acaba afetando muito essa 

formação” (NILTON/docente). 

 

“[...] Eu vejo que aqui os alunos têm [...] uma discussão totalmente 

equivocada em relação ao que é gênero, leva para o lado da religião, é como 

se a religião lhe impedisse de ser feminista, é como se a religião lhe 

impedisse te lutar pelos seus direitos, independentemente de você ser mulher 

ou homem, ver a diversidade. Então, a religião impede através desse discurso 

da religiosidade, porque aí não é ser espiritual, porque é diferente, é 

incorporar a religiosidade e está disseminando, e, assim, principalmente os 

alunos que entram [...]” (EDNA/docente). 

 

Ao analisarmos os enunciados dos docentes Nilton e Edna, percebemos que a 

religiosidade tem dificultado o debate sobre gênero e sexualidade na universidade, 

consequentemente isso é refletido na educação do município. Isso acontece porque a cidade de 

Itapetinga-BA historicamente tem uma base de formação inserida na religião protestante e não 

abandonou suas raízes conservadoras.   

Segundo Moreira (2009), no município de Itapetinga sempre existiu uma “rivalidade” 

entre os espaços para se estabelecer as duas principais religiões dominantes, de um lado o 

catolicismo, que é a religião dominante no país, e do outro extremo tem o protestantismo na 

figura na Igreja Batista, que é praticamente a fundadora da cidade, pois os sujeitos 

autodeclarados batistas trilharam juntos com os pioneiros na construção da cidade e isso é 

refletido nos comportamentos de seus(as) habitantes. Como resultado, essas crenças religiosas 

são manifestadas também na universidade, são evidenciadas tanto nos discursos dos(as) 

discentes como dos(as) docentes. Sobre isso, a discente Carla argumenta:  
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“[...] Isso é uma coisa que me inquieta desde o início do curso [...] de um 

certo modo eu estou falando na perspectiva do município, porque acontece 

[...]. A gente vê professores, já tive contato com professores a gente conhece 

uma parte do professorado de Itapetinga e a gente vê, é triste, filhos da casa, 

que ... nossa! Isso nos decepciona de tal maneira [...]” (CARLA/discente).  

 

A tristeza da discente Carla é também por nós compartilhada, pois sabemos que posições 

iguais a essas por parte de alguns(mas) professores(as) que já foram graduandos(as) da 

universidade e na sua prática pedagógica acabam concordando com a perspectiva 

fundamentalista; portanto, é complicado, e o pior é que situações assim acabam corroborando 

a prática da discriminação, do preconceito na sala de aula.  

As formas de discriminação, principalmente aquela “[...] perpetrada por professores, 

funcionários, gestores [...] contra as crianças ou jovens –, ela é ainda mais séria, pois violenta 

indivíduos que estão em processo de construção de suas subjetividades” (SOUZA; MIRANDA, 

2013, p. 121) que por esse motivo podem afastar-se da escola. Nós sabemos que a escola exerce 

uma função primordial na formação do sujeito, podendo estimular pontos de vista democráticos 

ou reforçar preconceitos, as crianças são instrumentos das práticas ali ensinadas, do mesmo 

modo, são também indivíduos de sua reprodução (BIROLI, 2018). Isso nos mostra o quanto é 

importante conseguirmos “fazer que esses temas sejam discutidos nas escolas, se quisermos 

interromper a repetição” (PARAÍSO, 2018) dessas discriminações na vida de muitas crianças e 

jovens pelo país.  

Nesse sentido, entendemos que as religiões continuam constituindo “regimes de 

verdades” e esses regimes “não são unívocos, não são fixos e nem internamente homogêneos. 

São campos de disputa e de exercício de poder, para além de campos de produção de saber, de 

legitimação de verdades e de hierarquização de sujeitos” (MEYER, 2017, p. 72).  Esses 

“regimes de verdades”, essas crenças são tão poderosas que acabam atrapalhando e colocando 

nos sujeitos antolhos para impedi-los que enxerguem o novo, outros tipos conhecimentos 

científicos, é como a discente Carla descreve:  

 

“[...] A mente das pessoas elas ficam muito fechadas, elas querem colocar 

as questões sobre gênero e sexualidade como por exemplo, bíblico, a não, eu 

vou seguir a bíblia nessa disciplina aqui, mas, não é uma questão de seguir a 

bíblia ou não seguir a bíblia, é uma questão de conhecimento científico. 

Então, as pessoas não tem essa maturidade, é algo científico que eu vou 

aprender, o que eu acredito enquanto cristão, enquanto evangélico, enquanto 

o que for, é meu, vai continuar sendo meu, é uma questão de conhecimento 

que eu preciso saber, para que eu possa atuar na escola. Então, eu acho que 

há muito essa questão quando se fala sobre gênero e sexualidade” 

(CARLA/discente).  
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Infelizmente ainda existe esse conflito, dissenso, confronto tanto dos(as) graduandos(as) 

que já estão atuando na educação quanto daqueles(as) que ainda pretendem atuar, muitos(as) 

ainda não conseguem se posicionar, se abrir para o conhecimento, sem deixar que suas 

experiências religiosas dificultem a problematização de perspectivas e valores relacionados aos 

gêneros e às sexualidades (CASTRO, 2014). Muitos(as) acham que serão doutrinados, que 

os(as) professores(as) vão fazer-lhes uma “lavagem cerebral” e acabar com tudo aquilo que 

eles(as) acreditam, professam.  

 

“Eu, eu falo por mim, tem muitas coisas que eu mudei, mas, eu ainda 

continuo com o pensamento de antes e que eu não deixei ser doutrinada. 

Doutrinar por certos assuntos, continuo com minha opinião a certos 

assuntos, divergindo da opinião do professor mesmo às vezes não tendo nem 

argumentos para debater com eles eu não concordo” (DENISE/discente). 

 

Observamos que a sujeição a “códigos morais religiosos” é tão intensa que deixa os 

sujeitos irredutíveis quando se trata de assuntos relacionados a gênero e sexualidade. Há uma 

rejeição ao conhecimento científico. No caso da fala da discente Denise, nós percebemos que 

ela tem medo de ser doutrinada22, ela ainda conserva aquela crença, e que hoje está bastante 

disseminada na sociedade, de que o debate sobre gênero e sexualidade tanto nas escolas da 

educação básica como nas universidades visam à doutrinação de seus(as) docentes, como se 

os(as) professores fossem se aproveitar de sua posição de autoridade para  “(des) orientá-los no 

que eles devem ‘ser’ e no que devem ‘fazer’ em termos da sua sexualidade” (BARREIRO et 

al., 2016). 

Conforme Oliveira e Oliveira (2018b), a tentativa “de imposição de um padrão ou 

modelo único de religiosidade ou de moral ao conjunto da sociedade” acaba influenciado esses 

sujeitos a não se abrirem para novas experiências, a se desconstruírem, experimentarem modos 

outros de fazer, produzirem argumentos para defendê-los e/ou justificá-los (MEYER, 2017). 

Então, para alguns(mas) professores(as), falar sobre essas temáticas acaba sendo um desafio,   

 

                                                           
22 Essa questão da doutrinação ganhou destaque no atual contexto político brasileiro. Segundo Miguel (2016), a 

ameaça da “doutrinação marxista” nas escolas é alimentada por uma leitura fantasiosa da obra do revolucionário 

sardo Antonio Gramsci. Entendendo que a luta pela transformação social, nas sociedades capitalistas ocidentais, 

não pode ser restrita à conquista do Estado, Gramsci formulou a ideia de um combate pela hegemonia que inclui 

a disputa por projetos e visões de mundo, em diferentes espaços da sociedade civil. Essa sofisticada percepção da 

luta política se torna, nas mãos de seus detratores à direita, uma estratégia maquiavélica e simplória, com o objetivo 

de solapar os consensos que permitem o funcionamento da sociedade, por meio da manipulação das mentes (a 

noção de “lavagem cerebral” é invocada com frequência). Gramsci é apresentado como alguém que bolou um 

“plano infalível” para a vitória do comunismo (MIGUEL, 2016, p. 600).  
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“[...] Tem pessoas muito preconceituosas em todos os sentidos, não é questão 

só de gênero não, em tudo, em tudo. Falando em pessoas preconceituosas, 

tem um professor que deu um exemplo de quando ele estava falando de gênero 

na sala, ele falou que tinha um grupo de mulheres que estavam com a bíblia 

aberta fazendo de conta que o professor não estava na sala, o professor 

nosso aqui, tudo que falava elas repreendiam” (ALEUDA/discente).  

