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Como um mosaico, a miscelânia da vida se constitui no jogo jogante das relações 

que estabeleço com o divino, fonte do viver e centro de equilíbrio; com a natureza, 

fonte de amor e doação; e com os seres humanos, fonte de identidade e 

autoconhecimento, pela capacidade de me apresentar a mim mesma. Eu dedico, em 

especial, ao meu filho Ian, porque me oportuniza a cada dia a transcendência de 

mim mesma, eis que o amor genuíno me arrebatou para o finito sem fronteiras; ao 

meu companheiro Eduardo, pelo seu silêncio falante e sabedoria dos nobres; a 

minha mãe querida Aida, por me plasmar na vida colorida da alegria; ao meu pai 

Antônio, pela conexão desinteressada do amor; e ao meu irmão Lucas, pela 

amizade verdadeira, que implica afeto e crescimento. Por todas essas peças do 

mosaico da minha vida, recordo a canção “Oração ao tempo”, de Caetano Veloso: 

 

 

És um senhor tão bonito 

Quanto a cara do meu filho 

Tempo tempo tempo tempo 

Vou te fazer um pedido 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os rítmos 

Tempo tempo tempo tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo tempo tempo tempo 

És um dos deuses mais lindos 

Tempo tempo tempo tempo... 

Que sejas ainda mais vivo 

No som do meu estribilho 

Tempo tempo tempo tempo 

 

 

Ouve bem o que te digo 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Peço-te o prazer legítimo 

E o movimento preciso 

Tempo tempo tempo tempo 

Quando o tempo for propício 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

De modo que o meu espírito 

Ganhe um brilho definido 

Tempo tempo tempo tempo 

E eu espalhe benefícios 

Tempo tempo tempo tempo... 

O que usaremos prá isso 

 

Fica guardado em sigilo 

Tempo tempo tempo tempo 

Apenas contigo e comigo 

Tempo tempo tempo tempo... 



E quando eu tiver saído 

Para fora do teu círculo 

Tempo tempo tempo tempo 

Não serei nem terás sido 

Tempo tempo tempo tempo... 

 

Ainda assim acredito 

Ser possível reunirmo-nos 

Tempo tempo tempo tempo 

 

Num outro nível de vínculo 

Tempo tempo tempo tempo... 

Portanto peço-te aquilo 

E te ofereço elogios 

Tempo tempo tempo tempo 

 

Nas rimas do meu estilo 

Tempo tempo tempo tempo... 
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Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, 
sem “tratar” sua presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, 
sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem 
esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer 
ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem 
ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível (FREIRE, 
2000, p. 64). 

 

 

 



RESUMO 

 

Trata-se de uma investigação Etnográfica, embasada nas abordagens da 
Complexidade, da Multirreferencialidade e das Epistemologias Feministas, que 
analisou as concepções político-pedagógicas norteadoras dos atos de currículo 
produzidos no curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA e suas 
implicações nas experiências formativas dos estudantes. No campo epistemológico, 
o estudo se situa no escopo das epistemologias feministas. A pesquisa qualitativa 
do tipo etnográfica caracterizou-se como um estudo de caso, cuja amostra 
intencional constituiu onze estudantes do curso investigado que participaram da 
estratégia do grupo focal. Utilizei como instrumento de coleta de dados, a 
observação assistemática das aulas e a entrevista individual semi-estruturada com 
a coordenadora e professoras do curso. Ademais, realizei a análise documental da 
proposta pedagógica do curso e das políticas públicas em gênero e educação. 
Verifiquei que as concepções político-pedagógicas norteadoras dos atos de 
currículo do curso são: 1. Pedagogias Feministas (LOURO, 1997), 2. Pedagogia 
Libertadora (FREIRE, 1970; 1971) e Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2000); 3. 
Multiculturalismo crítico (MCLAREN, 1997b). As implicações dessas concepções 
nas experiências formativas revelaram maior empoderamento dos estudantes, em 
especial, das mulheres; uma avaliação positiva sobre si (autoestima); visão crítica 
de mundo e capacidade de autocrítica, permeadas pela desconstrução das 
assimetrias sociais que envolvem gênero e suas interseccionalidades. 
 
 

Palavras-chave: Gênero. Currículo. Atos de currículo. Formação. Experiências 
formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
This was an ethnographic investigation, based on the complexity,  multireferentiality 
and  the Feminist Epistemologies approaches, that analyzed the pedagogic-political 
concepts that guides the Course of Gender and Diversity Bachelor curriculum at 
University Federal of Bahia (UFBA) and its implications in the formative experiences 
of the students. In the epistemological field, the study lies in the scope of feminist 
epistemologies. The qualitative research of ethnographic type was characterized as 
a case study, whose intentional sample provided eleven students from the 
investigated course that took part in the strategy of focal group. I used as an 
instrument of data collection, the unsystematic observation of lessons and semi-
structured individual interviews with the coordinator and teachers of the course. In 
addition, I conducted a documental analysis of pedagogical proposal of the course 
and of the public policies in gender and education. I Found that the political-
pedagogical concepts that guide the actions of the curriculum of the course are: 1. 
Feminist Pedagogies (LOURO, 1997), 2. Liberating Pedagogy (FREIRE, 1970; 
1971) and Pedagogy of Autonomy (FREIRE, 2000) 3. Critical Multiculturalism 
(MCLAREN, 1997b). The implications of these conceptions in formative experiences 
reveal greater empowerment of students, especially the women, a self positive 
assessment (self esteem), a critical view of the world and ability to self-critical 
permeated by social asymmetries involving gender and their intersectionalities. 
 
 
Key words: Gender. Curriculum. Acts of curriculum. Training. Formative 
experiences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Essa investigação etnográfica, embasada nas abordagens da 

Complexidade, da Multirreferencialidade e das Epistemologias Feministas, tem como 

objeto de estudo as concepções político-pedagógicas norteadoras dos atos de 

currículo produzidos no curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e suas implicações nas experiências 

formativas dos1 estudantes.   

Os atos de currículo, aos quais me2 refiro, abrangem concepções político-

pedagógicas e práticas curriculares vinculadas à formação, entretecidas por 

contradições, opacidades, ambivalências, paradoxos, configurando o que Macedo 

(2010) chama de práxis epistemológico-formativa, que se realiza no acontecer da 

formação e sua complexa temporalidade. O termo “atos de currículo” é um conceito 

plasmado por Macedo (2010, p. 98), e “[...] nos diz do currículo como processo, das 

dinâmicas formativas na relação com os saberes, das atividades e dos valores 

veiculados pelos conhecimentos e as mediações didático-curriculares envolvidas”.  

Partindo desta compreensão e das ressonantes reflexões realizadas nos 

últimos sete anos envolvendo as interfaces currículo, gênero e formação, analiso, 

neste trabalho, as concepções político-pedagógicas norteadoras dos atos de 

currículo produzidos no curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA e 

suas implicações nas experiências formativas dos estudantes.   

 

1.1 IMPLICAÇÕES NAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS 

 

No contexto da pesquisa de mestrado3 - Identidades, currículo e formação 

docente: um estudo sobre implicações de gênero em práticas educativas de 

                                                 
1 Pelo incômodo que o duplo artigo o/a e suas variações tendem a dificultar durante a leitura, opto por seguir o 
padrão da gramática oficial ao longo deste texto.  
2 A opção pelo uso do verbo na 1ª pessoa do singular ao longo dessa tese deriva da compreensão de que a 
subjetividade e a historicidade, fundantes das abordagens que entretecem essa pesquisa (Complexidade, 
Multirreferencialidade e Epistemologias Feministas), não condizem com a linguagem impessoal baseada nas 
supostas neutralidade e objetividade tão caras ao modelo hegemônico de ciência. 
3 Dissertação defendida em janeiro de 2008, no Programa de Pós-graduação em Educação, da Faculdade de 
Educação da UFBA. 
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estudantes de Pedagogia - analisei as concepções de estudantes de Pedagogia 

sobre as relações de gênero e suas implicações nas dinâmicas curriculares 

produzidas em seus espaços de formação, especialmente, no que se refere à 

aprendizagem de estereótipos sexistas, que se fazem presentes nas formas de 

ensinar e de aprender.  

O contexto social pós-moderno, marcado por rápidas e fecundas 

transformações, implica na ressiginificação dos padrões vinculados aos papéis e 

relações de gênero e seus reflexos na família e nas instituições educativas. 

Associado a este cenário, a constatação de que os projetos político-pedagógicos 

dos cursos de formações de professores não contemplam as questões de gênero e, 

portanto, seus currículos não dispõem de disciplinas ou componentes curriculares 

específicos que envolvam essas discussões, gerou uma lacuna e a necessidade de 

investigar uma proposta educativa propositiva à equidade de gênero.  

Partindo desse âmbito, debruço-me sobre as concepções político-

pedagógicas norteadoras dos atos de currículo produzidos no curso de Bacharelado 

em Gênero e Diversidade da UFBA, que traduz um lócus privilegiado de estudo por 

possibilitar o cruzamento entre as categorias da pesquisa, já que propõe um 

currículo que situa os estudos de gênero na transversalidade das disciplinas, ao 

tempo em que questiona o molde patriarcal, masculino e machista, sob o qual se 

produziram o conhecimento e a ciência moderna, impregnados por uma concepção 

mecânica, centrada na objetividade e racionalidade, que tão bem se reproduziu no 

seio da sociedade, levando a efeito um tipo de formação calcada na desigualdade 

de gênero, julgada desinteressada pelas instituições de ensino. Por outro lado, o 

curso em questão visa uma formação intencionalmente crítica, com foco na 

promoção humana e na eliminação das desigualdades baseadas em diferenças de 

sexo, raça/etnia, classe social, geração e orientação sexual.  

O estudo, que articula as categorias teóricas currículo-gênero-formação, 

encontra-se implicado pessoalmente com a minha experiência de filha, mulher, 

esposa e mãe, por perceber, desde cedo, que a família e a escola continuam a 

reproduzir uma educação historicamente marcada pela diferença, segregação e 

discriminação entre meninas e meninos, homens e mulheres; e, profissionalmente, 

como educadora e coordenadora de curso de formação de professores, por 
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vivenciar a trama presente nas relações assimétricas entre os sexos no campo 

social e cultural e sua reprodução no currículo acadêmico e escolar.  

A minha implicação com a presente pesquisa, como diz Barbier (1977), se 

dá nos níveis psicoafetivo, histórico-existencial e estruturo-profissional, já que 

envolve um engajamento pessoal e coletivo, na e pela práxis científica, em função 

da minha história familiar e libidinal, das posições passadas e atuais na relação de 

produção e do meu projeto sócio-político.  

O processo implicacional tornou-se um dado incontornável, já que a 

leitura de mundo e de contexto sobre currículo-gênero-formação existia antes 

mesmo do delineamento dessa pesquisa como roteiro, embora a teorização 

acadêmica corporificada em todos os momentos de construção desse trabalho tenha 

representado a bússola capaz de atribuir sentidos e significados novos, revelando o 

valor heurístico da pesquisa e a sua historicidade.  

Por isso, a relevância desta pesquisa implica pensar e resistir às formas 

disciplinantes e disciplinarizadoras que envolvem a produção e disseminação do 

conhecimento nos diversos espaços formativos pelos quais transitei (e transito) e à 

ideologia androcêntrica4 estabelecida entre os sexos, resultante desta cultura 

homogeneizante e homogeinizadora de conceber o conhecimento, que escolariza de 

modo desigual os corpos e as mentes. Frente a este contexto, meu interesse é 

questionar a visão acrítica dos sujeitos, forjada pela consciência ingênua5, no dizer 

de Freire (1970), na tentativa política de revisitar seus paradigmas para um saber-

fazer-ser condizente com um projeto social mais amplo, que busca instituir a 

pluralidade, a equidade, a justiça e o respeito.  

A minha escolha pelo curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade 

tem múltiplas implicações. Primeiro, por se constituir em um estudo inédito, 

sobretudo, emblemático e desafiador quanto ao objeto de pesquisa, agregando valor 

ao cenário da educação superior na Bahia. Segundo, pela possibilidade de apontar 

pistas para a reestruturação curricular do curso em questão, dado comum a projetos 

pioneiros que constroem seu currículo dentro de uma dinâmica flexível, cujos 

                                                 
4 “O androcentrismo consiste em considerar o ser humano do sexo masculino como o centro do universo, como a 
medida de todas as coisas [...]” (MORENO, 1999, p. 23). 
5 É a consciência humana no grau primário de seu desenvolvimento, isto é, quando está ainda 
"imersa na natureza", aquela que possibilita ao sujeito a percepção dos fenômenos, mas não a sua 
apreciação e julgamento. Esse nível de consciência condiciona o sujeito a um tipo de normose diante 
da vida cotidiana e indica a consciência em seu estado natural (FREIRE, 1971). 
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resultados dessa pesquisa serão capazes de apontar. E em terceiro lugar, pela 

ampliação dos estudos sobre gênero na UFBA, em especial na Faculdade de 

Educação, tecendo o diálogo com o currículo e a formação, permeado por um olhar 

comprometido e cuidadoso com as relações de poder que definem as estruturas do 

conhecimento.  

O desejo movente em continuar os estudos sobre currículo-formação-

gênero constituíram fonte de fôlego capaz de reinterrogar a proposta inicial do 

doutorado – investigar a abordagem de gênero no currículo dos cursos de 

Pedagogia das Universidades públicas da Bahia -, e reconstruí-la. Em diálogo 

permanente com a Profa. Ângela Maria Freire de Lima e Souza, orientadora inicial 

da presente pesquisa, interessei-me pela possibilidade de um estudo inédito, no que 

diz respeito ao seu objeto - o primeiro curso de graduação em Gênero e Diversidade 

no Brasil – ofertado pela UFBA. Desse modo, emergiu a necessidade de situar a 

criação do curso e as políticas públicas em gênero e educação que tornaram 

possível a sua autorização em 2008 e funcionamento desde 2009.  

Além da curiosidade epistemológica, percebi que este objeto/campo de 

pesquisa era rico de sentido e significados para mim, em função de todas as 

itinerâncias e implicações formativas, que me autorizo6 a historiar nas linhas a 

seguir.  

Desde o meu ingresso na UFBA em 2005, como aluna especial da 

disciplina Educação, Sexualidade e Gênero, debruço o meu olhar (que se tornou 

polissêmico) para as relações de gênero e a construção das identidades nesta 

perspectiva. Tornei-me pesquisadora do Grupo de Estudos de Filosofia, Gênero e 

Educação (GEFIGE), coordenado pelas professoras Tereza Cristina Pereira 

Carvalho Fagundes e Ângela Maria Freire de Lima e Souza, professoras do PPGE.  

Após ingresso no doutorado em 2008, houve pouco avanço na realização 

da pesquisa, apesar de ter conquistado a qualificação da tese em 2009, já grávida 

de 2 (dois) meses. Por compreender que as dimensões da vida pessoal, profissional 

e acadêmica se entrecruzam, planejei a gravidez em 2009, mesmo em meio a 

construção de uma tese. Entretanto, para a minha surpresa, um deslocamento de 

placenta durante a minha gravidez limitou o avanço na produção da escrita. Com a 

                                                 
6 Para Ardoino (1998b, p. 28), “[...] autorizar, quer dizer, a intenção e a capacidade conquistada de 
tornar-se a si mesmo seu próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de seus atos 
e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito”.  



19 
 

chegada do meu filho Ian, em março de 2010, dediquei todo o meu tempo e atenção 

à sublimidade da maternidade, com todo o amor, emoção, insegurança e maturação 

que a experiência materna envolve.  

Assim, entre os anos 2009 e 2010, as condições de gestação e de mãe 

de “primeira viagem” fizeram-me estacar a pesquisa de campo junto ao Núcleo de 

Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM)/UFBA, com o apoio afetivo e 

compreensivo da minha então orientadora. Naquele momento, escolhi não dividir o 

meu filho Ian, fonte de vida e inspiração, pelo menos em seu primeiro ano de vida, 

com a minha pesquisa, fonte de conhecimento e realização acadêmica.  

Paralelo a esse período, a Editora da Universidade Federal da Bahia 

(EDUFBA) lança o livro Formação pela Pesquisa: desafios pedagógicos, 

epistemológicos e políticos, organizado pelos professores Robinson Moreira Tenório 

e José Albertino Carvalho Lordêlo. Nessa obra, escrevi um capítulo Práticas 

educativas “atravessadas” pelo gênero: percepções de docentes sobre identidades 

de meninas e meninos, em co-autoria com a Profa. Ângela Lima e Souza. A 

finalidade central da pesquisa foi apresentar os resultados da pesquisa de mestrado, 

permitindo uma incursão mais profunda sobre a temática.  

No final de 2010, com a oficialização do descredenciamento de minha 

orientadora do PPGE/UFBA e com a dissolução do GEFIGE como Grupo de 

Pesquisa na linha de Educação e Diversidade, vivenciei momentos difíceis 

marcados por interrupção e insegurança, devido aos laços afetivos construídos, a 

cumplicidade na pesquisa e a afinidade ideológica, mas, logo compreendi que 

precisava seguir adiante. Contudo, a gratidão e a saudade permearam muitos 

momentos dessa construção, pelos seis anos de convivência e parceria acadêmica 

conduzidos pela Profa. Ângela com confiança, competência e ternura.  

A professora Ângela de Lima e Souza, assim como outros professores do 

PPGE, foi descredenciada em função da aposentadoria e dos critérios da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

interceptando, assim, a orientação dessa tese. Como uma decisão institucional 

poderia ceifar um processo de orientação acadêmica em sua fase final? Como o 

Programa poderia acolher a demanda dos estudantes impactados por essa decisão? 

Essas questões tencionaram as discussões nas reuniões de representação 
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estudantil no Colegiado do PPGE. A definição recaiu na busca individual e solitária 

de um orientador que aceitasse tal desafio.  

Com a dissolução do GEFIGE, não havia professores da área específica 

de gênero, então, visando um orientador que apoiasse a pesquisa já delineada, 

busquei a orientação do Prof. Dr. Roberto Sidnei Macedo, pela carreira e experiência 

na área de currículo; pelo compromisso sócio-político com os temas currículo, 

multiculturalismo, multirreferencialidade, etnopesquisa, etc.; sobretudo, pelos 

princípios epistemológicos que utiliza em suas publicações, os quais se alinham a 

essa pesquisa. Desse modo, fui acolhida pelo Prof. Roberto e passei a integrar o 

Grupo de Pesquisa Currículo, Complexidade e Formação (FORMACCE) em aberto, 

no primeiro semestre de 2011. De volta ao universo acadêmico, me senti 

extremamente motivada pelas discussões desenvolvidas no FORMACCE, já que se 

aproximam axiologicamente desse estudo.  

Nos primeiros encontros com Prof. Roberto, tracei novas diretrizes para a 

pesquisa, mantendo a investigação sobre o currículo do Curso Gênero e Diversidade 

da UFBA como campo/objeto de pesquisa, motivada pela possível contribuição à 

formação de sujeitos e pela tentativa interessada de abordar o currículo multicultural 

contextualizado às diversas identidades culturais, frente ao compromisso pessoal e 

político permanente com uma prática crítica e reflexiva de embate à exclusão social.   

No âmbito profissional, continuei inclinada sobre o tema currículo, quando 

ao final do ano 2010, aceitei o convite para lecionar a disciplina Organização de 

Programas e Currículo na Pós-graduação em Coordenação Pedagógica da 

Universidade Salvador (Unifacs), permitindo uma revisão acurada dos temas: teorias 

de currículo, concepções e propostas contemporâneas para a organização de 

currículo. Já em 2011, como professora da disciplina Temas Educativos 

Transversais I, no Curso de Pedagogia da União Metropolitana de Educação e 

Cultura (UNIME), houve maior aproximação da discussão de gênero no currículo, 

especialmente sobre as questões da diversidade, temas transversais, pluralidade 

cultural e papéis de gênero, volvendo-me novamente o olhar para a minha linha de 

pesquisa “currículo e formação” numa visão transversalizada pelo gênero.  

Neste período, participei de uma experiência singular em minha vida 

profissional ao ser convocada pelo Ministério da Educação para capacitação e 

elaboração de questões para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
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(ENADE), pela possibilidade de contribuir com o Ensino Superior em meu país, o 

que resultou na grata surpresa de ter questões elaboradas por mim, aprovadas e 

publicadas no ENADE 2011 para o Curso de Pedagogia.  

Ademais, fui aprovada no concurso público para professor da 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB) na área de Pedagogia/ Currículo e 

Educação, Departamento de Educação (Campus Salvador). A expectativa da 

convocação recai também na possibilidade de realizar uma incursão mais profunda 

nas leituras sobre currículo e suas interfaces com as práticas curriculares 

contemporâneas, bem como perspectivar a integração entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão sob esse prisma.   

Pelo significado formativo e abrangência social, as experiências 

acadêmico-profissionais descritas, possibilitaram o amadurecimento dessa pesquisa 

na medida em que revelaram maior reflexão e aproximação sobre o objeto de estudo 

e a consequente reinvenção da minha práxis epistemológico-formativa.  

 

 

1.2 CONFIGURAÇÃO DOS OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Pelo compromisso sócio-político que envolve a atual agenda de 

pesquisas e de debates sobre currículo, gênero e formação, delimitei como objetivo 

geral desta pesquisa: analisar as concepções político-pedagógicas norteadoras dos 

atos de currículo produzidos no curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da 

UFBA e suas implicações nas experiências formativas dos estudantes.   

Nesse viés, o problema de pesquisa configurado foi o seguinte: quais as 

concepções político-pedagógicas norteadoras dos atos de currículo produzidos no 

curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA e suas implicações nas 

experiências formativas dos estudantes?  

Visando maior apropriação do objeto, decompus o problema nas 

seguintes questões orientadoras do estudo: que concepções político-pedagógicas 

norteiam a proposta curricular do curso? Como se organizam os principais 

conhecimentos curriculares que estruturam a formação? Quais as implicações dos 

atos de currículo nas experiências formativas? 
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No bojo dessas inquirições, foram mapeados os seguintes objetivos 

específicos: 1. identificar as concepções político-pedagógicas que norteiam a 

proposta curricular do curso; 2. identificar como se organizam os principais 

conhecimentos curriculares que estruturam a formação; 3. analisar as implicações 

dos atos de currículo nas experiências formativas dos sujeitos. 

Quanto aos referenciais teóricos, faço referência aos estudos de Macedo 

(2005, 2007, 2009), Apple (1999), McLaren (1997a; 1997b), Silva (1996; 1999; 2000; 

2001) e Moreira (1994, 1997) para discutir currículo a partir dos fundamentos da 

Pedagogia Crítica e Multiculturalista; Freire (1970; 1971; 1980; 1992; 2000) para 

abordar a teoria crítico-social, especialmente a Pedagogia Libertadora e Pedagogia 

da Autonomia; Nóvoa (1995; 2001) e Macedo (2010a, 2011) para compreender, 

entretecer e problematizar currículo e formação; Vianna e Umbehaum (2004) e 

Brasil (1988, 1996, 1997a, 1997b etc.) para abordar as políticas públicas em gênero 

e educação; Foucault (1985; 1987) e Bourdieu (1995) para elucidar o conceito de 

poder; Scott (1990) e Butler (2003), na apreensão do conceito e discussão sobre 

gênero; e as obras de Louro (1997; 2002; 2005) para abordar a relação entre gênero 

e educação. Nessa tese, gênero constitui uma importante categoria de análise, de 

construção e de produção do conhecimento à luz do aporte teórico utilizado. 

 

 

1.3 TESSITURA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Para elucidação epistemológica e praxiológica do objeto, reportei-me as 

obras de Macedo (2004, 2010a) para tratar da abordagem etnográfica, suas 

nuanças e implicações, atreladas à Teoria da Complexidade de Morin (2011); e para 

abordar as Epistemologias Feministas Perspectivista ou do Ponto de Vista, como 

arcabouço teórico fundante de pesquisas que realizam a crítica feminista, 

especialmente àquelas que situam gênero como categoria central de análise, como 

é o caso desta pesquisa, utilizei as produções da feminista baiana Sardenberg 

(2002), bem como de Brooks (2006), Harding (1986; 1998), Keller (1991), Jaggar 

(1997) e Schienbinger (2001).  

Nesse estudo, entretecido pelas discussões sobre currículo, gênero e 

formação, consubstanciado na abordagem qualitativa de pesquisa, suas técnicas e 
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procedimentos afins, defini como categorias analíticas: 1. Gênero como política de 

currículo, 2. Gênero como organizador curricular, e 3. Gênero como experiência 

formativa; elucidadas nos capítulos dessa tese.  

Pela densidade do estudo, utilizei a abordagem Etnográfica, visando o 

aprofundamento sobre o objeto de estudo: o curso de Bacharelado em Gênero e 

Diversidade da UFBA. Como esse curso é rico e representativo face ao tema 

investigado, este trabalho se caracteriza como um estudo de caso, já que o curso 

analisado possui um currículo que lhe é peculiar, uma proposta político-pedagógica 

sobre gênero e diversidade, e uma formação interessada, do ponto de vista político-

formativo.    

A técnica do grupo focal foi realizada com a amostra intencional de 11 

estudantes – sendo 10 mulheres e 1 homem -, cujos critérios da amostra foram: 1. 

desejar participar da pesquisa; 2. possuir disponibilidade para participar da atividade 

do grupo focal; 3. ser estudante do Curso Gênero e Diversidade da UFBA, por se 

tratar de um estudo de caso; 4. ser estudante da primeira e segunda turmas do 

referido curso, que iniciaram as aulas em 2009 e 2010, respectivamente, por serem 

as mais antigas em termos cronológicos de vivência de currículo.  

Com o objetivo de analisar o currículo em ação, associada à necessidade 

de investigar o currículo formal, utilizei como instrumento de coleta de dados a 

entrevista semi-estruturada com as professoras e coordenadora do curso, além da 

observação assistemática das aulas, que foi utilizada com a finalidade de obter 

maior integração entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa e configurar mais uma 

oportunidade de sistematização e confronto de dados.  

A partir dessa compreensão, utilizei o diário de campo para registrar 

informações relevantes, descritas nos capítulos dessa tese, com o objetivo de narrar 

os acontecimentos e experiências vividas, permitindo, assim, maior interpretação, 

reflexão e análise acerca dos dados da realidade.  

A análise documental também foi realizada a partir da leitura e 

interpretação do projeto político-pedagógico do curso, que revela o currículo explícito 

operado, e de documentos que expressam as políticas públicas em gênero e 

educação. Por fim, utilizei a técnica de análise de conteúdos, para analisar todos os 

dados colhidos na pesquisa, pois parte do entendimento que o conteúdo deve ser 

contextualizado à realidade que envolve os sujeitos em suas interrelações.     
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Optei, nessa seção, por relatar, de modo breve, a abordagem teórico-

metodológica para contextualização do caminho etnográfico desenhado para a 

pesquisa, já que no capítulo intitulado Abordagem etnográfica do contexto da 

pesquisa numa perspectiva crítica e feminista – ative-me aos detalhes e 

fundamentos das inspirações epistemológicas e do percurso metodológico aqui 

esboçado resumidamente.   

 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese se encontra estruturada em cinco capítulos. No capítulo I, intitulado 

Interfaces entre currículo, gênero e formação no cenário contemporâneo, articulei os 

conceitos e categorias fundantes desse trabalho: currículo, gênero e formação. O 

objetivo foi contextualizar e entrecruzar tais categorias de pesquisa, que serão 

abordadas ao longo da tese, visando apresentar os fundamentos e posicionamentos 

teóricos que subsidiaram a análise dos dados colhidos na pesquisa de campo. 

Realizei uma revisão de literatura, sem a intenção de configurar uma teorização 

exaustiva sobre currículo, mas uma reflexão sobre este numa perspectiva 

(pós)crítica e suas relações indissociáveis com a formação e a proposta de gênero 

na contemporaneidade.  

No capítulo II - Abordagem etnográfica do contexto da pesquisa numa 

perspectiva crítica e feminista – fiz referência à abordagem teórico-metodológica 

utilizada, apresentando o tipo de pesquisa, a definição do universo, da amostra e 

seus critérios de seleção, a escolha da técnica e do método, descritos com maior 

detalhamento e apropriação dos fundamentos epistemológicos.    

No capítulo III, A implantação do curso de Bacharelado em Gênero e 

Diversidade da UFBA: contexto político e institucional, busquei historiar a itinerância 

do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) como instituição 

pioneira nos estudos de gênero na Universidade no contexto brasileiro. Ative-me ao 

contexto de criação e implantação do Curso de Bacharelado em Gênero e 

Diversidade da UFBA, as dificuldades enfrentadas, os desafios configurados e as 

intenções formativas, com base na categoria de análise gênero como política de 

currículo, para análise e interpretação dos dados.  
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No capítulo IV A proposta curricular do curso: concepções e proposições, 

abordei as concepções político-pedagógicas norteadoras dos atos de currículo do 

curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA e os conhecimentos que 

estruturam a formação, incluindo a transversalização da abordagem de gênero no 

currículo. A categoria de análise gênero como organizador curricular, permeou a 

análise e interpretação das narrativas tecidas pelos sujeitos da pesquisa.  

No capítulo V, denominado Do entretecimento entre currículo e formação: 

um olhar polissêmico para as experiências formativas”, dialoguei as repercussões 

sócio-educacionais do currículo nas experiências formativas dos sujeitos, à luz da 

categoria analítica “gênero como experiência formativa” para análise e discussão 

dos dados. 

Deste modo, busco apontar algumas pistas para a proposta curricular do 

curso investigado, identificando as concepções de currículo e os principais 

conhecimentos que estruturam a formação, dialogando sobre as implicações dos 

atos de currículo nas experiências formativas dos estudantes. 

Ademais, esta pesquisa contribui para a divulgação do recente curso que 

merece acentuada visibilidade dentro e fora da Universidade, em função do seu 

compromisso com um projeto social diferente daquele construído sob a ótica 

machista e reducionista que configurou, por séculos, os espaços de formação e 

projetos de vida. Portanto, com o entendimento de que a construção cultural das 

identidades feminina e masculina não pode ser ignorada ou invisibilizada, espero 

alcançar um distanciamento crítico em relação aos arranjos de gênero existentes, 

bem como configurar uma agenda de pesquisa e de debate sobre currículo, gênero 

e formação. 
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2 INTERFACES ENTRE CURRÍCULO, GÊNERO E FORMAÇÃO NO 

CENÁRIO CONTEMPORÂNEO  

 

Para ter direito a existir sem ser idêntico, é preciso encontrar as brechas 
[...]. É preciso encher o mundo de histórias que falem sobre as diferenças, 
que descrevam infinitas posições espaço-temporais de seres no mundo. É 
preciso colocar essas histórias no currículo e fazer com que elas produzam 
seus efeitos (COSTA, 1998, p. 65). 

 

Este capítulo articula os conceitos e categorias fundantes desse trabalho: 

currículo, gênero e formação. Seu objetivo é contextualizar e entrecruzar tais 

categorias de pesquisa, que serão abordadas ao longo da tese, visando apresentar 

os fundamentos e posicionamentos teóricos que subsidiarão a análise dos dados 

colhidos na pesquisa de campo.  

Trata-se de uma revisão de literatura, sem a intenção de configurar uma 

teorização exaustiva, mas, uma reflexão sobre o currículo numa perspectiva 

(pós)críticaa e suas relações indissociáveis com a formação e a proposta de gênero 

na contemporaneidade, à luz das políticas públicas que versam sobre gênero e 

educação. Nesse veio, busco historiar o cenário dessas políticas públicas no 

contexto brasileiro e mundial, que, decerto, contribuíram significativamente para a 

existência e legitimação do curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade na 

UFBA. 

 

 

2.1 A NOÇÃO DE CURRÍCULO NUMA PERSPECTIVA (PÓS)CRÍTICA 

 

Pensar o currículo e suas relações com a educação implica, inicialmente, 

refletir sobre determinadas questões, como: que tipo de sujeito se pretende formar? 

Para atuar em que tipo de sociedade? Que conhecimentos legitimam o currículo e 

quem os legitima? Que concepções de educação, escola, homem e sociedade 

permeiam a construção sócio-histórica de currículo? Essas inquirições são 

fundantes para refletir as bases epistemológicas sobre as quais o currículo se 

assenta na contemporaneidade. 
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É preciso, pois, desfazer os equívocos sobre a compreensão simplificada 

e reducionista de que “currículo é vida”, “é tudo o que acontece no convívio da 

escola” (MACEDO, 2009) ou “são conteúdos programáticos ou grades curriculares”. 

As teorias pós-criticas de currículo, cruciais neste trabalho, não permitem mais a 

redução das questões do currículo numa visão tecnocrata, focada na noção de 

instrução, eficiência e eficácia do ensino, ou mesmo nas categorias psicológicas 

relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento, já que currículo envolve 

relações sociais permeadas pelo poder que constituem a construção do 

conhecimento, quer na ciência, nas artes, na filosofia ou na religião. 

Existem, de fato, concepções variadas sobre currículo, desde aquelas que 

conferem primazia aos conteúdos, às práticas educativas, aos documentos, às 

experiências culturais. É inevitável a abrangência do currículo, desde a sua 

manifestação explícita materializada em planos e propostas representadas pelo 

currículo formal; nas relações socioeducativas estabelecidas entre as atrizes e 

atores da escola na partilha de valores, experiências e aprendizagens que 

corporificam o currículo em ação; e nas regras e padrões cuja ideologia implícita 

leva a efeito determinadas relações de poder, em sala de aula, que delineiam o 

currículo oculto.  

Considerando a abrangência do currículo, ele pode ser compreendido 

como “[...] um artefato socioeducacional que se configura nas ações de 

conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, implementar/ dinamizar 

saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores visando uma ‘dada’ 

formação” (MACEDO, 2009, p. 24) ética, estética, política e cultural. 

O currículo, assim, se expressa em termos do imaginário humano 

inspiracional capaz de materializar desejos e intenções em documentos formais que 

o represente e, consequentemente, em ações e práticas educativas forjadas pelos 

sujeitos capazes de avaliá-las e reinventá-las a cada instante. 

Silva (1996, p. 83), por sua vez, define o currículo como “[...] um artefato 

social e cultural”. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 

determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual, longe, portanto, 

de ser concebido sob um enfoque técnico, que confere primazia a procedimentos, 

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem.  
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O currículo se caracteriza, pois, como um campo complexo e 

multifacetado, que constrói identidades e subjetividades plurais e polifônicas 

produzidas por instâncias individuais, coletivas e institucionais. Ele é texto, um texto 

de muitas vozes, cores e ritmos, permeado por relações históricas, culturais, de 

poder, através das quais se dão as experiências de conhecimento de si, do outro e 

do mundo. É terreno de incertezas, de rupturas, de conflitos e de ambiguidades. 

Expressa uma política cultural, a historicidade e totalidade das coisas. 