 

Quando nós ouvimos relatos dessa magnitude torna-se difícil de acreditar que situações 

iguais a essas realmente aconteçam na universidade. A academia é um ambiente democrático, 

os sujeitos que ali se encontram podem assumir ou não seus pertencimentos religiosos e/ou 

políticos, mas o que eles(as) não podem é prejudicar e atrapalhar o debate (CASTRO, 2014); 

se esses indivíduos, por causa de seus princípios religiosos e/ou morais, não querem discutir as 

temáticas, existem outros(as) que desejam, assim, precisamos respeitar os direitos e escolhas 

de cada um/uma. 

 

4.4 O SILENCIAMENTO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE: A 

DOCÊNCIA AMORDAÇADA? 

 

Quando falamos em silenciamento, a sociedade em geral é uma especialista nesse 

quesito. A história da humanidade tem mostrado que muitos foram silenciados ao longo dos 

séculos: os(as) negros(as), as mulheres, os(as) homossexuais, os(as) deficientes, assim como as 

suas formas de viver e se expressar sexualmente.  

Foucault (1988) mostrou em História da sexualidade I: a vontade de saber que as 

sociedades burguesas do século XVII viviam numa época de repressão, falar de sexo era 

proibido, durante muito “tempo, associou o sexo ao pecado. [...] O simples fato de falar dele e 

de sua repressão possui como que um ar de transgressão deliberada [...]” (FOUCALT, 1988, p. 

12-14).  O sexo já foi apontado como agente de doenças e como dispositivo de controle de 

atitudes vistas como instáveis e anormais, os sujeitos que se enquadravam nesses pensamentos 

eram direcionados aos hospitais psiquiátricos, bordeis e prisões (HAMPEL, 2013).  

Encontramos nos discursos dos(as) discentes e docentes do curso de Pedagogia – 

campus-de Itapetinga narrativas que mostram que o silenciamento muitas vezes está presente 

na universidade, aliás, como nos lembra Ferreira (2013a), o silêncio é algo que sempre 

atravessou-nos, “quer seja por nossa adoção voluntária ou pela imposição de outros. É um 

fenômeno amplamente vivenciado em nossa sociedade, e que há inúmeras maneiras de pensar, 

sentir e viver” (FERREIRA, 2013a, p. 104).  
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“Essa questão de silenciamento eu acho que é algo histórico na história do 

país [...]. Sempre que há um diferente há esse silenciamento, do negro, do 

homossexual, da mulher, todo aquele que é diferente há um silenciamento em 

não reconhecer o direito dele e, quando é reconhecido há muitas 

desigualdades. A gente observa que essa exclusão social sempre teve, isso é 

algo reproduzido que vai passando de geração e geração, a gente sempre viu 

esse silenciamento, principalmente, as questões de gênero e sexualidade, 

porque sempre foi tido como algo surreal, algo espiritual por exemplo” 

(ESTER/discente). 

 

O enunciado da discente nos mostra aquilo que já viemos problematizando ao longo do 

texto, sobre a invisibilidade das minorias sociais que, por muito tempo, foram fadadas ao 

silêncio, à exclusão, sem direito de fala, como também de suas manifestações sexuais e suas 

posições de gênero na sociedade. “As vozes desses sujeitos faziam-se ouvir a partir de posições 

desvalorizadas e ignoradas; elas ecoavam a partir das margens da cultura [...] perturbavam o 

centro [...]” (LOURO, 2010, p. 42).  

Para Ferrari (2011), falar e calar estão implicados nos mesmos jogos de força e poder, a 

mesma “formação discursiva” (FOUCAULT, 2008), que permite a uns/umas falar, pode colocar 

o(a) outro(a) na posição de calar-se; o silêncio pode se dar por opção, por medo ou como 

estratégia de poder. Em uma sociedade como a nossa, a “propriedade do discurso” que para 

Foucault (2008, p. 75) é entendida como o direito de falar, foi sempre “reservada de fato (às 

vezes mesmo, de modo regulamentar) a um grupo determinado de indivíduos [...]”, de cultura 

branca, masculina, europeia, heterossexual e de classe média.  

Os regimes de silêncio e silenciamento aconteceram em diversas proporções, para 

reprimir os(as) alunos(as) diante da “necessidade de uma explicação, para colocar em vigor um 

entendimento de disciplina e controle de turma, mas também para silenciar práticas, assuntos 

e comportamentos tidos como indesejáveis e não valorizados” (FERRARI, 2011, p. 72, grifo 

nosso), como a homossexualidade que até hoje é vista como algo abominável, um “núcleo 

doente” que pode estar no íntimo do sujeito, pondo-o “automaticamente numa situação de 

anormalidade, doença e inferioridade” (SALA, 2018, p. 403).  

 

 [...] As pessoas elas silenciam ao não saber, ao não querer saber desses 

conhecimentos, então, ela prefere o silenciamento, até porque é um tema que 

vai trazer muitas discussões, muitas críticas, e as pessoas não estão 

acostumadas a receber críticas, elas só gostam de pessoas que apoiam e 

digam amém o que elas falam, aí quando você chega lá na educação básica, 

aqui na universidade, elas fazem a mesma coisas, elas preferem silenciar, 

deixar tudo normal porque vai sair da normalidade [...]” (ESTER/discente). 
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Analisando a fala da discente, nós percebemos que esse silenciamento é um dispositivo 

de poder-saber. As pessoas se utilizam dessa estratégia para calar-se frente àquilo que não as 

convém, no caso aqui, as temáticas sobre os gêneros e as sexualidades.  

Quando a discente informa que “as pessoas elas silenciam ao não saber, ao não querer 

saber desses conhecimentos)”, nós entendemos que esse silenciamento funciona como uma 

garantia da norma, pois silenciar não é falta de conhecimento, porque às vezes pensamos que 

os sujeitos se calam porque não conhecem, mas, na realidade, não querer conhecer já é um lugar 

de conhecimento. “A ignorância (chamada, por alguns, de inocência) é vista como a 

mantenedora dos valores ou dos comportamentos ‘bons’ e confiáveis” (LOURO, 2007b, p. 67-

68). 

Esse silenciamento ao se discutir as relações de gênero e sexualidade nas escolas tornou-

se tão habitual, tão rotineiro, que se tornou uma normalidade. Para muitos(as), ao não falar 

desses assuntos, irá transparecer que eles “não somente não existe[m], como não deve[m] existir 

e à menor manifestação fá-lo-ão desaparecer – sejam atos ou palavras” (FOUCAULT,1988, p. 

9). De acordo com o docente Nilton e a discente Talita, esse “silenciamento parte, sobretudo, 

de correntes ideológicas e conservadoras que querem fazer com que essas discussões elas 

morram, elas acabem [...], (NILTON/docente”), nesse sentido, querem de “qualquer maneira 

retroceder as discussões desses temas” (TALITA/discente).  

Como são conteúdos que causam certos pânicos morais (MISKOLCI; CAMPANA, 

2017) na sociedade, principalmente naqueles que praticam religião de matriz judaico-cristã, 

silenciá-los é uma forma de evitá-los. Quando esses temas são debatidos nos cursos de formação 

de professores(as), nas escolas, segundo a docente Leda, as pessoas pensam assim:  

 

“Mas sempre deu certo até hoje, porque que a gente vai começar a discutir 

isso hoje? A gente nunca discutiu isso? Ah! esse povo agora quer inventar 

moda, porque no meu tempo a gente nem falava sobre isso e era tudo bem, 
tudo bem para quem? Para quem era tudo bem? Então, eu vejo que você se 

deparar, suscitar essa discussão tira as pessoas da sua zona de conforto, da 

sua tranquilidade” (LEDA/docente). 

 

 Sempre deu certo porque antigamente não se contestava os ensinamentos e as 

aprendizagens sobre gênero e sexualidade. Essas questões, principalmente a sexualidade, 

faziam parte da vida privada, não havia uma discussão na esfera pública. O silenciamento acerca 

do gênero e da sexualidade possivelmente dá-se porque a ignorância acerca dessas categorias 

associa ao “posicionamento de ‘não ter nada a ver com isso’”, ou seja, discentes e docentes 
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acabam não se reconhecendo como envolvidas/os nessas questões” (FERRARI; SOUZA; 

CASTRO, 2017, p. 255). 

 No entanto, precisamos entender que o silêncio é o primeiro e mais forte elemento da 

condição de exclusão. Para Orlandi (2007, p. 24), o silenciamento é “aquilo que é proibido dizer 

em certa conjuntura”, agindo como dispositivo que permite ocultar as desigualdades, os 

preconceitos. Considerando o argumento proferido pela autora, chegamos à seguinte 

problematização: será que estamos vivenciando uma nova “política do silêncio”?  Segundo 

os(as) docentes e discentes, esse momento pode estar em iminência, pois  

 

“[...] A gente vive um período ... um momento hoje onde estamos beirando 

ao caos, beirando a Lei da Mordaça a ser efetivada [...]a gente está beirando 

e isso é um problema, isso é um problema porque toda essa liberdade que a 

gente tem de discutir em sala de aula a gente já tem uma gama de 

profissionais que não vão fazer a diferença, imagine agora quantos vão se 

calar por medo de serem presos, autuados, de serem taxados de 

esquerdopatas, de comunistas, de demônios, enfim, de doutrinadores” 

(CARLA/discente). 

 

Quando a discente Carla fala sobre a “lei da mordaça”, ela está se referindo ao 

Movimento Escola sem Partido criado no Brasil em 2004, como resposta às práticas 

educacionais de seus(as) adeptos(as), sobretudo a comunidade cristã-evangélica, a bancada 

evangélica do Congresso Nacional e deputados(as) de partidos progressistas que a definem 

como “doutrinação política e ideológica na sala de aula” e “usurpação do direito dos pais sobre 

a educação moral e religiosa de seus filhos” (MISKOLCI; CAMPANA, 2017, p. 729 -730).  

É um Projeto de Lei que tenta alterar o art. 3° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96 (LDBEN), visto que no seu conteúdo existem algumas proposições que 

deverão ser expostas em salas de aulas para que os(as) professores(as) constantemente possam 

se vigiar quando estiverem abordando certo conteúdo que venha de encontro às convicções 

religiosas e ideológicas dos familiares dos(as) estudantes. No parágrafo único do artigo 3° da 

referida PL está explícito que “a educação não [...] adotará currículo escolar, disciplinas 

obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a 

ideologia de gênero, o termo ‘gênero’ ou ‘orientação sexual” (PL, 2018, p. 2-3, grifo nosso). 

Se esse Movimento Escola sem Partido for aprovado, poderemos ter algumas mudanças 

no que tange às relações de gênero e sexualidades nas escolas e nas instituições de ensino 

superior, porque, como vimos, aqueles(as) que estudam essas temáticas serão qualificados(as) 

como doutrinadores(as) e/ou portadores(as) de um discurso que vai contra a natureza humana, 

os dogmas da igreja, da família tradicional (FERRARI, 2003). Nesses termos, “os estudos de 
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gênero promoveriam uma agenda contra à família e que justificaria uma suposta intromissão 

nas identidades sexuais das crianças” (BIROLI, 2018, p. 167). 

 

“E aí agora como existe essa propagação de que os professores, 

principalmente, os que discutem essas coisas porque é uma coisa que 

socialmente não é aceita, [...] aí o professor vai discutir e me chega um aluno 

e sai dizendo: pai, fulano falou isso e isso, o pai vai lá no outro dia move 

uma ação contra esse professor. Isso de fato para mim é uma tentativa de 

silenciamento e eu acredito que existe uma tendência a aumentar” 

(TALITA/discente). 

 

“A gente está aqui na universidade discutindo isso aqui e sermos presos. A 

gente acha que é exagerado mas, não é, não é. [...] Nós vamos nos formar 

pedagogos em 2019 num período onde a gente não vai poder nem abrir a 

boca direito, para dialogar, para discutir, porque a gente vai ser taxado de 

... sei lá o que [...]” (CARLA/discente).  

 

As falas das discentes transpassam um certo medo que é compreensível e partilhado por 

muitos(as) docentes pelo país. Vários grupos conservadores têm incitado familiares e 

estudantes a encaminharem notificações extrajudiciais aos(as) docentes para tentar coibir-lhes 

de discutir sobre “ideologia de gênero” nas instituições de ensino “assim como, a denunciarem 

e processarem judicialmente docentes e gestoras que insistirem em abordar essa temática e/ou 

em questionar os modelos de gênero e sexualidade estabelecidos” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

2018b, p. 17). 

 No entanto, ainda que existam todas essas tentativas de regulação, controle das 

discussões das temáticas de gênero e sexualidade sempre existirá espaço para essas discussões 

no currículo, encontrar-se-ão sempre formas para escaparem à regulação (PARAÍSO, 2018), 

pois onde há poder há resistência.  

 

4.5 OS DISCURSOS EM TORNO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO”, O “KIT GAY” E A 

HOMOFOBIA: OS IMPACTOS NA FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A) 

  

Acerca dessas questões temos uma série de estudos nacionais e internacionais que tem 

se dedicado à discussão dessas temáticas. Sobre “ideologia de gênero”, “kit gay”, há as 

pesquisas de: Miskolci e Campana (2017), Miskolci (2016), Barreiro et al. (2016), Rodrigues e 

Facchini (2018), Paraíso (2018), Pamplona (2012); em relação à homofobia: Junqueira (2007, 

2009), Souza e Miranda (2013), Ferrari (2003), Dinis (2011), Britzman (1996), Oliveira e 

Oliveira (2018a, 2018b), Castro (2013, 2014), Jurkewicz (2005), Sala (2018), Carrara (2005, 

2015), Borrillo (2010).  
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 São literaturas que empregaremos para problematizarmos as narrativas dos(as) 

discentes e docentes do curso de Pedagogia – campus de Itapetinga-BA. Os discursos sobre 

esses assuntos ganharam movimento nas falas desses sujeitos entrevistados. Suas narrativas 

fazem mais do que reproduzir o que os(as) docentes e discentes entendem sobre essas questões, 

eles(as) apresentam suas dúvidas, receios e incertezas. Acerca disso, o discente Nilton elucida:  

 

“Gênero é um tema que ainda é muito mistificado na cabeça das pessoas, 

não é à toa que esse movimento aí de gênero nas escolas e o que foi discutido 

nos planos municipais, a aprovação dos planos municipais de educação 

houve muita polêmica nas câmaras de vereadores porque as pessoas não têm 

uma noção clara do que é gênero [...]” (NILTON/docente).  

 

 

Os estudos acadêmicos sobre gênero, com longa tradição nas ciências humanas, a 

exemplo da sociologia, antropologia e história, têm sido acusados de promover a “ideologia de 

gênero” e, nesse sentido, o campo da educação tem sido atravessado por essas disputas e tensões. 

Seus acusadores, que se intitulam defensores dos “valores da família tradicional”, 

desqualificam o conhecimento acadêmico, a ação de militância de diversos coletivos que 

combatem a violência e a desigualdade de gênero, a homofobia, a transfobia, dentre tantas 

outras questões.  

Como afirmou a discente Carla, sujeito desta pesquisa, as pessoas associam os 

conteúdos e discussões em torno dessa temática a algo maligno, a “coisa do demônio”. Não é 

incomum ouvirmos esse discurso entre estudantes do curso de Pedagogia em Itapetinga. “As 

pessoas não têm uma noção clara do que é gênero”. [...]Gênero é um tema ainda muito 

mistificado na cabeça das pessoas [...]” (Carla/discente), elas dão veracidade aos discursos de 

verdade construído pelos conservadores que circulam pela sociedade, assim, acabam 

difundindo que os estudos de gênero representam uma ideologia, que gênero não é científico, 

que gênero é uma ideologia contrária aos interesses da família, que esses assuntos não podem 

ser ensinados nas escolas (PARAÍSO, 2018).  Para Foucault (1988), o direito e a liberdade para 

falar a respeito dos assuntos que envolvem o desejo, o sexo e as orientações estão ligados às 

razões políticas.  

Esse argumento do filósofo é bastante apropriado ao que temos vivenciado no nosso 

país e ao que o docente Nilton relata na sua fala. Em 2014, “acompanhamos o acirramento do 

debate em torno da discussão em relação à educação, gênero e sexualidade que atravessou a 

construção do Plano Nacional de Educação (PNE) e dos Planos Municipais de todo o Brasil, 

tensão produzida [...]” (CIRQUEIRA; SANTANA; PEREIRA, 2018, p. 70) por grupos 
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conservadores fundamentalistas que passaram a agir de forma organizada juntamente com 

alguns partidos políticos da direita em assembleias e câmaras de vereadores, para tentar 

suprimir das diretrizes educacionais referências à denominada “ideologia de gênero”, ao “termo 

gênero” ou “orientação sexual”.  

Diante desse cenário de proibições, disputas, tensões, os estudos de gênero ganham 

forma e diferentes significados nos discursos dos indivíduos. Percebemos isso nas falas dos(as) 

docentes e discentes do Curso de Pedagogia.  