Por essa perspectiva (pós)crítica, não é possível olhar o currículo com a 

mesma ingenuidade que antes as teorias tradicionais pretendiam confinar, mas 

adotar uma compreensão de que o currículo não é neutro, mas historicamente 

datado, implicado em relações de poder, produzindo identidades individuais e 

sociais, para além de um instrumento de controle social para organizar, racionalizar 

e garantir controle e eficiência; o currículo assume, portanto, diferentes significados 

e para Macedo (2007), as intencionalidades relacionadas aos processos 

intersubjetivos de negociação de significados acontecem na prática, numa ação 

concreta, intencional, praticada por alguém situado em que se destaca  

 

[...] o caráter da responsabilidade e da participatividade, resultante de um 
pensamento não-indiferente; aquele que não separa os vários momentos 
constitutivos dos fenômenos, que não admite a exclusão ‘ou/ou’ da dialética 
clássica, mas a inclusão ‘tanto/como’. Nesse sentido, o ato responsável 
envolve o conteúdo do ato, seu processo, e unindo-os em 
valoração/avaliação do agente com respeito a seu próprio ato, vinculada ao 
pensamento participativo (MACEDO, 2011, p.45). 

 

Envolve, portanto, o caráter inventivo dos sujeitos que se autorizam a 

interagir no seio da atividade humana, constituindo-se num ser histórico, inserido 

num contexto cultural a partir de diferentes pontos de vista que se concretizam em 

mediações significativas na medida em que se radicaliza o coeficiente cultural numa 

experiência participada. Esse posicionamento compreende a dimensão da 

participatividade que coaduna com a perspectiva de Garfinkel (1976) de que os 

sujeitos não são idiotas culturais, e fazem uso de métodos para todos os fins e 

práticas cotidianamente para a compreensão de sua realidade e condição humanas. 

Conceber, dessa maneira, o currículo em atos implica uma política de 

sentido, de formação e de compreender como se realiza a ordem social e como esta 

se configura pela ação socialmente concretizada, ou seja, poder descrever, 
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ressignificar, aprender, buscando conhecer o real e intervir nele. Por isso, Macedo 

afirma que o real é o ato aprendido em sua inteireza, que denuncia “[...] ato/atividade 

com a responsabilidade, a participatividade, com o agir situado, não-indiferente” 

(MACEDO, 2011, p.47). 

Ademais, uma vez implicada com a realidade concreta, a busca por 

saberes contextualizados mobiliza os sujeitos para além de conteúdos disciplinados 

de forma hierarquizada e hermética em torno de um determinado conhecimento que 

desconsidera a realidade vivida, observada, bem como o envolvimento como um 

caminho possível, que se configura na singularidade da participação, experiência 

formativa e história de vida de cada um.  

A noção do currículo como dispositivo formacional, perspectivada por 

Macedo (2011), centra atenção para as complexas dinâmicas curriculares que estão 

imbricadas nas ações formativas. Apresentando a íntima relação entre currículo e 

formação, o autor traz a reflexão de que a formação emerge já na concepção 

curricular, mas, não se restringindo a esta, é movida por “atos de currículo”.  

Os atos de currículo podem ser compreendidos como toda “ação 

socioeducacional”. Eles denunciam a processualidade do currículo que envolve as 

dinâmicas formativas em sua íntima relação com os saberes, experiências e valores 

veiculados pelos conhecimentos e mediação didático- curricular (MACEDO, 2011). O 

currículo instituído é dinâmico porque se move na medida das ações dos seus 

sujeitos, vistos como textos curriculares, assim como o currículo também é visto com 

um texto multirreferencial, polissêmico, complexo. Daí, o caráter não apenas 

normativo e formativo do currículo, sobretudo, libertário e identitário. 

Na visão pós-crítica fundada na ideia de currículo como uma construção 

de final aberto e não-determinista, “[...] o currículo construtivo é aquele que emerge 

através da ação e interação dos participantes; ele não é estabelecido 

antecipadamente a não ser em termos amplos e gerais” (DOLL JR., 1997, p. 178). O 

autor sugere a criação de uma matriz de currículo que, sem estabelecer início ou 

fim, apresenta fronteiras e pontos de interseção, o que caracteriza um currículo não-

linear e não-sequencial, plasmado numa rede de interações e de significados.    

No contexto contemporâneo, o currículo não pode ser pensado como um 

artefato ingênuo e desinteressado. Longe de ser um instrumento técnico e 

burocrático das instituições de ensino, ele manifesta, sobretudo, os valores e a 
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ideologia de uma sociedade, especialmente daqueles que a produzem. Para Silva 

(2001), na visão (pós)crítica, o mapa do poder é ampliado para incluir os processos 

de dominação centrados nas questões de gênero, sexualidade, raça, etnia.  

Desse modo, o currículo, concebido a partir de uma perspectiva 

multicultural, nos alerta quanto ao fato de que aquilo que está selecionado como 

atividades e conteúdos próprios das instituições de ensino, assim como certas 

visões de mundo e habilidades requeridas pela sociedade, fazem parte de uma 

engrenagem montada para reificação de uma determinada cultura em detrimento de 

outra – ou seja,  da cultura androcêntrica em detrimento das experiências femininas, 

analogamente na relação com a proposta desse trabalho. 

 

 

2.2 A VISIBILIZAÇÃO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO NO CURRÍCULO 

 

Que relações podem ser estabelecidas entre currículo e gênero? Esta 

questão norteará o debate, contribuindo para a abordagem de gênero sob um viés 

conceitual, político e pedagógico, analisando o papel do currículo na construção 

das identidades de gênero e da diferença social (fundada na visão androcêntrica) 

no cenário contemporâneo.   

Recorro, inicialmente, a uma frase cunhada por Bauman (1998, p. 28), 

na obra O mal-estar da pós-modernidade: “[...] os estranhos exalaram a incerteza 

onde a certeza e a clareza deveriam ter imperado. Na ordem harmoniosa e racional 

prestes a ser construída não havia nenhum espaço – não podia haver nenhum 

espaço - para os ‘nem uma coisa, nem outra’ [...]”. Análogo a esse pensamento, o 

processo de discriminação e invisibilização da mulher marcou historicamente sua 

vida e seu destino; e constitui pauta importante de estudos e pesquisas sobre 

gênero, mulher e feminismo. Segundo o autor, os estranhos são pessoas que não 

se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo, gerando a incerteza, 

que, por sua vez, dá origem ao mal-estar na sociedade.  

A analogia da mulher como pessoa estranha à sociedade se define pela 

existência, seja material ou simbólica, de um modelo padrão falocrático que inculcou 

e ainda inculca nos homens a ideia de uma supremacia sobre o sexo feminino, 

sobre o mundo e o seu destino, e faz com que eles estabeleçam com as pessoas 
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uma relação de mando, de poder (PASSOS, 1999), de garantia e de preservação da 

masculinidade.  

Este modelo, erguido sob a égide do patriarcado7, universalizou um tipo 

ideal de sujeito definido como homem, branco, ocidental, cristão, heterossexual, de 

classe média. Assim, todos os outros sujeitos que não se encaixavam nestes 

modelos identitários, a exemplo da mulher, da criança, do índio, do negro, etc., 

sofreram drásticas consequências e inúmeras repercussões históricas. 

Louro (1997) afirma que o currículo foi criado para atender a essa 

identidade meritocrática e universalizada de sujeito. Como o currículo pode atender 

a outras identidades historicamente invisibilizadas? O currículo, nesses termos, já 

nasce excludente porque não representa a pluralidade de identidades que dele 

participa. Não só o currículo foi pensado para atender esta identidade hegemônica e 

legitimá-la, como também foi pensado e produzido por esta, visando à manutenção 

do status quo. Outrossim, Louro (2005, p. 88) afirma que: 

 

O currículo “fala” de alguns sujeitos e ignora outros; conta a história e 
saberes que, embora parciais, se pretendem universais; as ciências, as 
artes e as teorias trazem a voz daqueles que se auto-atribuíram a 
capacidade de eleger as perguntas e construir as respostas que, 
supostamente, são de interesse de toda a sociedade (LOURO, 2005, p. 88, 
grifo da autora)  

 

As identidades desviantes do padrão hegemônico são ignoradas do 

currículo. Na perspectiva de gênero, foco relevante deste trabalho, as mulheres não 

são/foram consideradas como produtoras de conhecimento no cenário histórico, 

inclusive, mesmo nos dias atuais, não é dado o mesmo prestígio meritoso às 

mulheres em relação aos homens, pois “[...] o poder está presente nesse tipo de 

relação, mas se encontra distribuído de forma desigual entre os sexos, cabendo às 

mulheres uma posição subalterna na organização social” (SORJ, 1992, p. 15). 

As relações de poder, nas quais o gênero está gendrado, são operadas 

pelos habitus. Bourdieu (1995) utiliza este termo para definir o sistema infra-reflexivo 

de disposição no qual se encontra incorporada toda a história social do sujeito. É a 

maneira como o social impregna o sujeito social, ou seja, é o modo de pensar e de 

                                                 
7 “O patriarcado não designa apenas uma forma de família baseada no parentesco masculino e no poder 
paterno. O termo designa também toda estrutura social que nasça de um poder do pai” (BADINTER, 1986, p. 
95). Para Pateman (1993), em O Contrato Sexual, o patriarcado caracteriza-se mais pela dominação do homem 
sobre a mulher. 
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agir construídos socialmente e incorporados como naturais aos indivíduos. 

O inconsciente exerce poder fundamental na construção das identidades 

sexuais e de gênero através do habitus, de maneira que se torna impossível suprimi-

lo com o esforço do desejo, porque os conhecimentos e saberes estão 

institucionalizados nos sujeitos, sejam eles dominados ou dominadores, e se 

complementam pelas diferenças que lhes são impostas. 

Para subverter a posição desigual das mulheres no espaço educativo, 

Louro (1997) propõe o exercício de uma Pedagogia Feminista, que consistiria em 

um conjunto de estratégias, procedimentos e disposições que devem romper com as 

posições hierárquicas presentes nas salas de aulas tradicionais. Ao invés da relação 

vertical professor-aluno, caracterizada, sobretudo, pela oralidade centrada na voz do 

professor, as múltiplas vozes dos sujeitos seriam escutadas, valoradas, visibilizadas, 

através do diálogo horizontal e construtivo, haja vista o silêncio a que as mulheres 

foram conduzidas pela história. 

Outra expectativa da Pedagogia Feminista é que nos espaços educativos 

“[...] a competição ceda lugar à cooperação, levando a uma produção de 

conhecimento coletiva, colaborativa, apoiada na experiência do todos/as” (LOURO, 

1997, p. 114). Por induzir uma prática libertária, de transformação, de 

conscientização dos sujeitos, a Pedagogia Feminista pode ser facilmente associada, 

não como uma coincidência, as bases da Pedagogia Freireana, na crítica à 

educação bancária e na proposição da educação libertadora. Tanto a proposta da 

Pedagogia Feminista como a Pedagogia Libertadora se estreitam com a concepção 

(pós)crítica e multirreferencial de currículo, também dialogadas nesse trabalho.         

O currículo se cristaliza nas tradições culturais, daí a sua relação íntima 

com a cultura. Nesse veio, Corazza (2010, p. 108) aborda o currículo cultural como 

aquele em situação permanente de luta social, “[...] um currículo-pós é tanto uma 

estratégia política quanto uma arma de combate contra as práticas curriculares 

oficiais, mas, também contra as cristalizadas pela tradição”, que ainda vigoram em 

alguns espaços de formação. 

Por isso, considero salutar a ampliação e disseminação dos estudos 

sobre currículo e gênero na esfera educacional e acadêmica, a fim de contestar o 

sexismo que permeou a construção do conhecimento científico no passado e no 
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presente, o que justifica a necessidade de instituir no currículo a abordagem de 

gênero e suas interseccionalidades8, visando promover o empoderamento feminino.  

A interseccionalidade da categoria gênero permite compreender como 

diferentes conjuntos de identidades de gênero tem peculiaridades próprias quando 

centra a atenção nas intersecções com outras categorias (raça/etnia, classe social, 

geração, sexualidade, etc.) que, por sua vez, manifestam diferentes experiências 

culturais e históricas. Não se trata da justaposição ou mera soma entre as 

categorias, mas, a compreensão de que a combinação entre elas resulta em 

experiências substancialmente diferentes. Essa visão é importante para evitar 

generalizações equivocadas sobre as mulheres, já que nem todas são pobres, 

negras ou de classe social superior. Elas possuem identidades diferentes, mesmo 

invisibilizadas pela opressão, em diferentes graus e níveis. Tomar gênero como 

categoria de análise implica, portanto, fazer uso e leitura desses aspectos no 

contexto em que se apresentam.      

Nas últimas décadas, especialmente no campo profissional e social, ainda 

se pode tomar como realidade a posição diminuída que as mulheres coercitivamente 

exercem representadas pelas estruturas sociais e cognitivas, na qual está inscrita, 

dialeticamente, a relação de dominação. Apesar das mudanças na prática social, a 

mudança de mentalidade ocorre de forma morosa em relação aos anseios e às lutas 

do movimento feminista, somadas aos lógicos e sólidos argumentos de estudiosos 

sobre gênero em todo o mundo.  

Na esfera educativa, essa flexibilização de conduta rumo à 

democratização das relações deveria ser comum. Na visão de Hernández (1998), a 

práxis educacional deve questionar toda forma de pensamento único, o que significa 

introduzir a suspeita sobre as representações da realidade baseadas em verdades 

estáveis e objetivas e incorporar uma visão crítica que leve a perguntar-se a quem 

beneficia essa visão dos fatos e a quem marginaliza. Sob o enfoque de gênero, o 

patriarcado caracteriza esse pensamento único que permeou, por séculos, a vida em 

sociedade, especialmente no poder corporificado pelo currículo oculto, cujos rastros 

são danosos à cidadania e à democracia social. 

                                                 
8 O termo interseccionalidade diz respeito à intersecção da categoria gênero com outras categorias 
explicativas das relações sociais visando melhor compreensão da realidade. Assim, reconhece-se a 
diferença e a diversidade entre as mulheres, que são vistas como possuindo uma identidade 
complexa, combinando diferentes elementos, tais como classe, raça, gênero, sexualidade, entre 
outros (BRANCO, 2008). 
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As concepções e práticas dos sujeitos estão inscritas no currículo oculto 

que é operado paralelamente ao currículo materializado no cotidiano da sala de 

aula, também conhecido como currículo explícito9. Apple (1999, p. 139), em sua 

clássica obra Ideologia e currículo, explica que o currículo oculto se inscreve “[...] 

nas normas e valores implicitamente e efetivamente transmitidos pelas escolas e 

que, habitualmente, não são mencionados nos objetivos apresentados pelos 

professores”. Para o autor, é fundamental o questionamento das formas de 

conhecimento difundido – de quem é esta cultura? A que grupo social pertence este 

conhecimento? E de acordo com o interesse de quem é que se transmite 

determinado conhecimento (fatos, destrezas, propensões e disposições) em 

instituições culturais como as escolas? Com base nos paradigmas da pedagogia 

(pós)crítica, pode-se aferir que o sexismo em sala de aula corresponde a uma 

função do currículo oculto que serve para reforçar regras que envolvem a natureza e 

os usos dos conflitos e estabelece uma série de mecanismos reguladores que, uma 

vez interiorizados pelos sujeitos via socialização, definem o que é legítimo e o que 

não é.  

Nesse sentido, Moreira (1994) constrói a concepção de “currículo como 

crítica”, tomando a crítica realizada nos primeiros momentos da Nova Sociologia da 

Educação. Essa concepção parte do princípio de que as pessoas, em geral, além de 

professores e alunos, estejam envolvidas nas ações socioeducativas tendo em vista 

a real possibilidade de luta pela emancipação dos sujeitos, especialmente as 

mulheres. Lutas e estratégias que não devem ser restritas às instituições de ensino, 

mas sim colocadas na moldura mais ampla de toda uma sociedade. Essa concepção 

se articula à proposta de gênero e diversidade, pois a educação anti-sexista rumo à 

flexibilização dos estereótipos de gênero deve ser realizada não apenas na escola, 

mas, sobretudo, nas instituições sociais.  

Portanto, assumo neste trabalho a concepção (pós)crítica e 

multirreferencial de currículo, devido a sua estreita relação com as discussões 

contemporâneas que o envolvem; pela proposta do Curso de Bacharelado em 

Gênero e Diversidade da UFBA, que constitui o nosso objeto de investigação; bem 

como por entender que a teoria curricular em questão vê tanto a indústria cultural 

                                                 
9 Sacristán e Gómez (2000) explicam que o currículo explícito é aquele considerado oficial na Instituição de 
ensino.  
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quanto o currículo educacional como artefatos culturais, no contexto de relações de 

poder.  

Moreira (1997) explica que, na visão (pós)crítica, analisa-se as questões 

de significado, identidade e política sob novo prisma, acentua-se o caráter 

socialmente construído da linguagem; passa-se a interpretar os objetos culturais 

como textos. Dentre estes, situa-se o currículo, que é passível de ser concebido e 

interpretado como um todo significativo, como um texto, como um instrumento 

privilegiado de construção de identidades e subjetividades. É, ainda, visto como 

campo de lutas e contestação que constrói identidades e subjetividades. 

As teorias (pós)criticas privilegiam, portanto, as discussões sobre 

identidade, alteridade, diferença, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade. 

Representam, assim, um movimento que destaca as relações estabelecidas na pós-

modernidade, uma vez que nascem em um momento de transição histórica, assim 

como trazem para a discussão os problemas e dilemas da atualidade.  

Essas teorias, pela complexidade dos aspectos que destacam e pela 

relação de rompimento com as antigas estruturas curriculares, precisam levar a 

efeito seus princípios na realidade das instituições de ensino, uma vez que 

defendem questões relacionadas aos avanços da ciência, crítica aos padrões 

considerados “rígidos” da modernidade, rompimento com a lógica positivista, 

tecnocrática e racionalista, assim como representam a possibilidade de dar voz aos 

sujeitos excluídos de um sistema totalizante. 

O poder tem um lugar central nas teorias (pós)crítica, pois assume uma 

posição descentrada, multiforme. As dinâmicas de poder e de controle que atuam 

nas diferentes instituições sociais acabam por conformar aquilo que somos, devido a 

sua interferência na construção da subjetividade, da identidade. As instituições de 

ensino, as práticas e os discursos através das suas regras e padrões de conduta ou 

da falta destes, nos informam muito bem como sentir, pensar e agir na sociedade.  

As mais diversas experiências educacionais e as teorias curriculares 

contemporâneas incitam a necessidade permanente de análise do papel do currículo 

na construção da identidade, seja na discussão das representações sexuais, 

étnicas, de gênero e de classe. Para Silva (1996, p. 184) “[...] o nexo íntimo e 

estreito entre educação e identidade social, entre escolarização e subjetividade, é 

assegurado precisamente pelas experiências cognitivas e afetivas corporificadas no 
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currículo”. Assim, o currículo passou a ter uma conotação fundamental nas 

pesquisas sobre gênero na esfera educativa.  

É por meio das práticas sociais que os gestos, falas, silêncios constroem 

não só identidades, mas, destinos, escolhas, lugares e não lugares em que se 

configuram as identidades de gênero e sexuais, identidades excluídas, à margem, 

descentradas, assim como as identidades de classe, etnia, geração, etc.  

Os estudos culturais enfatizam a vida própria da cultura, indicando a sua 

auto-organização como um campo relativamente autônomo da vida social, sem 

perder de vista que ela é um campo de produção de significados no qual os 

diferentes grupos sociais, situados em posições diferenciadas de poder, lutam pela 

imposição de seus significados à sociedade mais ampla. Por isso, Silva (1999) 

concebe a cultura, assim como o currículo, como um território de lutas e contestação 

no qual as identidades e subjetividades se constroem, sob o prisma da diferença. 

A teoria social crítica parte do pressuposto de que as políticas de 

significação e de identidade se valem da aceitação e valorização das vozes e das 

narrativas que são produzidas pelos sujeitos em seus espaços e contextos históricos 

de formação, já que “[...] assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2005, p. 

13). Assim, as convergências e contradições, a permanência e a provisoriedade 

estão postas nas relações de poder que são comuns às identidades itinerantes. 

São as representações materiais e simbólicas que formatam as 

identidades, especialmente as identidades de gênero que, por sua vez, definem de 

antemão e põem em jogo modelos identitários desiguais quanto ao sexo/gênero. 

Sob o espectro da história, esses modelos cristalizaram ideologias e valores que lhe 

são peculiares e opositores. Deste modo, depreende-se que esta construção social 

da identidade decorre da forma como o mundo é apresentado e significado, da 

educação recebida e das experiências culturais acumuladas, isto é, do modo pelo 

qual o homem e a mulher são reconhecidos pelo grupo e como nele se situam.  

Para a célebre Saffioti (1987, p. 10), “[...] rigorosamente, os seres 

humanos nascem machos ou fêmeas. É por meio da educação que eles recebem, 

que se tornam homens e mulheres. A identidade social é, portanto, socialmente 

construída [...]”. Ela está sempre em processo de construção ou formação. É 
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dinâmica, simbólica, subjetiva e pode acrescentar elementos a sua construção ou 

formação.  

Como afirma Hall (2005, p. 11-12): 

 

[...] a identidade [...] preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior”- 
entre o mundo pessoal e o mundo público de que projetamos a “nós 
próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 
internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, 
contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares 
objetivos que ocupamos no mundo social e cultural.  

 

A identidade social é constituída por traços individuais e coletivos, que 

interagem entre si de maneira dialética. Entretanto, só podem ser compreendidas se 

contextualizadas aos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e simbólicos, já que 

a individualidade do sujeito pressupõe a representação. Segundo Silva (2000, p. 21), 

a representação proposta pela análise cultural, cujo vínculo é estreito com a 

presente pesquisa, enfatiza: 

  
[...] a cumplicidade entre representação e poder [...] sem negar que a 
mudança de atitude possa ter um algum papel numa estratégia política 
global, o interesse da análise cultural está centrado nas dimensões 
discursivas, textuais, institucionais, da representação e não nas dimensões 
individuais, psicológicas.      

 

É nesta textura que as múltiplas identidades refletem a estrutura social ao 

mesmo tempo em que a produz, conservando ou transformando seus padrões. 

Assim, a assertiva de que as identidades são mutáveis, múltiplas e plurais, é 

evidente, incluindo a identidade de gênero.  

É com base nesses argumentos que os Estudos Culturais constituem 

terrenos férteis para as pesquisas educacionais que focam currículo e diversidade 

numa perspectiva histórico-cultural. Tais estudos enfatizam que as relações de 

poder e dominação devem ser questionadas. Para Silva (1999, p. 134),  

 

[...] as análises feitas nos Estudos Culturais não pretendem nunca ser 
neutras ou imparciais. Na crítica que fazem das relações de poder numa 
situação cultural ou social determinada, os Estudos Culturais tomam 
claramente o partido dos grupos em desvantagem nessas relações. Os 
Estudos Culturais pretendem que suas análises funcionem como uma 
intervenção na vida política e social.  

 

Recentes estudos que articulam gênero e currículo apontam para a 
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necessidade frequente de tomar como parâmetro os Estudos Culturais, a fim de 

problematizar os conteúdos e significados que são gerados pelos sujeitos. “O 

multiculturalismo é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais 

dominados no interior daqueles países para terem suas formas culturais 

reconhecidas e representadas na cultura nacional [...] (SILVA, 1999, p.85). 

Esse movimento preza por não ignorar que, professores e estudantes, 

mulheres/homens, negros/brancos, homo/heterossexuais, de classe média ou não, 

ao produzir o currículo, produzem a si mesmos e formatam suas identidades, 

inclusive a de gênero. Esta compreensão reforça a discussão do currículo 

multicultural no campo do ensino.  

A educação numa perspectiva multicultural prima pela construção do 

conhecimento através das várias perspectivas de diferentes indivíduos e grupos, e 

efetiva a síntese entre cultura elaborada e cultura popular, entre cultura local e 

universal, possibilitando o desenvolvimento dos valores democráticos e da cidadania 

(GADOTTI, 1992). Ela supõe a negação do autoritarismo e do preconceito social, 

enfim, se traduz em uma pedagogia capaz de aceitar o pluralismo de concepções 

pedagógicas.  

A atualidade apresenta situações sociais que relacionam o currículo à 

cultura através de uma relação de complementaridade. Assim, o debate sobre a 

cultura que tem acontecido nos sistemas educacionais tem adquirido uma grande 

relevância política na medida em que aquilo que se estabelece como legítimo a ser 

transmitido, ensinado e aprendido nas escolas, encontra-se no centro de uma 

política cultural de formação das novas gerações para a vida social. 

As relações existentes entre educação e cultura são claramente visíveis 

nos dias atuais, assim como as questões pedagógicas precisam considerar os 

traços culturais da comunidade para a qual serão realizadas. Nesse veio, as 

instituições de ensino precisam dispor de um repertório de temas que relacionem 

história, cultura e sociedade, para que assim possam exercer sua função social de 

forma legítima e integrada à realidade. 

 

No momento atual, as questões culturais não podem ser ignoradas pelos 
educadores, sob o risco de que a escola cada vez se distancie mais dos 
universos simbólicos, das mentalidades e das inquietudes das crianças e 
jovens de hoje. [...] (CANDAU, 2008, p.41). 
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É necessário, pois, questionar a função social da escola nesse processo, 

especialmente como alavanca para a construção de conhecimento. Moreira (1994, 

p. 81) explica que esse processo “[...] será desenvolvido em conjunto por alunos e 

professores em suas tentativas de responder aos desafios de uma sociedade menos 

dividida”. Um projeto democrático de educação que inclua direitos equitativos entre 

homens e mulheres, brancos e negros, precisa ter claro seus fundamentos e fazeres 

políticos e ideológicos rumo a uma sociedade igualitária e não-sexista. 

Nessa proposta educacional será preciso rever o saber institucionalizado 

e também investir na formação do educador, possibilitando-lhe uma formação 

teórica diferenciada dos preceitos da sociedade machista e eurocêntrica. Nesse 

sentido, cabe o desenvolvimento de um currículo multicultural, que atenda as 

especificidades dos grupos sociais aos quais se destina. A nova concepção de 

currículo precisa imprimir o respeito à tolerância, à diferença, assim como considerar 

as experiências de vida dos educandos.  

 

Tal perspectiva vai nos propor uma concepção e uma prática curricular nas 
quais as referencias sejam tratadas como irredutíveis; a disciplina e sua 
crítica são referencias importantes; os mundos que interessam às 
formações se apresentem como textos-referencia explicativos, como por 
exemplo: as diversas culturas comunitárias, o mundo do trabalho e da 
produção, os processos políticos que organizam a educação, as existências 
que se atualizam no próprio processo formativo, as diversas linguagens da 
expressão humana, como componentes de uma heterogeneidade também 
irredutível, mas articulável, conjugável, mestiçável [...] (MACEDO, 2010a, 
p.82). 

 

Pelos argumentos teóricos assumidos, ratifico que currículo é, pois, uma 

construção social e histórica, de caráter formativo e identitário que modifica, 

significativamente, a vida das pessoas que o vivencia. Nesse cenário 

contemporâneo, uma questão se impõe: como pode o currículo permanecer 

centrado em paradigmas tradicionais de ensino se o contexto sociocultural é 

marcado por intensas mudanças? As instituições de ensino não podem estar alheias 

a essa nova configuração, estéril ao tempo de incertezas, ainda centrada no padrão, 

na fixidez e no pragmatismo científico, no qual as disciplinas foram estruturadas 

garantindo uma visão parcelada e fragmentada do conhecimento.  

Os currículos produzem políticas e práticas educacionais e por elas são 

produzidos numa relação dialética, na qual a contradição e a invenção 
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consubstanciam a experiência formativa dos sujeitos. No dizer de Macedo (2010a), o 

fundante da educação é a formação. Esta não pode ser pensada apenas como um 

efeito do currículo, aquilo que acontece ao término de uma fase/ciclo formativo. A 

formação envolve a concepção curricular, as dinâmicas complexas em que se 

veiculam saberes, práticas e valores, que os sujeitos produzem por meio dos 

conhecimentos, mediações e inter-relações. 

Na concepção de Macedo (2010a), a formação está implicada na 

mediação que pressupõe relações, ação e construção, provocando mudanças. Mas 

o esforço maior do autor está afeito ao objetivo de compreender a formação como 

“[...] um fenômeno que se configura numa experiência profunda e ampliada do Ser 

humano” (MACEDO, 2010a, p. 21, grifo do autor). 

Como revela Josso (2004), se não for experiencial não é formação. 

Entretanto, Nóvoa (2001, p. 4) chama a atenção para o fato que “[...] formadora é a 

reflexão sobre a experiência, ou a pesquisa sobre a experiência”. Nessa linha, 

Honoré (1980) traz a ideia do campo da formatividade, que envolve um conjunto de 

fatos concernentes à formação concebida como um aspecto humano e evolutivo.    

Assim, discutir a formação é adentrar um campo de subjetividades, de 

atribuição de significados; é tratar da tessitura de um fenômeno e as 

multirreferencialidades inerentes. De maneira deturpada, a formação ainda hoje é 

associada à capacitação, preparação, armazenamento de informações, ou mesmo 

educação. Por outro lado, a formação perspectivada por Macedo (2010a, p. 50), da 

qual comungo: 

 

[...] se realiza na existência de um ser social que, ao transformar as 
experiências significativas, os acontecimentos, informações e 
conhecimentos que o envolvem e envolvem suas relações nas suas 
itinerâncias e errâncias aprendentes, ao aprender com o outro, suas 
diferenças e identificações (heteroformação/ transformação), consigo 
mesmo (autoformação), com as coisas, os outros seres e as instituições 
(ecoformação), emergirá formando-se na sua incompletude infinita, para 
saber refletir, saber-fazer, e saber-ser, como realidades inseparáveis, em 
movimento, porque constantemente desafiados. 

 

Nesse veio, não se pode pensar a heteroformação, a autoformação e a 

ecoformação desvinculadas da crítica, especialmente do papel da crítica na 

formação dos sujeitos. Ardoino (2006) nos diz que a crítica em educação nos leva a 

revisitar e interrogar (como que numa visão 360 graus), as convenções, as 
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denominações, os territórios demarcados, muito facilmente aceitos, implicando em 

confrontações de valores, de cosmovisões, filosofias de vida e ideologias, isso 

porque leva em conta as contradições e injustiças sociais que atravessam, inclusive, 

a educação, sua luta pela possibilidade de emancipação e as utopias progressistas. 

A crítica na educação só pode ser realizada quando a educação é vista 

como um ato político, um ato de cidadania. Para tanto, a problematização das 

coisas, das pessoas, dos processos institucionalizados, dos valores e visões 

cristalizados, especialmente sobre as questões de gênero e condição feminina na 

sociedade contemporânea, precisam ser desnaturalizada, descoisificada.  

Essa tarefa não é das mais fáceis, mas, é uma tarefa possível. Há um 

esforço nesta direção por parte dos coletivos populares e seus movimentos sociais 

(no qual se situa o Feminismo), que possuem um papel importante na formulação de 

políticas públicas – em particular políticas educacionais em gênero e educação, 

como abordadas na seção seguinte. Nesse sentido, deve haver, sobretudo, 

engajamento e implicação pessoais para reconhecer o cotidiano e o imediato como 

políticos, nos quais todos, incontornavelmente, estamos envolvidos.  

 

 

2.3 AS PROPOSIÇÕES E IMPLICAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

GÊNERO E EDUCAÇÃO NO CURRÍCULO 

 

Busco, nesta seção, historiar de modo breve, numa visão crítica, as 

políticas públicas e orientações curriculares voltadas para as relações de gênero, 

foco central desse trabalho, desde a Educação Básica ao Ensino Superior, por 

entender que estas perpassam toda a formação do sujeito, e estruturam sua vida, 

sua existência, edificando suas experiências entretecidas por relações sociais e 

institucionais. São, justamente, essas políticas que materializam e legitimam no 

currículo a abordagem de gênero, que por sua vez, promovem uma dada formação. 

Ademais, compreendo que são essas políticas, atreladas ao contexto social e seus 

movimentos numa dada temporalidade, que possibilitaram a existência legal do 

Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade e sua institucionalização na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).   
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Por que discutir as políticas públicas para a equidade de gênero? Porque 

elas, em primeira instância, podem auxiliar no acesso igualitário de meninos e 

meninas, homens e mulheres à educação de qualidade e tratamento igualitário nos 

sistemas educacionais no Brasil e no mundo. Assim, em segundo lugar, podem 

garantir que as mulheres sejam respeitadas em seu direito à educação, através do 

combate à discriminação de gênero e sua articulação aos outros tipos de 

discriminação (geracional, étnico-racial, orientação sexual), que interferem em seu 

desempenho educacional. Por fim, mas, não menos importante, o fato de que as 

políticas públicas educacionais tem uma importante função social de realizar a 

mudança cultural necessária ao ideal de igualdade humana. 

Nesse veio, cumpre discutir inicialmente: o que são políticas públicas? 

Qual a sua finalidade? De que modo elas contemplam a questão da diversidade 

cultural em nosso país? Na sequência, abordarei as interseções que podem ser 

estabelecidas entre gênero e educação. Estas questões também constituirão foco 

para o debate, contribuindo para a abordagem de gênero sob um viés político - 

apontar legislações e políticas de equidade de gênero, em nível mundial e nacional 

- e seus desdobramentos na prática pedagógica.  

As políticas públicas podem ser entendidas como ações que determinam 

o modelo de proteção social mantido pelo Estado, que visam a redistribuição de 

benefícios de ordem social para minimizar as desigualdades sociais e econômicas 

estabelecidas. Na visão de Boneti (2006, p. 76), as políticas públicas podem ser 

entendidas como:    

 
[...] ação que nasce do contexto social, mas que passa pela esfera estatal 
como uma decisão de intervenção pública numa realidade social 
determinada, quer seja ela econômica ou social. Ainda, esclarece que as 
políticas públicas representam [...] o resultado da dinâmica do jogo de 
forças que se estabelece no âmbito das relações de poder, relações estas 
constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais 
organizações da sociedade civil.   

 

Em princípio, as políticas públicas se referem a declarações oficiais de 

intenção de agir sobre problemas sociais específicos. Entretanto, na prática, elas 

podem assumir forma de legislação, recomendações oficiais, etc. Cada vez mais 

elas estão sendo definidas por organismos internacionais, por meio de conferências 

também internacionais, e criam para os países um compromisso moral de seguirem 
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recomendações específicas, embora não sejam convenções e, portanto não 

imponham nenhuma obrigação legal (STROMQUIST, 1996).   

Tais políticas educativas, apesar de constituírem responsabilidade do 

Estado, não podem ser reduzidas a políticas estatais, pois seu caráter social 

denuncia o redimensionamento dos benefícios sociais cuja finalidade é a 

diminuição das diferenças sociais. Assim, a educação pode ser entendida como 

uma política pública social, pensada não somente por seus organismos.  