 

“[...] Gênero não é discutir a relação homem e mulher, a relação de 

trabalho, dos direitos, a violência contra a mulher, gênero não é isso na visão 

deles [...]. Gênero é incutir na criança, ensinar a criança a ser homossexual, 

isso é o que está na base do pensamento social, da nossa sociedade” 

(EDNA/docente). 

 

“[...] Às vezes você vai para um Seminário e as pessoa dizem, ah! vai falar 

sobre “viado”, a gente escuta muito desse discurso dentro da universidade 

[...] eles têm uma noção de gênero como se fosse só falar sobre [...] 

sexualidade” (ALEUDA/discente). 

 

“[...] Às vezes [...] até a universidade tem uma visão errônea na questão do 

gênero [...]” (ALEUDA/discente).  

 

Podemos observar nos enunciados dos(as) discentes e docentes que os graduandos(as) 

que frequentam o curso de Pedagogia têm uma compreensão errônea sobre gênero, eles(as) 

acham que falar sobre a temática significa simplesmente algo referente à sexualidade, então, 

para eles(as), gênero tem relação com a homossexualidade, a heterossexualidade, o que, 

segundo a discente Talita, é um equívoco, “[...] porque o gênero perpassa por várias questões 

como também o ser social dentro de uma sociedade, sua interação com os outros sujeitos etc., 

e a gente isola essa área e fecha somente nesse campo de relações afetivas [...]” 

(Talita/discente). O que podemos observar é que a sociedade e grande parte dos(as) 

profissionais da educação e dos(as) discentes ainda apresentam uma visão distorcida quando se 

relaciona às temáticas de gênero, talvez isso possa ter relação com o atual contexto político que 

estamos vivenciando, de certa forma esse cenário político tem modelado os discursos desses 

sujeitos, sobretudo, através de algumas técnicas de “normatização, patrulhamento, e controle, 

que podem ser/estar atrelados a diferentes mecanismos e estratégias de governamento e 

biopoder” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018, p.  52).  

Nesse sentido, a maioria dos indivíduos se identifica com as lógicas desses discursos 

normativos e, assim, reproduzem suas práticas desconhecendo suas limitações e contradições 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018). O que temos visto sendo reproduzido hoje na nossa sociedade 
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é justamente isso, discursos infundados, limitados, sem o menor conhecimento científico; além 

disso, a partir do debate do PNE no Congresso Nacional e na mídia, os empreendedores 

morais 23  passaram a “utilizar amplamente o conceito de ‘ideologia de gênero’ para 

desqualificar, caricaturar e construir um ‘pânico moral’ [...] em relação” (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2018b, p. 17) aos estudos de gênero e sexualidade. São termos que têm sido 

difundidos por todo o país e que ganham status de “regimes de verdades” que tentam controlar 

e regular a discussão das temáticas no país (FOUCAULT, 2004).  

Para a discente Gisele, “essa questão de ‘ideologia de gênero’ é tão inexistente quanto 

o ‘kit gay’ [...] Não existe essa questão de ideologia de gênero, o que a gente quer é ensinar, o 

que a gente quer é passar só o respeito [...]”. Na verdade, o slogan “ideologia de gênero” 

existe. Segundo alguns(as) autores(as), esse termo foi cunhado pela primeira vez na própria 

Igreja Católica dos países latino-americanos e na V Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano e do Caribe em 2007, no documento conhecido pelos católicos como “Documento 

de Maria” (MISKOLCI; CAMPANA, 2018). Esse documento deixa claro que os estudos de 

gênero e sexualidade que hoje são entendidos por muitas pessoas da comunidade conservadora 

dos países latino-americanos como “ideologia de gênero” ameaçam fortemente a dignidade do 

matrimônio, o respeito ao direito à vida e a identidade da família.  

Segundo Biroli (2018), no Brasil e demais nações latino-americanos, como Colômbia, 

Peru, Argentina, México, campanhas dirigidas ao público sob o a legenda “Com mis hijos no 

te metas” tem articulado “a associação entre o debate sobre o gênero e a pedofilia. Os estudos 

de gênero promoveriam uma agenda contra à família e que justificaria uma suposta intromissão 

nas identidades sexuais das crianças” (BIROLI, 2018, p. 167).  

Diante disso, é importante ressaltar que o slogan “ideologia de gênero” é uma expressão 

que não se encontra no contexto acadêmico e governamental, não retrata aquilo que entendemos 

como gênero e sexualidade existente na educação e na escolarização brasileiras, na práxis 

pedagógica de docentes e/ou nos cursos de formação inicial e continuada de professores(as) 

pelo país (FURLANI, 2016). “Não se trata, portanto, de um termo que conste nos marcos legais 

brasileiros, ou mesmo no repertório dos movimentos LGBT e feministas, na literatura das 

ciências humanas e sociais ou nos estudos de gênero e feministas” (RODRIGUES; FACCHINI, 

2018, p. 102). É um movimento que procura silenciar as vozes e invisibilizar as dificuldades de 

                                                           
23 [...] Empreendedores morais são religiosos, dentro da Igreja Católica, de vertente religiosas neopentecostais, 

seguidores laicos dessas religiões, pessoas que se engajam na luta por razões simplesmente éticas, morais e/ou 

políticas as mais diversas e não são necessariamente da sociedade civil, mas podem atuar dentro de instituições e 

até mesmo do governo (MISKOLCI; CAMPANA, 2017, p. 730).  
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estudantes, educadores(as) e acadêmicos(as) que têm procurado problematizar a lógica de 

estigmatização no ambiente educacional do país. Assim sendo, “[...] é evidente que os 

defensores do slogan ‘ideologia de gênero’ consideram imprescindível controlar o currículo, os 

materiais escolares e os(as) docentes” (PARAÍSO, 2018, p. 220).  

  

“[...] Quando se fala nessa discussão de [...] “kit gay”, “kit gay” [...], então, 

você se fecha para uma discussão, não sabe o que é a proposta do projeto, 

porque foi um projeto do Governo Federal por uma solicitação da Secretaria 

dos Direitos Humanos o Brasil sem Homofobia que era uma política pública 

para educação, era um projeto Escola Sem Homofobia para discutir a 

violência contra o homossexual, então, não tem nenhuma base disso. Então, 

eles não se abrem [...]o olhar que eles têm é como se discutir gênero é 

discutir homossexualidade, “ideologia de gênero” (EDNA/docente). 

 

O enunciado acima fala sobre o “kit gay”, que é outro slogan criado pela comunidade 

cristã-evangélica e adeptos para se ferir ao “kit anti-homofobia” do projeto Escola sem 

Homofobia do governo federal. Esse projeto nasceu para dar continuidade às políticas públicas 

ao combate à homofobia, iniciadas no governo do ex-presidente Lula (2003), principalmente 

com o lançamento em 2004 do programa federal Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate 

à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual.  

As principais demandas que viabilizaram a existência do programa direcionavam-se na 

“busca por políticas públicas que contribuíssem, em especial, para a redução da discriminação 

por orientação sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, transexuais, 

transgêneros e bissexuais” (PAMPLONA, 2012, p. 10).  

No entanto, devido a algumas atitudes orquestradas por boa parte da população, 

sobretudo da camada mais conservadora, sob a justificativa de que o Escola sem Homofobia 

era uma forma de aliciar as crianças, manipular suas personalidades (BARREIRO et al., 2016) 

e influenciar na sua orientação sexual, a polêmica se alastrou e, por meses, se envolveu em 

diferentes disputas e articulações políticas, vindo a ser suspenso em novembro de 2011 no 

governo da ex-presidenta Dilma Rousseff (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018). Após a 

disseminação dessas polêmicas, os estudos de gênero e sexualidade começaram a ser vistos por 

segmentos da sociedade como influenciadores na sexualidade das crianças e adolescentes e, 

como consequência, a visão de uma educação sobre gênero e sexualidade ficou muito 

“distorcida na mente das pessoas, quando elas ouvem essas palavras elas dizem ah não, eu 

não quero que meu filho vire gay, está ensinado o meu filho a dizer [...]que ele não é homem 

nem mulher” (ESTER/discente)”.  
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Ou seja, elas acham que esses temas têm a habilidade de “transformar” seus/as filhos/as 

em homossexuais, gays. 

 

“[...] Atualmente a interpretação que as pessoas têm é a de que eu vou 

chegar para a Gisele e dizer, seja gay, isso é uma coisa que a gente escuta 

mesmo, é uma coisa que a gente houve de outras pessoas, quando a gente 

vai conversar com o cara, mas, não é isso não, isso perpassa por outras 

condições tal, tal, tal. Ah não, vai ensinar, eu não quero que ensine o meu 

filho a ser gay [...]” (TALITA/discente). 

 

“Gente! pergunta qualquer gay que vocês conhecem, eu conheço 

homossexuais, ninguém ensina o outro a ser gay, a gente mal, mal consegue 

colocar a criança para sentar na cadeira quanto mais ... ninguém ensina [...]” 

(GISELE/discente). 

 

“[...] Ninguém induz ou ensina” (ALEUDA/discente).   

 

Os discursos das discentes fazem-nos refletir sobre ser de suma importância discutir e 

problematizar a homossexualidade nas escolas, porque isso não apenas nos possibilita pensar 

as sexualidades, suas práticas e discursos, proporciona-nos a repensar as representações e as 

“‘visões de verdade’, ‘os regimes de verdade’ que se constituem a partir dos discursos” 

(FERRARI, 2003) e que têm sido usados de forma a controlar, regular a homossexualidade. 

Dessa forma, “[...] quando a sociedade invisibiliza o homossexual, ela não está apenas não 

querendo olhar, mas negando e rejeitando o que vê, porque é dessa forma que a sociedade, de 

uma forma em geral, se relaciona com a homossexualidade” (SOUZA; MIRANDA, 2013, p. 

125).  

O campo educacional é um ambiente em que essa regulação, invisibilização sempre 

existiu, é um espaço em que as sexualidades “ilegítimas, dente elas, as homossexualidades, 

estão fadadas ao silêncio” (FERRARI, 2003, p. 90). Se for mesmo necessário “dar lugar às 

sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser 

reinscritas” (FOUCAULT, 1988, p. 09), esse é o pensamento de muitas pessoas no nosso país. 

Louro (1997) nos chama a atenção para a forma como os educadores encaram a 

discussão da sexualidade, pois muitos pensam que se deixar de tratar desses temas a sexualidade 

ficará fora da escola. Se pensarmos assim estaremos equivocados, pois a sexualidade está na 

escola, está em todas as instituições, faz parte dos sujeitos que as constituem, não é algo que 

possa se desligar, se abster ou distanciar. Nossas escolas parecem “propor um acordo tácito de 

silêncio, dissimulação e negação a respeito da sexualidade” (LOURO, 2000, p. 47).  



132 

 

 
 

Esse silenciamento acerca da sexualidade nas escolas acabou que gerando alguns 

discursos de verdade ao se discutir a respeito das homossexualidades. Essas verdades 

constituídas pelos discursos de regimes de verdade acabaram ganhando legitimidade no atual 

contexto do país a partir de discursos homofóbicos que consideravam a homossexualidade algo 

que poderia ser transmitida, como se fosse uma “essência, um núcleo doente que pode estar 

dentro da pessoa, colocando-a automaticamente numa situação de anormalidade, doença e 

inferioridade” (SALA, 2018, p. 403). 

 

“O preconceito, talvez, seja o guarda-chuva disso tudo, o pai que tem medo 

do filho ser gay que é o que eu estou entendendo agora quando se fala de 

gênero na escola, sexualidade, de literatura gay, de “kit gay” [...] A questão 

é essa, é uma tentativa de se resguardar algo que não pudesse acontecer 

naturalmente, de que a escola fosse a indutora da sexualidade da criança 

[...] Não é a escola que vai determinar a orientação sexual de ninguém, não 

é a escola, não é esse campo. Por outro lado, a escola precisa fazer uma 

discussão sobre isso para que esse pensamento não seja reproduzido pelas 

crianças, porque a criança ela ouve isso em casa, ela ouve desde cedo que o 

termo “viado” é pejorativo, é que fulano é homossexual, gay, é como se 

aquilo fosse uma mancha que precisa ser combatida [...]” 

(NILTON/docente). 
 

Podemos analisar na fala do docente que atualmente muitas famílias têm medo de que 

os(as) seus(as) filhos(as) se “transformem” em homossexuais pelo simples fato de eles(as) 

terem contato com as temáticas de gênero e sexualidade nas escolas. Segundo Britzman (1996), 

“há o medo de que a mera menção da homossexualidade vá encorajar práticas homossexuais e 

vá fazer com que as/os jovens se juntem às comunidades gays e lésbicas [...]. O conhecimento 

e as pessoas são considerados perigosos, predatórios e contagiosos” (BRITZMAN, 1996, p. 

79).  

Segundo Veiga-Neto (2001), esses indivíduos (homossexuais) são considerados uma 

“mancha no mundo”, é como “se fosse uma mancha que precisa ser combatida” 

(Nilton/discente), um tipo de abjeto, algo de que as pessoas só possam sentir horror, 

abominação, como se fosse poluidor, impuro e que deva ficar à distância para não contaminar 

os outros (MISCKOLCI, 2016); talvez, esses atos ainda tenham a ver com a visão da 

homossexualidade como um vírus, uma doença, capaz de contagiar, o que não é pensado para 

a heterossexualidade.   

É importante ressaltar que “homossexualidade já não é mais vista como uma doença, as 

pessoas homossexuais não são menos saudáveis que as heterossexuais, apenas eroticamente 

têm outra orientação sexual, diferente da hegemônica” (JURKEWICZ, 2005, p. 48), porém, 
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ainda há tentativas de compreender as “causas naturais” (genéticas, hormonais, orgânicas, 

ambientais etc.) do desejo homossexual, existe uma obsessão a respeito disso (BORRILO, 

2010; CARRARA, 2015).  

Segundo Foucault (1996, p. 233), foi “[...] por volta de 1870 que os psiquiatras 

começaram a constituí-la (a homossexualidade) como objeto de análise médica: ponto de 

partida, certamente, de toda uma série de intervenções e de controles novos”.  Em torno dessa 

busca incessante para encontrar os motivos para a homossexualidade, até o momento, foram 

criadas mais de setenta diferentes teorias sobre as razões da homossexualidade, no entanto, não 

existem ou pelo menos não se ouve falar de esforços para se descobrir as causas da 

heterossexualidade (JUNQUEIRA, 2007).  

Conforme Borrillo (2010), a busca das causas da homossexualidade caracteriza, de certa 

forma, um ato homofóbico, posto que ela se fundamenta “no preconceito que pressupõe a 

existência de uma sexualidade normal, acabada e completa, a saber: a heterossexualidade [...] 

em função da qual se deve interpretar e julgar todas as outras sexualidades” (BORRILLO, 2010, 

p. 71). Nesses termos, isso só nos faz pensar que essa unidirecionalidade nos mostra que há 

uma busca de “cura” da homossexualidade (cura gay) e não a tentativa de compreendê-la 

(JUNQUEIRA, 2007; LINS et al., 2016; MISKOLCI, 2007; RODRIGUES; FACCHINI, 2018). 

Para Britzman (1996), isso só aumentou as recomendações aos familiares e aos(as) 

professores(as) sobre como “curar” a condição de gay, sobre como “evitar aquilo que o 

establshment médico está agora chamando de ‘desordem de identidade de gênero na infância’, 

em como organizar-se contra reformas curriculares que levem em consideração as vidas de 

gays e lésbicas” (BRITZMAN, 1996, p. 79, grifo nosso).  

Percebemos que o establshment constantemente procura técnicas, dispositivos públicos 

e privados que são posicionados diariamente a assegurar o equilíbrio da identidade chamada 

“normal” e de todas as formas culturais a ela relacionadas (LOURO, 2008). Essas técnicas e 

dispositivos referidos por Louro são para Foucault (1988, p. 85) táticas modernas de poder que 

operam não pelo direito, mas em referência às novas estratégias de poder “que funcionam, não 

pelo direito, mas pela técnica, não pela lei mas pela normalização, não pelo castigo mas pelo 

controle, e que se exercem em níveis e formas que extravasam do Estado e de seus aparelhos” 

para reprimir a sexualidade, as homossexualidades. Acerca da homossexualidade, o discente 

Jean argumenta:  

 

“Essas coisas aí de gênero e sexualidade, respeito a “opção sexual” de cada 

um, de sua “escolha”, de cabelo, de cor, de raça. Eu venho de uma família ... 



134 

 

 
 

meu pai é negro. Eu tenho um amigo que é homossexual, é a “escolha” dele, 

o cara “escolheu”, nasceu daquela forma ali tá entendendo? É a forma dele 

“escolher,” se o cara nasceu daquela forma ali você não tem que impor para 

todo mundo, a questão assim de aceitação, aceitação é aquilo ali que você é, 

então [...] tem que respeitar o outro, a opinião do outro” (JEAN/discente). 