As políticas educacionais voltadas para a diversidade cultural tiveram 

sua consolidação a partir da década de 1990, impelidas por interesses não apenas 

locais e nacionais, mas, sobretudo, por interesses internacionais, pautadas na 

crítica da homogeneização cultural na educação, reforçados pelos Estudos 

Culturais. Entretanto, seu surgimento, no Brasil, se deu a partir dos anos setenta, 

sob a influência da Escola de Frankfurt10 e a emergência da Abordagem 

Sociocultural de ensino, tendo como base o Movimento de Cultura Popular no Brasil 

e o pensamento fértil do educador Paulo Freire (1970), após publicação do livro 

Pedagogia do oprimido.   

Este contexto, marcado por um acentuado processo de mudanças em 

função do surgimento das teorias (pós)críticas do currículo e das exigências sociais 

atreladas ao advento da globalização, originou novos paradigmas sociais e 

educativos, e, com efeito, se questionou o novo perfil de sujeito que se pretendeu 

formar. Então, uma questão se torna central nestes estudos: o modelo de sujeito, 

historicamente idealizado e projetado pela sociedade, contempla as diferenças, ou 

se fixa em um padrão hegemônico e monolítico de sexo, raça, etnia, classe e 

geração? 

Apesar de ocupar espaço no currículo oficial, os estudos sobre 

diversidade cultural não tem levado a efeito práticas educativas que primam pela 

heterogeneidade cultural. Costa (2005) explica que o currículo da escola pública das 

classes populares, por exemplo, tem sido um lugar de dissipação dessas 

identidades na medida em que privilegia uma identidade padrão meritocrática. “As 

consequências disso todos nós conhecemos: um processo violento de 

                                                 
10 Antes conhecida como Instituto de Pesquisa Social, a Escola de Frankfurt foi fundada em 1924 por um grupo 
de pensadores alemão interessado em aprofundar a teoria marxista e construir os fundamentos da Teoria Crítica, 
a exemplo de Horkheimer, Adorno e Marcuse.  
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homogeneização e simplificação que tem praticamente nos imobilizado e 

impossibilitado de pensar alternativas para a dominação” (COSTA, 2005, p. 64). 

O multiculturalismo, que teve início com a criação e a organização de 

movimentos “minoritários” que questionavam o pensamento hegemônico e 

monolítico, de raiz branca, masculina, ocidental e cristã (GADOTTI, 1992), é também 

uma importante ferramenta de embate à cultura homogênea no campo do ensino. 

Esta concepção influenciou fortemente a abordagem curricular, possibilitando uma 

revisão sobre a função social da escola no contexto atual, bem como sobre as novas 

diretrizes curriculares para o ensino e para a formação docente. 

Longe de ser uma prática neutra, a criação e implementação de políticas 

públicas para a diversidade cultural tem sua custosa efetivação nas práticas 

escolares devido ao interesse ou benefício que essa política trará à classe 

dominante, pois, é sabido que o seu maior objetivo é manter o status quo. Para 

tanto, as instituições educacionais permanecem como lócus de conservação das 

tradições sociais, embora se considere que a mesma deva-se tornar, senão uma 

das pioneiras, uma instituição educativa esclarecedora dos mecanismos integrantes 

da dominação e dos seus efeitos instrumentais na vida social, bem como, uma 

instituição cúmplice da emergência das consciências adormecidas sobre as 

representações sociais marcadas pelas diferenças e contradições.   

A classe dominante determinou o que é digno de integrar o currículo e 

construiu as disciplinas e conteúdos escolares a partir de sua própria ótica: a 

masculina. Portanto,  

[...] para romper o ‘currículo oculto’ do conhecimento, os educadores de 
estudos sociais devem ajudar os estudantes a compreenderem que o 
conhecimento não é apenas variável e relacionado com os interesses 
humanos, mas também deve ser examinado com respeito a suas 
pretensões de validade (GIROUX, 1997. p 64). 

 

A articulação dos temas educação e gênero envolvem complexidades, 

pois ambos são construídos no contexto cultural, histórico e social e se encontram 

em constante processo de construção ou formação. São artefatos dinâmicos, 

simbólicos e subjetivos que podem acrescentar elementos a sua construção ou 

formação na medida em que acontecem.  

Por isso, as discussões sobre as interfaces gênero e educação tornaram-

se pauta relevante na área das ciências humanas e sociais, no sentido de alimentar 
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e retro-alimentar os discursos e as práticas de educadores, pesquisadores e 

contribuir para configurar uma agenda de pesquisa e de formação. Conforme Vianna 

e Umbehaum (2004, p. 78), 

 

[...] poucas são as investigações que abordam o impacto da discriminação 
de gênero nas políticas públicas educacionais, tais como a persistência da 
discriminação contra as mulheres expressa em materiais didáticos e 
currículos, a limitação ao acesso à educação e permanência na escola, [...] 
bem como o fracasso escolar que marca de maneira distinta a trajetória 
escolar de meninos e meninas. A escassez dessa abordagem espelha-se 
na raridade de análises densas sobre a discussão acerca da igualdade 
entre homens e mulheres prevista na Constituição Federal de 1988. 

 

Daí a relevância dessa pesquisa, visando abranger um panorama 

histórico destas políticas nos mais diversos níveis de ensino, descrevendo o seu 

contexto, ao tempo em que analisa a sua efetivação na realidade educacional 

brasileira.  

No Brasil, algumas políticas abordam as questões que envolvem gênero e 

diversidade, embora o nosso foco de interesse sejam as políticas de equidade de 

gênero, isto é, aquelas que estabelecem relações e condições democráticas entre 

homens e mulheres no seio da sociedade plural. Na sequencia, abordo essas 

políticas originadas de Conferências realizadas em vários lugares do mundo para 

contextualização dos conteúdos legais relacionados à temática.    

Inicio a discussão comentando os objetivos fundamentais expressos na 

Constituição Brasileira, a saber: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

[...] IV - promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação [...]” (BRASIL, 1988, Art. 3º, inciso IV).  

Alicerçadas nestes objetivos, várias políticas foram formuladas, com base 

em relatórios de Conferências mundiais. Na década de 1990, o relatório da 

Conferência Mundial Educação para Todos11, realizada na Tailândia, por exemplo, 

definiu a educação como um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de 

todas as idades, no mundo inteiro, podendo contribuir para conquistar um mundo 

mais seguro, mais sadio e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, 

favoreça o progresso cultural e a tolerância. Tal documento enfatizou a 

universalização da educação, contudo, evidenciou que as meninas representam 

                                                 
11 A conferência deu origem a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990). 
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60% da população que não tem acesso ao ensino primário; e que as mulheres 

representam 2/3 da população analfabeta e/ou analfabeta funcional12 nos países 

industrializados.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), mesmo com maior escolaridade, as mulheres tem rendimento médio inferior 

ao dos homens. Em 2009, o total de mulheres ocupadas recebia cerca de 70,7% do 

rendimento médio dos homens ocupados. No mercado formal essa razão chega a 

74,6%, enquanto no mercado informal o diferencial entre o rendimento de homens e 

mulheres é ainda maior: as mulheres no mercado informal recebem somente 

63,2%do rendimento médio dos homens. No rol das análises do IBGE (2010), outro 

fator que pode ser analisado à luz da problemática do gênero é que o reflexo do 

menor tempo dedicado ao trabalho produtivo pelas mulheres é o maior tempo 

dedicado aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares que, por 

constituírem um trabalho não valorizado pela sociedade, acabam se tornando um 

“trabalho invisível”. 

Sob a ótica de gênero, as pesquisas apresentadas sugerem uma reflexão 

sobre a transitoriedade do papel identitário da mulher na sociedade contemporânea 

e das posições centrais assumidas nas esferas econômica, cultural, familiar e social. 

Isso porque o papel atribuído ao feminino assumiu diferentes roupagens. Primeiro, a 

ideia da mulher como dona do lar; depois como professora, que transferia sua 

maternidade às crianças e, por fim, como profissional que começa a conquistar seu 

lugar no mercado de trabalho mesmo assumindo, inicialmente, profissões marcadas 

pelo gênero como: enfermeira, professora, assistente social. Hoje, a mulher caminha 

em direção a outras profissões comumente associadas também ao masculino: 

engenheira, caminhoneira, vereadora, etc. Desta forma, a influência do status social 

das mães em suas filhas será positiva e incidirá em sua emancipação individual e 

social, além de contribuir para fragilizar as dicotomias existentes entre os sexos.  

Nesse veio, a Quarta Conferência Internacional da Mulher 

(DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNDIAL 

SOBRE A MULHER, 1995), realizada em Beijing, originou uma plataforma de ação 

que foi aprovada ao final da conferência, na qual novas estratégias para a promoção 

                                                 
12 Para Soares (2002), a pessoa analfabeta funcional é aquela que pode saber ler e decodificar as palavras, 
porém, não adquiriu a condição necessária para usar efetivamente a leitura e a escrita para corresponder às 
demandas sociais. 
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da mulher foram formuladas, entre elas, a necessidade de incorporar o enfoque de 

gênero em todos os níveis de educação, com o objetivo de alcançar a equidade. 

Tais ações de repercussão mundial indicam a necessidade de uma ação 

coletiva para uma sociedade mais cidadã, justa e igualitária, na qual os sujeitos 

possam reafirmar suas identidades (mulher, negro, índio, latino, oriental, 

homossexual). Nesse sentido, a LBD – Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) 

indica o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e o pluralismo de ideias, como os 

princípios fundantes da educação, devendo tornar-se estruturantes no papel da 

escola na contemporaneidade. Sobre isto, cabe esclarecer que a educação é 

caricatura da sociedade, e, por este motivo, vem se configurando como alvo 

incessante dos movimentos sociais com o objetivo de superar as discriminações e 

atingir a igualdade de oportunidades, cidadania e direitos. Neste caso, a educação é 

vista como o principal instrumento de combate às exclusões por meio do 

conhecimento, já que este confere poder a quem dele se apropria. 

O artigo 27, da mesma Lei, evidencia que os conteúdos curriculares da 

educação básica observarão, dentre suas diretrizes, a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática. Desta forma, se tornam evidentes a 

perspectiva democrática da educação na LDB (BRASIL, 1996) e seu compromisso, 

embora implícito, com a desmistificação dos arranjos tradicionais associados ao 

gênero, que conferem privilégios aos homens em detrimento das mulheres. 

Sobre a inclusão do tema gênero nas diretrizes de formação, a LDB 

(BRASIL, 1996, p. 12) confere maior liberdade às instituições de ensino superior 

quando informa que, no exercício de sua autonomia, são asseguradas às 

universidades as seguintes atribuições:  

 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da 
União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas [...]; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão. 

 

Assim, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua 

proposta pedagógica, o que a torna autônoma na construção dos seus currículos, a 
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fim de reverter a ausência ou mesmo o modo velado como gênero tem sido 

abordado no currículo, inclusive pelos especialistas e profissionais da educação, que 

naturalizam as diferenças, assumindo a normose das discriminações associadas ao 

sexo.   

Ademais, este mesmo documento reivindica na seção “mecanismos de 

gestão escolar”, a inclusão, nos levantamentos estatísticos e no censo escolar, de 

informação acerca do gênero, em cada categoria de dados coletados, com objetivo 

de analisar os índices da escolaridade feminina na educação brasileira. 

Nesta perspectiva, inúmeras ações tem repercutido no intuito de reforçar 

a abordagem multicultural nos âmbitos social e educativo. Estas políticas mundiais 

proporcionaram a construção de documentos norteadores do ensino no Brasil, a 

exemplos dos Referenciais Curriculares Nacionais (RCN) para a Educação Infantil e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental. 

No tocante à pluralidade, os RCN orientam que a atitude de aceitação do 

outro em suas diferenças precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos, 

para que, então, seja incorporada pelas crianças, “[...] começando pelas diferenças 

de temperamento, de habilidades e de conhecimentos, até as diferenças de gênero, 

de etnia e de credo religioso, o respeito a essa diversidade deve permear as 

relações cotidianas” (BRASIL, 1998, p. 41).  

Esse documento indica, em relação à identidade de gênero, que a atitude 

elementar do educador é transmitir, por meio de ações educativas, valores de 

igualdade e respeito às diferenças, permitindo que as crianças brinquem com as 

possibilidades relacionadas tanto ao masculino quanto ao feminino. “[...] Isso exige 

uma atenção constante por parte do professor, para que não sejam produzidos, nas 

relações com as crianças, padrões estereotipados quanto aos papéis do homem e 

da mulher [...]” (BRASIL, 1998, p. 42). 

Já os PCN enfatizam no volume dedicado a Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual, a necessidade de momentos de convivência e de atividade com 

os estudantes de ambos os sexos. Isso pode auxiliar a minimização da hostilidade 

entre eles, além de permitir observação e tolerância das diferenças. “Essa 

convivência, mesmo quando vivida de forma conflituosa, é também facilitadora 

dessas relações, pois oferece oportunidades concretas para o questionamento dos 

estereótipos associados ao gênero” (BRASIL, 1997b, p. 146). 
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Estes parâmetros recomendam, no volume Introdução, que os 

professores, através da prática pedagógica, contemplem a pluralidade cultural dos 

estudantes, enfatizando que: 

 

[...] a educação escolar deve considerar a diversidade dos alunos como 
elemento essencial a ser tratado para a melhoria da qualidade de ensino e 
aprendizagem.[...] A escola, ao considerar a diversidade cultural, tem como 
valor máximo o respeito às diferenças - não o elogio à desigualdade. As 
diferenças não são obstáculos para o cumprimento da ação educativa; 
podem e devem, portanto ser fator de enriquecimento (BRASIL, 1997a, p. 
63).  

 

No entanto, alerta-se que estes documentos oficiais vigentes, 

direcionados aos níveis de ensino pretendidos, apesar do esforço em tratar as 

questões que envolvem educação, sexualidade e gênero, sob a perspectiva da 

pluralidade cultural, do multiculturalismo e da construção da identidade de gênero, 

deixam a desejar, quer pelas discussões teóricas ainda limitadas, quer pela falta de 

objetivismo pedagógico. Por outro lado, estes parâmetros tem contribuído para o 

educador e o aprendiz, à medida que instaura um debate sobre as questões de 

gênero e afins; inspira uma prática pedagógica que contemple o oprimido; norteia 

projetos educativos interdisciplinares, fazendo com que os sujeitos possam 

compartilhar experiências mais democráticas vivenciadas em salas de aula ou fora 

delas.   

Por serem os temas transversais o lugar destinado à temática gênero no 

currículo, ele pode ser desenvolvido em projetos de natureza disciplinar ou 

interdisciplinar, pois sua transversalidade e contextualização à vida social lhe 

permite trânsito livre nas discussões de qualquer disciplina, portanto, aos 

educadores cabem conhecer a proposta, questioná-la, adaptá-la e integrá-la às 

diferentes áreas curriculares na escola. Conforme Vianna e Umbehaum (2004), o 

processo de tornar visível a presença latente do gênero nos PCN não é linear e 

oscila entre a timidez e o desvelamento. 

No entanto, pelo fato do tema gênero estar circunscrito aos temas 

transversais, percebo que há ausência de suas discussões em outros volumes, a 

exemplo de História e Geografia e Ciências Naturais. Este último, apesar de tratar a 

temática Ser Humano e Saúde, despreza os fundamentos teóricos basilares na 

discussão sobre o corpo e a sexualidade, referendados no volume 10 (Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual), com discurso inclinado à concepções biologizantes. 
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Optei em discutir políticas e orientações curriculares sobre gênero e 

educação, por compreender que o ensino deve pressupor o combate à exclusão de 

gênero, raça/etnia, ao sexismo, ao racismo, à homofobia e a lesbofobia. 

Nesta ótica, deve ser objeto de atenção outro documento oficial que 

reforça os valores democráticos rumo à pluralidade cultural no âmbito da educação: 

o relatório da UNESCO (DELORS, 2001). Esta proposta indica que a educação do 

século XXI deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens que são os pilares 

do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e 

aprender a ser. Cabe considerar que estas aprendizagens são também uma das 

representações curriculares atuais em favor da diversidade cultural.  

Neste sentido, relacionado ao tema gênero, sugiro refletir sobre os dois 

últimos pilares - o “aprender a viver juntos” e o “aprender a ser”. O primeiro implica 

desenvolver a compreensão do outro e a percepção de interdependência – realizar 

projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos – no respeito pelos valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz, em oposição à persistência de 

preconceitos e hostilidade pela desigualdade, enquanto o segundo, integra os três 

pilares antecedentes e tem como propósito desenvolver plenamente a personalidade 

humana, a ponto de estar à altura de agir, cada vez mais, com autonomia, 

discernimento e responsabilidade pessoal e social.  

Assim, pensar gênero e sua relação com a educação significa centrar 

análise nessas potencialidades individuais e na personalidade de cada sujeito, que 

se difere na natureza e no ritmo do seu desenvolvimento.  

As instituições de ensino, por sua vez, devem contribuir com este pilar, 

garantindo que os professores não estigmatizem meninos e meninas quanto às suas 

competências ou suas aptidões cognitivas. A sensibilidade, a meiguice, a atenção 

aos outros, por exemplo, não são patrimônios exclusivos do feminino. A 

agressividade, a objetividade, a impulsividade não estão restritas aos meninos, 

muito menos o pendor específico para a Matemática, por exemplo. Todos tem direito 

de expressar seus sentimentos e aptidões de forma sadia e autônoma, sem 

repressão, independente do sexo. Desta maneira, não se deve censurar a 

sexualidade de uma criança pelo simples fato de alguns traços e competências 

serem mais frequentes do que outras.  
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As características atribuídas ao feminino e ao masculino, legitimadas e 

cobradas pelos adultos, reforçam as diferenças e distanciam meninos e meninas de 

um relacionamento amistoso e democrático. Daí, a preocupação com a existência de 

uma prática pedagógica que não confine meninos e meninas a atividades, 

linguagens, brincadeiras e comportamentos estereotipados. Ao contrário, a luta deve 

ser a de ensiná-los, desde a tenra idade, a igualdade, mas também fazê-los 

entender as desigualdades sociais existentes e, assim, capacitá-los para tornarem-

se ativistas na mudança da sociedade, investindo no exercício de compreensão às 

diferenças e no respeito à diversidade de identidades, tarefas tão frutíferas para as 

gerações futuras.  

Corroborando com os princípios da pluralidade cultural, Delors (2001), no 

Relatório Internacional para a UNESCO13, afirma que a educação tem como missão 

a preparação do indivíduo para uma participação ativa na vida de cidadão, devendo 

ser esta um fator de coesão, se levar a efeito a diversidade de indivíduos e dos 

grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social. A educação, neste 

contexto, assume seu caráter integrador à medida que reivindica uma formação 

pessoal e social do sujeito que reverbere uma postura de oposição a todas as 

formas de discriminações, de desigualdades, de preconceitos e de homogeneização, 

pois a diferença não deve ser justificativa para as desigualdades. 

O Plano Nacional de Educação (PNE, BRASIL, 2001) também instituiu 

para os cursos de formação, nosso foco de análise, a inclusão das questões de 

gênero e de etnia nos programas de formação. Além disso, estabeleceu que as 

diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura incluam temas relacionados às 

problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que se refere à 

abordagem de gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo e 

solidariedade), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais.  

O PNE (BRASIL, 2001, p. 23), no tocante aos critérios de avaliação do 

livro didático, faz menção ao gênero quando sugere a “[...] adequada abordagem 

das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios ou que 

reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio”. Apesar 

do pequeno texto, nota-se, atualmente, que os livros didáticos passaram por 

                                                 
13 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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revisões, embora não sejam suficientes, devido a imagens e conteúdos sexistas 

ainda presentes, mesmo naqueles recomendados pelo MEC.  

Vianna e Umbehaum (2004, p. 95) criticam o PNE ao apontar o texto: 

[...] a distribuição das matrículas quanto ao gênero está equilibrada: 
feminino, 49,5% e masculino, 50,5%. Esse equilíbrio é uniforme em todas 
as regiões do país. Diferentemente de outros países e até de preocupações 
internacionais, em nosso país essa questão não requer correções.  

 

Segundo as autoras, as estatísticas mostram que há um equilíbrio quanto 

ao ingresso de meninos e meninas na rede de ensino fundamental, porém esse 

equilíbrio sofre alterações na distribuição por sexo no decorrer dos anos, aspecto 

que não poderia ser desconsiderado do diagnóstico, muito menos das metas e 

objetivos do PNE. Essa desconsideração ignora o fracasso sistemático de meninos 

na educação básica, especialmente no ensino fundamental (VIANNA; UMBEHAUM, 

2004). Neste sentido, conforme os dados apresentados por Carvalho (2003) não 

existem problemas significativos de acesso ao ensino fundamental para meninas e 

sim para meninos, no que diz respeito ao acesso e permanência na escola, portanto, 

o diagnóstico apresentado é parcial e não apresenta argumentos qualitativos para as 

consequências diferenciadas para meninos e meninas quanto à permanência na 

escola. 

Imbuída do mesmo propósito, a Organização das Nações Unidas 

(ONU)14, através do Projeto Milênio, elaborado em 2002 e representado por 191 

países-membros das Nações Unidas, definiu objetivos e metas rumo ao 

desenvolvimento humano. Dentre as metas, destacam-se: a garantia de acesso ao 

ensino básico universal e a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia 

das mulheres. Nestes casos, o objetivo é eliminar as disparidades entre os sexos na 

educação primária, secundária e superior, além do estabelecimento de condições de 

igual acesso e permanência de crianças e adolescentes de ambos os sexos no 

ensino fundamental. As metas, que devem ser atingidas até o ano 2015, são 

compostas por ações que abrangem estratégias de fomento à educação, ao 

emprego e à saúde das mulheres, especialmente nos países mais pobres do mundo.  

Nesta mesma direção, o relatório de acompanhamento global da 

educação “Gênero e educação para todos”, elaborado pela UNESCO explica: 

                                                 
14 Conforme descreve o artigo “O fim da miséria”, de Jeffrey D. Sachs, em Scientific American Brasil, 2005. 
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[...] escolas devem ser locais onde estereótipos são combatidos, não 
reforçados, através de currículos que levam gênero em consideração e 
através do treinamento profissional dos professores. O treinamento de 
gênero para os professores deve ser um pré-requisito para a qualificação 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E CULTURA, 2003, p. 38) 

 

A UNESCO, no bojo de suas propostas, torna explícito o princípio 

democrático necessário às relações sociais sadias e compartilhadas, além do zelo 

pela paz e pela pluralidade cultural. Afinal, a educação multicultural é uma 

abordagem do ensino e aprendizagem que se baseia em valores e crenças 

democráticas e procura fortalecer o pluralismo cultural num mundo cada vez mais 

interdependente, afirma Gadotti (1992).  

Não obstante, o Comitê Cedaw - comitê para a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher - reunido em Nova York em 2003, 

apresentou uma série de recomendações específicas ao governo brasileiro, entre as 

quais se destaca a necessidade de investimentos de recursos na capacitação do 

seu pessoal técnico e pedagógico com vistas à habilitação para as questões de 

gênero e diversidade. Essa política, decerto, justifica a existência do Curso de 

Bacharelado em Gênero e Diversidade, criado pelo NEIM/UFBA.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, lançado em 2003, 

com uma segunda versão em 2007, tem como um dos seus objetivos gerais, 

encorajar o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos pelo poder 

público e a sociedade civil por meio de ações conjuntas. Para tanto, deverá adotar 

princípios de empoderamento em benefício de categorias historicamente vulneráveis 

(mulheres, negras/os, povos, indígenas, idosos, pessoas com deficiência, grupos 

raciais e étnicos, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais)(BRASIL, 

2007b).  

A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, também lançada 

em 2003, destaca um ponto importante de articulação de raça e gênero, entendendo 

que aspectos da violação dos direitos humanos combinam raça e gênero, afetando 

diretamente as mulheres negras e demarcando um cenário de desagregação social 

e de redução da qualidade de vida (BRASIL, 2003). Nessa direção, a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial tem concebido as interfaces entre 

gênero e raça como um dos importantes princípios de orientação de suas políticas 

de promoção da igualdade racial no país. 
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De maneira específica, quanto ao foco do gênero, o I Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (PNPM), sancionado em 2004, configura outra importante 

política pública que, além de apresentar dados importantes sobre o aumento da 

presença feminina nos diversos níveis de escolaridade, também evidencia objetivos 

e prioridades que devem ser atingidos e superados em relação a gênero, a saber: 

 

I. Incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia e orientação sexual no 
processo educacional formal e informal. 

II. Garantir um sistema educacional não discriminatório, que não reproduza 
estereótipos de gênero, raça e etnia. 

III. Promover o acesso à educação básica de mulheres jovens e adultas. 

IV. Promover a visibilidade da contribuição das mulheres na construção da 
história da humanidade. 

V. Combater os estereótipos de gênero, raça e etnia na cultura e 
comunicação (BRASIL, 2004a, p. 54). 

 

Assim, o PNPM (BRASIL, 2004a) instituiu algumas prioridades com 

relação ao gênero, tais como: promover ações no processo educacional para a 

equidade de gênero, raça, etnia e orientação sexual; ampliar o acesso à educação 

infantil: creches e pré-escolas; promover a alfabetização e ampliar a oferta de ensino 

fundamental para mulheres adultas e idosas, especialmente negras e índias; 

valorizar as iniciativas culturais das mulheres; estimular a difusão de imagens não-

discriminatórias e não-estereotipadas das mulheres. 

Com base nos dados e índices apresentados no I PNPM (BRASIL, 

2004a), percebo a intenção de promover políticas de educação para a igualdade de 

gênero que visam ampliar e melhorar a qualidade do atendimento educacional, 

incluindo a valorização profissional; aumentar as taxas de matrícula feminina em 

todos os níveis e modalidades de ensino e promover ações afirmativas, incluindo as 

de equidade de gênero. Cumpre esclarecer, porém, que optei em não discutir os 

dados apresentados no documento que justificam a necessidade de ações para 

equidade, devido a sua desatualização após sete anos de instituído, especialmente, 

pelo fato de abordar, na sequencia desta seção, o II PNPM que traz estatísticas 

mais contextualizadas à realidade. 

O Programa Brasil sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e 

à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, lançado 

em 2004, também constitui uma importante ferramenta de embate à exclusão dos 

GLTB. Tem como objetivo central promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, 
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transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direito e do combate à 

violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um 

desses grupos populacionais (BRASIL, 2004b).  

Não se pode refletir sobre as relações de gênero, sem pensar sobre a 

questão da orientação sexual, categoria importante de análise em estudos e 

pesquisas da área, já que a identidade de gênero, por exemplo, que o travesti possui 

(identidade feminina) difere da sua identidade de sexo (identidade masculina), daí a 

necessidade desse debate proveitoso para as relações de gênero nas instituições de 

ensino e na sociedade, porque essa questão atinge jovens e adultos com 

identidades plurais, contraditórias e complexas.   

Em 2006, é sancionada a Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, conhecida 

como Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Apesar de ser uma Lei vinculada às 

discussões sobre violência sexual e doméstica, seu impacto na educação é notório, 

já que violências desse tipo “[...] estimulam a persistência de comportamentos 

violentos; geram situações de desajuste para crianças e adolescentes; prejudicam 

sua educação e formação” (BRASIL, 2006a, p. 5).   

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007, que 

tem como um dos objetivos e ações estruturantes as reduções das desigualdades 

sociais e regionais, com foco na promoção humana, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, indica que a 

construção de uma sociedade verdadeiramente democrática só é possível se a 

mesma estiver pautada na construção da autonomia, inclusão e respeito à 

diversidade (BRASIL, 2007). 

Em 2008, ocorre a Conferência Nacional da Educação Básica, cujo 

conceito de diversidade foi assim definido: “[...] construção no processo histórico-

cultural, na adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das 

relações de poder” (BRASIL, 2008a, p. 26). Para isto, faz-se necessário 

posicionamento ético-político dos agentes envolvidos, redefinição do tempo 

pedagógico que é escasso e controlado, reestruturação e maior organização do 

trabalho pedagógico e políticas para formação inicial e continuada de professores, 

em face das diversidades, como alternativas para exercer a democracia e 
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pluralidade de identidades. Tal conferência enfatizou ainda a necessidade urgente 

de formular e implantar políticas que viabilizem e garantam  

 

[...] a todos (quilombolas, afro-descendentes, indígenas, pessoas com 
necessidades educacionais especiais, gays, lésbicas, bissexuais, 
transgêneros, simpatizantes – GLBTS, pessoas privadas de liberdade, 
mulheres, jovens, adultos e idosos) o acesso, e a permanência com 
sucesso, à educação de qualidade, articuladamente com as demais 
políticas sociais, políticas públicas, que garantam a efetiva universalização 
da escola, que combatam a evasão escolar causada por preconceito e 
discriminação de qualquer ordem (BRASIL, 2008a, p. 68) 

 

Também em 2008 foi aprovado o II Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (II PNPM). Dentre suas diretrizes, o Plano almeja garantir a implantação de 

políticas públicas integradas para a construção e promoção da igualdade de gênero, 

raça e etnia. Ao promover uma educação nacional rumo a uma educação inclusiva, 

não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica, o Brasil estará 

cumprindo com um dos princípios que sustentam os direitos humanos, e isso só 

pode ser efetivado no respeito à diversidade de identidades culturais por meio das 

diferentes práticas educacionais.  

O II PNPM (BRASIL, 2008b) apresenta dados estatísticos relacionados à 

educação de diferentes fontes, desde a distribuição de estudantes matriculados no 

Brasil nos 10 maiores cursos de graduação à taxa de analfabetismo, por sexo e 

cor/raça, utilizando “gênero” como categoria de análise para discussão dos dados, 

demonstrando que ainda há muito a ser feito nas esferas governamentais federais, 

estaduais e municipais para levar a efeito a equidade de gênero e outras categorias 

relacionais (raça/etnia, geração, classe social, etc.).  

Todas estas questões, vinculadas ao gênero na educação, deveriam estar 

institucionalizadas nas práticas curriculares dos cursos de graduação, com vistas a 

legitimar o atendimento às questões de gênero no currículo cultural, escolar e 

acadêmico, pois, só deste modo poderemos educar gerações futuras para a 

equidade de condições entre os sexos/gêneros. 

Visando pensar e implementar políticas públicas para a diversidade, o 

Ministério da Educação cria, em 2004, a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD). Apesar de esta Secretaria abordar temas 

diversos relacionados à educação, a exemplo da diversidade cultural, educação 
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indígena, educação de jovens e adultos, etc., sua intenção é fornecer referenciais e 

orientações didáticas, através da publicação de várias obras e documentos, para 

professores através de diferentes materiais e recursos pedagógicos. Entre eles, 

temos: Referências para a formação de professores indígenas (BRASIL, 2002b); 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004c), 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 

2006c).   

Faz-se necessário, portanto, centrar análise e reflexão sobre as relações 

de gênero, como elas são abordadas nas políticas e como são compreendidas pelas 

instituições de ensino, considerando seus mecanismos de poder e contradições, 

pois estas aparecem veladas na maioria dos documentos aqui examinados e 

quando aludidas não exploram o fazer pedagógico e curricular sob seu prisma. Por 

exemplo: que tipo de estratégias, atividades, brincadeiras, análises de livros 

didáticos podem ser feitos em face das relações de gênero? Questões práticas 

como estas, esbarram-se, muitas vezes, nas proposições teóricas sobre o tema. 

Vianna e Umbehaum (2004) esclarecem também os avanços presentes em algumas 

destas políticas, a exemplo do PNE e dos PCN, que ultrapassam os limites do 

tratamento dado pela legislação, planos e programas federais, embora alertem que 

não se deve desconsiderar a suspeita sobre a presença dos estereótipos de gênero, 

comum aos documentos.         

Mais relevante do que definir políticas para as questões de gênero e 

diversidade, deve interessar aos sujeitos, assim implicados, contribuir, em seus 

espaços de formação, para o desenvolvimento de uma consciência crítica de gênero 

que leve a cabo a igualdade de condições, acessos e permanências de mulheres e 

homens nos contextos sócio-educativos.      

Segundo Kadlubitski e Junqueira (2009, p. 191), “[...] em termos de 

políticas públicas, a sociedade brasileira já deu um passo para a valorização e 

inclusão da diversidade no sistema educacional do país. Resta saber se, essas 

políticas vêm sendo implementadas”. Decerto, a implementação depende não só de 

vontade política, numa esfera social, mas de um posicionamento pessoal, crítico e 

ético face aos direitos fundamentais de mulheres e homens em todo o mundo.  
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Cada ator social, em sua esfera de atuação, seja nas universidades, nas 

escolas de educação básica, nos movimentos sociais, nas organizações não-

governamentais, nas casas, nas ruas, possa, através de um fecundo ideário ético-

humano, instituir uma educação cidadã voltada para a problemática do gênero e 

para a melhoria da condição feminina (assim como para a condição do negro, do 

pobre, dos índios, etc.) que ensine o amor, o respeito e a justiça.  
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3 A ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DO CONTEXTO DA PESQUISA 

NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA E FEMINISTA  

 

Não estaria o objetivismo duro, o universalismo bárbaro, a neutralidade 
cínica, sob a égide de uma razão autocentrada, machista? Não poderia ser 
a etnopesquisa crítica e multirreferencial com seu ethos solidarista, 
inclusivo, comunitarista, sedento de conexões e articulações, aberto ao 
acontecimento, intencionalmente emancipatória, um instrumento 
interessante para o fortalecimento de uma inteligência feminina inquiridora e 
inventiva, mas também poderosa o necessário para emancipar-se e 
emancipar? (MACEDO, 2004, p. 241-242, grifo do autor). 

 

  

Para levar a efeito essa investigação, o confronto permanente entre teoria 

e prática revelou que a construção do conhecimento científico se assenta em um 

terreno de incertezas, rupturas, complexidade, deslocamentos e na articulação de 

questões ontológicas, metodológicas e epistemológicas.  

Com esse entendimento, busquei estabelecer interfaces entre as 

abordagens da Complexidade, da Etnopesquisa Crítica, da Multirreferencialidade e 

das Epistemologias Feministas, reportando-me a diferentes aportes teóricos de 

repercussão metodológica dialogados nesta seção.  

 

 

3.1 ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS: PISTAS DO CAMINHO  

 

Cruzar os atos do cotidiano, dada a sua eminência cultural, com as 

teorias, suas matrizes e ressonâncias, implica uma experiência singular para o 

etnopesquisador, que busca caminhar em uma trilha e não em um trilho. A trilha 

revela um caminhar aberto e flexível, capaz de reconstruir o plano de trabalho inicial, 

revisitar as categorias de estudo, seus fundamentos e as técnicas traçadas. Já o 

trilho centra o trabalho no padrão, na fixidez e no pragmatismo científico, 

incongruentes ao perfil desta pesquisa, especialmente pela expressão do seu objeto, 

campo e conceitos associados.  

Nessa lógica, a construção do conhecimento científico, difere da visão 

emergente do século XVII, cuja premissa era o uso da razão, permeada pela 
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objetividade calcada no pensamento cartesiano, positivista, dentro de um princípio 

da simplificação, nas palavras de Morin (1998). A Teoria da Complexidade, por sua 

vez, apoia-se numa construção de conhecimento, que consiste em manter a unidade 

de noções antagônicas que se complementam, isto é, busca unir o que 

aparentemente está dissociado, introduzindo, assim, o princípio dialógico, pautado 

na recursividade organizacional vista como “[...] um processo em que os produtos e 

os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que os produziu” 

(MORIN, 1998, p. 108). Esta noção envolve também o princípio recorrente que nega 

a determinação linear que promove a criação de novos sistemas e pode ser 

entendido como processos em circuitos, pois seus efeitos retroagem sobre as 

causas desencadeadoras. 

O pensamento complexo, na concepção de Morin (2001), é capaz de lidar 

com a incerteza e a contradição sem abandonar a solidariedade entre os fenômenos 

existentes, destituindo a ciência do lugar das certezas absolutas e verdades 

inabaláveis. É um modo de pensamento 

 

[...] capaz de respeitar a multidimensionalidade, a riqueza, o mistério do 
real; e de saber que as determinações – cerebral, cultural, histórica – que 
impõem a todo pensamento, co-determinam sempre o objeto de 
conhecimento. É isto que eu designo por pensamento complexo (MORIN, 
2001, p. 14).  

 

Ancorado no paradigma da complexidade, esse pensamento compreende 

que as partes de um fenômeno são, em si mesmas, complementares, concorrentes 

e antagônicas, mas, respeitam as intersecções, as coerências, que se unem em 

órbita dialógica e polilógica, sendo capaz, desse modo, de enfrentar a contradição, 

por meio de múltiplos pontos de vista.    

No quadro dessas ideias, a compreensão do todo não se faz pela soma 

de suas partes, mas, considera que em cada parte está presente o todo, daí o 

princípio hologramático15. Deste modo, a noção de ciência transcende o senso de 

organização e classificação que cercou a ciência moderna e sua visão simplificadora 

sobre a realidade que não condiz com o paradigma da complexidade, porque, ao 

contrário, este é descentrado, flexível, multirreferencial, fundamentos sobre os quais 

                                                 
15 Diz respeito ao paradoxo dos sistemas em que a parte compõe o todo e vice-versa; é a totalidade do 
patrimônio genético que está presente em cada célula. Utiliza a imagem física do holograma, que concentra em 
si todos os pontos é projetada no espaço em três dimensões.  
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se assentam os estudos de currículo numa perspectiva pós-moderna; os debates 

contemporâneos sobre gênero e suas categorias relacionais (raça/etnia, 

idade/geração, classe social, orientação afetivo-sexual), bem como a compreensão 

sobre formação como fundante da educação, mediatizada por práticas 

antropossociais (MACEDO, 2010a). Daí, a relação da teoria Moriniana com as 

categorias currículo-gênero-formação, centrais nesta pesquisa.   

No quadro dessas ideias, Ardoino (1998a, p. 26, grifo meu16) explica que  

 

a exuberância, a bundância, a riqueza das práticas sociais proíbem 
concretamente sua análise clássica por meio da decomposição-redução. 
Esta é provavelmente uma das razões da reabilitação contemporânea do 
termo complexidade.  

 

Tomando a ideia de acontecimento em Morin (1998), podemos inferir que 

a própria existência do curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade e sua 

vivência de currículo pioneira e ousada é um acontecimento, na medida em que 

revela uma singularidade, uma concretude e uma história, delineadas muito antes de 

sua existência formal, pois representa o resultado da luta das intelectuais feministas 

da UFBA, entusiastas dos estudos sobre a mulher, gênero e feminismo, que resulta 

de seus encontros, e interações. Nessa direção, o Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) criou cursos comunitários, de extensão, 

especialização, mestrado, doutorado, além do inédito bacharelado em questão. 

Tudo isso é acontecimento (novo, inusitado), já que no imaginário da tradição 

androcêntrica universitária, de burocracia inventada, seria improvável a existência 

desses cursos. 

Torna-se inviável um estudo dessa natureza e densidade se não for 

considerado a Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e 

formativas17, que se propõem a 

 

[...] uma leitura plural dos seus objetos (práticos ou  teóricos), sob diferentes 
pontos de vista, que implicam tanto visões específicas quanto linguagens 
apropriadas às descrições exigidas, em função de sistemas de referências 
distintos, considerados, reconhecidos explicitamente como não-redutíveis 
uns aos outros, ou seja, heterogêneos (ARDOINO, 1998b, p. 9).  

                                                 
16 Optei em substituir a expressão “grifo nosso”, proposta pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), por “grifo meu”, já que toda a escrita da tese se encontra na 1ª pessoa do singular, 
visando, sobretudo, a convergência na concordância verbal do texto. 
17 Título dado por Jacques Ardoino (1998b) ao seu texto, publicado no Brasil pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
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Fazendo analogia com um rizoma18 (DELEUZE; GUATTARI, 1995; 

GALLO, 2004), numa perspectiva filosófica, busco instituir as teias de possibilidades 

teóricas de repercussão metodológica nessa pesquisa, entremeando as linhas de 

diferentes matrizes com suas multiplicidades de nós, de conexões, de 

interconexões. Portanto, é nessa “mestiçagem de cores”, que a abordagem 

Multirreferencial se assenta, no terreno das incertezas moventes do cenário pós-

moderno, dos vazios existenciais contemporâneos, construídos pelo legado da 

racionalidade inflexível às subjetividades e emoções. Unir diferentes fundamentos e 

suas linguagens não implica justapor uma teoria sobre a outra, mas indica ousadia, 

provocada pelo pensamento interdisciplinar que analisa, compreende, propõe, 

autoriza, relaciona, desvela e, assim, desvela-se junto com no acontecimento do 

mundo e sua temporalidade.    

Para compreensão desta realidade complexizada por dispositivos 

históricos e culturais, utilizo a pesquisa qualitativa por reconhecê-la como 

abordagem teórico-metodológica apropriada à pesquisa em Ciências Humanas, em 

especial em Educação, uma vez que o ser humano é sujeito e objeto do 

conhecimento.  

No contexto pós-moderno, as pesquisas qualitativas ganham destaque 

nas últimas décadas devido à pluralização de estilos e formas de vida, diversidades 

de ambientes, subculturas, nas quais as narrativas precisam ser compreendidas 

dentro da perspectiva da localidade e temporalidade. Devido ao contínuo avanço 

social que modifica significativamente a forma de sentir, pensar e agir das pessoas 

em sociedade, novos padrões e critérios de análise e interpretação precisam ser 

(re)definidos, considerando as relações sociais contextualmente estabelecidas. Na 

visão de Geertz (1998), o conhecimento e a prática são estudados como 

conhecimento e prática locais.    

A pesquisa, se perfilada por uma ética solidária de compreensão das 

narrativas dos sujeitos e dos seus “fazimentos” históricos que se inscrevem em um 

                                                 
18 Deleuze e Guattari (1995, p. 15), assim o define: “um rizoma como haste subterrânea distingue-se 
absolutamente das raízes e radículas. Os bulbos, os tubérculos são rizomas... até os animais o são 
[...]. Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros”. Para Gallo (2004, p. 73), “[...] sua 
imagem remete a uma miríade de linhas que se engalfinham, como num novelo de lá emaranhado 
pela brincadeira do galo. [...] a imagem do rizoma por sua vez implica um currículo como sistema 
aberto e múltiplo, isto é, não um currículo, mas muitos currículos”. 
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dado lugar, demarcando uma dada experiência, é capaz de atribuir à escuta sensível 

(BARBIER, 1998) e à escuta compreensiva e dialogal (JOSSO, 2004), com intenção 

de captar a descrição minuciosa das cosmovisões de mundo dos sujeitos. 

Por buscar compreender a construção de um saber indexado às ações e 

às realidades sociais, considero relevante arrolar algumas características que dão 

afeição à opção metodológica qualitativa, tomando como referência a proposição de 

Flick (2009), a saber: a possibilidade de reconhecimento e análise de diferentes 

perspectivas; a reflexão dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte 

do processo de produção de conhecimento; e a variedade de abordagens e métodos 

que podem ser entrecruzados devido às intersecções teórico-metodológicas. 

Assim, essa pesquisa assume o caráter qualitativo, já que a seleção do 

objeto de estudo – o curso de Gênero e Diversidade – tem como fator determinante 

a relevância ao tema da pesquisa, visando ampliar a complexidade deste objeto ao 

analisar o contexto que o circunda, bem como pela escolha das estratégias e 

instrumentos de investigação aliados a essa abordagem, como por exemplo, o 

estudo de caso, o grupo focal, a observação participante e as entrevistas. Nesta 

perspectiva, busquei instituir, frente aos dados colhidos, um olhar sensível e, ao 

mesmo tempo, perspicaz para perceber a interdependência entre as etapas dos 

processos, sem perder de vista a historicidade que lhe é inerente, imprimindo uma 

análise relacional acurada e crítica fundamentada.  

Assim, nas palavras de Macedo (2004, p. 39), “[...] na emergência 

qualitativa aparece mais o intensivo que o extensivo, sem, entretanto, cair na 

negação maniqueísta deste último”. Não se trata, portanto, da negação dos aspectos 

quantitativos, mas, na prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A pesquisa qualitativa prioriza o caminhar no caminho e não o fim do caminho, que é 

esvaziado de sentido, sem a vivência onipresente da caminhada, que é revestida 

pelo olhar e pela subjetividade do etnopesquisador. 

A partir desta compreensão, optei pela Etnopesquisa por estar situada no 

campo da pesquisa qualitativa em educação. Por seu turno, apropriei-me da 

Etnografia pela tentativa de descrever a cultura ou aspectos desta, pois “a realidade 

é sempre mais complexa que nossas teorias, que não cabem em um só conceito” 

(MACEDO, 2010b, p. 39). 
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Também me valho do questionamento e do argumento de André (1995, p. 

28) para caracterizar a presente pesquisa como etnográfica. 

Em que medida se pode dizer se um trabalho pode ser caracterizado como 
do tipo etnográfico em educação? Em primeiro lugar quando ele faz uso das 
técnicas que tradicionalmente são associadas à etnografia, ou seja, a 
observação participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos.      

 

Imbuída deste entendimento e implicada pela perspectiva crítica e 

multirreferencial que entretece este estudo, utilizei a abordagem qualitativa conforme 

Bogdan e Biklen (1994), associada aos estudos etnográficos, segundo André (1995) 

e Macedo (2004), já que ambos se revestem da mesma substância quanto às suas 

características principais: 1. o contexto é a fonte direta dos dados e o investigador é 

o instrumento principal na coleta e na análise dos dados; 2. a investigação é de 

natureza descritiva, a partir da observação da realidade elucidante; 3. o significado 

tem importância relevante, por isso, o etnopesquisador busca ser fiel a visão dos 

participantes; 4. o etnopesquisador  tende a analisar seus dados de forma indutiva; 

5. o processo é mais valorado em detrimento dos resultados obtidos.  

A etnometodologia, por sua vez, não traduz o método que o 

etnopesquisador utiliza, mas o conteúdo substantivo que será investigado. André 

(1995, p. 19) conceitua etnometodologia como o  

 

[...] estudo de como os indivíduos compreendem e estruturam o seu dia-a-
dia, isto é, procura descobrir “os métodos” que as pessoas usam no seu dia-
a-dia para entender e construir a realidade que as cerca. Seus principais 
focos de interesse são, portanto, os conhecimentos tácitos, as formas de 
entendimento do senso comum, as práticas cotidianas e as atividades 
rotineiras que forjam as condutas dos atores sociais.  

 

Meu interesse centra-se na compreensão do dispositivo currículo do 

Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA, a partir dos atos de 

currículo produzidos pelos sujeitos que levam a efeito uma dada formação não-

neutra, interessada e política. A busca pelos conhecimentos tácitos e as atividades 

desenvolvidas no espectro do currículo serão abordados nos capítulos 3 e 4 dessa 

tese com o intuito de etnografar as práticas curriculares vivenciadas. Neste veio, 

Macedo (2004) explica a indissociável relação entre etnometodologia e educação, 

como uma pista através da qual se busca compreender uma dada situação, bem 

como o esforço do ator pedagógico para penetrar de modo compreensivo e 

interpretativo nas suas definições sobre as situações, tendo como referencial o fato 
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de que a construção social pelos membros é metódica, cercada por dispositivos 

culturais plurais. 

Assim, as pesquisas qualitativas de cunho etnográfico, constituem um 

valioso objeto de crítica à ciência moderna, em contraposição às metodologias 

dedutivas tradicionais, que conferem primazia às hipóteses e experimentação 

científica, garantidas por um modelo hermético de testes e evidências empíricas 

baseadas em observações, classificações e explicações estáveis conforme 

leis/teorias gerais. 

Macedo (2004) faz críticas à ciência moderna (machista) para demonstrar 

a relação íntima da etnopesquisa crítica com as pesquisas feministas. Neste sentido, 

estabelece aderência filosófica e política da etnopesquisa crítica e multirreferencial 

às epistemologias feministas, cujo olhar é constituído pela emoção e pela 

experiência feminina na produção de conhecimento, reafirmando a intencionalidade 

e a emancipação como características importantes à construção do conhecimento.    

Foi minha opção utilizar o termo Epistemologias Feministas no plural, “[...] 

uma vez que não há uma só forma de produção de conhecimento, mas várias, a 

partir de diferentes teorias”, afirmam Narvaz e Koller (2006, p. 65). 

Diferente da abordagem epistemológica tradicional, que foca sua 

observação no indivíduo, as epistemologias feministas concebem o indivíduo como 

um ser histórico, cultural e socialmente engajado e o conhecimento como um 

fenômeno socialmente localizado.  

Nesse sentido, a autora norte-americana Butler (2003), argumentou que 

gênero é um fenômeno inconstante e contextual, que não denotaria um ser 

substantivo, "[...] mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos 

de relações, cultural e historicamente convergentes" (BUTLER, 2003, p. 29).  

Foi pelo caminho da crítica às dicotomias, que a divisão sexo/gênero 

produz, que Butler chegou à crítica do sujeito e contribuiu para o desmonte da ideia 

de um sujeito uno. Na verdade, ela não recusa completamente a noção de sujeito, 

mas propõe a ideia de um gênero como efeito, no lugar de um sujeito centrado.  

A tendência atual dos estudos sobre gênero indica que devemos pensar o 

feminino não como uma essência natural, mas como sendo constituído em 

consonância com uma estrutura que só pode ser compreendida se for 

contextualizada e se forem consideradas outras categorias classificatórias como 
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classe, raça e etnia. Segundo Butler (2003, p 20) “[...] se tornou impossível separar a 

noção de ‘gênero’ das intersecções políticas e culturais em que invariavelmente ela 

é produzida e mantida”. Portanto, pensar as relações de gênero é pensar o poder, 

especialmente as estruturas de poder que definem as estruturas do conhecimento, 

as do conhecimento científico. 

Nessa direção, situa-se a Epistemologia Feminista Perspectivista ou do 

Ponto de Vista19 como arcabouço teórico fundante de pesquisas que realizam a 

crítica feminista, especialmente àquelas que situam gênero como categoria de 

análise. Imbuída desta compreensão, opto por utilizar essa abordagem 

epistemológica para tencionar os dados empíricos colhidos nessa pesquisa.  

Entendida como uma filosofia e uma abordagem de pesquisa, a 

Epistemologia Ponto de Vista, na visão de Brooks (2006) situa dois importantes 

desafios na construção do conhecimento científico: “[...] ver e compreender o 

mundo, através dos olhos e das experiências de mulheres oprimidas; e aplicar a 

visão e os conhecimentos de mulheres oprimidas em prol do ativismo e mudança 

social” (BROOKS, 2006, p. 55). 

Nesse sentido, Harding20 (1998) explica que as epistemologias feministas 

reivindicam o resgate do papel da emoção e da experiência feminina na produção do 

conhecimento científico, reafirmando que o conhecimento é transitório e também 

território fértil de contestação e de poder.  

A Epistemologia Feminista do Ponto de Vista parte da compreensão de 

que todas as experiências (inclusive a feminina) são localizadas, situadas num 

determinado contexto histórico em que se produzem e são produzidas, por isso, o 

conhecimento científico deve partir de localizações sociais objetivas.  

Gênero, portanto, é um campo de conhecimentos multi e interdisciplinar e 

de pluralidade metodológica, assim como currículo traduz um campo, conceito e 

pesquisa (MACEDO, 2009). A abordagem de gênero envolve a discussão de 

conceito (muitos conceitos), além de configurar uma importante agenda de pesquisa 

e de debate na contemporaneidade.  

                                                 
19 A obra Feminist Standpoint Epistemology, de Abgail Brooks (2006) é referência mundial na 
abordagem da Epistemologia Feminista do Ponto de Vista.  
20 “Harding (1986) não esconde suas simpatias pelo feminismo perspectivista, e que ela, mais tarde 
defenderá abertamente”, diz Sardenberg (2002, p. 102, grifo da autora), feminista baiana atuante no 
NEIM/UFBA. 
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Com o olhar polissêmico da Abordagem do Ponto de Vista, bem como 

baseada nos estudos e pesquisas que envolvem diferentes, mas, congruentes e 

relacionais, posicionamentos sobre gênero (HARDING, 1996, 1998; JAGGAR, 1997; 

KELLER, 1991, 2002; BOURDIEU, 1995, 2002; SCHIENBINGER, 2001), estruturei 

quatro pilares fundamentais no sentido da crítica feminista: a contestação do mito da 

neutralidade científica, partindo da máxima feminista de que “o pessoal é político” e 

que toda ação, inclusive a científica, é política e interessada; a ruptura da separação 

entre a razão e emoção no fazer científico, que constituem elementos inerentes ao 

sujeito do conhecimento; oposição às relações binárias associadas ao gênero, na 

tentativa de ressignificar os arquétipos associados ao feminino e ao masculino; e a 

superação do androcentrismo na ciência, visibilizando as diversas identidades 

culturais que participam da produção do conhecimento, quer na condição de sujeito 

ou objeto. Na sequência, buscarei ampliar as discussões sobre estes pilares na 

interlocução com seus autores.   

As ideias de Jaggar (1997) constituem um foco especial para mim, no que 

diz respeito ao mito da neutralidade científica, à investigação imparcial, pois o 

pesquisador situa-se em um dado lugar, em uma dada história, na qual os valores 

são ressignificados pela cultura. Nas palavras da autora, o ideal da investigação 

desinteressada, “[...] é um sonho impossível, mas um sonho, ou talvez um mito, que 

exerceu enorme influência na epistemologia ocidental. Como todos os mitos, é uma 

forma de ideologia que preenche certas funções sociais e políticas [...]” (JAGGAR, 

1997, p.170-171). 

Face às oposições binárias associadas ao gênero, Bourdieu (1995) 

explica que as ditas dicotomias masculino/feminino, seco/úmido, alto/baixo, 

reto/curvo, duro/macio, por serem semelhantes nas diferenças, apresentam 

polaridades rígidas, se sustentam de modo idêntico no jogo da dominação e 

geralmente estão distantes das reflexões e ações cotidianas.  

A superação do androcentrismo, um dos pilares centrais da epistemologia 

feminista, parte do questionamento quem é o sujeito histórico que produziu o 

discurso científico, essa forma de conhecimento” e caminha em direção à 

incorporação da mulher ao processo de produção da ciência e, numa via de mão 

dupla, incorpora a ciência ao processo de libertação da mulher (MORENO, 1999). 

Conforme esta autora, o androcentrismo se refere ao coletivo histórico masculino 
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que estabelece um determinado modelo de masculinidade e que parece inter-

relacionado com o exercício do poder hegemônico, sendo este um conceito fundante 

para os estudos de gênero. 

Como a ciência ainda se encontra impregnada, em seu campo simbólico 

e objetivo, de valores falocêntricos (KELLER, 1991), sugere-se uma reformulação 

das regras que constituem esses valores, a fim de se encontrar novas expectativas 

para a convivência humana e para a produção do conhecimento face a problemática 

de gênero  (SCHIENBINGER, 2001).   

Como alerta Sardenberg (2002), a proposição do gênero representa o 

avanço epistemológico crucial na construção desse campo de conhecimento (se 

construiu, por fim, um objeto formal) e também numa possibilidade, um caminho ou 

até mesmo um desafio no sentido da derrubada dos muros do “gueto” para 

conquistar um espaço de reflexão em outro nível, mais abrangente, que atravesse 

outros campos do conhecimento e incorpore não só as mulheres, mas a comunidade 

científica como um todo. 

As epistemologias feministas constituem, assim, um campo do saber que 

foi desenhado a partir da proposição do conceito de gênero como uma categoria 

analítica de perspectiva relacional, instituindo a experiência feminina no fazer 

científico.  

 

 

3.2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: CURVAS ENTRECRUZADAS NO 

CAMINHO 

 

No viés desta investigação, que visa a compreensão tácita e subjetiva dos 

atos de currículo produzidos no curso de bacharelado em Gênero e Diversidade da 

UFBA – objeto da pesquisa, a estratégia do estudo de caso foi utilizada, já que o 

curso é típico e representativo, face ao tema e relevância da pesquisa, sendo capaz 

de fornecer dados significativos consoantes ao problema e aos objetivos delineados.  

Cumpre esclarecer que, no caso desta pesquisa, houve a aplicação da 

abordagem etnográfica ao estudo de um caso, pois nem todo estudo de caso é do 

tipo etnográfico. Ele visa uma apropriação singular e especial do objeto, 
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investigando-o de maneira única, ideográfica, a partir da compreensão de que ele é 

cercado por outros aspectos relacionais, cuja totalidade é circundante. O meu 

interesse pelo objeto foi entretecido pelo desejo de buscar a sua apreensão como 

uma unidade, sem perder de vista as dinâmicas que emergiriam (e emergiram) no 

processo e suas interdependências.    

O estudo de caso foi delineado devido a estrita relação entre as 

categorias da investigação – currículo-gênero-formação – e o próprio objeto de 

estudo, o curso Gênero e Diversidade da UFBA, porque este possui um currículo 

que lhe é peculiar, uma proposta político-pedagógica sobre gênero e diversidade, e 

uma formação interessada, especialmente, na esfera da mobilização política para a 

promoção da igualdade frente às assimetrias de sexo, raça/etnia, classe social, 

geração e orientação afetivo-sexual; bem como profissional, no que diz respeito à 

capacitação intelectual e técnica para desenvolver ações que envolvam diferentes 

instituições na elaboração, planejamento e execução de projetos de pesquisa, de 

intervenção e de formação na área de gênero e suas interseccionalidades. 

O estudo de caso do tipo etnográfico é apropriado quando há uma 

necessidade de desvendar a realidade, tomando o contexto como um importante 

artefato de compreensão, usando a multiplicidade de âmbitos, referências e 

informações. Ele possibilita o aprofundamento, mergulho, no caso investigado - 

oceano, pois  

 

[...] ao longo da pesquisa, o pesquisador pode [...] mostrar-se mais criativo, 
imaginativo; tem mais tempo para adaptar seus instrumentos, modificar sua 
abordagem para explorar elementos imprevistos, precisar alguns detalhes e 
construir uma compreensão do caso [...] (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 156).  

 

Para Macedo (2010b, p. 89), ao desenvolver um estudo de caso “[...] o 

pesquisador usa uma variedade de dados coletados em diferentes momentos, em 

situações variadas e com uma variedade de tipos de informante”. No caso desta 

pesquisa, busquei cruzar os dados colhidos através de múltiplos instrumentos: a 

análise da proposta curricular, a observação da sala de aula, as entrevistas com a 

coordenadora e professoras do curso, e, por fim, a entrevista coletiva (grupo focal) 

com estudantes da primeira e segunda turmas.  

No quadro dessas ideias, Flick (2009) explica que uma das 

recomendações para definição da estratégia de estudo de caso é selecionar casos 
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intencionalmente extremos em função do objeto da pesquisa. “Com o objetivo de 

estudar o funcionamento de um programa de reforma, são selecionados e 

analisados exemplos particularmente bem-sucedidos de sua realização” (FLICK, 

2009, p. 124). O curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA foi eleito 

como objeto de investigação justamente pela sua experiência de sucesso no que diz 

respeito à sua existência e ineditismo no Brasil, sendo esses pontos considerados 

suficientes para caracterização do estudo de caso propositivo e relevante, face ao 

tema de investigação.   

A expressão “compreensão densa”, presente no título dessa tese, 

também se consubstancia na lógica de que os estudos de caso buscam uma 

compreensão acurada da realidade e “[...] valorizam a interpretação do contexto; 

retratando a realidade de forma densa, refinada e profunda; estabelecendo planos 

de relações com o objeto pesquisado” (MACEDO, 2010b, p. 89, grifo meu).  

Neste veio, na perspectiva do antropólogo Geertz (1973), a etnografia 

deve ser uma “descrição densa”, devido ao caráter eminentemente interpretativo do 

cotidiano e busca estreitar o elo de significação entre fatos, circunstâncias e 

situações que o move na temporalidade. A densidade, portanto, implica em 

interpretação, em engajamento político do etnopesquisador com o seu objeto de 

pesquisa/de desejo.  

Os estudos de caso e os grupos focais, dentre outros, são classicamente 

utilizados nas pesquisas feministas, cujas naturezas são qualitativas (NARVAZ; 

KOLLER, 2006). Por isso, a técnica do grupo focal também foi utilizada com o 

objetivo de abranger informações mais aprofundadas sobre os atos de currículo 

produzidos no curso e as implicações na formação a partir da própria narrativa dos 

sujeitos. Ele pode ser entendido como 

 

[...] um recurso de coleta de informações organizado a partir de uma 
discussão coletiva sobre um tema especificado e mediado por um ou mais 
de um animador-entrevistador. Na realidade, configura-se como uma 
entrevista coletiva aberta e centrada (MACEDO, 2010b, p. 116). 

 

Não se pode perder de vista que o grupo focal é uma estratégia de 

entrevista coletiva, cuja eficácia é notória devido à riqueza de informações que os 

participantes trocam através da interação, no sentido de ampliar ou contestar um 
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dado posicionamento, sendo capaz de conduzir o pesquisador a informações mais 

detalhadas sobre o caso que se deseja investigar.  

Para sua realização, levei em conta os critérios para escolha dos 

participantes – estudantes das últimas turmas do curso em análise; o tempo 

suficiente para contato e aproximação; apresentação da proposta de trabalho para o 

grupo focal. Na sequência, defini que o lugar do encontro deveria ser conhecido 

pelos participantes, buscando junto à Universidade uma sala de aula que já fizesse 

parte da rotina da turma, e, por fim, preocupei-me com o domínio e a mediação da 

temática abordada, para não induzir respostas e não comprometer as narrativas dos 

envolvidos.   

O universo do grupo focal foi constituído por estudantes – 11 ao total, 

sendo 10 mulheres e 1 homem. Estes foram agregados considerando os seguintes 

critérios da amostra: 1. desejar participar da pesquisa; 2. possuir disponibilidade 

para participar da atividade do grupo focal; 3. ser estudante do Curso Gênero e 

Diversidade da UFBA, por se tratar de um estudo de caso; 4. Ser estudante da 

primeira e segunda turmas do referido curso, que iniciou as aulas em 2009 ou 2010, 

respectivamente, por serem as mais antigas em termos cronológicos de vivência de 

currículo. Como o curso é oferecido anualmente, os estudantes da primeira e 

segunda turmas se encontravam, em dezembro de 2011, no sexto e quarto 

semestres, respectivamente. 

Inicialmente, a expectativa era abranger apenas estudantes da primeira 

turma para realização do grupo focal; entretanto, como esta turma era composta por 

apenas 8 estudantes, decidi convidar também os estudantes da segunda turma, pois 

havia impossibilidade de comparecimento de alguns devido à atuação profissional, o 

que levou a efeito a alteração desse critério da amostra. 

 A quantidade de participantes foi determinada pelo interesse voluntário 

em participar do grupo focal, haja vista a certificação desta atividade como Oficina 

para Atividade Complementar, pela própria Instituição, sendo esta uma solicitação 

minha à Coordenação do Curso, a fim de garantir maior adesão do público-alvo. 

Certamente, “[...] a composição do grupo é, com efeito, a primeira preocupação do 

mediador. A coleta de informações se restringe a 8 ou 12 membros, 

aproximadamente, que tenham afinidade com o objeto pesquisado [...]” (MACEDO, 



72 
 

2004, p. 178). Portanto, o universo de 11 estudantes se tornou suficiente em função 

dos dados obtidos nos encontros destinados ao grupo focal. 

Ressel, Gualda e Gonzales (2002) denominaram o convite para a 

participação do Grupo Focal de “enamoramento”, tal o cuidado que se deve ter com o 

primeiro passo, considerado fundamental para o sucesso da investigação. Tal 

“enamoramento” entre pesquisador e participantes se deu de maneira natural, devido 

à relação já estabelecida através da observação em sala de aula, que antecedeu em 

30 (trinta) dias o primeiro encontro de grupo focal.  

Além da sua estreita e inquestionável relação com a abordagem 

qualitativa, esta técnica foi escolhida por possibilitar abertura, dialogicidade, 

horizontalidade, espontaneidade e respeito ao ritmo das narrativas dos sujeitos. 

Nesta perspectiva, Souza (2002) afirma que, através das narrativas de formação, o 

sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, o qual se 

revela ao narrar, através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos 

saberes. Assim, as narrativas tecidas na entrevista colegiada do grupo focal 

promovem conhecimento e autoconhecimento, à medida que revelam muito sobre o 

contexto de onde as pessoas falam e sobre as pessoas em si, seu auto-retrato.   

Ademais, utilizei como instrumentos de coleta de dados a observação 

participante das aulas e a entrevista semi-estruturada. Compartilhando com o 

pensamento de Macedo (2004, p. 91), compreendo o processo de observação como 

“[...] processo de interação e de atribuição de sentidos”, longe de ser uma atividade 

mecânica de registro, já que conta com o olhar subjetivo e qualitativo do 

etnopesquisador.  

A observação é denominada participante porque parte da assertiva de que 

há sempre um grau de interação com a situação estudada, de modo que eu mesma, 

na condição de observadora, fui afetada pelo contexto e o mesmo também foi por 

mim afetado, numa relação recíproca, tanto na observação das aulas quanto na 

mediação do grupo focal, inclusive com situações inusitadas, eclodidas da dinâmica 

ali desenhada, que exigiram sensibilidade, ética e sensatez. 

A observação participante das aulas foi utilizada para coleta de dados, a 

fim de obter maior integração entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa, viabilizando 

o acesso às professoras para o agendamento das entrevistas e aos alunos para 

agendamento e negociação de datas viáveis para a realização dos encontros do 
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grupo focal. E também por configurar mais uma oportunidade de sistematização e 

confronto de dados por meio da vivência do currículo em ação, das entrelinhas das 

narrativas, enfim, dos sujeitos reais ali corporificados.  

Macedo (2004, p. 151), contudo, chama atenção para o fato de que nas 

observações os “[...] níveis de participação são pleiteados a partir do grau de 

envolvimento necessário à abordagem do objeto, ou mesmo da inspiração teórico-

epistemológica do pesquisador”. Ative-me a uma participação mínima nas aulas, 

exceto quando em uma das aulas observadas uma estudante visitante da 

Universidade de Santa Catarina, que estava em intercâmbio, sem saber exatamente 

a minha condição, perguntou a minha opinião sobre um determinado conteúdo, 

fazendo-me relatar situações e comentá-las. No início preocupei-me com a situação 

não planejada, mas, percebi, de imediato, como esse momento foi importante para 

todo o grupo, inclusive para mim, porque proporcionou maior entrosamento e 

afinidades, que decerto, foram decisivos para o bom andamento dos encontros 

posteriores do grupo focal.  

Assim, a minha participação pode ser caracterizada como periférica, ou 

seja, observação participante periférica. Nela, os pesquisadores consideram que “[...] 

certo grau de implicação é necessário, entretanto, preferem não ser admitidos no 

âmago das atividades dos membros” (MACEDO, 2004, p. 156), sendo esta a opção 

mais adequada a tal proposta, delineada como um estudo de caso e não uma 

pesquisa-ação, por exemplo.  

O período previsto para as observações era de 3 (três) meses, mas, 

devido ao tempo investido entre o contato por e-mail e o contato pessoal com a 

coordenadora, a formalização institucional entre os Programas da Universidade para 

realização da pesquisa e a autorização da coordenadora para as observações em 

sala de aula, esse tempo foi reduzido para a média de 2 meses - de 10 de outubro a 

14 de dezembro.   

Optei por não realizar o registro concomitante à observação in situ para 

evitar comportamentos induzidos por parte dos observados. “Para a etnopesquisa, 

descrever é um imperativo, estar in situ é ineliminável, compreender a singularidade 

das ações e realizações humanas é fundante, bem como a ordem sociocultural que 

aí se realiza” (MACEDO, 2010b, p. 83, grifo do autor). Daí a delimitação desse 

instrumento como instituidor de encontros, subjetividades, deslocamentos.  
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A anotação das impressões é elemento sine qua non da observação 

etnográfica, embora não deva constituir um intermédio entre os sujeitos. Neste 

sentido, Macedo (2004, p. 153) informa que ao etnopesquisador cabe “[...] viver as 

circunstâncias que o grupo experiência, observar as reações organizadas ou não, as 

estratégias construídas, os conflitos instituídos.  

A partir dessa compreensão, apresento algumas das anotações do diário 

de campo nos capítulos dessa tese com o objetivo de narrar os acontecimentos, 

significando e ressiginificando as experiências vividas.  

Os diários de campo permitem maior incursão no objeto e reflexão sobre 

as situações experienciadas. A reflexividade do (etno)pesquisador é um ponto 

relevante na pesquisa qualitativa, especialmente em face de suas próprias atitudes, 

impressões e observações em campo, com base nos registros dos diários de 

pesquisa. A subjetividade, expressa em posicionamentos e confrontos dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, configura-se como dados reais para interpretação e análise. 

Nesses termos, o diário de campo, de viagem, jornal de pesquisa, são denominações 

que “[...] conceituam a descrição minuciosa e densa de existencialidade” (MACEDO, 

2010b, p. 133, grifo meu) e ajudam a “[...] objetivar e subjetividade. Isto é, uma vez 

que se descrevem emoções no seu jornal, toma-se distância em relação a elas”, nas 

palavras do francês Remi Hess (BARBOSA, 2010, p. 91). 

Ademais, realizei entrevista semi-estruturada com a coordenadora e as 

professoras do curso. Tal opção deve-se ao caráter aberto e flexível desse tipo de 

entrevista, pois possibilita a inclusão de novos questionamentos, bem como 

reformulações sobre as questões iniciais. Ela é um poderoso recurso para captar 

representações, pois os sentidos construídos pelos sujeitos assumem o caráter da 

própria realidade, sob o ponto de vista de quem a descreve (MACEDO, 2004). 

Em geral, os roteiros de entrevista das professoras e coordenadora foram 

compostos por 10 (dez) questões, estruturados com vistas à compreensão sobre as 

políticas públicas que envolvem o curso; as concepções político-formativas de 

currículo; os principais conhecimentos que estruturam a formação; as dinâmicas 

curriculares que transversam o gênero; o planejamento e a atuação docentes; e, por 

fim, as implicações do currículo nos projetos de vida e formação dos sujeitos. Já o 

roteiro de entrevista dos estudantes (grupo focal) envolvia opiniões sobre: a proposta 

pedagógica, a concepção de gênero e sua transversalidade no currículo, os 



75 
 

conhecimentos que estruturam a formação, as dinâmicas curriculares e as 

implicações do currículo nos projetos de vida e formação.     