 

A fala do discente Jean nos provoca a algumas problematizações: a primeira é sobre 

relacionar a homossexualidade como algo biológico, que o sujeito já nasce com ela. Em uma 

sociedade heterossexista, heteronormativa, conservadora, muitos veem a homossexualidade 

como algo dado pela natureza, pela biologia. Por isso, ainda hoje existem biólogos(as) que 

procuram um gene para explicar a homossexualidade, no entanto, ninguém ainda começou a 

investigar um gene para desvendar as causas da heterossexualidade (CONNELL; PEARSE, 

2015; DINIS, 2008).  

As pesquisas que se propõem a buscar os fatores genéticos da homossexualidade 

permanecem a naturalizar o desejo sexual entre indivíduos do mesmo sexo ainda que “não seja 

mais para delinear os contornos de uma patologia ou o caráter imperioso de um instinto, mas 

para ‘apenas’ demonstrar que a homossexualidade representa uma variação natural da 

sexualidade humana” (CARRARA, 2015, p. 334-335). Já a segunda problematização é sobre a 

orientação sexual que o discente diz ser uma “opção sexual”, essa conduta fundamenta-se na 

ideia de que um sujeito “escolhe” ser homossexual e, portanto, é possível convencê-la de mudar 

de “opção” através de alguma intervenção direta (CASTRO, 2014; BORRILLO, 2010). Passa-

se, assim, a ideia de que a homossexualidade é um modismo, que quando você não quiser mais 

ser homossexual você poderá tirar seu traje e colocar o da heterossexualidade.   

Essa conduta fundamenta-se na ideia de que um sujeito “escolhe” ser homossexual e, 

portanto, é possível convencê-la de mudar de “opção”. Mas, podemos nos perguntar: quando 

alguém “escolhe” ser heterossexual? Dificilmente alguém diz que “optou por ser heterossexual” 

(LINS et al., p. 73), isso ocorre porque na nossa sociedade os indivíduos “heterossexuais [...] 

são tidos como padrões de identidade sexual” (LEDA/docente). A heterossexualidade foi 

instituída e vem sendo vivenciada como única e exclusiva alternativa “natural de expressão 

identitária e sexual. As homossexualidades tornam-se: desvio, crime, aberração, doença, 

perversão, imoralidade, pecado” (JUNQUEIRA, 2007, p. 10) e as heterossexualidades como 

“destino natural” e desejável de todos e quaisquer sujeitos (CASTRO, 2014).  

Em meio a todo esse contexto, percebemos que esses slogans de “ideologia de gênero”, 

“kit gay” são estratégias que têm disseminado um pânico moral na sociedade para impedir que 

os estudos de gênero e sexualidade sejam incluídos nos currículos educacionais e debatidos nas 
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instituições de ensino em todo o país. São dispositivos com uma única missão: fazer um 

policiamento e controle disciplinar sobre a população.  

A nosso ver, estamos em iminência de um novo regime da sexualidade. Diferentemente 

daquele elaborado por Foucault (1988) em História da sexualidade I: a vontade de saber, esse 

novo regime é bem mais avançado que o anterior. “‘Um ‘novo’ regime secular da sexualidade, 

acompanhado por um estilo de regulação moral que lhe é próprio” (CARRARA, 2015, p. 326). 

Assim, podemos inferir que o pânico moral que atravessa o nosso país hoje “é uma questão 

política aguda” (BIROLI, 2018).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Enfim, acabou. Será mesmo que acabou? Poderíamos dizer que existe um ponto final? 

Vamos esperar para saber. Ao começar esta dissertação não imaginávamos as contingências 

que poderiam haver durante o percurso até chegar nesse momento. Traçamos objetivos, prazos, 

caminhos, metas a seguir, mas nem sempre nos vem à mente que eventualidades podem ocorrer. 

Nós pensamos que esses contratempos não surgiriam, que estávamos livres, que só acontecem 

com os outros. Uso aqui as palavras do educador espanhol Jorge Larrosa (2006) quando ele 

sugere que a pesquisa seja uma aventura, “uma viagem no não planejado e não traçado 

antecipadamente, uma viagem aberta em que pode acontecer qualquer coisa, e na qual não se 

sabe onde se vai chegar, nem mesmo se vai chegar a algum lugar” (p. 52-53).  

Em muitos momentos, pensei que não conseguiria continuar, por causas de alguns 

obstáculos que surgiram no caminho, mudanças inesperadas na pesquisa, o começar do zero, as 

dúvidas, os choros, as incertezas. Foram emoções que me acompanharam durante muitos 

momentos solitários de reflexões nas longas noites sem dormir. Hoje, sei que a vida de 

pesquisador não é nada fácil, às vezes pensar é dolorido, é sofrido, exaustivo, mas, ao olhar 

para trás e verificar quanta evolução, crescimento, é uma sensação indescritível. É notório que 

esses reveses só nos fortalecem, visto que me tornei um sujeito mais confiante, mais forte, mais 

experiente. Bem se diz que as dificuldades, os empecilhos que nos aparecem, após serem 

vencidos, nos transformam em pessoas totalmente diferentes, mais fortes, prontos para novos 

obstáculos, novas conquistas.  

Findadas essas breves reflexões, vamos relembrar algumas questões importantes que 

nos conduziram no processo de realização desta pesquisa. Este estudo teve, ao longo do 

processo investigativo, o objetivo de problematizar os discursos sobre gênero e docência a partir 

dos enunciados dos(as) discentes e docentes do curso de Pedagogia da UESB, Campus 

Itapetinga-BA, ancorado nas seguintes questões: quais discursos são produzidos sobre gênero 

e docência pelos(as) discentes e docentes da Pedagogia? e averiguar quais conexões estão 

imbricadas nas relações de gênero, docência e conhecimento. 

Como assinalamos no início desta investigação, as inquietações que instigaram esta 

dissertação procederam de problematizações vivenciadas por mim, durante minha graduação, 

sobretudo após minha pesquisa de conclusão de curso. Ficaram muitas lacunas a serem 

preenchidas, muitos questionamentos a serem respondidos, embora, sabendo que não existem 

respostas prontas, verdades sólidas e acabadas; mesmo assim, queria entender que discursos 
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são engendrados pelos(as) docentes e discentes do curso de Pedagogia acerca de gênero, 

docência e conhecimento. Já sabia por ouvir na sociedade “discursos de verdades” então 

cristalizados de que a Pedagogia era um curso predominantemente frequentado por mulheres, 

mas quais outros discursos são produzidos e reproduzidos na universidade por esses sujeitos? 

Sobre isso, discorreremos a seguir.  

Mediante a análise dos dados e as problematizações realizadas em cada categoria, os 

resultados apontam muitos discursos sobre o Curso e algumas demandas que têm dificultado o 

debate em torno de gênero e sexualidade. O discurso da “ideologia de gênero”, do “kit gay” 

ganhou visibilidade nas falas dos sujeitos investigados. Percebemos que esses termos têm sido 

usados como dispositivos para inibir o debate dos estudos de gênero e sexualidade nas 

instituições de ensino. 

 Esses slogans estão provocando um pânico moral em todo o país, sobretudo na 

comunidade cristã-evangélica fundamentalista, que tem atuado juntamente com alguns 

políticos da bancada evangélica do Congresso para retirar tudo que se refere a gênero e 

sexualidade dos documentos oficiais que regem a política educacional brasileira. Existe hoje na 

nossa sociedade um policiamento persistente em relação a esses assuntos, um novo dispositivo 

da sexualidade, como salienta Carrara (2015).  

Outro discurso que ganhou ênfase nas falas dos(as) discentes e docentes e que tem sido 

um entrave nas discussões sobre as temáticas na educação, especialmente na universidade, é o 

discurso religioso. Os(as) docentes e discentes relataram que esse pensamento religioso, essa 

moral religiosa, esse conservadorismo atrapalham o debate dos conteúdos sobre gênero e 

sexualidade, no âmbito acadêmico. Isso acontece porque o campus de Itapetinga-BA está 

inserido em um município que historicamente tem uma base de formação inserida na religião 

protestante e não deixou suas raízes conservadoras.  

O silenciamento em torno do debate dos estudos de gênero e sexualidade nas escolas e 

na universidade também sobressaiu nos discursos dos sujeitos pesquisados. Para eles(as), o 

atual contexto político tem contribuído para boa parte da sociedade se posicionar contra as 

discussão de gênero e sexualidade, prejudicando o debate desses temas nas escolas e na 

universidade. Eles(as) também se mostraram preocupados(as) com o que poderá ocorrer 

futuramente com as pesquisas envolvendo as temáticas no país e qual será o posicionamento 

dos(as) futuros(as) educadores(as) frente a essas demandas na sua prática docente.  

Constatamos, também, nos discursos dos sujeitos, que o curso de Pedagogia tem sido 

enxergado na universidade como um espaço frequentado, em sua grande maioria, por mulheres, 
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além disso, também é rotulado como um curso de “gay”, “viado”, homossexual, de 

“mulherzinha”. Percebemos que os sujeitos, ao se referirem ao Curso com tais termos, buscam 

desqualificá-lo e também quem o frequenta, pois tais expressões são entendidas na nossa 

sociedade como algo ruim, desmerecedor, desprezível. São palavras estigmatizantes usadas 

para estereotipar quem não se encaixa na matriz sexual instituída na sociedade como anormal. 

A homofobia é visível quando se relaciona o curso de Pedagogia com os discentes homens que 

o frequentam.  

Os discursos também mostram que o curso de Pedagogia não tem trabalhado de forma 

interdisciplinar ao tratar dos conteúdos sobre gênero e sexualidade na universidade. Quando 

esses assuntos são abordados, se restringem à própria disciplina que trata desses conteúdos, por 

iniciativas individuais de docentes e discentes que se interessam pelos temas. Os(as) poucos(as) 

professores(as) que discutem esses temas em suas disciplinas dizem não ser suficiente, 

necessitando que o debate seja estendido a outras matérias curriculares.  

Os(as) discentes e docentes acenam para  a necessidade de mudança e manifestam 

algumas alternativas para alterar esse cenário, dentre elas: o atravessamento dessas discussões 

por todas as disciplinas que fazem parte da matriz curricular, para uma  maior articulação entre 

os(as) docentes; estender o debate para além das quatro paredes da universidade e do curso,  

para isso seria necessário que se fizessem eventos multidisciplinares (seminários, palestras, 

encontros, rodas de conversa) e Grupos de Estudo para que incentivem os(as) discentes a 

pesquisarem sobre as temáticas de gênero e sexualidade.  

O nosso objetivo de pesquisa foi problematizar os discursos sobre gênero e docência a 

partir dos enunciados dos (as) discentes e docentes do curso de Pedagogia da UESB, Campus 

Itapetinga-BA, no entanto, nós constatamos que, de modo geral, as falas dos sujeitos se 

encaminharam mais para uma discussão em torno das sexualidades; é como se falar sobre 

gênero fosse falar de sexualidade e das questões que a envolvem, “ideologia de gênero”, 

homofobia, homossexualidades. Não sabemos bem ao certo o porquê desse pensamento, o que 

temos são apenas conjecturas, por isso, nós entendemos que isso é uma limitação do nosso 

trabalho que pode se transformar em problemas de pesquisas para futuras investigações.   

Enfim, a universidade tem sido intimada a se posicionar e assumir sua responsabilidade 

a respeito dessas discussões, especialmente no se refere a cursos de formação docente, posto 

que há na educação do país uma escassez desses estudos, além disso, existe uma demanda no 

contexto escolar relacionada à discussão dessas temáticas. Assim, é fundamental que os(as) 

graduandos(as), no seu processo formativo, bem como aqueles(as) educadores(as) que não 
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tiveram acesso a esse conteúdo, tenham consciência da existência dessa prática, para que 

possam exercer criticamente sua atividade, em especial no que diz respeito à transformação do 

cotidiano da escola e ao questionamento das desigualdades de gênero. O(a) educador(a) é peça 

fundamental para abordar esses assuntos na formação de seus/suas educandos(as), caso isso não 

aconteça, ainda veremos nas instituições práticas que acabam corroborando a prática de 

preconceitos, estereótipos, discriminação no ambiente formativo e escolar.  

Portanto, respondendo à pergunta que abriu essas reflexões, não concluo este trabalho, 

apenas reconheço que tudo aquilo que escrevi e problematizei até aqui não são verdades 

definitivas e nem permitem um ponto final, até porque “uma pesquisa não pode ‘dar conta’ de 

tudo, da complexidade dos processos de constituição de sujeitos, das relações sociais de saber-

poder, das experiências singulares” (CASTRO, 2014, p. 240). Desse modo, entendo que a 

pesquisa deixou lacunas que possibilitam novos olhares, novas demandas, novas discussões e 

curiosidades científicas acerca da temática aqui problematizada.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

           

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

Atende à Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, 

que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos 

 

 

Título do Projeto: Docência, Gênero e Pedagogia: Discursos dos discentes e docentes do 

curso de Pedagogia-Campus de Itapetinga-BA 

Pesquisador responsável: Nilson Sousa Cirqueira  

Orientador: Reginaldo Santos Pereira  

Coorientador: José Valdir Jesus de Santana   

 

Presado (a) Senhor (a)  

 

Eu, Nilson Sousa Cirqueira, discente do Mestrado Acadêmico em Educação, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) estou realizando, juntamente com os pesquisadores Prof. Dr. Reginaldo Santos 

Pereira e o Prof. Dr. José Valdir Jesus de Santana o Projeto de Pesquisa intitulado “Docência, 

Gênero e Pedagogia: discursos dos discentes e docentes do curso de Pedagogia-Campus de 

Itapetinga-BA”. 

Os objetivos, geral e específicos desse projeto são: problematizar as concepções de 

gênero e docência a partir dos discursos dos discentes e docentes do curso de Pedagogia da 

UESB, Campus Itapetinga-BA; identificar quais discursos são produzidos sobre gênero e 

docência pelos estudantes e professores da Pedagogia; averiguar quais conexões estão 

imbricadas nas relações de gênero, docência e conhecimento e, analisar como os (as) 

licenciandos (as) constroem suas identidades de gênero na relação com a identidade docente. 

A história da Pedagogia é transcorrida por uma questão de gênero, visto que o curso é 

caracterizado pela quase unânime presença feminina. Pesquisas como a de Pena (2015), Santos 
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e Castro (2015) mostram que a grande maioria dos discentes que frequentam esse curso é 

mulheres, poucos são os homens que se enveredam nesses espaços. 

Nesse contexto, é notável que a sociedade ao longo dos séculos vem definindo padrões 

e funções destinadas a homens e mulheres em diferentes áreas sociais. Assim, às mulheres são 

atribuídos papéis que envolvem o cuidado, limpeza, cozinha, costura e praticamente todo 

trabalho com bebês. Essas tarefas são repetidamente relacionadas a uma definição cultural das 

mulheres como cuidadosas, dóceis, gentis, esforçadas, amáveis, carismáticas sempre prontas a 

ajudarem, já aos homens é habitual que predominem em indústrias, esportes, cargos de gestão, 

contabilidade, engenharias, direito, informática etc., todas funções que envolvem algum tipo de 

racionalidade e esforço físico. 

O cuidado sempre foi visto como atributo de mulheres e a proximidade de homens 

lidando com crianças pequenas geram conflitos, questionamentos e preconceitos. Situações 

como essas acontecem constantemente na vida de muitos professores homens nas instituições 

brasileiras. Partindo dessa premissa é que surgiu o interesse em realizar essa pesquisa e, 

conhecer os discursos dos discentes e docentes acerca de gênero e docência no curso de 

Pedagogia.   

Essa pesquisa se mostra relevante para o campo científico ao contribuir, na área da 

Educação problematizando questões acerca da docência, gênero e Pedagogia, podendo servir 

ainda de eixo norteador de outras pesquisas que poderão surgir posteriormente.  

Os participantes da pesquisa serão discentes e docentes do Curso de Pedagogia da 

UESB, Campus de Itapetinga-BA. No desenvolvimento da pesquisa, serão utilizados os 

seguintes procedimentos: aos (as) professores (as) será aplicada a entrevista semiestruturada e 

aos (as) discentes realizaremos a técnica do grupo focal.  

Assim, venho convidá-lo (a) a participar desta pesquisa, lembrando que sua participação 

é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou modificação na forma 

em que será atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação. 

Os riscos, desconfortos ou constrangimentos apresentados pela pesquisa são mínimos, 

mas, caso ocorra, o (a) Senhor (a) poderá solicitar o seu afastamento ou deixar de participar de 

algumas das etapas ou de todo o projeto. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. Os resultados desse trabalho serão publicados na dissertação do Mestrado e em 

revistas especializadas, estará à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que 
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indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

anos e após esse tempo serão destruídos.  