Cumpre esclarecer, porém, que o roteiro de entrevista dos estudantes, 

professoras e coordenadora possuíam questões similares (algumas idênticas), cuja 

intenção era a triangulação de dados. Surpreendi-me com a duração média de duas 

horas e meia de entrevista para as professoras e coordenadora, devido à densidade 

das perguntas, além de novas questões incorporadas no momento da entrevista, 

revelando informações complementares relevantes às questões analisadas. No caso 

do grupo focal não foi diferente, as 10 (dez) questões mediadas foram abordadas em 

8 (oito) horas de envolvente conversação e diálogo.  

Utilizei dois tipos de entrevista de inspiração etnográfica, como explica 

Macedo (2004), sendo a primeira delas destinada à apropriação de acontecimentos e 

de atividades que não foram diretamente observáveis pelo etnopesquisador, que 

necessita de terceiros para descrever a sua percepção sobre a realidade. E o 

segundo tipo de entrevista, que se aproxima do recurso metodológico do grupo focal, 

quando se propõe questões abertas para um número elevado de pessoas num tempo 

relativamente breve (MACEDO, 2004). O primeiro tipo de entrevista foi realizado com 

as professoras e coordenadora do curso, enquanto o segundo foi utilizado com o 

grupo de 11 (onze) estudantes na técnica de grupo focal. 

Com o objetivo de analisar o currículo em ação, utilizei como instrumento 

de coleta de dados a entrevista semi-estruturada com as professoras: 1. Iole Vanin, 

por ter concebido e sistematizado a proposta curricular do Curso em Gênero e 

Diversidade, juntamente com as professoras Ana Alice Costa e Ângela Lima e Souza; 

2. Silvia de Aquino, por coordenar atualmente o curso e ser professora desde a 

implantação do mesmo; 3. Márcia Macedo, por ter sido a primeira coordenadora do 

curso e professora membro do Colegiado. Após a realização da entrevista, todas as 

professoras que participaram da pesquisa, assim como os estudantes, assinaram 

uma declaração autorizando a divulgação das informações em trabalhos de fins 

acadêmicos. 

Do universo de seis docentes, foram realizadas entrevistas com 50% do 

universo (3 professoras), utilizando como critério da amostra intencional das 

entrevistas as professoras mais antigas que iniciaram o curso em seu processo 

embrionário, portanto, aquelas que pensaram sua proposta pedagógica e atuaram no 
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curso desde a sua implantação, já que as demais foram contratadas após início do 

mesmo, devido à necessidade de aumento de quadro para funcionamento. Além 

dessas, realizei a entrevista com a professora Ana Alice Costa, por ser fundadora do 

NEIM, coordenadora do PPGNEIM, idealizadora da proposta do curso e atualmente 

coordenadora do Colegiado do mesmo, apesar de não fazer parte do quadro efetivo 

de docentes. 

Todas as professoras são vinculadas ao Departamento de Ciência Política 

da UFBA, na categoria professora Associada ou Adjunta. São pesquisadoras do 

NEIM, atuam no Programa de Pós-graduação do Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares sobre a Mulher (PPGNEIM) e estão vinculadas ao curso de 

Bacharelado em Gênero e Diversidade como professora, coordenadora do curso ou 

coordenadora do colegiado.    

A análise documental também foi realizada a partir da leitura e 

interpretação de documentos que constituem a proposta curricular do curso, que 

revelam o currículo explícito operado e de documentos que expressam as políticas 

públicas em gênero e educação. Nas palavras de Macedo (2010b, p. 109),  

 

o currículo, aliás, tem um sopro de objetivação legitimado pela via de um 
documento [o projeto político pedagógico, por exemplo]. Em termos de 
cultura escolar contemporânea, é o documento que legitima a própria 
existência escolar, mesmo sabendo-se que o currículo real transcende, e 
muito, o documento oficial, por ser um fenômeno construído eminentemente 
nos fluxos das interações cotidianas [...].   

 

Os documentos utilizados como fonte de análise e conhecimento da 

realidade possibilitam o conhecimento de novas questões que não foram elucidadas 

em outros recursos, como a entrevista e a observação, por exemplo; bem como 

permitem aprofundar questões que porventura foram tratadas com superficialidade. 

No caso desta pesquisa, a análise do projeto do curso serviu para validar os dados 

colhidos e realizar estudo mais detalhado da matriz curricular praticada.     

“Enquanto um etnotexto fixador de experiências, revelador de inspirações, 

sentidos, normas, e conteúdos valorizados, o documento é uma fonte quase 

indispensável na compreensão/explicitação da instituição educativa” (MACEDO, 

2004, p. 172, grifo do autor).  
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Cumpre esclarecer que a proposta pedagógica foi analisada com base em 

dois documentos: 1. parte do processo21 geral da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (FFCH) para criação do Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade 

(UFBA, 2008a); 2. cópia do formulário eletrônico para autorização de curso de 

graduação, do Ministério da Educação (2008b). Foi com base nos documentos 

supracitados que realizei a analise da proposta pedagógica, já que não obtive 

acesso ao projeto político-pedagógico.  

De modo geral, persegui as seguintes fases da pesquisa: a) autorização 

da pesquisa de campo pela Instituição, mediante carta de apresentação da 

pesquisadora (Anexo A); b) convite aos estudantes para participarem do grupo focal 

– pessoalmente e por e-mail; c) realização das entrevistas com as professoras e 

coordenadora, conforme roteiro (Apêndice A); d) realização da técnica do grupo 

focal, conforme roteiro (Apêndice B), incluindo assinatura da declaração de 

consentimento da pesquisa pelos participantes (Apêndice D); e) análise do projeto 

pedagógico e das ementas das disciplinas do curso, especialmente da primeira 

matriz curricular do curso (Anexo B) e da última matriz (Anexo C); g) transcrição e 

análise dos dados. Algumas destas fases foram realizadas de maneira sequenciada, 

enquanto outras foram realizadas de forma concomitante, ambas transversalizadas 

pela revisão de literatura. 

Para analisar os dados colhidos, utilizei a técnica de análise de 

conteúdos, pois a mesma parte do entendimento que o conteúdo deve ser 

contextualizado com a realidade que envolve os sujeitos em suas inter-relações. As 

experiências sócio-culturais, ao serem decodificadas, visam ser compreendidas em 

profundidade na perspectiva da etnopesquisa crítica. A possibilidade de ser “[...] um 

recurso metodológico interpretacionista que visa descobrir o sentido das mensagens 

de uma dada situação comunicativa (MACEDO, 2010b, p. 145, grifo do autor), 

intersecciona, de modo simbiótico, esta valiosa técnica à presente investigação.  

Apropriando-me das etapas propostas por Bardin (1997) para realização 

da análise de conteúdos, sob o foco sócio-fenomenológico e crítico, defendido por 

Macedo (2004), realizei, inicialmente, uma pré-análise do material recolhido através 

das técnicas de observação, entrevista e grupo focal, buscando, na sequencia, 

                                                 
21 Processo geral FFCH nº 23066.018591/08-14, Parecer 641 de 16.08.2008, autoriza o Curso de 
Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA. 



78 
 

identificar e delimitar as categorias de estudo, definindo os critérios para construir tal 

mapeamento. Na sequencia, organizei o material recolhido em função das 

categorias e busquei a sua compreensão a partir do “[...] corpus de argumento capaz 

de elevar a compreensão a uma densidade e a âmbitos de pertinência não 

percebidos por um olhar não-analítico e/ou desinteressado” (MACEDO, 2004, p. 

211, grifo do autor).      

De posse dos dados coletados, as categorias de análise definidas foram: 

1. gênero como política de currículo, 2. gênero como organizador curricular e gênero 

como experiência formativa. Pela densidade do estudo, utilizei as pesquisas 

bibliográfica, de campo e documental, visando aprofundamento sobre o objeto de 

estudo: o curso de Gênero e Diversidade da UFBA, que se tornou um objeto rico de 

sentidos e significados para o recorte teórico-metodológico esboçados nesta 

pesquisa, porque permite a inevitável indissociação entre currículo, gênero e 

formação.  

Face ao tema de investigação e ao material empírico coletado (caso, 

grupo, instituição) a interpretação e análise de dados basearam-se nos pressupostos 

teóricos da Teoria (Pós)crítica de Currículo, no Multiculturalismo Crítico, nas 

Epistemologias Feministas, na Etnopesquisa Crítica, no Multirreferencialidade, nas 

discussões sobre Formação.   

 

 

3.2.1 Coleta de dados 

 

Conforme sugerem Lakatos e Marconi (2001) foram adotadas as técnicas: 

documentação indireta e documentação direta. No primeiro caso, foram recolhidas 

informações sobre o objeto de estudo através de pesquisa bibliográfica. No segundo 

momento, seguiu-se a pesquisa de campo, na qual foram levantados dados sobre a 

proposta e as dinâmicas curriculares do Bacharelado Gênero e Diversidade, através 

das entrevistas. 

De posse dos roteiros supracitados, os quais passaram por um 

redimensionamento após apreciação do professor orientador, passei para a fase de 

sua aplicação. Em seguida, os estudantes foram convidados pessoalmente, sendo 
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elaborada uma lista com o nome dos interessados e seus contatos de e-mail e 

telefone. Também no contato presencial, durante a primeira ocasião, negociei as 

datas dos dois encontros para realização da atividade, a partir da disponibilidade dos 

participantes.  

O grupo focal foi desenvolvido em dois encontros realizados aos sábados, 

nos dias 03 e 10 de dezembro de 2011, com carga horária total de oito horas, sendo 

quatro horas para cada encontro. As atividades foram desenvolvidas na sala 201 do 

Pavilhão de Aulas da Federação V da UFBA (PAF V). A duração do grupo focal foi 

definida pela suficiência das informações adquiridas, conforme técnica de coleta de 

dados utilizada e definição das categorias de análise estruturadas.  

As entrevistas foram previamente agendadas por e-mail, conforme a 

disponibilidade dos sujeitos, tendo sido realizadas entre os meses de outubro e 

dezembro de 2011. Todas elas realizadas nas dependências do NEIM.  

O roteiro da entrevista foi estruturado com vistas a garantir informações 

sobre a proposta pedagógica do curso, a concepção de gênero e diversidade que 

constitui a experiência formativa, as atividades curriculares desenvolvidas, a 

metodologia docente, e, por fim, as implicações do currículo no projeto de vida e 

formação dos alunos.  

As anotações das observações tiveram como objetivo realizar o registro 

das situações e impressões face ao contexto observado. Utilizei o diário de campo, 

no qual foram registradas anotações em um computador portátil sob a minha posse, 

ligado todo o tempo durante a aula, embora as anotações fossem mínimas para não 

gerar sensação de supervisão da situação e possíveis constrangimentos. As 

observações foram realizadas às quintas-feiras, no período de 10 de outubro a 14 de 

dezembro, sendo as disciplinas de Gênero e Comunicação, no horário das 18h30 às 

20h30 e a disciplina Gênero e Poder, no horário das 20h30 às 22h30.  

Cumpre esclarecer, porém, que todo o processo de coleta de dados, tanto 

do grupo focal, quanto das observações e das entrevistas, envolvendo as fases de 

planejamento e execução das atividades, foi realizado por mim, na qualidade de 

pesquisadora. 
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O registro das informações foi feito em um pen drive22, garantindo todas 

as nuances das falas dos entrevistados, inclusive a preservação da linguagem 

utilizada. As transcrições dos dados foram feitas por auxiliares de pesquisa, embora, 

criteriosamente conferidas e revisadas por mim. A fidelidade das informações 

obtidas foi crucial para responder às questões centrais da presente pesquisa. 

O que se espera de todo trabalho acadêmico é que o caminho 

metodológico desenhado para a pesquisa consiga responder às questões e aos 

objetivos levantados, através da análise acurada das informações que teve a 

intenção de separar as categorias definidas e examiná-las, atribuindo um significado 

mais amplo para a informação por meio da interpretação de texto e de contexto. A 

compreensão do estudo se deu pela interface do plano de pesquisa, dos dados 

empíricos coletados e da incursão profunda no aporte teórico utilizado, mediados 

pelo olhar polissêmico e escuta sensível do etnopesquisador.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Trata-se de uma espécie de disco rígido portátil com ampla capacidade de armazenamento de dados que se 
acopla ao seu computador pela interface Universal Serial Bus (USB).  



81 
 

4 A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM GÊNERO E 

DIVERSIDADE DA UFBA: CONTEXTO POLÍTICO E INSTITUCIONAL  

 

 
Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos 
afirmamos (FREIRE, 2000, p. 87). 

 

 

Inicialmente, busco historiar a itinerância do Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) como instituição pioneira nos estudos de 

gênero na Universidade no contexto brasileiro, pontuando as suas realizações e 

contribuições face ao projeto democrático que busca instituir uma educação não-

sexista, não-discriminatória, através da formação de profissionais para este fim.  

Na sequência, atenho-me ao contexto de criação e implantação do Curso 

de Bacharelado em Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, 

proposto pelo NEIM, que constitui o objeto dessa pesquisa. Situo as dificuldades 

enfrentadas, os desafios que se impõem e as intenções formativas, com base na 

categoria de análise gênero como política de currículo. 

Para tanto, entrecruzei os dados colhidos na pesquisa documental, bem 

como através da pesquisa de campo por meio das entrevistas semi-estruturadas 

realizadas com as professoras e coordenadora do curso, dialogados neste capítulo. 

 

 

4.1 A ITINERÂNCIA DO NEIM-UFBA COMO INSTITUIÇÃO PIONEIRA NOS 

ESTUDOS SOBRE MULHER, GÊNERO E FEMINISMO  

 

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM), entre os 

anos 2001 a 2008, criou e mantem cursos de extensão, graduação, especialização, 

mestrado e doutorado com foco na análise das questões de gênero e condição 

feminina em seu contexto histórico e social, além de propor e ministrar disciplinas 

específicas nos Departamentos de Ciência Política, Antropologia, Sociologia e 

História, bem como nos Cursos do Instituto de Letras, Escola de Enfermagem e 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
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Os cursos de especialização em mulher, gênero e desenvolvimento 

regional e em metodologia do ensino de gênero e outros temas transversais, criados 

em 2001 e 2004, respectivamente, juntamente com o curso de qualificação para 

professores em gênero e outros temas transversais, desde 2007, tem capacitado 

pessoas para atuação profissional na área de gênero, bem como professores da 

rede pública em Salvador, repercutindo o ideal de uma educação para a equidade 

de gênero, no cenário da educação baiana. 

Criado em 2005 e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no mesmo ano, o Programa de Pós-graduação 

em Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (PPGNEIM), criado pelo NEIM, 

desenvolve cursos de mestrado e doutorado, cuja temática é “Mulheres, Gênero e 

Feminismo”.  

Cumpre destacar que os cursos stricto sensu (mestrado e doutorado) 

criados pelo PPGNEIM são os primeiros do gênero na América Latina. Esse 

Programa tem como objetivos formar docentes e pesquisadores quanto à atuação 

em instituições superiores no tocante aos estudos de gênero e da teoria feminista; 

capacitar para o uso de metodologias de gênero em estudos, pesquisas e práticas 

sociais; e, qualificar técnico-profissionalmente as pessoas para o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, programas de desenvolvimento e elaboração e 

implementação de políticas públicas para as mulheres, na perspectiva de gênero.  

Em seus vinte e sete anos de existência, o NEIM vem contribuindo com a 

sociedade baiana na promoção de ações sócio-educativas rumo à educação não 

discriminatória com foco nas questões de gênero e suas categorias relacionais, a 

exemplo de classe social, raça/etnia, idade/geração e orientação afetivo-sexual. No 

ano de 1995, “[...] tornou-se órgão suplementar da Universidade Federal da Bahia, 

constituindo-se no primeiro centro de pesquisa feminista integrante da estrutura 

oficial da uma Universidade Federal brasileira, inclusive constituído como unidade 

orçamentária” (COSTA; SARDENBERG; VANIN, 2010, p. 61).  

A história do NEIM, que inicia em 198323, é marcada pela sua itinerância 

com a educação e pela militância política frente aos estudos sobre mulher, gênero e 

feminismo. Nas palavras das fundadoras feministas, professoras Ana Alice Costa, 

                                                 
23 Nesta época, o NEIM era vinculado ao curso de Mestrado em Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Cecília Sardenberg e Alda Mota, o Núcleo, desde a sua criação, desenvolve suas 

atividades visando o 

[...] compromisso com a transformação da condição feminina. Porque que a 
gente criou o NEIM lá atrás? A gente criou o NEIM exatamente porque a gente 
considerava que a universidade pode ser uma porta de transformar a vida das 
mulheres, uma porta via conhecimento (Professora24 Ana Alice Costa). 

 

Logo, outras professoras afins com essa intenção (Iole Vanin, Silvia de 

Aquino, Márcia Macedo, Aline Boneti, Caroline Barreto, Sonia Jay Wright), se 

vincularam ao NEIM como pesquisadoras associadas (depois concursadas), 

compondo o corpo docente da graduação e também da pós-graduação. Fora do 

contexto universitário, mas repercutindo sobre este, os movimentos feministas 

constituíram fonte de inspiração muito fecunda para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas sobre a condição feminina nas Universidades e vice-versa. 

Esse pensamento ilustra a trajetória das antigas e recentes professoras do 

NEIM, que construíram uma história dentro da Universidade caracterizada não 

apenas pela militância, mas, sobretudo, pela seriedade na implementação e 

avaliação permanentes de suas propostas e ações/projetos educacionais, assim 

como de sua continuidade, ousadia e originalidade; articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão em outros Programas dentro da Universidade, especialmente 

dentro do NEIM/PPGNEIM.  

 As próprias políticas públicas brasileiras que tratam de gênero na 

educação, apresentadas no primeiro capítulo dessa tese, expressam a importância 

do desenvolvimento de estudos e pesquisas nas Universidades voltados para o 

problema do gênero e suas assimetrias identitárias, tendo em vista a revisão de 

paradigmas androcêntricos e a consequente transformação das estruturas sociais e 

cognitivas. Por isso, à luz da categoria analítica gênero como política de currículo, 

abordo o seu processo de implantação, suas construções de currículo e intenções 

formativas. 

Nesse sentido, concordo com Louro (2002, p. 12), que é papel das 

universidades assumir “[...] um fazer científico que supõe lidar com a crítica, assumir 

a subversão e, o que é extremamente difícil, operar com as incertezas”. Embora se 

                                                 
24 Utilizo as expressões “Professora” e “Estudante” para identificar o sujeito da narrativa, porque há 
narrativa de ambos, ao longo da tese. 
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saiba que as soluções para esses problemas não sejam fáceis, a abertura de 

diálogo nas Universidades para essas questões ousa suprir a lacuna legitimada 

pelas narrativas dominantes que produziram a ciência até então. 

Nesse prisma, muitas universidades, a partir da década de 1970, tem 

oferecido cursos voltados para a problemática das relações de gênero e melhorias 

da condição feminina na sociedade, a exemplo do Institute of Wonmen’s Studies25, 

da Universidade de Uottawa, no Canadá, que oferece disciplinas específicas sobre 

Gênero em todas as áreas de formação, além de disponibilizar formação específica 

na temática de gênero por meio do Major in Wonmen’s Studies e do Minor in 

Wonmen’s Studies (UFBA, 2008a).  

De modo semelhante, nas Universidades espanholas, a exemplo do 

Instituto de Estudios Feministas, da Universidade Complutense de Madri; Instituto de 

Estudios de La Mujer, da Universidade Autônoma de Madri; Instituto de Estudios de 

La Mujer, da Universidade Autônoma de Granada, existem institutos feministas que 

oferecem extensão e graduação na temática, sobretudo, por meio do ensino 

interdisciplinar e transversal e de disciplinas em diferentes cursos.  O mesmo se 

aplica a outros países europeus como França e Inglaterra (UFBA, 2008a). 

Outrossim, na América Latina surgem, por volta dos anos 1980, em 

países como Costa Rica, Bolívia, Peru, Santo Domingo, Panamá, Argentina, etc., os 

núcleos de estudos e pesquisas voltados para a discussão e reflexão sobre o 

conceito de gênero. Já nos anos 1990, são criados cursos específicos de mestrado 

em torno da temática (UFBA, 2008a). 

Diferente do contexto universitário norte-americano, por exemplo, as 

feministas brasileiras, ao invés de constituírem espaços alternativos para os estudos 

de gênero, integraram-se à comunidade científica nacional para obter o 

reconhecimento do valor científico de sua produção (HEILBORN; SORJ, 1999). No 

Brasil, além do NEIM, que criou o primeiro curso de Pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), a Universidade Federal de Santa Catarina, através do 

Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, possui uma área de concentração 

em gênero; bem como a Universidade de Brasília, através do Programa de Pós-

graduação em História (COSTA; SARDENBERG; VANIN, 2010). 

                                                 
25 Para obter maiores informações sobre o Institute of Wonmen’s Studies, recomenda-se o acesso ao 
site http://www.socialsciences.uottawa.ca/womenst.  
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Portanto, foi o embate às divergências de gênero, especialmente, às 

repressões de poder, que incitou o processo de luta dos movimentos feministas, 

tornando-se objeto de análise e questionamento na academia, que contribuiu para o 

novo pensar sobre a mulher na sociedade, com repercussões evidentes na 

atualidade.  

Decerto, a intenção desses estudos no âmbito universitário perpassa pela 

compreensão de que homens e mulheres tem experiências diferentes e reivindica 

que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes 

(LOURO, 1997; SCOTT, 1990), o que implicou investimento na análise das relações 

sociais sob o enfoque de gênero, isto é, no estudo sobre as relações de gênero. 

Nesse veio, e por meio da publicação intitulada a institucionalização dos 

estudos feministas e de gênero e os novos desafios, que Costa, Sardenberg e Vanin 

(2010, p. 62) exprimem a intenção do projeto educacional do NEIM, que estão à 

frente: 

Nossa preocupação é a de procurar novos parâmetros teóricos e 
metodológicos que não reproduzam as categorias do sistema de dominação 
patriarcal, escapando dos símbolos determinados e das categorias 
abstratas e universais que tentam negar as suas diferenças e padronizar as 
pessoas.     

 

Essa preocupação é recorrente entre ativistas feministas porque resulta 

da compreensão da desigualdade severa em que se assenta a construção das 

identidades feminina e masculina baseadas em modelos aparentemente fixos, 

absolutos e universais de como devem ser os homens e as mulheres no mundo. 

Bourdieu (2002, p. 44, grifo do autor) explica que essas noções e construções 

advêm da visão androcêntrica, em que suas disposições resultam “[...] da 

incorporação do preconceito desfavorável contra o feminino, instituído, na ordem das 

coisas [...]”. Esta incorporação se dá no decurso do cotidiano, seja de modo material 

ou simbólico, legitimada pelas texturas sociais na qual as mulheres estão 

submetidas, passando muitas vezes a incorporar, elas próprias, tais preconceitos. 

Ancorado nessa concepção, o pensamento feminista, que inspirou todo o 

projeto das acadêmicas feministas da UFBA envolvendo a problemática da mulher, 

desde a criação do NEIM até a recente criação do Bacharelado em Gênero e 

Diversidade), é produto e produtor de lutas travadas da/pelas mulheres contra a 

discriminação; por isso, sua relação com a educação sugere, em primeira instância, 
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uma opção política em reivindicar a inserção da abordagem de gênero nas 

instituições de ensino; a seguir, uma tentativa de somar esforços aos estudos 

feministas na atualidade; e, finalmente, um olhar comprometido com as relações de 

poder que definem as estruturas do conhecimento, especialmente, do conhecimento 

científico.  

Como descrevem Costa (1998) e Schienbinger (2001), o pensamento 

feminista não possui origem no mundo acadêmico e sim no mundo social, através da 

luta de mulheres que marcharam em direção a reivindicações por direitos e deveres 

equitativos em relação aos homens, haja vista a desvalorização do papel da mulher 

na sociedade, o que mantinha silenciado o seu lugar de emancipação. 

Nas palavras de Costa, Sardenberg e Vanin (2010, p. 56), 

 

Não podemos esquecer que o próprio desenvolvimento desses 
estudos e a conquistas de espaços próprios de reflexão, como os 
grupos de trabalho nas associações científicas, e os núcleos de 
estudos sobre a mulher e relações de gênero nas universidades, são 
também o resultado de uma longa luta travada no seio da academia 
pelo reconhecimento da importância e legitimidade dessa 
problemática.    

  

Esse reconhecimento e legitimidade dos estudos feministas conquistado 

pelo NEIM, materializado pela institucionalidade desses estudos na Universidade, 

aliados à criação e manutenção de diferentes cursos antes mencionados, permitiram 

parecer favorável do Departamento de Ciências Políticas à aprovação dos Cursos 

de: Bacharelado em Gênero e Diversidades, Licenciatura em Gênero e 

Diversidades, e Bacharelados Interdisciplinares em Humanidades com concentração 

em Estudos de Gênero, por meio do projeto “Universidade Nova: Reestruturação da 

Arquitetura Acadêmica da UFBA” (UFBA, 2006), em 14 de abril de 2008. Desse 

modo, o Conselho Superior da UFBA validou a aprovação dos cursos, vinculados 

inicialmente ao Departamento de Ciências Políticas, até que o NEIM se constitua 

Instituto. 

Dando continuidade ao seu projeto educacional, o NEIM passa a atuar 

também na graduação através do curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade. 

Além deste, cria uma área de concentração denominada “Estudos de Gênero” nos 

Cursos de Bacharelados Interdisciplinares em Humanidades. Ambos passaram a 
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funcionar a partir do primeiro semestre de 2009, entretanto, a Licenciatura em 

Gênero e Diversidades não foi ofertada, até o presente momento. 

 

 

4.2 O PROCESSO DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM GÊNERO E DIVERSIDADE 

 

A discussão sobre gênero e diversidade constitui um campo de estudo 

multidisciplinar, multireferencial e transversal aos diversos campos do saber, na 

tentativa interessada de levar a efeito a contestação de uma cultura hegemônica e 

monolítica que silencia, portanto, nega a sociedade plural, protagonizada por grupos 

organizados coletivamente em torno de identidades culturais, incluindo as de 

gênero.  

Nessa direção, foi justificada a nomenclatura - Gênero e Diversidade – 

relativa ao curso de Bacharelado, no formulário do Ministério de Educação (MEC): 

 

Gênero e diversidade se insere numa área de conhecimento que contempla 
estudos feministas, estudos multiculturais, história contemporânea e outras 
áreas das Ciências Sociais com foco na produção humana e na eliminação 
das desigualdades baseadas em diferenças de sexo, raça/etnia, classe 
social, geração e orientação afetivo-sexual (UFBA26, 2008a).   

 

No quadro dessas ideias, estudiosas feministas destacaram (e destacam) 

que a invisibilização das questões de gênero, de etnia e de classe social configura 

um sistema de opressão que se sustenta em práticas discriminatórias valorizadas 

pelo patriarcado, racismo e classismo, respectivamente. Portanto, uma proposta 

educacional intitulada gênero e diversidade foca atenção às complexas relações e 

múltiplas determinações na contemporaneidade, que só é possível de ser efetivada 

quando engloba e transversaliza as dimensões relacionais de sexo/gênero, 

raça/etnia, classe social, geração e orientação afetivo-sexual, com foco na cidadania 

e eliminação das desigualdades baseadas em diferenças.  

                                                 
26 Diz respeito ao formulário eletrônico do MEC intitulado Criação novo curso de graduação Estudos 
de Gênero e Diversidades, Departamento de Ciência Política-NEIM, Código SIAD 23066.018591/08-
14, emitido em 9/6/2008, preenchido pela Universidade Federal da Bahia, cuja solicitante foi a Profa. 
Dra. Ana Alice Alcantara Costa.  
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Tanto os Estudos Feministas quanto os Estudos na linha do 

Multiculturalismo Crítico e na área das Ciências Humanas constituem terrenos férteis 

para as pesquisas que utilizam “gênero” como categoria de análise, já que enfatizam 

que as relações de poder e dominação devem ser questionadas. Silva (1999, p. 

134), explica que esses estudos “[...] pretendem que suas análises funcionem como 

uma intervenção na vida política e social”.  

Daí, conceber o currículo como dispositivo formacional (MACEDO, 2011) 

e como território de disputa (ARROYO, 2011) torna-se condição sine qua non para 

inserção da abordagem curricular que respeite a pluralidade de identidades de 

gênero, étnicas, de classes sociais, enfim, que respeite a diversidade inerente às 

relações culturais em sua temporalidade, isto porque o currículo é núcleo 

estruturante que visa cumprir a função social das instituições educacionais. 

Arroyo (2011) sustenta que o currículo, nesses termos, é o território mais 

cercado, mais normatizado (especialmente na última década, devido a quantidade 

excessiva de legislações educacional e diretrizes curriculares), também é o mais 

politizado, inovado e ressignificado. A criação do curso caminha em direção a 

valorização da diversidade de identidades, especialmente a de gênero. No Brasil, já 

existem cursos específicos para atender ao perfil do profissional que lide com a 

diversidade, já que os cursos tradicionais não atendem a essa prerrogativa. “Para 

formar essa diversidade profissional foram criados cursos de Pedagogia de Terra, 

Formação de Professores do Campo, Indígenas, Quilombolas, de Implementação 

das Leis 10.639/03 e 11.645/08” (ARROYO, 2011, p. 11).  

Soma-se a essas iniciativas de formação para a diversidade, a criação do 

Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade, que mesmo não se constituindo 

uma Licenciatura, promove a educação/formação de pessoas que atuarão na 

sociedade para lidar com as questões de gênero, a visibilização e empoderamento 

feminino em diferentes espaços formativos.  

Com base nas entrevistas e pesquisa documental, atribuo a criação do 

curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade aos seguintes fatores: a eclosão 

das políticas públicas em gênero e educação no contexto brasileiro e mundial; a 

perspectiva de abertura e de crescimento na Universidade Federal da Bahia com o 

Projeto Universidade Nova: Reestruturação da Arquitetura Acadêmica da UFBA; a 

atuação das professoras do NEIM na criação e implantação do curso, que envolveu: 
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o senso de oportunidade e iniciativa, a construção da proposta pedagógica e a 

formalização da proposta na Universidade e seus trâmites institucionais; a própria 

existência do NEIM como órgão suplementar da UFBA, favorece/favoreceu a 

institucionalização dos estudos de gênero; e, por fim, o apoio do Departamento de 

Ciências Políticas na emissão do parecer favorável para aprovação do cursos.  

Em entrevista com Ana Alice, fundadora do NEIM e Coordenadora do 

Colegiado do curso, ela diz: 

 

[...] a graduação [Bacharelado em Gênero e Diversidade] a gente nem pensava. 
E ai de repente muda o contexto nacional, né? REUNI, aquela coisa toda... E ai 
a gente costuma dizer que a gente tem o senso de oportunismo ou de 
oportunidade muito forte, então a gente sabe ver as oportunidades que 
aparecem [...] a gente soube identificar o momento de Naomar como uma 
perspectiva de abertura, de crescimento. A gente soube aproveitar o momento 
do REUNI também com essa abertura. Então, a graduação é esse desenrolar de 
uma história contínua e bem planejada (Professora Ana Alice Costa). 

 

Cumpre esclarecer que o Projeto “Universidade Nova: Reestruturação da 

Arquitetura Acadêmica da UFBA” foi implementado na gestão do Reitor Naomar de 

Almeida Filho, e faz parte do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). O REUNI27 foi instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e definiu como um dos seus objetivos dotar 

as universidades federais das condições necessárias para ampliação do acesso e 

permanência na educação superior. Este programa pretende congregar esforços 

para a consolidação de uma política nacional de expansão da educação superior 

pública, pela qual o Ministério da Educação cumpre o papel atribuído pelo Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) quando estabelece o provimento da 

oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 

a 24 anos, até o final da década (BRASIL, 2007). 

Segundo Costa, Sardenberg e Vanin (2010), o REUNI possibilitou a 

criação de um corpo docente específico para o curso, materializada através de 

concurso28 público, que ocorreu em 2008 para as disciplinas: Gênero, Poder e 

Políticas Públicas; Epistemologias e Metodologias nos Estudos de Gênero; Teorias 

Feministas Contemporâneas; e, Gênero, Cultura e Comunicação. O passo seguinte, 

                                                 
27 Apresenta-se como uma das ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), lançado pela Presidência da República, em 24 de abril de 2007. 
28 Concurso público inédito no Brasil para docentes universitários na área dos Estudos Feministas. 
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ainda em tramitação na Universidade, é a criação do Departamento de Estudos de 

Gênero e Feminismo. Todas essas ações configuram uma intenção maior, que é a 

criação do Instituto de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo.  

O curso em análise foi proposto pautado, também, nas Diretrizes do 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, cujo objetivo 

principal é “[...] introduzir na educação superior temas relevantes da cultura 

contemporânea” (UFBA, 2006). Como esse objetivo não é contemplado nos cursos 

tradicionais da Universidade, as professoras do NEIM assim justificaram a 

implantação do curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade, sob o prisma da 

necessidade de instituir uma educação não-sexista e não-discriminatória, como um 

dos desafios de construção de uma Universidade Nova. 

É nesse contexto que o Departamento de Ciências Políticas envia ofício 

para a Câmara de Graduação da UFBA, em 30 de maio de 2008, assumindo, 

provisoriamente, o processo de implementação dos referidos cursos, até o momento 

em que o NEIM seja transformado em Instituto para que se encarregue das 

responsabilidades inerentes aos cursos. 

O Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade tem como objetivo  

 

[...] formar profissionais aptos para atuarem na elaboração, implantação, 
avaliação e análise de políticas públicas que visem um desenvolvimento 
nacional e regional baseado na equidade e cidadania; voltados para o 
desenvolvimento do sujeito e do contexto em que se encontra inserido 
(UFBA, 2008a). 

 

Entre outras contribuições, o curso promove o empoderamento das 

mulheres na medida em que constrói uma proposta pedagógica que visa atender a 

uma demanda por profissionais qualificados na área de gênero e diversidade, 

crescente pela multiplicação de secretarias, organizações do terceiro setor e outros 

organismos públicos específicos para as questões das mulheres e outras, em nível 

estadual e municipal.  

Esse objetivo formacional já vem sendo cumprido pelo NEIM, embora com 

abrangência e enfoque diferenciados, através do Curso de Especialização em 

Mulher, Gênero e Desenvolvimento Regional, criado em 2001, cujo foco é a 

capacitação técnica voltada para ações sociais de empresas, sindicatos e 

organizações governamentais e não-governamentais para atuarem em programas 
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de desenvolvimento social e na elaboração e implementação de políticas públicas na 

perspectiva da transversalidade de gênero.  

A necessidade de formação de técnicos especializados para trabalhar na 

área de gênero de forma transversal e interdisciplinar, em esferas e organismos 

governamentais, é preconizada no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(BRASIL, 2008b) que prevê, em todos os seus eixos de atuação, a formação de 

técnicos especializados, como pontua a entrevistada:  

 

[...] o que antes era uma coisa de loucas, hoje é programa de governo. Trabalhar 
a questão da mulher, estudos de gênero, a questão do feminismo. Toda a 
discussão em torno de direitos humanos e mulheres, que antes era uma coisa 
limitada aos grupos feministas, hoje é política de governo, e se é política de 
governo precisa de gente formada (Professora Ana Alice Costa). 

 

O que se observa é que a maioria dos profissionais que trabalha no 

chamado “terceiro setor” ou nas Organizações Não-Governamentais, bem como nos 

setores privados, necessitam de formação específica nessa área do saber, a fim de 

atender a uma demanda tanto em nível de Brasil como de Bahia. Daí, a justificativa 

de criação de um curso com essa finalidade. Na narrativa a seguir, a entrevistada 

reforça essa ideia.   

 

[...] a sociedade brasileira precisa de profissionais com uma formação que esteja 
absolutamente influenciada por essa discussão das questões de gênero de raça 
e etnia, de idade, de geração, de orientação sexual, porque o processo de 
formulação de elaboração de políticas públicas, que é você tirar do papel e 
transformar em ações concretas, né? Se você não tiver profissionais, se você 
não tiver pessoas que estejam atentas e que enxerguem esses marcadores 
sociais e as desigualdades que estão acontecendo, aí você vai tá formulando 
política pública pra quem? Com que objetivo? Tentando atingir o quê? 
(Professora Silvia de Aquino). 

 

Pela itinerância do NEIM na formação de pessoas para uma educação anti-

sexista, através de cursos comunitários, de especialização, de extensão, e depois 

com do PPGNEIM com cursos de mestrado e doutorado, a criação do Bacharelado 

revelou-se consequência natural das experiências formativas acumuladas na área 

de gênero e educação promovidas junto à sociedade e à universidade (apesar das 

resistências enfrentadas), assim como também configurou uma maneira de criar 

demanda de público-alvo para o PPGNEIM, como explica a entrevistada:    
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[...] esse trabalho foi crescendo e foi trazendo outras necessidades. E essas 
necessidades, exatamente do profissional formado pra essa área [gênero e 
diversidade]. Não uma formação temporária, pontual, mas alguém que saia com 
uma formação específica, né? Daí, a ideia da gente criar o bacharelado em 
gênero. E essa ideia que vinha sendo construída aqui principalmente após a 
criação da pós-graduação...do mestrado e doutorado, que também foi um 
caminho natural, entre aspas, né? [...] primeiro, cursos comunitários, depois de 
especialização, curso de extensão, até chegar a pós. E ai a pós traz essa 
necessidade de ter uma graduação. Então, pra gente, os caminhos são bem 
planejados, bem arrumados. Então essa graduação vem nesse contexto 
(Professora Ana Alice Costa, grifo meu). 

 

Apesar das referências legais para implantação do curso e do contexto 

favorável da Universidade com o REUNI, verifiquei nas narrativas das professoras 

entrevistadas, a existências de resistências dentro da Universidade, devido ao 

projeto inédito e arrojado, sobretudo, pela incompreensão da necessidade social de 

sua proposta e pela mentalidade machista que configura os espaços de formação 

superior, como expresso a seguir: 

 

A gente tinha sempre essa vontade de ampliar, mas a gente encontrava 
barreiras muito resistentes dentro da universidade (Professora Ana Alice 
Costa, grifo meu). 

 

As possíveis resistências dentro da Universidade para implantação do 

curso foi um ponto crucial para a minha análise. A dificuldade na aceitação da 

proposição do curso perpassa o que Arroyo (2011) chama de tradição política e 

cultural extremamente segregadora dos coletivos humanos. O autor explica que “[...] 

as polaridades que inspiram a empreitada civilizatória e continuam impregnando o 

sistema de instrução republicana, e até democrática, impregnam os desenhos 

curriculares e suas lógicas bipolares” (ARROYO, 2011, p. 139). Desse modo, são os 

dispositivos materiais e simbólicos gerados por essa tradição que constituíram as 

barreiras (não intransponíveis), as dificuldades e as resistências enfrentadas pelas 

professoras do NEIM para a institucionalização do curso na universidade.   

Por meio do diálogo, percebi que as resistências eram entretecidas por 

preconceitos oriundos de uma visão androcêntrica que edificou/edifica as 

experiências e relações existenciais dos sujeitos com o mundo e com as pessoas. A 

professora Iole narrou que uma das pessoas da Universidade que trabalha em um 
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setor responsável em pensar os currículos e os projetos pedagógicos dos cursos, 

lhe disse:  

 

“[...] esse curso só falta ‘botar mulher pra cima e mulher pra baixo’. Eu tô te 
falando porque foi eu que ouvi.” (Professora Iole Vanin). 

 

Essa frase foi ouvida pela professora Iole ao representar o NEIM junto ao 

setor responsável na Universidade para aprovação do projeto do curso. Nesse caso,  

percebe-se a incompreensão da proposta do currículo baseado nas Pedagogias 

Feministas (LOURO, 1997), na Pedagogia Libertadora (FREIRE, 1970; 1971) e na 

Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2000) e no Multiculturalismo Crítico (MCLAREN, 

1997b), cujas premissas teóricas serão desdobradas no capítulo seguinte. Discursos 

como este, ancorados no pensamento machista, tornam-se instrumento e efeito de 

poder. É também “[...] obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de 

uma estratégia oposta. O discurso veicula poder; reforça-o, mas também o mina, 

expõe, debilita e permite barrá-lo [...]” (FOUCAULT, 1985, p. 96).  

A linguagem, assim, expressa poder e violência simbólica, especialmente 

quando se tratam de preconceitos e resistências que fragilizam ações políticas 

institucionalizadas em torno de debates sobre as “ditas” minorias, já que a 

Universidade se constituiu locus daqueles que detém o poder, cujo legado de 

conhecimentos foram materializados pela cultura e pela existência do homem 

branco, ocidental, cristão, heterossexual e de classe média. Outrossim, Louro (1997, 

p. 67) afirma que 

 

[...] a linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros não apenas pelo 
ocultamento do feminino, e sim, também pelas diferenciadas adjetivações 
que são atribuídas aos sujeitos, pelo uso (ou não) do diminutivo, pela 
escolha dos verbos, pelas associações e pelas analogias feitas entre 
determinadas qualidades, atributos ou comportamento e os gêneros [...]. 

   

Observa-se, notadamente através da linguagem, também por outros 

dispositivos culturais que ela regula e, dialeticamente, por ela são regulados, que 

todas as divisões sociais são desiguais, quando se trata do gênero; e a mulher, 

como a história testemunha, fica com a menor e pior parte. Bourdieu (1995, p. 149) 

explica que esta premissa se funda na lógica de que “[...] o homem ‘fica por cima’ 

enquanto a mulher ‘se submete’”. Aliado a isto, o preconceito e a hostilidade 

demonstrados na narrativa, expressam o típico preconceito de raízes históricas de 
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que “coisa de mulher é pouco importante”, são “coisas fúteis”, como explica a 

professora Silvia: 

 

Esse impressionismo de senso comum de que o que a gente faz não é de 
tanta importância dentro da Universidade como repercussão até mesmo 
intelectual e política. [...] Como se a gente tivesse sempre no trivial. Então, 
falando explicitamente, uma ideologia machista ainda vigora e a gente sente 
isso na pele. [...] dificilmente você encontra alguém que vai dizer abertamente 
que o que a gente faz não tem a mínima importância, mas a falta de importância 
que as pessoas dão ao nosso trabalho se repercute de outras maneiras 
(Professora Silvia de Aquino, grifo meu). 

 

O não reconhecimento dos coletivos populares (mulher, negro, o pobre, a 

pessoa deficiente, etc.) como sujeitos da história fragiliza a participação destes no 

campo do conhecimento e da cultura. Arroyo (2011, p. 140) diz que esses coletivos 

são classificados como “[...] irracionais, sensitivos, incultos, ilógicos”. A proposição 

do curso pelas professoras feministas do NEIM pode ter sido interpretada nesses 

termos, revelando, para a tradição universitária androcêntrica, um conhecimento 

trivial, fruto das experiências de senso comum advindos dos movimentos sociais do 

Feminismo. Nada mais que isso. De acordo com Silva (1999, p. 22), “[...] o currículo 

é um lugar, um espaço, um território fértil para as lutas ideológicas”. As propostas 

educacionais do NEIM/UFBA não traduzem apenas uma ideologia (feminista), mas, 

expressam políticas governamentais de repercussão sócio-educacional, aludidas no 

capítulo Interfaces entre currículo, gênero e formação no cenário contemporâneo, 

dessa tese.  

A ideologia machista, citada na narrativa, se repercute também na 

invisibilidade da mulher, que do ponto de vista tradicional é associada à esfera 

privada, invisibilizando a sua imagem no cenário social e nos espaços de poder, 

como é o caso da Universidade. Nesse veio, Arendt (1975, p. 68) explica que o 

indivíduo restrito à esfera privada “[...] não se dá a conhecer, e, portanto, é como se 

não existisse. O que quer que ele faça permanece sem importância ou 

consequência para os outros, e o que tem importância para ele é desprovido de 

interesse para os outros[...]”.  

Conforme sugere o título da obra da educadora baiana Elizete Passos, 

Palcos e platéias (1999), o homem está no palco, como um protagonista, dada a sua 

visibilidade pública, enquanto a mulher se encontra na plateia, como uma 
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espectadora anônima. Embora o cenário social aponte para maior inserção das 

mulheres nas universidades e atuação no mercado de trabalho, a mudança desse 

tipo de mentalidade no seio social se dá de forma morosa. Sobre isso, Moscovici 

(2003) situa, na base da mentalidade humana, o ambiente natural da sociedade e as 

representações individuais e coletivas em seu decurso histórico. 

Desse modo, o imaginário social, plasmado na consciência coletiva 

(DURKHEIM, 1999), ainda é marcado pelas assimetrias sobre o que é ser homem e 

ser mulher, que colocam a mulher numa posição de menor destaque. É no dilema 

das assimetrias, que os sentimentos, pensamentos e comportamentos expressam 

exclusão em função das diferenças, das desigualdades sexuais e de gênero no 

espaço social e educativo. Nesse veio, Lima e Souza (2005, p. 24) aborda a 

necessidade de pensar 

 

 [...] um projeto social mais amplo de inclusão e ampliação de estudos de 
gênero na academia, no sentido de contribuir para tornar possível uma 
nova ordem que, partindo do âmbito acadêmico, se dissemine na 
sociedade, especialmente no âmbito da educação, para proporcionar, de 
modo irreversível, o fim de mitos e preconceitos de gênero que 
desqualificam as mulheres, com o aval da Ciência e, portanto, cercados de 
prestígios e credibilidade que esta lhes confere.  

 

A própria existência do curso expressa a ampliação dos estudos de 

gênero na academia, pois a educação é uma das formas de transformação da 

sociedade. A abordagem da educação como instrumento de transformação dos 

homens, das mulheres e da sociedade em geral, constitui debate de diferentes 

vertentes teóricas. A abordagem político-social de Freire (1970; 1971; 2000), que 

prima pela educação libertadora e autonomia do sujeito, pressupõe que qualquer 

transformação se assenta na consciência crítica das relações homem-homem, 

homem-mundo, já que a consciência em si se expressa na ação sobre a realidade, o 

que constitui um ato de transformação pelo qual os homens se tornam seres de 

relação. Nessa visão, a consciência da realidade, a consciência crítica, significa 

também, a consciência de opressão. Daí a estreita relação dessa abordagem com 

os estudos de gênero, que centra “a lente de aumento”, no sentido investigativo, nas 

relações de poder que definem as desigualdades face às questões de gênero, etnia, 

geração, etc.  
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Nesse entendimento, as opressões de gênero se expressam em termos 

materiais e simbólicos. Na transição da nova cosmovisão de mundo conquistadas 

pela consciência crítica dos sujeitos, cumpre refletir sobre: quem cria e impõe essa 

visão de mundo? Quem as contrapõe? Que conflito se institui? Na seara da teoria 

feminista, Flax (1991, p. 218-219) diz que uma meta básica “[...] é (e deve ser) 

analisar as relações de gênero: como [...] são constituídas e experimentadas e como 

nós pensamos, ou igualmente importante, não pensamos sobre elas”.  

Ainda sobre as resistências para implantação do curso, a atual 

coordenadora considera que 

 

[...] não é a questão do ineditismo que cria resistências... Quando elas existem, 
não é. Eu acho que a argumentação de que algo novo e a insegurança de lidar 
com algo novo pode até ser algo comum a todos nós. Mas eu diria que a nossa 
briga, o nosso esforço de consolidação de um curso que foi oficializado, foi 
criado formalmente, mas que ainda carece de muita estrutura, tanto em infra-
estrutura como o seu próprio quadro docente, de pessoal técnico, eu enxergo 
ainda o funcionamento de todo o conjunto de resistências que estão vinculadas 
a forma como os códigos de gênero ainda funcionam de maneira mais 
cristalizada na sociedade (Professora Silvia de Aquino, grifo meu). 

 

Conforme pontuou Silvia, os “códigos de gênero”, cristalizados na 

sociedade que permearam/permeiam a legitimação do curso na Universidade, se 

apresentam como um dos principais fatores responsáveis pela falta de condições 

para o funcionamento do curso, especialmente em relação à necessidade de 

pessoal técnico e corpo docente. Um exemplo disso é que, atualmente, o curso 

conta com 5(cinco) professoras em regime de trabalho de 40 horas e 1 (uma) 

professora em regime de trabalho de 20h, quando deveria ter uma média de 12 

professores com dedicação exclusiva; isto é, o curso funciona com 50% a menos do 

quadro docente previsto para os demais cursos da Universidade. Ademais, a 

coordenação não dispõe de funcionário técnico-administrativo para secretariar o 

curso, sendo a própria coordenadora quem realiza esta função, conforme 

explicação:  

 

Quatro anos de graduação com uma grade curricular de peso pra poder segurar 
isso tudo, nós teríamos de ser oito mais quatro, no mínimo 12 professores. [...] a 
gente tem que correr atrás das vagas do concurso aqui... a gente tem direito... o 
nosso corpo técnico administrativo, a gente deveria ter dois funcionários e não 
tem nenhum (Professora Silvia de Aquino). 
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Assim, a resistência se expressa também no silêncio ou na negação das 

condições mínimas favoráveis ao desenvolvimento do curso. Mas, há também, 

resistência do outro lado: as próprias professoras do NEIM, que mesmo poucas, 

garantem o funcionamento dos aspectos pedagógicos e técnicos do curso. Neste 

sentido, concordo com Foucault (1987) ao afirmar que o exercício do pode só pode 

se estabelecer entre sujeitos que são capazes de resistir, caso contrário, o que se 

institui é uma relação de violência. 

A implantação desse curso, portanto, invoca resistências de ambos os 

lados. Traduz uma luta política, uma ação afirmativa dos grupos feministas que 

avançam nas lutas por igualdade de direitos na diversidade de territórios sociais, 

políticos e culturais. Então, como incorporar a mestiçagem de saberes, culturas, 

valores, leituras de mundo desses grupos ao currículo acadêmico universitário? 

Fazem-se necessárias propostas educacionais de valorização, afirmação e 

visibilização dessas identidades? O Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade 

revela essa intenção ousada e politicamente engajada de materializar o currículo 

como território em disputa.     

 
[...] a gente não tá sentada esperando, a gente tem conversas às vezes 
tranquilas às vezes nem tantas, mas a gente tem conversas com os diversos 
setores que são ligados direta ou indiretamente a essas condições de trabalho e 
a gente ouve muito que a situação é crítica pra todo mundo [todos os cursos]. A 
gente ouve muito esse discurso (Professora Silvia de Aquino). 

 

Assim como a linguagem e os gestos veiculam poder, “[...] o silêncio e o 

segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, também, afrouxam seus 

laços e dão margem a tolerâncias mais ou menos obscuras” (LOURO, 1997, p. 43). 

Portanto, aquilo que está inscrito no campo do não-dito é tão poderoso instrumento 

quanto às vozes ressonantes.  

O silêncio é uma forma de enfrentamento, de resistência, talvez a mais 

perversa, porque não se sabe ao certo os seus fundamentos; então, na dúvida, a 

condução pode ser equivocada ou mesmo mal interpretada. Aliado a isso, há 

também um contexto institucional crítico: o REUNI encontra-se suspenso e as 

verbas a ele vinculadas não estão em fluxo para atendimento às demandas criadas, 

a exemplo do curso em questão.  
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4.3 AS PROPOSIÇÕES CURRICULARES E AS INTENÇÕES FORMATIVAS DO 

CURSO 

 

Diferente das graduações tradicionais, o Bacharelado em Gênero e 

Diversidade busca agregar as formações técnica, humana e político-social em sua 

proposta curricular. Não se pode negligenciar que os processos formativos que 

englobam os cursos de graduação, em geral, se limitam a uma capacitação 

marcadamente técnica, com vistas a garantir uma “preparação” para o mercado de 

trabalho, quando deveria estrategicamente se propor a uma formação mais humana 

e política, sobretudo pela imposição das transformações estruturais que tem sofrido 

a sociedade e pela eclosão de diversas políticas públicas em gênero e educação, 

que levam a efeito a necessidade de se repensar a função social das instituições de 

ensino, identidade do professor e os campos de atuação previstos para os diversos 

cursos superiores.  

A professora Iole destaca as formações técnica, política e social que o 

curso busca promover, a despeito de toda resistência para a institucionalização do 

mesmo. 

 

[...] tudo muito bonito, é necessário, mas, na hora de implantar é complicado. [...] 
A gente pode pensar de forma técnica, então, é um curso técnico, mas ele 
vai além por que ele mexe com a mentalidade, então nós tivemos resistência 
dentro da universidade, porque a UFBA, como qualquer outra instituição de 
ensino superior, como qualquer outra científica, ela é tradicional, ela é 
androcêntrica. [...] Então, muitas vezes você conversa com as pessoas 
responsáveis por pensar curriculo, por pensar projeto pedagógico, elas não 
entendiam essa necessidade, elas achavam que era “curso por curso” ou até 
mesmo de você enfrentar posicionamentos preconceituosos (Professora Iole 
Vanin, grifo meu). 

 

Candau (2001) explica que uma formação na perspectiva 

multidimensional envolve as dimensões técnica, humana e política, enfatizando a 

importância de integrá-las através dos currículos, já que nenhuma delas por si só 

garante uma formação plena. A tentativa de uma formação adequada deve envolver 

a articulação entre estas dimensões.  

 

[...] ela [a formação] apresenta uma dimensão humana, uma dimensão 
técnica e uma dimensão político-social. Estas dimensões não podem ser 
visualizadas como partes que se justapõem, ou que são acrescentadas uma 
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às outras sem guardarem entre si uma articulação dinâmica e coerente 
(CANDAU, 2001, p. 17). 

 

O curso analisado busca articular as dimensões supracitadas, explicitadas 

em sua proposta curricular, nas narrativas e atuação das docentes, sobretudo, nas 

narrativas dos alunos no movimento sócio-formativo do currículo, como evidenciado 

no último capítulo desse trabalho. A dimensão técnica é presente nos fundamentos 

teóricos das disciplinas que subsidiam a preparação de técnicos para elaboração, 

implantação, avaliação e análise de políticas públicas que visem um 

desenvolvimento nacional e regional, bem como nas experiências de apropriação e 

interação de saberes observados na sala de aula.  

A dimensão humana situa-se nos estudos que enfatizam a relação 

interpessoal,                                                                                                                                    

presente em todo processo formativo e é expressa na abordagem das múltiplas e 

complexas relações que envolvem as identidades sociais, com foco nas identidades 

de gênero, baseada na equidade e na cidadania. Por fim, e não menos importante, a 

dimensão política que leva em conta as relações políticas, as ideologias vigorantes e 

as políticas públicas situadas no contexto histórico, social, cultural, econômico dos 

sujeitos a que se destinam.  

Outra relevante observação é que o curso de Bacharelado em Gênero e 

Diversidade garante o ineditismo, não apenas em seu título e proposta curricular, 

mas, sobretudo, na sua intenção formativa eminentemente política quanto ao 

pensamento feminista, como evidencia a narrativa abaixo: 

 

Eu acho que o nosso objetivo é formar o profissional capaz de entender o que é 
a perspectiva de gênero. É como o instrumental teórico do feminismo pode 
contribuir com a transformação da condição das mulheres e a própria 
transformação da sociedade. Então, o que incomoda mais a gente, é quando a 
gente vê o Governo do Estado contratando técnicos sem nenhuma informação 
de gênero pra desenvolver o projeto tal ou qual; e que ele chega lá e acha que 
dizer que tá trabalhando com homens e mulheres é suficiente pra fazer uma 
política de gênero. Aí ele [o Governo] vai, na verdade, jogar dinheiro público fora. 
[...] Então, o que a gente quer? Que pessoas capacitadas possam fazer isso. 
Pessoas que vão entender que Dona Maria que leva trinta anos levando porrada 
do marido e que não larga esse marido, não é porque ela goste de apanhar, 
porque ela tem um entorno cultural, psicológico, econômico que não deu essa 
possibilidade. A política pública tem que chegar aí pra criar uma base pra que 
ela possa fazer. E essa política pública só vai chegar ai criando essa base se o 
profissional, que tá fazendo essa política pública, tiver essa capacidade, essa 
sensibilidade e essa formação. Então, o que a gente quer é formar esse 
profissional (Professora Ana Alice Costa). 
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A entrevistada aponta para um fato comum que envolve a problemática 

de gênero em nível de políticas públicas. Nesses termos, fazer políticas para as 

mulheres não significa elaborar projetos governamentais que envolvam homens e 

mulheres (ou apenas mulheres) em seu público alvo, que apresente percentuais 

disso ou daquilo. Esse é um grande equívoco. Fazer políticas para as mulheres, 

envolve a compreensão da opressão vivida, fornecendo-lhe estratégias para a sua 

emancipação. Fazer políticas para as mulheres é compreender que existem muitas 

mulheres, com necessidades distintas, identidades plurais, revestidas de visões de 

mundo diferentes. Por exemplo, digamos que uma mulher se tornou alfabetizada, 

mas ela não consegue emprego ou consegue um emprego cujas condições são 

precárias. O seu rendimento salarial é inferior a um homem que possui a mesma 

escolarização. Ela trabalha, mas, também, ao chegar a casa, assume o cuidado dos 

filhos e os afazeres domésticos; portanto, o fato dela ser alfabetizada não constitui, 

necessariamente, o seu empoderamento.  

Assim, as políticas públicas constituem mecanismos de ação do Estado 

que precisam ser pensadas e concretizadas para atendimento à sociedade em seus 

anseios. Desse modo, ao pensarmos políticas públicas para melhoria da condição 

feminina, precisamos pensar “gênero como poder”. Uma espécie de poder que 

aponta em várias direções, como se fosse uma rede que, “capilarmente”, se 

entremeia por toda a sociedade.  

Concordo com Foucault (1987) quando diz que seria importante que se 

percebesse os efeitos do poder como estando vinculados a “[...] disposições, 

manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamento” (FOUCAULT, 1987, p. 29). Desse 

modo, sabemos que as políticas públicas em gênero e educação cumprem muito 

bem o papel de instituir poder ao Estado, embora algumas transformações sejam 

conquistadas no seio da sociedade, como a criação de políticas para o 

empoderamento feminino (seja na educação, na saúde, na família, no trabalho), 

entre outras.  

Conforme análise da proposta pedagógica, a atuação profissional do 

Bacharel em estudos de Gênero e Diversidade, envolve um conjunto de 

competências, a saber: formulação, planejamento, avaliação e execução de políticas 

publicas; realização de pesquisas e estudos; capacitação para gerir projetos sociais 

junto a públicos alvo; assessoria em projetos, ações e atividades em torno da meta 
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da equidade; integração de equipes técnicas ou de estudos com a função de realizar 

a transversalização de gênero e diversidade.  

Entretanto, busca-se o desenvolvimento dessas competências no 

espectro do currículo por via da visão crítica fundamentada pela abordagem de 

gênero, pois envolve o trabalho com mulheres e também com homens na 

perspectiva do empoderamento feminino, da preservação dos direitos da mulher, da 

emergente condição da mulher no mercado de trabalho, na área da saúde, na 

educação, etc.  

A despeito de todas as críticas que recaem sobre a noção de 

competência, atribuindo-lhe certa noção de burocratização da formação, cuja visão 

reducionista e tecnicista a orienta para objetivos instrucionais, há de se pensar que a 

ela podem apontar para a atualização das aprendizagens em contextos, 

conhecimentos, habilidades e valores que são transformados em saberes em uso, 

intervenções e ressignificações na interação sujeito-mundo.  Macedo (2009) aborda 

os prejuízos que o contexto burocrata da educação vinculou à noção de 

competência e aponta a necessidade de construção de um caminho de superação 

dos prejuízos epistemológicos e formativos.  

A partir dessa perspectiva, algumas atitudes didático-pedagógicas podem 

ser apontadas como pertinentes ao trabalho formativos via competências, entre elas 

valorização da transposição didática, avaliação como observação processual, 

“transferência” de conhecimentos, habilidades e valores (MACEDO, 2009).  

Decerto, as competências atribuídas a uma Licenciatura na área de 

Gênero e Diversidade seriam distintas do Bacharelado, em alguns pontos. A 

Licenciatura proposta pelo NEIM já se encontra aprovada pela Universidade, como 

visto anteriormente, mas, cumpre esclarecer que houve alteração da proposta inicial, 

em função de um contexto institucional, como narra Márcia:       

 

A proposta do curso foi feita como dois cursos: uma licenciatura e um 
bacharelado. E no momento das negociações com a universidade, não foi 
possível os dois cursos [...]. Na época, eu não era professora da Universidade, 
não estava à frente desse projeto, então não participei das negociações. Foi 
principalmente a professora Ana Alice que tomou frente das reuniões... Então, só 
foi possível fazer um curso de graduação, uma graduação noturna com 50 
vagas, e o curso acabou ficando com o nome da Licenciatura – Gênero e 
Diversidades -, mas com a escritura do bacharelado (Professora Márcia 
Macedo). 
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Como evidenciado, a proposta inicial das professoras do NEIM era a 

abertura de dois cursos de graduação: uma Licenciatura (Gênero e Diversidade) e 

um Bacharelado (Gênero e Políticas Públicas); entretanto, as resistências, 

corporificadas nas dificuldades de negociação junto à Faculdade de Educação da 

UFBA (FACED/UFBA), estacaram o processo de abertura da Licenciatura, 

viabilizando apenas o Bacharelado, embora, a intenção primeira fosse ofertar a 

Licenciatura. Como exigência da UFBA, uma Licenciatura não pode prescindir das 

disciplinas da área de educação da matriz curricular da FACED, como explica a 

coordenadora do Colegiado: 

 

[...] nós não tivemos o apoio da Educação [FACED]. Primeiro eu acho que faltou 
vivacidade. E a Educação [FACED] é uma escola muito resistente, 
principalmente a gênero, eu acho que a gente se surpreende sempre com o 
conservadorismo da FACED. E nós tivemos muita resistência no âmbito, 
primeiro porque aquele momento do fervilhar do REUNI, em que a FACED 
estava na oposição à Reitoria, né? Celi Tafarel. Então, o REUNI é a primeira 
coisa que a FACED fechou questão, era contrária ao REUNI. Então você já tem 
uma situação institucional contrária a qualquer possibilidade de negociação via 
REUNI. Então, essa foi a primeira barreira. E depois a segunda barreira é de 
conteúdo, de gênero. Então, nós tentamos várias possibilidades de chegar à 
FACED pra garantir as disciplinas do campo educacional. E nós não 
conseguimos. Então o nosso projeto pedagógico precisava, como uma exigência 
das licenciaturas, de no mínimo cinco, seis disciplinas da educação. É a 
exigência da UFBA, que passa pela LDB. E aí a gente ficou muito na pendência 
da Educação [FACED] e a gente não conseguiu negociar... E o prazo se 
estourando... E nós acabamos entrando só com o bacharelado muito dentro da 
ideia de um momento posterior (Professora Ana Alice Costa). 

 

Nota-se, assim, a configuração de um contexto institucional, cuja 

administração da FACED (na época, sob a direção da Profa. Dra. Celi Tafarel), 

posicionava-se contra a proposta do REUNI, proposta esta que justificaria a 

viabilidade e abertura do curso de Licenciatura em Gênero e Diversidade. Configura-

se, então, o primeiro obstáculo na esfera acadêmico-institucional: a resistência da 

FACED em acolher um projeto educativo do NEIM, de importante repercussão sócio-

educacional para a formação de Licenciados em Gênero e Diversidade.  

Longe de uma postura acomodatícia, o posicionamento político da 

FACED é marcado por um sentido de resistência ao projeto de uma educação 

democrática quanto às relações de gênero, levando a efeito a inviabilidade do 

projeto da Licenciatura, naquele momento. Fato que me causa fecunda reflexão: 

“como pode um peixe vivo viver fora da água fria?”, em outras palavras, como pode 
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o corpo diretor da Faculdade de Educação (com o soletrar da palavra) desencorajar 

e estorvar um projeto educativo apoiado nas bases conceituais da Pedagogia Crítica 

com foco nas questões da diversidade cultural? A FACED deveria ser a primeira 

interessada em somar esforços rumo à educação igualitária, com foco na produção 

humana e na eliminação das desigualdades baseadas em diferenças de sexo, 

raça/etnia, classe social, geração e orientação afetivo-sexual.  

O descaso, de raiz político-ideológica, tem outras repercussões: o 

descredenciamento das professoras Ângela Maria Freire de Lima e Souza, Tereza 

Cristina Pereira Carvalho Fagundes e Elizete Silva Passos, com referência nos 

estudos de gênero na Universidade, e, com isso, a dissolução do GEFIGE como 

Grupo de pesquisa na linha da “Educação e Diversidade” e das produções de seus 

pesquisadores. Isso porque as posições ideológicas radicais quanto à epistemologia 

do conhecimento, por parte de um grupo de professores da FACED (na linha do 

positivismo e do marxismo), associados às esferas de poder, impediram a realização 

de um projeto educativo que visa “[...] contribuir para a formação de uma consciência 

crítica sobre a problemática do gênero e para a melhoria da condição feminina na 

sociedade [...]”. (COSTA; SARDENBERG; VANIN, 2010, p. 67).  

Ademais, o corporativismo criado por esse grupo de professores fere, 

inclusive, a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) no que diz respeito à liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (inc. II), e 

ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (inc. III).  

Como centro de referência na formação de professores, que 

conhecimentos e valores a FACED tem oferecido aos estudantes? Decerto, 

maquiada pelas nuanças do currículo oculto, alguns professores tendem a transmitir 

paradigmas e valores androcêntricos, cuja visão parcial da realidade fragiliza a 

possibilidade de construção de uma educação inclusiva, não-sexista, não-racista, 

não-homofóbica e não-lesbofóbica. Concordo com Arroyo (2011, p. 12) quando 

alerta sobre a necessidade de construir outro perfil de professores para os novos 

tempos, em que  

 

[...] a identidade docente é radicalizada pelas identidades indígena, 
negro(a), do campo, quilombola, de gênero e diversidade sexual; tensões 
velhas na identidade docente repolitizadas pela participação dos 
profissionais nessa pluralidade de movimentos e ações coletivas. 
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Mesmo apoiada pelas políticas públicas em gênero e educação no país, 

já evidenciadas na tese, a FACED opta por obstacularizar o projeto de Licenciatura 

do NEIM. Neste sentido, Costa, Sardenberg e Vanin (2010, p. 63), explicam: “[...] 

ousamos, mas, não conseguimos vencer as tradicionais resistências da Faculdade 

de Educação, faltando assim o apoio necessário para a criação também de uma 

Licenciatura”. 

Entretanto, a proposta de abertura da Licenciatura não foi ignorada pelas 

professoras do NEIM, já que o próprio Departamento pode criar as disciplinas 

específicas de educação garantindo o foco da abordagem educacional, como explica 

a entrevistada:   

 

Aonde é que foi a nossa ingenuidade ou desconhecimento? A gente podia ter 
criado as disciplinas, a gente não precisava da FACED. [...] a gente poderia ter 
criado disciplinas específicas da educação, por exemplo: Gênero e Educação, 
Metodologia do Ensino com Gênero, que não é exclusividade da educação. Mas 
como a gente pensava aquele currículo mais tradicional, que era da Educação 
[FACED], a gente não investiu nessa inovação que outros cursos acabaram 
fazendo. [...] Então nós fomos otárias, ou excesso de honestidade, né? Até a 
ideia mesmo de quem trabalha com interdisciplinaridade, de você estar 
respeitando as outras áreas (Professora Ana Alice Costa). 

 

Ademais, é projeto em andamento do NEIM criar o Instituto de Estudos 

Interdisciplinares sobre Mulher, Gênero e Feminismo, para acolher a Licenciatura e 

suas disciplinas específicas, o que garantiria maior exercício de sua autonomia 

universitária na construção e desenvolvimento do seu currículo, como prevê a LDB 

em seu artigo 53: é assegurado às universidades fixar os currículos dos seus cursos 

e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes (BRASIL, 1996). Embora a 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira das Universidades Federais sejam 

mais evidenciadas em documentos legais em detrimento da autonomia acadêmica, 

esta é crucial para o desenvolvimento das demais; contudo, tem sido pouco 

discutida.  

Usando dessa autonomia universitária para construção do seu currículo, o 

caminho aparentemente mais viável para as professoras do NEIM comporem o 

currículo do curso de Licenciatura com as disciplinas específicas de educação 

ofertadas pela FACED, se revelou um “caminho das pedras”, caracterizado pelas 

resistências corporificadas nas estruturas sociais e cognitivas intransponíveis 

naquele momento, inclusive, levando a efeito uma inadequação do currículo no que 
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diz respeito à nomenclatura do curso e seus componentes curriculares; ou seja, a 

proposta e matriz curriculares do Curso de Licenciatura foram adaptadas para a 

proposta do Bacharelado, o que acarretou uma necessidade de revisão imediata do 

currículo, após institucionalização do curso. Nessa direção, a entrevistada explica:  

 

Então a proposta do curso acabou sendo uma proposta meio híbrida. E quando 
começamos a dar as disciplinas, que tivemos na mão o programa, que tivemos o 
projeto pedagógico do curso, nos demos conta de que o curso tinha um certo 
desencontro entre o que seria a identidade dele em termos de projeto 
pedagógico e como ele tinha sido pensado como um caminho duplo: licenciatura 
e bacharelado. Então ele foi fundido sem que houvesse um ajuste, porque na 
verdade essa fusão tinha que dar conta da proposta do bacharelado. No entanto, 
ele tinha como nome, como proposta mais ampla, a proposta da licenciatura que 
era a proposta da diversidade. O bacharelado era na área de políticas públicas. 
Então ele ficou com uma certa, não vou chamar de esquizofrenia, mas um certo 
desencontro entre o que era a grande proposta do curso e o desenho disso do 
ponto de vista das disciplinas. [...] Então já começamos o curso tendo que fazer 
ajustes no projeto pedagógico, pra tentar adequar e dar forma a essa proposta 
que na verdade é de trabalhar diversidade e políticas públicas. Tínhamos que 
fazer a fusão desses dois projetos (Professora Márcia Macedo, grifo meu). 