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos: a) com o pesquisador Nilson Sousa 

Cirqueira, por meio do e-mail: nilsonmestradouesb@outlook.com, contato: (77) 988025693; b) 

com o orientador Prof. Dr. Reginaldo Santos Pereira, e-mail: reginaldouesb@gmail.com; c) 

com o coorientador Prof. Dr. José Valdir Jesus de Santana, e-mail: satanavaldao@yahoo.com.br 

;  c) e também no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), que autorizou a realização dessa pesquisa, através do e-mail: 

cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda pelo seguinte endereço : 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Comitê de Ética em Pesquisa da UESB 

(CEP/UESB) , Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, 

Jequiezinho, Jequié-BA, CEP: 45.260-510. 

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar em participar dessa pesquisa, precisará 

assinar esse termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias: sendo que sua cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável e, a outra será fornecida a você. 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

 

 

Vitória da Conquista/BA ____ de __________ de 2018. 

 

 

_______________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

_______________________________________________ 

Nilson Sousa Cirqueira 

Pesquisador responsável pelo Projeto 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB 

  

mailto:nilsonmestradouesb@outlook.com
mailto:reginaldouesb@gmail.com
mailto:satanavaldao@yahoo.com.br
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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APÊNDICE B - AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

          UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Itapetinga, 17 de setembro de 2018. 

 

AO 

COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CCP 

COORDENADORA. EDMACY QUIRINA DE SOUZA 

 

O discente Nilson Sousa Cirqueira, meu orientando do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Mestrado), está realizando a pesquisa intitulada: DOCÊNCIA, GÊNERO E 

PEDAGOGIA: DISCURSOS DOS DISCENTES E DOCENTES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA, CAMPUS DE ITAPETINGA-BA, tendo como locus e sujeitos da pesquisa os 

discentes e docentes do curso de Pedagogia, campus de Itapetinga. Desse modo, solicitamos de 

V.Sa. a participação do pesquisador a observar algumas aulas de alguns/mas docentes do 

8°(oitavo) semestre para ter contato com os/as discentes e docentes que farão parte da pesquisa 

e coletar alguns dados que se façam necessários.   

 

Atenciosamente,  

 
PROF. DR. REGINALDO SANTOS PEREIRA 

Professor do DCHEL e PPGED 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

          UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Itapetinga, 30 de agosto de 2018. 

 

À 

SECRETARIA SETORIAL DE CURSOS - SSC 

SRA. MARTA LORENA 

 

O discente Nilson Sousa Cirqueira, meu orientando do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Mestrado), está realizando a pesquisa intitulada: DOCÊNCIA, GÊNERO E 

PEDAGOGIA: DISCURSOS DOS DISCENTES E DOCENTES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA, CAMPUS DE ITAPETINGA-BA, tendo como locus e sujeitos da pesquisa os 

discentes e docentes do curso de Pedagogia, campus de Itapetinga. Desse modo, solicitamos de 

V.Sa. a disponibilização de dados dos discentes do curso de Pedagogia disponíveis no sistema 

Sagres, conforme tabelas em anexo. 

Atenciosamente,  

 
PROF. DR. REGINALDO SANTOS PEREIRA 

Professor do DCHEL e PPG 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS(AS) DOCENTES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Dados Pessoais 

1. Nome 2. Telefone 

3.Idade 4. E-mail 

5.Realização da entrevista 6. Local 

7.Início da entrevista 8. Duração da entrevista 

 

Formação Acadêmica 

1. Curso 2. Ano de conclusão 

3. Instituição 

4. Especialização: (    ) Sim                (    ) Não.     Se sim qual área? 

5. Mestrado:          (    ) Sim                (    ) Não.     Se sim qual área?  

6. Doutorado:        (    ) Sim                (    ) Não.     Se sim qual área?  

7. Pós-Doutorado  (    ) Sim                (    ) Não.     Se sim qual área? 

 

Atuação profissional 

1. Há quanto tempo trabalha com a Formação de Pedagogo (a)? 

2. Qual a sua carga horária de trabalho?  

3. Em quais disciplinas você atua? E há quanto tempo? 

4. Quais são os semestres em que atua? 

 

Sobre as questões de Gênero, Docência e Pedagogia 

Na sua visão por que os homens optam menos em se inserir no curso de Pedagogia? 

Você acha que a escolha deles (as) pelo curso tem ligação com o fato deles (as) serem 

mulheres ou homens? Você acha que há uma ligação direta com a questão de gênero? 

No seu ponto de vista mesmo o curso tendo discutido temas relacionados a gênero, 

sexualidade dentre outros, ainda assim, podem estar formando profissionais 

homofóbicos, machistas, misóginos? Por quê?  

Esses temas deveriam estar em uma disciplina específica ou ser 

parte de todas as disciplinas curriculares? Por quê?  

Na sua disciplina como você aborda as questões relacionadas a gênero e sexualidade? 

Você acha que os cursos de formação conseguem “preparar” os futuros profissionais 

para o trabalho com esses temas na sua prática pedagógica? 
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Você acha que ainda há uma resistência por parte dos (as) discentes em se envolver 

mais com as questões de gênero na instituição? Isso pode estar relacionado a que?  

Na sua concepção, a construção da docência em um lugar tido como feminino afeta de 

que forma os docentes homens? Quais transformações eles podem vivenciar?  

Você acha que quando o homem exerce profissões tidas como femininos, podem haver 

fissuras em suas masculinidades? Por quê? 

Você acha que somente a disciplina que discute os temas relacionados a educação, 

gênero e sexualidade tem conseguido alcançar o seu propósito que é formar 

profissionais com o mínimo de conhecimento acerca dos temas propostos? Comente.  

Qual a sua opinião acerca dessa tentativa de silenciamento da discussão dos temas sobre 

gênero nas escolas? Você acha que esse silenciamento pode se estender às 

Universidades? Por quê? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 Roteiro elaborado com vistas à produção de dados qualitativos para identificar quais 

discursos são produzidos sobre gênero e docência pelos estudantes da Pedagogia. 

 

Título do estudo: Docência, gênero e pedagogia: discursos dos discentes e docentes do curso 

de Pedagogia - campus de Itapetinga-BA 

Autor: Nilson Sousa Cirqueira 

Orientador: Prof. Dr. Reginaldo Santos Pereira  

Coorientador: Prof. Dr. José Valdir Jesus de Santana  

 

Objetivo geral: Problematizar as concepções de gênero e docência a partir dos discursos dos 

discentes e docentes do curso de Pedagogia da UESB, Campus Itapetinga-BA. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Local:_________________________________________________________________ 

Horário de início:___________________ Horário de término_____________________ 

Condições do Ambiente (iluminação, temperatura, acústica, etc.):  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Participantes  

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3._________________________________________________ 

4._________________________________________________ 

5._________________________________________________ 

6._________________________________________________ 
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7._________________________________________________ 

8._________________________________________________ 

9._________________________________________________ 

 Boas vindas / Apresentação da dinâmica do encontro com breves considerações sobre os 

procedimentos de um grupo focal; 

 Acordos prévios com os sujeitos sobre procedimentos para o encontro;  

 Apresentação geral do grupo; 

 

Algumas questões:  

 

1. Porque vocês escolheram a Pedagogia? 

2. Na sua visão porque os homens optam menos em se inerir no curso de pedagogia? 

3.  Vocês acham que as mulheres se convencem de que a Pedagogia é um espaço para elas 

e não para os homens?  

4. A disciplina que lhes é oferecida e que discute os temas relacionados a educação, gênero 

e sexualidade deveria/deve ser obrigatória ou opcional? Porque?  

5. Vocês acham certo formar e diplomar discentes para atuar em escolas, para lidar 

com os sujeitos (estudantes, familiares, outras/os profissionais) sem discutir esses 

temas?  

6. Você acha que mesmo o curso tendo discutido temas relacionados a gênero, sexualidade 

dentre outros, ainda assim, podem estar formando profissionais homofóbicos, 

machistas, misóginos? Porque? 

7. Esses temas deveriam estar em uma disciplina específica ou ser 

parte de todas as disciplinas curriculares? Porque?  

8. Qual a opinião de vocês acerca dessa tentativa de silenciamento da discussão dos temas 

sobre gênero nas escolas? Vocês acham que esse silenciamento pode se estender às 

Universidades?  

9. Entendendo que a Pedagogia é um espaço atravessado pelos gêneros e esse mesmo 

espaço acaba influenciando na sua maneira de pensar e estar no mundo, vocês têm 

notado alguma mudança desde o início que vocês entraram no curso até agora no final? 

Quais? 

 

Por fim, agradeceremos pela disponibilidade e pela participação na pesquisa. 

 