 
A palavra desencontro, na narrativa de Márcia, revela uma incongruência 

entre a proposta curricular da Licenciatura e do Bacharelado. Além da adaptação do 

nome da Licenciatura “Gênero e Diversidade” à matriz de conteúdos do Bacharelado 

na área de Políticas Públicas, a intenção era um curso no qual o aluno poderia ter 

uma dupla habilitação; entretanto, como a Faculdade de Educação não apoiou a 

oferta de disciplinas específicas de educação, as professoras do NEIM ficaram 

impedidas de ofertar a Licenciatura. Daí a explicação para a quantidade significativa 

de disciplinas optativas no currículo, como abordado no próximo capítulo, para haver 

“brecha” para o enfoque necessário à Licenciatura ou ao Bacharelado.  

Uma vez institucionalizado o Bacharelado, a atenção das professoras do 

NEIM volta-se para a oferta da Licenciatura, as quais seguem empenhadas na 

aprovação. Dessa vez, a decisão é ofertar a Licenciatura com ou sem o apoio da 

FACED, como dito por Ana Alice:  

 

[...] é aquela coisa: ir lá [na FACED] negociar. Na primeira resistência: tchau! E 
montar o nosso [nossas disciplinas específicas de Educação]. Mas eu acho que 
o caminho ainda é ou seria via Educação (Professora Ana Alice Costa). 
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Experiência suficiente para ofertar as disciplinas específicas de Educação 

o NEIM possui, até porque algumas delas já existem nos cursos ofertados, a 

exemplo do Curso de Formação de Professores em Gênero e outros Temas 

Transversais, com carga horária de 120 horas, cujas disciplinas vinculam-se à 

licenciatura. 

O desafio proposto pelas professoras do NEIM, expresso em uma 

publicação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2010), é a 

elaboração das Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade, pelo Ministério da 

Educação (MEC). O NEIM fundamenta tal proposta em documentos legais que 

sugerem a formação de profissionais de educação para a promoção de uma 

educação nacional rumo a educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-

homofóbica e não-lesbofóbica, como indicado no II PNPM: “[...] transformar as 

percepções e sensibilidades dos/as profissionais da educação básica é atuar para a 

mudança de padrões de comportamento e de valores de crianças, jovens e 

adultos(as)” (BRASIL, 2008b, p. 53).  

Este documento estabelece, entre as suas prioridades, a promoção da 

formação de estudantes da educação básica para a equidade de gênero, raça/etnia 

e o reconhecimento das diversidades; bem como o estímulo à produção e difusão de 

conhecimentos sobre gênero, identidade de gênero, orientação sexual e raça/etnia 

em todos os níveis de ensino (BRASIL, 2008b). 

Segundo o II PNPM (BRASIL, 2008b), as Diretrizes Curriculares para 

Formação em Gênero, em nível superior, devem ser criadas e aprovadas até o 

presente ano (2012), indicando que as Universidades Federais devem ser parceiras 

nesta construção. Considero plausível, inclusive, que esta parceria englobe a 

itinerância e experiência na área das já citadas professoras do NEIM, pelo 

compromisso sócio-político dos seus projetos educativos, pela conduta ética 

profissional das profissionais envolvidas e pelos princípios epistemológicos que 

fundamentam as pesquisas que podem subsidiar a elaboração dessas Diretrizes. 

 Como o curso em questão ainda não possui Diretrizes Curriculares 

próprias, sua criação baseou-se nos seguintes documentos: o Parecer CNE/CES 

67/2003, que informa sobre a duração dos cursos de graduação e a elaboração de 

projetos pedagógicos; o Parecer CNE/CES 210/2004, que trata da análise da 

proposta na Indicação CNE/CES 1/2004, referente à adequação técnica e revisão 
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dos pareceres e/ou resoluções das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

graduação; Parecer CNE n. 776/1997 e n. 583/2001, ambos orientam para as 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação. 

A criação do curso acarretou mudanças e desafios não apenas para o NEIM, 

mas para toda a sociedade, em especial para as esferas governamentais, pois 

exigiu a construção não só de diretrizes curriculares específicas, mas envolveu, 

ainda, o sistema nacional de avaliação da educação superior no que diz respeito à  

constituição de uma comissão para elaborar a prova do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), específica para a área de Gênero e 

Diversidade. Muitos desafios ainda virão. É preciso que o governo, as universidades, 

as pessoas, em geral, estejam preparados do ponto de vista material, simbólico e 

cognitivo para agregar essas novas propostas e práticas.      

 Ademais, o Projeto de Lei 235/200729 busca atender essa prioridade na 

medida em que propôs alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), tornando obrigatória a inclusão de conteúdo programático 

que aborde as questões relativas a gênero e direitos das mulheres através de 

disciplinas específicas no Ensino Médio das redes públicas e privadas. Esse Projeto, 

de autoria da Deputada Alice Portugal, gera uma demanda por profissionais 

Licenciados em Gênero. Esse fato não implica só na formação superior específica, 

mas também na instituição das Diretrizes supracitadas para a graduação, afinal, a 

demanda criada para a educação básica vai exigir um profissional com ensino 

superior que tenha o perfil adequado ao atendimento da demanda. Essa 

necessidade é evidente, já que as Licenciaturas tradicionais, a exemplo de 

Pedagogia, não estão preparadas para esse contexto, como apontei em minha 

pesquisa de mestrado,  

[...] os cursos de formação docente e suas diretrizes legais pouco tem 
caminhado em direção a uma política curricular mais incisiva, a fim de 
contribuir para desmitificação dos estereótipos associados ao masculino e 
ao feminino, apontando, assim, para a necessidade de uma revisão e 
ampliação de natureza curricular (LIMA, 2008, p. 174). 

 

Depreende-se, nesta via, que as práticas educativas desempenhadas nas 

instituições de ensino (ressaltando os cursos de formação docente) ainda reforçam e 

legitimam os estereótipos sexistas presentes na sociedade, ao tempo em que 

                                                 
29 Projeto aprovado em junho de 2009; no entanto, a obrigatoriedade não foi mantida. 
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produzem as identidades de gênero, pois, ao produzir o currículo cultural e escolar, 

professores e estudantes produzem a si mesmos. Por isso, torna-se relevante a 

criação de cursos que visibilizem identidades marginalizadas pela história, um curso 

que trabalhe com sujeitos concretos invisibilizados por índices educacionais.  

Nas palavras de Henriques (2002, p. 47) faz-se necessário a “[...] 

implantação de um ensino norteado pela qualidade e equidade, que enfrente os 

contornos da desigualdade racial” e de gênero “[...] que atravessam de forma 

contundente o sistema educacional brasileiro”.    

É preciso iniciativa, apoio político e institucional para criação de cursos 

que respondam de maneira imediata aos processos de exclusão/inclusão social. 

Como apontou a estudante Marta Bernardo durante o grupo focal: “o ponto forte é o 

próprio curso ter sido criado. A ideia e a coragem de montar esse curso”.  

A produção e a apropriação do conhecimento sempre marcaram presença 

nas disputas das relações sociais e políticas de dominação-subordinação. Os 

coletivos populares, por legado histórico, tiveram o acesso negado ou dificultado ao 

conhecimento produzido, sobretudo foram despojados de seus conhecimentos, 

cultura, modos de ser e agir no mundo. É nessa via que a institucionalização dos 

estudos feministas e de gênero resiste, ao tempo em que migra da “margem” para o 

“centro” no contexto sócio-educativo. Assim, a criação do curso de Bacharelado em 

Gênero e Diversidade e da proposta da Licenciatura nesta perspectiva, se 

apresentam como possibilidades precípuas de novas reconfigurações institucionais, 

políticas e pedagógicas no cenário da educação brasileira. 
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5 A PROPOSTA CURRICULAR DO CURSO: CONCEPÇÕES E 

PROPOSIÇÕES 

 
[...] se somo educadores, somos políticos. Se somos educadores e, 
portanto, políticos, temos que ter certeza com relação à nossa opção. 
Enquanto educadores, o nosso sonho não é pedagógico, mas, político. As 
formas de trabalhar – os métodos etc – tem muito de pedagógico, mas são 
eminentemente políticos (FREIRE, 2000, p. 46). 

 

Trata-se de uma abordagem das concepções político-pedagógicas 

norteadoras dos atos de currículo do curso de Bacharelado em Gênero e 

Diversidade da UFBA e dos principais conhecimentos que estruturam a formação, 

incluindo a transversalização da abordagem de gênero no currículo. Para tanto, 

analisei as matrizes curriculares, na interface com as narrativas das entrevistas com 

a coordenadora, professoras e estudantes do curso, considerando a categoria de 

análise gênero como organizador curricular, que entremeou as discussões. 

Atenho-me a análise da organização curricular, mas busco não reduzir o 

debate a um sentido mecânico do currículo através da proposição de um modelo 

didático-curricular mais adequado e uma didática eficiente. Proponho-me, sim, a 

contextualizar as mudanças curriculares relevantes para a formação, fruto de 

discussões entre as professoras do NEIM e suas vivências em sala de aula, além de 

apresentar as impressões dos estudantes sobre o currículo que inscrevem em 

conjunto com outros, tencionando alguns aspectos do currículo formal e do currículo 

em ação. 

 

 

5.1 AS CONCEPÇÕES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS NORTEADORAS DOS ATOS 

DE CURRÍCULO 

 

No rol das inquirições propostas nesta tese, situam-se as concepções 

político-pedagógicas que norteiam os atos de currículo do curso em questão. Desse 

modo, ao analisar a proposta curricular e as narrativas dos sujeitos envolvidos, 

verifiquei que as concepções ou referenciais político-pedagógicos norteadores dos 
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atos de currículo do Curso30 de Bacharelado em Gênero e Diversidade, são: 1. 

Pedagogias Feministas (LOURO, 1997), 2. Pedagogia Libertadora (FREIRE, 1970; 

1971) e Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2000); 3. Multiculturalismo crítico 

(MCLAREN, 1997b), cujos fundamentos teórico-conceituais serão apresentados nas 

linhas a seguir.  

Inicialmente, para situar o debate, apresento algumas bases do 

Feminismo como movimento social e a crítica feminista à ciência, para, então, 

abordar a Pedagogia Feminista, como produção sociocultural e histórica desse 

cenário. Isso porque o Feminismo é um marcador político que perpassa os projetos 

de vida e de formação das professoras do NEIM; então, não podemos falar em 

Pedagogia Feminista sem situar as bases teórico-conceituais do Feminismo ou do 

pensamento feminista. A narrativa da Profa. Silvia ilustra essa compreensão. 

   

Veja que no nosso projeto, com certeza, o feminismo entra como um referencial 
que é central pra nós. [...] se a gente pode pensar algo que seja passo, que 
nos articula e que nos move é que nos somos feministas. Então, nós temos 
o projeto de transformação da sociedade por detrás e permeando toda a nossa 
produção, nosso andar dentro da Universidade [...] (Professora Silvia de Aquino, 
grifo meu. 

 

Na narrativa, a professora Silvia se assume feminista, assim como todas 

as outras professoras do NEIM o são. Antes de serem professoras são feministas. 

Neste sentido, Nóvoa (1995, p. 9), explica que “[...] não é possível separar o eu 

pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão fortemente impregnada de 

valores e de ideais muito exigentes, do ponto de visto do empenhamento e da 

relação humana”. A filosofia do feminismo perpassa a trajetória de vida e formação 

dessas professoras e implica numa ação educativa politicamente engajada quanto 

ao Feminismo, inclusive com respaldo na formação e perfil profissionais que se 

pretende construir com uma graduação em Gênero e Diversidade, que é propositiva 

face aos estudos sobre mulher, gênero e feminismo, já em sua denominação.  

São, justamente, as bases do Feminismo que lastreiam o pensamento e o 

fazer pedagógico dessas professoras no curso, já que há uma inerente vinculação 

das “[...] características pessoais com as suas vivenciais profissionais” (NÓVOA, 

                                                 
30 É um dos poucos cursos noturno da UFBA, 50 vagas/semestre, cuja carga horária total é de 2.920h, que pode 
ser cumprida, no mínimo, em sete semestres e, no máximo, em 14 semestres.  
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1995, p. 9), embora ainda continue predominando a noção equivocada e 

simplificadora da “[...] separação entre formação pessoal e profissional (HONORÉ, 

1992, p. 48). 

É sabido que o feminismo, em sua trajetória inicial, tem como fonte de 

representação ações isoladas ou coletivas, observadas em momentos pontuais da 

História, até definir-se como movimento social organizado, que se constitui através 

de posições teóricas aglutinadoras, nem sempre convergentes. Uma base relevante 

do feminismo é a luta política pela redefinição da mulher enquanto sujeito social, 

político e, ainda, como sujeito do conhecimento, permitindo também maior 

observação e análise dos vínculos de poder antes desprezados na relação entre os 

sexos.  

Outra base do Feminismo como um campo de conhecimento é a 

compreensão de que homens e mulheres tem experiências diferentes e reivindica 

que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes 

(LOURO, 1997; SCOTT, 1990), o que implicou investimento na análise das relações 

sociais sob o enfoque de gênero, isto é, no estudo sobre as relações de gênero. 

Devido às diferentes abordagens do Feminismo (Radical, Liberal, da 

Diferença, Pós-feminismo, etc.) surgem teorizações diversas oriundas dos 

movimentos feministas. Isso não constitui, para as professoras do curso, um 

problema, mas a possibilidade de discutir ideias e suas construções em uma dada 

temporalidade.  

Nas observações que realizei em sala da aula, recordo que a professora 

Silvia, em uma das aulas da disciplina “Gênero e Poder”, chamou atenção para o 

fato de que devido à extensa teorização do Feminismo e suas diferentes 

abordagens, o seu objetivo pedagógico, como também o do curso, não era, 

necessariamente, assumir um posicionamento frente a esse ou aquele autor, mas, 

saber realizar a crítica feminista considerando a historicidade dos fatos. Conforme 

registros em meu diário de campo, narro abaixo a condução da professora Silvia que 

referencia esse fato.  

 

Tratava-se de uma aula cujo tema era “violência contra a mulher”: principais 
abordagens teóricas. Foram discutidas as diferenças sobre os posicionamentos 
de Chauí e Saffioti: enquanto Chauí defende que as mulheres são cúmplices da 
violência, Saffioti discorda dessa abordagem, dizendo que não há cumplicidade 
nem co-participação, porque a mulher e o homem participam de lugares de 
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poder diferentes, por isso não podem ser cúmplices. A professora explicou que 
na visão de Saffioti, as mulheres não cedem, são forçadas a ceder, pois não tem 
alternativas. Quando as alunas começam a julgar as autoras quanto aos 
argumentos, a professora chama atenção de que são visões diferentes e 
importantes, especialmente para o exercício da crítica feminista; e que ambas as 
autoras argumentam com cuidado epistemológico suas posições. Na sequencia, 
ela recomendou a leitura do livro “o descondicionamento da mulher” de Elena 
Belloti, no qual Saffiot encontra o argumento de que “ceder não é consentir”, a 
mulher cede porque não pode optar por outra alternativa. Uma aluna explicou 
que “briga de marido e mulher, ninguém mete a colher” A professora contou a 
história de que uma mulher, em determinado interior da Bahia, foi relatar ao 
padre a história de opressão e o conselho foi “quando seu marido quiser brigar, 
encha a boca de água e não engula” (Diário de campo). 

  

Uma característica fundante das teorias feministas é reconhecimento da 

profusão de perspectivas teóricas e políticas diferentes a respeito do conceito de 

gênero. Embora autoras emblemáticas, como Simone de Beauvoir (1980), em sua 

constatação de que “[...] não se nasce mulher, torna-se mulher”, enfatizando a 

construção social, histórica e cultural atribuída aos papéis associados ao sexo; e 

Joan Scott (1990) na apreensão do conceito de gênero e sua definição como 

categoria de análise, tenham construído conceitos e ideias importantes que 

influenciaram as gerações contemporâneas do Feminismo (Pós-colonial, Pós-

moderno e Crítico), é consensual, entre as diversas abordagens posicionamentos 

teóricos diferentes; inclusive, essa característica faz parte da própria história do 

feminismo com suas diferentes correntes - Feminismo da Igualdade, Feminismo 

Liberal, Feminismo da Diferença -, que não cabe aqui desdobrar.   

Outra relevante base que sustenta o Feminismo é a oposição a qualquer 

tipo de polaridade rígida que despreze a pluralidade, a controvérsia, a dinâmica e as 

relações interdependentes que cerceiam a realidade produzida pelos sujeitos 

históricos, considerando que o fazer científico é permeado pela objetividade mas, 

também, pela emoção. Assim constitui-se o campo dos estudos de gênero nas 

universidades, que ousa suprir a lacuna legitimada pelas narrativas dominantes que 

produziram a ciência até então. É nesse sentido que se situa a crítica feminista à 

ciência, que é objeto central dos discursos docente, conforme narrativa a seguir:     

 

[...] porque para nós o importante é a crítica feminista, que é um dado, não 
é um projeto que trabalha com gênero apenas, mas que trabalha com 
gênero numa perspectiva feminista. Então, isso significa pensar gênero numa 
perspectiva muito diferente do que simplesmente pensar gênero como sinônimo 
de homem e mulher, apenas na construção social, mas perceber que toda 
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produção do conhecimento é pensada a partir de uma perspectiva androcêntrica. 
E toda crítica que os estudos, diria... numa perspectiva mais de crítica social , 
até o discurso pós-culturalista, que vai fazer toda a crítica a uma ideia de 
neutralidade, da ciência e do afastamento sujeito-objeto, do afastamento das 
emoções.[...] Então dar essas disciplinas significa fazê-lo a partir dessa crítica, e 
aí a contribuição dos estudos de gêneros em cada um desses cantos pra 
desconstrução desses... a priori é fundamental (Professora Márcia Macedo, grifo 
meu). 

 

Neste sentido, a crítica feminista da ciência surgida entre meados dos 

anos 1970, tem sido ampliada pela contribuição das teóricas Keller (1991, 2002), 

Harding (1996, 1998), Schiebinger (2001), Jaggar (1997), entre outras. Sua 

ocupação central tem sido a de questionar a ciência como produto de uma atividade 

essencialmente masculina. Outrossim, Harding (1996, p. 6) informa que: 

 

[...] os próprios padrões da ciência, mostram seu caráter sexista e 
androcêntrico. Certamente, é desagradável encontrar sexismos explícitos 
ou encobertos nos comportamentos dos cientistas. Mas esses 
comportamentos individuais e intencionais não são a causa das crenças e 
práticas sexistas e androcêntricas [...]. Ao contrário, são as premissas, 
práticas e culturas institucionais, os mais amplos pressupostos sociais e 
padrões “civilizatórios” ou filosóficos que criam e mantém a legitimidade 
das colocações científicas, sexistas e androcêntricas [...]. 

 

 

Marcada pelo viés androcêntrico, a ciência encontra-se impregnada, em 

seus campos simbólico e objetivo, de valores falocêntricos (KELLER, 1991). Assim, 

em O feminismo mudou a ciência?, Schienbinger (2001) sugere uma reformulação 

das regras que foram criadas pela sociedade, a fim de se encontrar novas 

expectativas que se desmitifiquem as diferenças de sexo que foram forjadas pela 

história; que façam com que as mudanças ocorram desde os primeiros anos 

escolares, dando prioridade à pesquisa; que se modifique a estrutura e os 

paradigmas das universidades para o problema do gênero, embora se saiba que as 

soluções para esses problemas não sejam fáceis.   

 

[...] digamos que esse ensinamento de horizontariedade do feminismo, da 
pedagogia feminista e esse ensinamento também de que é eu tenho a ensinar-
lhe, eu tenho a aprender por que nos temos experiências a trocar, então, esse 
viés da pedagogia feminista prá mim é valiosíssima e é algo que eu tenho que 
imprimir e construir nessa relação com essas pessoas [...] (Professora Silvia de 
Aquino). 
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A célebre afirmação do feminismo contemporâneo, encabeçado na 

década de 60, “o pessoal é político”, aponta para o caráter estrutural da dominação 

expresso nas relações e práticas cotidianas mais imediatas e banais. A dominação, 

nesses termos, não pode ser vista como produto de situações pessoais, já que ela é, 

ao mesmo tempo, ocultada e assegurada pelas poderosas instituições e discursos 

hegemônicos (família, da heterossexualidade institucionalizada, da divisão e da 

estrutura sexuada do trabalho e do emprego). Do ponto de vista da crítica feminista, 

não se pode separar as experiências femininas do fazer científico, como faz refletir a 

narrativa a seguir.  

 
[...] Eu sou uma feminista que faz ciência e faz uma ciência interessada, uma 
ciência interessada em questionar determinadas formas de relações sociais e 
uma feminista interessada em transformar essa realidade numa determinada 
direção; e uma feminista que é uma socióloga, que se interessa pela questão da 
violência contra a mulher e que foi elaborando as suas percepções teórico-
conceituais a partir da aproximação com esse objeto, esse fenômeno; e que, 
portanto, uma coisa não está descolada da outra (Professora Silvia de Aquino) 

 

Decerto, é inspirado no Feminismo como movimento social, portanto, na 

crítica feminista à ciência, que o olhar das professoras revestem o pensar e o agir 

curriculares, configurando, assim, uma Pedagogia Feminista, como afirma Iole, em 

sua entrevista: 

 

[...] sempre me pautei pelas diretrizes da pedagogia feminista (Professora Iole 
Vanin, grifo meu). 

 

[...] eu tenho uma responsabilidade como professora e o fato de eu acreditar 
nisso, que eu posso transferir essa pedagogia feminista na sala de aula, não 
quer dizer que vou me ausentar das minhas responsabilidades como professora 
(Professora Silvia de Aquino, grifo meu) 

 

A luta feminista no combate ao sexismo nas instituições de ensino 

constitui um dos importantes desafios da Pedagogia Feminista: 

 
[...] as pedagogias feministas procuravam, pois, romper com as relações 
hierárquicas das salas de aula tradicionais, com o monopólio dos experts, 
bem como com a dicotomia entre o objectivo e o subjectivo, a razão e a 
emoção. Nesses modelos, voltados para o fortalecimento das mulheres 
(empowerment), a situação ensino-aprendizagem transforma-se numa 
relação onde todos os personagens podem alternar, constantemente, as 
suas posições, e na qual se espera que a competição ceda lugar à 
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cooperação, levando a uma produção de conhecimento colectiva apoiada na 
experiência de todo o grupo (LOURO, 1997, p. 21, grifo da autora).  

 

Nesse veio, cabe a reflexão de que a educação institucionalizada nos 

diferentes espaços formativos não abarca a igualdade de relacionamento, acesso e 

condições para meninos e meninas, homens e mulheres. O que dependeria de uma 

revolução do ponto de vista simbólico nas estruturas sociais e cognitivas, incluindo a 

revisão no papel das instituições educacionais frente ao cenário educacional que 

precisam oferecer respostas imediatas para as questões resultantes do surgimento 

de novos padrões de sexualidade, violência no cotidiano doméstico, transformações 

nos papéis e relações de gênero e seus efeitos instrumentais na vida das pessoas 

em sociedade. 

A Pedagogia Feminista centra atenção nos processos educacionais que 

se constituem espaços de construção das “diferenças” de gênero, de sexualidade, 

de etnia, de classe, bem como dos jogos de poder que tecem os currículos, os 

programas, as normas ou as avaliações de aprendizagem, especialmente a 

implicação de cada ator social na manutenção ou subversão desses jogos (LOURO, 

2005).  

Algumas das políticas públicas em gênero e educação referenciadas no 

capítulo I dessa tese, a exemplo do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(BRASIL, 2008b), também são capazes de consubstanciar uma práxis educativa 

baseada na Pedagogia Feminista.   

Ao romper com a lógica tradicional de ensino, no qual há apenas um 

transmissor (o homem) de conhecimento, a Pedagogia Feminista propõe um 

conjunto de concepções e estratégias pedagógicas voltadas para a valorização das 

muitas vozes que constituem o currículo, atribuindo uma dinâmica problematizadora, 

dialógica e emancipadora, tanto na construção de si quanto na construção do 

conhecimento e saberes experienciais e disciplinares.  

Por outro lado, existem tencionamentos importantes que sugerem críticas 

a Pedagogia Feminista, embora não reduzam, de modo algum, sua validade 

epistemológica, política, práxica ou formativa. A primeira delas diz respeito a 

aparente negação do poder, como se fosse possível bani-lo dos espaços 

sócioeducativos em que estamos implicados, permeados por práticas 

institucionalizadas. As instituições de ensino são espaços de poder, de relações de 



116 
 

poder. Louro explica (1997) que a autoridade da professora é legítima nesses 

espaços, portanto, destituir esse lugar da autoridade do professor pode levar a uma 

despolitização da sala de aula e atuação docente. 

Outra formulação crítica sobre a Pedagogia Feminista é a tensão das 

dualidades que dividiu o mundo em categorias fragmentárias, associada aos 

binarismos clássicos (objetividade/subjetividade, reto/curvo). Outrossim, Louro 

(1997, p. 118) afirma que: “[...] de um lado, uma concepção masculina de docência, 

ligada ao conhecimento e à autoridade, e, de outro, uma concepção feminina ou 

feminista de docência, ligada ao apoio e ao estímulo”.  

Nesse tocante, Giroux (1997, p. 162) considera que, mais do que 

instituições objetivas separadas da dinâmica da política e poder, os espaços 

educativos “[...] são esferas controversas que incorporam e expressam uma disputa 

acerca de que formas de autoridade, tipos de conhecimento, formas de regulação 

moral e versões do passado e futuro devem ser legitimadas e transmitidas aos 

estudantes”. 

Ao pontuar algumas das limitações das pedagogias feministas, como 

construção humana passível de aprimoramentos, pretendo, apenas, ampliar a 

discussão no sentido de desestabilizar qualquer “modelo” educativo que possa ser 

utilizado sem a devida contextualização, crítica, ampliação; sem as articulações 

possíveis com outros modelos de explicação da realidade. Do ponto de vista 

pedagógico e, também, científico, a “mestiçagem” de abordagens tende a uma 

compreensão mais complexa da realidade, se amparada por coerência e 

responsabilidade epistêmicas. Por outro lado, qualquer modelo pedagógico, a 

exemplo da pedagogia feminista, por si só, não garantirá a construção de saberes, 

conhecimentos e experiências, se desconsiderar a dinâmica problematizadora 

própria dos sujeitos e de seus espaços formativos.        

Essa dinâmica problematizadora, que consubstancia os pressupostos da 

Pedagogia Feminista, também fundamenta a Pedagogia Libertadora, plasmada por 

Paulo Freire (1971), pois ambas pretendem ser emancipatórias na medida em que 

possibilitam a conscientização, a libertação e a transformação dos sujeitos e de sua 

realidade circundante.  

Na pedagogia libertadora, a problematização emerge da consciência que 

os homens adquirem de si, e esta emersão gera a transformação e também o 
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questionamento de si mesmo como um “suposto” problema. Neste sentido, os 

homens sabem pouco sobre si e sobre os outros e muito menos quando passam a 

se desvelar. Para Freire (1970), problematizar é propor uma dada situação como 

problema. Portanto, propor a reflexão sobre as questões de gênero no currículo 

significa problematizar os próprios arranjos assimétricos da tradição machista que 

nos foram incutidos rumo à libertação, a igualdade e a justiça humana. Outrossim, 

como afirma Freire (1970, p. 78):  

 

[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 
depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e 
valores[...] mas um ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de 
sujeitos cognoscentes. [...] a educação problematizadora coloca, desde 
logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos [...].  

 

É respaldada nesse tipo de educação que a mulher cria condições de se 

empoderar, utilizando-se de estratégias de superação do estado de submissão e de 

ausência do exercício do poder nas relações intrapessoais e interpessoais, 

repercutindo na sua atuação junto à família, educação, mercado de trabalho e a 

sociedade como um todo.  

A professora Ana Alice, com propriedade práxica, informa que a noção de 

autonomia, cunhada por Freire (2000), é um referencial pedagógico relevante na 

concepção do curso.  

 

Não tanto como uma teoria pedagógica, mas o que norteia um pouco a partir da 
nossa experiência, vamos dizer relacional: Paulo Freire. A questão da 
autonomia, né? Se você vê o que a gente tem publicado, que tem saído sobre 
pedagogia feminista tá lá na matriz. Eu acho que a gente avança com Paulo 
Freire, porque ele não conseguiu pensar gênero, ele tava muito ligado à classe, 
muito preso. E eu acho que a gente consegue incorporar toda a contribuição 
dele, então do fazer e de construir uma autonomia (Professora Ana Alice 
Costa). 

 

Freire (2000) explica a autonomia como processo de amadurecimento do 

ser para si, do vir a ser. Não ocorre em data marcada. É um processo que envolve 

experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer, tencionamentos, 

consciência, subjetividade, identidade. É neste sentido que uma pedagogia da 

autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão, da 

responsabilidade e da liberdade. Para Freire (2000), autonomia é o ato de pensar 
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por si mesmo, buscar seu próprio conhecimento com liberdade para intervir no 

mundo em que vive. 

Nesse veio, fica evidente que a Pedagogia da Autonomia de Freire é uma 

pedagogia do engajamento político, da responsabilidade ética com a educação, do 

respeito fecundo pelo próximo, da cumplicidade, da seriedade, princípios que 

constituem os processos identitário e formativo do ser humano, rumo a sua da 

humanização no mundo.  

Esses princípios da Pedagogia da Autonomia ilustram a proposta 

educativa do NEIM e as dinâmicas curriculares observadas, pois, mais que um 

projeto pedagógico, tal proposta constitui um instrumento político de importante 

repercussão social face aos processos de exclusão/inclusão. O engajamento político 

das professoras com as questões do Feminismo; a responsabilidade ética com a 

formação inédita no Brasil, visando a construção de um perfil profissional que atenda 

à sociedade atual; o respeito à diversidade de identidades que compõem a sala de 

aula (machistas, lésbicas, homossexuais, mulheres idosas, etc.); a cumplicidade, 

seriedade e empenho dedicados ao funcionamento do curso; além do intento da 

implantação da Licenciatura.    

Contudo, mesmo não explicitada nas narrativas ou documentos 

curriculares analisados, sustento que a proposta do Bacharelado em Gênero e 

Diversidade baseia-se nos pressupostos do Multiculturalismo crítico (MCLAREN, 

1997b), especialmente na problemática que envolve a construção das identidades 

plurais. Isto porque, ao se considerar que existe a pluralidade de raças, gêneros, 

religiões, saberes, culturas, linguagens e outras características identitárias, nada 

mais justo que aceitar essas identidades plurais como base de constituição das 

sociedades e incorporar essa compreensão e seus desdobramentos em currículos e 

práticas pedagógicas. 

É notório que a proposta curricular do curso constitui também aquilo que 

Foucault (1987) chama de “manobra” inerente às redes de poder, já que o currículo 

é compreendido como instrumento de luta política capaz de transformar a realidade, 

como apontam as narrativas das professoras no capítulo anterior. Nesse veio, o 

Multiculturalismo Crítico perspectivado por McLaren (1997b), concebe o currículo 

como ferramenta organizativa de práticas educativas que respeita e valoriza as 
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híbridas identidades culturais, cujas vozes definem os discursos de reafirmação e/ou 

contestação de sua visibilidade.  

Relaciono o Multiculturalismo Crítico às práticas vivenciadas no curso, por 

reconhecer que o mesmo se funda em uma pedagogia inclusiva que utiliza 

alternativas e estratégias teórico-metodológicas para o tratamento das questões que 

envolvem gênero e suas interseccionalidades.  

O Multiculturalismo, no campo da formação, permite o reconhecimento de 

identidades culturais, se constituindo como espaço discursivo privilegiado na 

formação de identidades, pois como formula McLaren (1997b, p. 309) uma questão 

central para os professores é:  

 

[...] como desenvolver um multiculturalismo atento à especificidade 
(histórica, cultural) da diferença (em termos de raça, classe, gênero, 
orientação sexual, etc.), mas que não deixe de levar em conta o 
componente comum dos diversos outros sob a lei, com respeito aos 
princípios universais de igualdade e justiça.  

 

Alicerçada em valores democráticos, o multiculturalismo crítico 

empreende-se também em contribuir para um tipo de ensino que respeite a 

multiplicidade de saberes, valores e habilidades de seus estudantes e, desta forma, 

promove novas práticas educativas capazes de alavancar uma aprendizagem 

contextualizada e significativa. Somente um currículo capaz de assegurar o direito 

às diferentes formas de sentir, pensar e agir poderá contribuir para fortalecer a 

autoestima dos estudantes e, ao mesmo tempo, proporcionar os subsídios 

necessários para uma aprendizagem que lhes assegure a tolerância às diferenças, 

especialmente, em relação ao sexo. A Professora Silvia argumenta em torno do 

projeto do curso, fornecendo pistas para o multiculturalismo crítico.  

 

[...] trabalhar esse conteúdo com o objetivo de atingir pessoas que estão 
entrando num curso de formação pra se tornarem profissionais de intervenção a 
partir de uma perspectiva crítica de gênero, de raça, etc. (Professora Silvia de 
Aquino). 

 

[...] pra começar a trabalhar a noção de interseccionalidades, tem que apresentar 
aos estudantes, além da questão de gênero, a questão de raça, etnia, classe, 
orientação sexual e geração (Professora Márcia Macedo). 
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Nesse veio, ao explicar a sua identificação com o curso, a aluna também 

deixa evidente que a proposta curricular abarca o multiculturalismo crítico, por 

envolver discussões sobre raça/etnia, gênero, orientação sexual. 

 
[...] me identifico com as questões que são discutidas [no curso], é tanto na 
questão de gênero, quanto na questão de raça, na orientação sexual, que eu 
tenho muitos amigos gays, entendeu, me identifico, ainda quero escrever, fazer 
alguma coisa cientificamente pra essa área de transexual, travestir, de 
homossexual [...] (Estudante Alane Araújo). 

 

A narrativa aponta em direção à possibilidade não apenas de discutir 

essas questões no currículo, como também de produzir conhecimentos acadêmicos 

que envolvam o Multiculturalismo. Para tanto, a façanha pedagógica está em 

interrogar, questionar e historicizar tanto a cultura dominada quanto a cultura 

dominante. Não se trata da justaposição de uma sobre a outra, mas da inserção de 

um debate vivo e proveitoso para a tarefa do pensar complexo e para a produção do 

conhecimento, protagonizado pelos sujeitos. Estas possibilidades oportunizam o 

desenvolvimento de uma linguagem mais crítica do ator social que lhe permita 

transformar, o suficiente, as práticas culturais existentes no cotidiano da sala de aula 

e exercitar um currículo multicultural contextualizado às necessidades sociais.   

Tais considerações tornam-se válidas e significativas pelo entendimento 

de que o currículo abarca valores, linguagem, procedimentos, programas, normas, 

teorias, materiais didáticos, processos de avaliação, experiências, subjetividades e, 

por isso, deve ser visualizado como um artefato social e cultural, distante de ser um 

instrumento inocente e imparcial a interesses de grupos hegemônicos, sobretudo, 

um artefato que produz identidades individuais e coletivas que se estabelece por via 

de relações de poder (SILVA, 1996).  

Nesse sentido, toda e qualquer proposta curricular deve, primeiro, 

conceber a noção de currículo para além da formalidade das disciplinas, ou seja, 

oportunizar tempo-espaço para que o currículo cultural seja valorizado na sala de 

aula; segundo, desestabilizar concepções fixas e universalistas sobre as quais o 

currículo oficial se baseou no decurso histórico; e terceiro (mas, não o último), 

fomentar uma atitude crítica frente à própria prática educativa, no sentido de que 

seja reflexiva e reinventada permanentemente.   
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Deste modo, para se construir uma proposta curricular que envolva 

concepções político-pedagógicas afirmativas ou mesmo que envolva processos de 

inclusão/exclusão, como faz o Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da 

UFBA, faz-se necessário o envolvimento de todos na sua elaboração e construção, 

de modo sistemático e permanente; atitude política quanto à cidadania e direitos 

humanos, que o currículo emancipatório e inclusivo reivindica. Na visão de Santomé 

(1998, p. 130), um projeto curricular emancipador deve ser: 

 

[...] destinado aos membros de uma sociedade democrática e progressista, 
além de especificar os princípios de procedimento que permitem 
compreender a natureza construtiva do conhecimento e sugerir processos 
de ensino e aprendizagem em consonância com os mesmos, também deve 
necessariamente propor metas educacionais e blocos de conteúdos 
culturais que possam contribuir da melhor maneira possível com uma 
socialização crítica dos indivíduos. 

 

 

Nesses termos, uma proposta curricular deve apresentar coerência entre 

as concepções político-pedagógicas que a referencia, seus reflexos na organização 

curricular, especialmente os conhecimento e conteúdos que estruturam a formação, 

(considerando a perspectiva de movimento não-linear de currículo) e a efetivação de 

práticas pedagógicas e atuação docente respaldadas na construção de relações 

genuinamente colaborativas e engajadas quanto a abordagem de gênero e suas 

interseccionalidade no currículo, tendo em vista o projeto de sociedade democrática 

e cidadã.  

 

 

5.2 CONHECIMENTOS QUE ESTRUTURAM A FORMAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE 

A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Quais os principais conhecimentos que estruturam a formação? Como 

eles se organizam no currículo? Foi a partir dessas questões que analisei as 

matrizes curriculares do curso para compreender os conteúdos eleitos como 

formativos. A primeira matriz, praticada com a primeira turma (ano 2009), refere-se 

à matriz original do projeto anexada ao processo de autorização do curso. Já a 

segunda matriz, a ser aplicada em 2012, sofreu ajustes em decorrência das 
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revisões permanentes do currículo julgadas necessárias em função do contexto e 

experiências formativas, como será discutido nesta seção.  

Apesar do acesso as duas matrizes curriculares (a primeira e a última), fui 

informada, pela coordenadora Silvia, que havia outros desenhos curriculares, 

pensados, discutidos e definidos por ela em conjunto com as professoras do NEIM. 

Nesses termos, recordo anotações em meu diário de campo. 

 

Durante a entrevista que eu realizava com a Professora Silvia, ela se virou para 
o computador da sala, ligou o equipamento e procurou os arquivos em que 
estavam algumas matrizes curriculares. Eram 5 (cinco) matrizes ao todo, uma 
por ano de funcionamento do curso, incluindo o ano de autorização em 2008. 
Informou que aqueles desenhos curriculares resultavam de conversas e 
decisões nas reuniões entre todas as professoras para revisão do currículo e 
algumas adaptações de disciplinas. Apontou para a data ao final de cada matriz, 
que dizia respeito ao dia da reunião em que foi decidida aquela organização 
curricular. Demonstrei surpresa e satisfação, anunciando que todo currículo 
precisa ser ajustado de acordo com as necessidades ao entorno (Diário de 
campo).  

 

Nesta direção, Macedo (2005) propõe um currículo em devir no qual só é 

possível sua efetivação a partir de um esforço coletivo movido por uma 

epistemologia social sensível, em que o homem, em educação continuada, seria 

sempre a principal inquietação. Ele é “[...] um currículo aberto, ético-politicamente 

afetado pelo acontecimento, é um currículo que se politiza, na medida em que 

acolhe, reflexivamente, os movimentos contraditórios do real; vive a dialogicidade e 

a dialeticidade da realidade” (MACEDO, 2005, p. 61-62). 

Neste contexto, se insere a emergência de ações emancipatórias que 

suscitam dos profissionais da educação o reconhecimento de seu poder de decisão, 

de negociação, de intervenção e de contribuição para a formação das identidades 

culturais, ancoradas nos saberes docentes, em especial nos saberes da experiência, 

que revelam as possibilidades de construção de processos formativos 

contextualizados e humanizantes. Para tanto, é necessário lançar mão de novos 

contextos, conteúdos e práticas para interrogar e reinterrogar o currículo proposto, o 

que fazem as professoras do NEIM. 

 

[...] a gente discute a cada final de semestre. A gente tenta fazer uma avaliação 
de dois semestres e a cada início de semestre a gente tenta planejar, discutir o 
programa de cada disciplina e aí pensar um pouco das dificuldades do corpo 
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discente das demandas que vêm pra poder a gente tá ensinando, tem esse 
cuidado (Professora Iole Vanin).  

 

[...] desde o começo a gente vêm pensando, matutando, qual seria a melhor 
versão possível nesse fluxograma original, e a gente já chegou a um ponto em 
que agora nessa última [...] reunião do nosso colegiado a gente percebeu que já 
é possível montar um projeto pra poder formalizar essa proposta, digamos, mais 
aperfeiçoada do fluxograma original (Professora Silvia de Aquino). 

 
 

A mutabilidade e as incertezas do cenário contemporâneo devem levar as 

instituições de ensino a trabalharem com a dúvida em lugar das verdades absolutas, 

a questionar as suas práticas, os conhecimentos institucionalizados, a natureza 

desses conhecimentos e, assim, selecionar e organizar o seu currículo para atender 

aos anseios da sociedade, a construção do pensamento crítico, a contextualização 

da realidade, etc. Nesta perspectiva, inspirado nos princípios da Nova Sociologia da 

Educação, Moreira (1994, p. 83) afirma:  

 

[...] é fundamental que a seleção e organização das disciplinas que devem 
fazer parte do currículo sejam rediscutidas. Não se trata nem de sacralizar 
nem de abandonar as disciplinas acadêmicas, mas sim de reformulá-las e 
de definir novos critérios para articulá-las. 

 

Com essa noção de currículo movente e prática docente reflexiva, que 

inclui a dialogicidade e a construção permanente de currículo, analisei a primeira e a 

última matriz curricular31 do curso. Observei algumas mudanças no que diz respeito 

a oferta de disciplinas, embora a integralização da carga horária tivesse sido 

mantida. Na primeira matriz, 21 (61,8%) delas são obrigatórias e 13 (38,2%) 

optativas. Já na segunda, no rol de 38 disciplinas, 29 (76,3%) delas são obrigatórias, 

enquanto 9 (23,7%) são optativas.  

Por que quantificar em percentuais as disciplinas no currículo numa 

pesquisa de natureza qualitativa? O objetivo é sintetizar uma análise estrutural das 

matrizes curriculares quanto às disciplinas optativas e obrigatórias, a fim de torná-las 

mais visíveis para facilitar a compreensão das questões que serão discutidas mais a 

frente, por meio das narrativas das professoras e estudantes.   

                                                 
31 Em ambas, identifiquei a carga horária total de 2.920h, assim integralizadas: 1.836 horas para os 
componentes obrigatórios, 884 horas para os componentes optativos e 200 horas para Atividades 
Complementares.  
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Nota-se uma quantidade significativa de disciplinas optativas no currículo 

do curso, tanto na primeira quanto na segunda matrizes analisadas. Apesar de haver 

uma redução aproximada de 30% das disciplinas optativas na última matriz, percebi, 

de modo geral, o esforço de flexibilização curricular.  

Desse modo, existe a intenção de uma proposta de currículo aberto e 

flexível, possibilitando aos estudantes a construção da sua rota de aprendizagem, 

elegendo os conteúdos formativos que irão nortear a construção de conhecimentos, 

experiências e saberes a serem percorridos ao longo do curso, para além das 

disciplinas obrigatórias que focam os conteúdos mínimos para atendimento ao perfil 

profissional do egresso. Muitas mudanças foram feitas, conforme justifica a 

Professora Silvia: 

 

A gente já estava no inicio de 2009, tava muito difícil da gente praticar. Então, 
algumas mudanças a gente tem tentado botar em prática, não só no caminho, 
mas dentro das disciplinas, por que o que você viu naquele projeto político 
pedagógico foi o que foi possível fazer naquele momento, dentro do prazo que 
se tinha, dentro das circunstâncias, então aquilo foi o melhor possível feito 
naquele momento, conforme a gente foi trabalhando e conforme a gente 
apareceu como grupo (porque aí o grupo das docentes de gêneros e 
diversidades foi aparecendo), a nossa experiência foi mostrando aonde é que a 
gente precisava tá modificando a ementa, que tipo de textos, que tipo de 
caminho... Então, na verdade é difícil até eu retratar pra você o quanto a gente já 
mudou (Professora Silvia de Aquino). 

 

Essa proposta de organização curricular flexível, incluindo a definição de 

carga horária de integralização dos estudos, está evidenciada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação (BRASIL, 2003) quando explicita 

os seguintes princípios: a) assegurar às instituições de ensino superior ampla 

liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 

currículos; assim como, b) propor uma carga horária mínima em horas que permita a 

flexibilização do tempo de duração do curso de acordo com a disponibilidade e 

esforço do aluno. 

As professoras Márcia e Ana Alice explicam abaixo o motivo que 

configurou uma quantidade significativa de disciplinas optativas para composição 

curricular na primeira matriz do curso. Cumpre esclarecer que o contexto para essa 

decisão foi marcado pela mudança da proposta da Licenciatura para o Bacharelado, 
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acarretando adaptação curricular imediata para aprovação da proposta pela UFBA, 

como evidenciado no capítulo anterior. 

 

[...] nesse processo a gente teve que pensar o projeto pedagógico. Que é o é 
gênero e diversidade? O curso tava como gênero e políticas públicas. Então nós 
precisamos pensar: Quais disciplinas vão garantir a discussão da diversidade? E 
foi aí que nós redesenhamos todo o currículo e algumas disciplinas que 
eram optativas, foram convertidas em obrigatórias. [...] A ênfase na questão 
das políticas públicas acabou dando uma forma mais, eu diria assim mais 
direcionada para as ciências políticas. Quando o curso ganhou o nome de 
Gênero e Diversidade, a gente teve que voltar e vê (Professora Márcia Macedo, 
grifo meu). 

 

E aí a orientação naquele momento da feitura do curso que é inclusive em 
sintonia com a LDB, é não fazer uma... A coisa da grade, dos pré-requisitos. É 
tentar desengessar o currículo. Então nós tínhamos muito mais disciplinas 
optativas do que obrigatórias. E aí a gente teve que fazer um certo movimento 
de contrário, porque alguns conteúdos são fundamentais, e eles não poderiam 
ser simplesmente opcionais (Professora Ana Alice Costa).  

 
As narrativas justificam a revisão das disciplinas optativas na primeira 

matriz e a necessidade de converter algumas delas em obrigatórias para assegurar 

os conteúdos fundamentais do curso, pois ao abrir o leque extenso de optativas 

ofertadas (29 disciplinas) alocadas entre o segundo e o último semestres do curso, 

corre-se o risco de que o estudante tenha acesso a disciplinas cujos conteúdos são 

avançados para o semestre em que estão, já que entre as optativas não havia pré-

requisitos, conforme verificado.  

Nesses termos, por exemplo, um estudante pode cursar a disciplina 

optativa Análise de Políticas Públicas no segundo semestre, mas só terá acesso a 

disciplina obrigatória Gênero e Políticas Públicas I no quarto semestre. Ao analisar 

as ementas, verifiquei maior densidade teórica, inclusive em termos de quantidade 

de conteúdos, entre a primeira e a segunda disciplinas. O resultado desse impasse 

pode refletir em um currículo não evolutivo em termos de graduação de conteúdos e 

desinteresse do alunado em função da falta de sequencialidade de conteúdos, 

repercutindo em sua aprendizagem.  

No quadro dessas ideias, apresento a narrativa de Joselita referindo-se a 

sua percepção sobre uma disciplina no currículo.   

 

[...] a gente levou de certas matérias que não era necessariamente dado naquele 
momento, era para ter dado mais a diante, né? Então, isso realmente ocorreu e 
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a gente costuma dizer o quê? Que a gente é cobaia, que a segunda turma já 
vem mais em uma leva mais maleável, encaminhada pra ter uma coisa mais 
estruturada [...] Teve matérias que a gente não conseguiu dar o conteúdo 
completo, a gente teve matéria que era Política, que ficou só em Maquiavel, 
mesmo assim não deu o conteúdo completo de Maquiavel (Estudante Joselita 
Santana).  

 

A primeira matriz ofertada não garantia, em termos de disciplinas 

ofertadas, os conteúdos básicos ou introdutórios em Ciências Humanas. A saída 

emergencial discutida e adotada pelos professoras do NEIM foi abordar, na primeira 

semana do curso, os conceitos fundamentais e introdutórios para a posterior 

sequencia dos conteúdos específicos das disciplinas. 

 

[...] como dar aos estudantes/às estudantes essa formação mais ampla em torno 
do que nós chamaríamos de um ciclo básico em torno das ciências humanas, 
principalmente das ciências sociais. E ai uma saída emergencial foi trabalhar a 
primeira semana uma espécie de grande revisão [...], a partir daí nós 
trabalhamos alguns conteúdos, da área da história, da filosofia e das ciências 
sociais e em especial da sociologia. Mas isso foi uma coisa muito pontual, e 
ficamos com a questão: como trabalhar as disciplinas? Então durante o 1º ano já 
tentamos dentro das nossas disciplinas inserir uma unidade onde a gente 
pudesse fazer um certo resgate de conteúdos que eram fundamentais 
(Professora Márcia Macedo, grifo meu). 

 

[...] os professores no início quando perceberam tentaram inserir [conteúdos 
básicos], mas de forma bem pincelada isso pra a gente conseguir, entender 
um pouco (Estudante Ana Luzia Santos, grifo meu). 

 

A professora Márcia se refere a “uma espécie de grande revisão” para 

abarcar os conteúdos introdutórios das Ciências Humanas. Pergunto: revisão de 

quê? O termo revisão é utilizado quando os estudantes já tiveram acesso a 

determinados conteúdos e tem a possibilidade de revê-los, discuti-los novamente. 

Nesse caso, os estudantes do bacharelado não tiveram acesso a essas disciplinas 

na graduação. Caso tenham aprendidos esses conteúdos básicos no Ensino Médio, 

não foram tratados com a profundidade que a universidade apresneta, nem mesmo 

abarca disciplinas como Antropologia, Política, etc. Também não julgo que seja 

possível realizar uma “grande revisão” em apenas uma semana de curso. Alhures, a 

estudante Ana Luzia afirmou que a tentativa de inserção desses conteúdos básicos 

em disciplinas específicas significou uma “pincelada”, gerando uma compreensão 

apoucada.  
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Apesar das observações apontadas, o problema que envolvia a matriz 

curricular desenhada para aquela primeira turma, no que diz respeito a não oferta de 

disciplinas básicas, buscou ser solucionado pela professora Márcia (e por todas as 

professoras do curso), traduzindo uma atitude reflexiva sobre a sua prática 

pedagógica, embora o improviso circunstancial tenha deixado lacunas de 

conhecimentos na formação dos estudantes, que podem ter se repercutido na 

progressão e desempenho face  às demais disciplinas do currículo.    

Decerto, ao avaliar tal situação, as professoras do NEIM realizaram uma 

importante alteração curricular na última matriz: a delimitação de oferta de disciplinas 

optativas a partir do quinto semestre, garantindo o cumprimento das disciplinas 

básicas: Antropologia, Sociologia, Política, Estudos de Gênero.   

Essa reconfiguração curricular foi citada, também, pela professora Ana 

Alice e pela estudante Marta Bernardo, que apontam para aos ajustes que foram 

realizados na composição da nova matriz 

 

[...] alguns conteúdos tiveram que ajustar. A gente tinha uma parte muito grande 
de introdução aos estudos do gênero. Mas o que é que nós sentimos? Para 
estudar gênero, necessita de uma base na Sociologia e uma base na 
Antropologia, até pra entender o conceito. Então [...] a gente teve que trazer 
essa matriz das Ciências Sociais (Professora Ana Alice). 

 

[...] as pessoas estão há muito tempo sem estudar, aí [...]acabam esquecendo 
muita coisa, então deveria ser pensado no primeiro ano, não tanto essa 
preocupação, sabe? Crucial de que você já tem que colocar a questão de 
movimento, essa questão do gênero, mas você dá uma base, um arcabouço 
teórico dentro da sociologia, antropologia, filosofia, etc, [...] e eu percebo que tá 
se caminhando pra isso... (Estudante Marta Bernardo) 

 
 

O arcabouço teórico nas áreas do conhecimento que a estudante Marta 

se refere diz respeito às disciplinas propedêuticas das Ciências Humanas, que 

constam na última matriz do curso através das disciplinas: Relações de Gênero e 

Teoria Social (equivalente à Introdução à Sociologia); Gênero, Sociedade e Cultura 

(equivalente à Introdução à Antropologia); Ciência Política (equivalente à Introdução 

à Política); Gênero, Ética e Filosofia (equivalente à Introdução à Filosofia); Estudos 

de Gênero I e II (equivalentes à Introdução aos estudos de Gênero I e II). Ressalvo 

que a disciplina Política I, já existia na matriz anterior, embora tenha sido deslocada 

para o primeiro semestre.  
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Entretanto, na primeira matriz as disciplinas supracitadas não apareciam 

ou as que apareciam sofreram ajustes. Introdução aos Estudos de Gênero, por 

exemplo, constava na primeira matriz, entretanto, era a única de iniciação aos 

estudos de gênero, que na segunda matriz se desdobrou em duas. Decerto, as 

experiências formativas indicaram a necessidade de ampliação deste debate que é 

crucial para a formação em “gênero e diversidade” que se pretende consolidar.  

Cumpre esclarecer, porém, que essas disciplinas das Ciências Humanas 

são ministradas no curso de modo diferente dos demais departamentos da 

Universidade. Afinal, porque o curso oferece as disciplinas básicas que os outros 

Departamentos possuem e poderiam ofertar? Como pode ser verificado na narrativa 

abaixo, as professoras do NEIM estruturam as disciplinas básicas a partir da crítica 

feminista, ou seja, apresentam a contribuição dos estudos de gênero para os 

diversos campos do conhecimento. 

 

Para nós é muito importante pensar as disciplinas a partir de uma perspectiva de 
crítica feminista. Então, dar essas disciplinas significa fazê-lo a partir dessa 
crítica, e aí a contribuição dos estudos de gêneros em cada um desses cantos... 
a priori é fundamental. Então nós não estamos duplicando disciplinas dos outros 
Departamentos, mas estamos pensando conteúdos que são fundamentais 
desses/as estudantes que não estão sendo dados por esses outros 
Departamentos, mas que nós podemos fazê-lo, tentando garantir um quanto 
mínimo de capacidade de entendimento da realidade, de crítica, das conjunturas 
sociais, de compreensão do mundo, mesmo, de leitura de mundo, mas já numa 
perspectiva de desconstrução de algumas referências, que o feminismo, os 
estudos de gênero, de feminismo vão fazer (Professora Márcia Macedo). 

 
O esforço em ofertar as disciplinas das Ciências Humanas deve-se ao 

posicionamento político de realizar a crítica feminista nos diversos campos da 

ciência, que certamente, não seria feita pelos professores de outros Departamentos, 

sobretudo em função da compreensão de que “[...] as mulheres foram expulsas do 

campo da objetividade em função de sua sensibilidade, intuição, seu apego as 

coisas da alma etc., em um contexto em que subjetividade é fonte de erro” (LIMA E 

SOUZA, 2002, p.79).   

Diante das matrizes investigadas, elaborei o quadro “Conhecimentos que 

estruturam a formação” no Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade: 1. 

Núcleo de Estudos Básicos: Ciências Humanas; 2. Núcleo de Estudos Específicos: 

Gênero e Diversidade; Políticas Públicas; 3. Núcleo de Estudos Integradores: 
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Atividades Curriculares de Investigação e Comunicação. Cumpre esclarecer, porém, 

que as disciplinas que compõem os diferentes Núcleos são transversalizadas pelo 

“Gênero”, conforme apresenta a figura abaixo. 

 

 

 

 
 

 

O primeiro Núcleo é composto pelas disciplinas propedêuticas das 

Ciências Humanas, a exemplo de: Relações de Gênero e Teoria Social; Gênero, 

Sociedade e Cultura; Ciência Política; Gênero, Ética e Filosofia. O segundo Núcleo 

abarca disciplinas das duas áreas centrais de formação e profissionalização: a) 

Gênero e Diversidade (disciplinas: Gênero e Interseccionalidades, Gênero e 

Relações Raciais, Gênero e Geração, Gênero e Sexualidade, etc.); e b) Políticas 

Públicas (disciplinas: Organização Política do Brasil, Gênero e Políticas Públicas I, II 

e II). Por fim, o Núcleo de Estudos Integradores se referem a atividades de 

investigação teórico-metodológica, a exemplo das disciplinas de Estágios; 

GÊNERO 

Figura 1. Conhecimentos que estruturam a formação 
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seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e 

extensão; atividades práticas; e atividades de comunicação e expressão cultural.  

Tal formulação pode ser útil para a elaboração das Diretrizes Curriculares 

para Formação em Gênero. O II Plano Nacional de Política para as Mulheres 

(BRASIL, 2008b) evidencia que as Universidades Federais deverão ser parceiras na 

construção das Diretrizes até o ano 2012.  

A professora Ana Alice, ao se referir aos conhecimentos que estruturam a 

formação dos estudantes, afirma: 

 

Primeiro, você tem que pensar um conceito de gênero que a gente maneja. A 
gente trabalha com o conceito político de gênero. Gênero tem a ver com poder. 
Então, entender esse foco ajuda a pensar as outras coisas. Segundo, por que a 
ênfase na Política Pública? Porque a política pública é um caminho pra você 
transformar isso. Então, quando a gente diz é responsabilidade do Estado. 
Como é que o Estado vai transformar a condição de vida das mulheres? A única 
forma que ele tem é através de Política Pública: política de educação, política de 
formação profissional, política de atendimento, de proteção na área de saúde 
(Professora Ana Alice Costa).  

 

Nas palavras da Professora Ana Alice, a proposta curricular é estruturada 

em torno de duas abordagens: gênero e políticas públicas. Chama atenção para a 

concepção de gênero atrelada às relações de poder, conforme abordado em 

capítulo anterior. Na sua visão, as políticas públicas são as estratégias capazes de 

transformar as condições de vida das mulheres. Neste sentido, as políticas públicas 

não operam sozinhas, é necessário sensibilidade, senso de justiça, iniciativa e 

fôlego de toda a sociedade para tornar “um direito”, “um fato”. O curso de 

Bacharelado em Gênero e Diversidade contribuirá para esse cenário à medida em 

que se propõe a formar um profissional que possua um domínio teórico-conceitual 

em gênero e políticas públicas. O item perfil do curso, evidenciado na proposta 

pedagógica, afirma: 

     

Apesar da necessidade de formar profissionais especializados para 
trabalharem com essa temática de forma transversal e interdisciplinar em 
todas as esferas e organismos governamentais (nacional, estadual e 
municipal), não há, ainda, nenhum curso de formação inicial formal 
(graduação) que prepare técnicos aptos para a avaliação, planejamento e 
implantação de políticas públicas com enfoque de gênero e diversidades, 
que são necessárias para o desenvolvimento nacional e regional, baseado 
na equidade e cidadania, princípios básicos para uma qualidade de vida real 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2008b).       
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Uma das professoras informa a importância de construir um perfil 

profissional capacitado para elaboração de políticas públicas, conforme abaixo: 

 

O que a gente quer, o perfil desse egresso, dessa egressa, é... vamos dizer 
assim, do ponto de vista de um projeto político, o que a gente considera 
importante, o que é para o profissional é [...] uma capacidade de formular 
projetos (Professora Márcia Macedo). 

 

Esse perfil só será atendido sob o prisma de gênero. A discussão 

transversalidade de gênero, mulheres e feminismo, é realizada no curso também por 

meio do estudo acurado da literatura pertinente, conforme análise das ementas e 

bibliografias sugeridas, especialmente, a opção pela literatura clássica (BEAUVOIR, 

1980; SCOTT, 1990; SAFIOTTI, 1994), e pela contemporânea (SCHIENBINGER, 

2001; JAGGAR, 1997; HARDING, 1996). Por outro lado, observei que a disciplina 

“Metodologia aplicada aos Estudos de Gênero” apensar de evidenciar, em sua 

ementa, os tópicos Ciência e gênero e A pesquisa nos Estudos Feministas e de 

Gênero, não apresentou nenhuma bibliografia básica ou complementar que 

abarcasse tais tópicos e seus desbobramentos conceituais. 

Durante toda a análise da matriz uma questão se apresentava (não como 

pergunta, mas, como afirmação): É possível construir uma proposta curricular 

politicamente implicada quanto à abordagem de gênero e diversidade? Sim, foi a 

resposta. A transversalização de gênero que percebi será abordada na seção 

seguinte. 

 

 

5.3 A TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO NO CURRÍCULO 

 

Tomando como referência a matriz curricular que será aplicada com a 

turma de 2012, observei que a expressão “gênero” aparece explicitamente em todas 

as disciplinas, exceto naquelas relativas à área de políticas e políticas públicas. 

Nesse veio, a primeira assertiva é que o currículo do curso é caracterizado pela 

proposta da transversalidade, cujo tema central é gênero. Deste modo, é justificável 

a abordagem de gênero “quase” unânime no rol das disciplinas curriculares, desde o 
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início do curso, a fim de gerar maior apropriação de saberes nesta perspectiva, além 

de comprometimento político com a promoção de identidades igualitárias de gênero.  

No tocante à transversalidade, Nieves Álvarez (2002, p. 20) a define como 

“[...] uma abordagem séria, integradora, não-repetitiva, que contextualiza a 

problemática formulada pelas pessoas nesses momentos, como indivíduos e como 

grupo”. Caracteriza-se, sobretudo, como uma abordagem curricular interessada 

numa formação mais humana, cidadã e democrática, por lidar com problemáticas 

sociais emergentes que geralmente envolvem temas complexos que carecem de 

sensibilização, conteúdos conceituais e, principalmente, a dimensão da práxis, 

através de conteúdos procedimentais e atitudinais mobilizados no/pelo currículo.  

Sobre isso, Zabala (1998) divide os conteúdos educacionais em: 

conceituais, procedimentais e atitudinais, os quais se articulam a proposta da 

transversalidade no currículo. Informa, portanto, que os conteúdos conceituais se 

referem ao saber e se dividem em factuais (fatos acontecidos, dados e situações 

concretas ou singulares), conceitos (conjunto de fatos, objetos ou símbolos que tem 

características comuns) e princípios (mudanças que se produzem num fato, objeto 

ou situação. Descrevem relações de causa e feito ou correlação).  

Já os conteúdos procedimentais, relativos ao saber fazer, envolvem um 

conjunto de ações ordenadas e com um fim. Tem como meta atingir um objetivo. 

São caracterizados como regras, técnicas, destrezas, habilidades ou estratégias. 

Por fim, o autor explica que os conteúdos atitudinais ligados ao ser, relacionam-se a: 

valores (ideias com intenção de emitir um juízo de valor); atitudes (tendência em 

atuar de certa maneira); e a normas (padrões de comportamento). Estes últimos, os 

conteúdos atitudinais, contribuem para a reflexão capaz de possibilitar ao sujeito o 

desenvolvimento de atitudes positivas nas diversas atividades desenvolvidas tanto 

no campo individual quanto coletivo. Nesse sentido, lembro de uma anotação em 

meu diário de campo sobre a apropriação de um conteúdo atitudinal de uma 

estudante:  

 

Acontecia a aula de Gênero e Linguagem, ministrada pela Professora Caroline. 
Durante uma determinada discussão, uma estudante fez relação entre “beleza 
da mulher negra” e “traços finos do rosto”, dizendo algo do tipo: “é uma mulher 
negra bonita porque tem traços finos”. Outra aluna respondeu de imediato, meio 
que se virando para trás para vê-la e disse: “é melhor você ficar calada!”. A outra 
tentou explicar, reafirmando a ideia. Tentativa em vão! A outra estudante 
respondeu com tom de voz mais aguçado: “é melhor você ficar calada!” e os 
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outros alunos concordaram com gestos e ruídos, meio risonhos (Diário de 
campo).   

    
De alguma forma, a frase “é melhor você ficar calada” reivindica o racismo 

e etnocêntrismo da cultura branca incorporada pela estudante através da narrativa 

“é uma mulher negra bonita porque tem traços finos”. Essa visão se assenta na 

noção de embranquecimento que forjou, no Brasil, a construção uma identidade 

nacional universalista baseada na cultura do homem, branco, ocidental, cristão, 

heterossexual, de classe média. O preconceito racista ancorado à ideia de que o 

negro tem a aparência feia e também incompetência, enquanto o branco é sinônimo 

de beleza e de competência. Decerto, o questionamento da estudante à visão 

acrítica foi possibilitada pela proposta curricular do curso que transversaliza a 

abordagem de gênero na interface com raça/etnia, apoiada na mediação didático-

pedagógica das professoras, que tornaram possível essa construção/formação.  

Os temas transversais, por sua vez, não estão circunscritos apenas na 

educação para a saúde, na educação ambiental, na educação do consumidor, etc., 

como apresenta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por exemplo. A 

escolha do tema transversal tem relação direta com uma problemática social, uma 

questão relevante na contemporaneidade, que deve ser eleita por professores e 

alunos, como é o caso do gênero e da diversidade, embora o próprio PCN defina “a 

educação sexual e a pluralidade cultural” como um dos seus temas transversais, daí 

o reconhecimento, em nível governamental, da inclusão das discussões sobre 

gênero desde a Educação Básica. Então, como manter a continuidade dessa 

discussão na Educação Superior? Eis uma das justificativas para o reconhecimento 

da proposta curricular em questão: a necessidade de uma abordagem continuada do 

tema transversal. 

 

Uma abordagem adequada desses conteúdos não poderia estar limitada a 
ações pontuais e desconexas, que podem ter importância em um 
determinado momento [...]. Era necessário abordá-los com outra 
metodologia, dedicar-lhes muito mais tempo, trabalhá-los a partir de 
diferentes ângulos, em diferentes momentos, ou seja, era preciso que 
estivessem presentes ao longo de toda a disciplina (NIEVES ÁLVAREZ, 
2002, p. 18).   

 

Uma das premissas fundamentais da transversalidade no currículo é o 

fato de que esta não deve envolver apenas certos conteúdos a serem considerados 
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nas diferentes disciplinas, mas, o conjunto de valores, atitudes e comportamentos 

mais importantes que devem ser ensinados. Isso traduz, em termos de história da 

pedagogia, uma inovação, cuja fonte histórica é o Movimento da Escola Nova, 

através das propostas com projetos de trabalho. Ademais, indica a tentativa de 

integração da escola com a sociedade, configurando um novo paradigma da atual 

reforma curricular.   

No contexto da transversalidade de conteúdos, aponto outra mudança 

curricular, bastante reivindicada pelos estudantes, que se refere à inclusão da 

disciplina obrigatória “Gênero e Interseccionalidades”, localizada no terceiro 

semestre da última matriz, enquanto na primeira matriz ela aparecia como optativa.  

 

[...] essa carência que eu ainda sinto: de discussão racial muito forte, teria que 
ser um foco no nosso curso, entendeu? A questão racial, a questão da 
religiosidade, da orientação sexual, uma disciplina que foi muito importante que 
não foi dada tanta ênfase como deveria ter sido foi à questão da linguagem. 
Gênero e linguagem [disciplina] é muito importante... (Estudante Alane Araújo). 

 

[...] O que sinto falta também de ter uma discussão sobre outras diversidades [...] 
Eu acho o curso que tá sendo feito aqui dentro de Salvador tá, dentro da Bahia 
dentro do nordeste, você tem também alguma coisa, alguma disciplina que fale 
sobre regionalismo (Estudante Marta Bernardo). 

 

[...] Relações raciais e gênero e relações de poder que foi uma das matérias que 
mais fez sentido diariamente, que eu to percebendo no curso, não sei os outros 
(medicina, sei lá qual for o curso), mas é um curso que dentro da sua casa você 
percebe como as suas relações hierárquicas... Você fala “minha mãe, isso tá 
errado, isso não tá certo”. Aí você tem que ficar quieto. Por mais que você tenha 
o poder, o poder de mãe à hierarquia, por mais que ela fale do curso isso é 
massa, aqui e diferente meu filho, não é porque o código de trânsito fala que 
você vai ter que parar no sinal vermelho você vai parar a noite no sinal vermelho 
(Estudante Ramiro Trindade) 

 

 
Os estudantes propuseram propostas distintas, todas válidas. Por outro 

lado, não é viável, em um único currículo, abranger todas as abordagens possíveis e 

relacionais. Fazem-se escolhas, recortes. Todo esforço para equilibrar os conteúdos 

fundamentais tendo em vista o perfil de profissional que se deseja formar é salutar, 

privilegiando os conteúdos avaliados por todos os sujeitos como pertinentes, em 

consonância com a demanda social, as políticas públicas legitimadas.  

As narrativas abordam as interseccionalidades de gênero. Nesse sentido, 

ao avaliar a matriz, notei que houve oferta das seguintes disciplinas relacionadas ao 
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tema: a) Gênero e Interseccionalidades, b) Gênero e Relações Raciais, c) Gênero e 

Geração, d) Gênero e Sexualidade. Uma mudança salutar em relação a primeira 

matriz, que situava todas essas disciplinas como optativas, com exceção de Gênero 

e Sexualidade, que apareceu apenas na segunda matriz. A disciplina Gênero e 

Interseccionalidades é uma espécie de moldura mais ampla das demais disciplinas, 

uma introdução ao tema, como sua ementa é capaz de revelar: 

 

Conceito de interseccionalidade. Gênero e suas interseccionalidades de 
classe, raça/etnia e geração. Discriminações: sexistas, racistas, de classe, 
de geração. Representações, preconceitos e estereótipos presentes nas 
práticas e ações profissionais (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 
2008a).        

 

Nas narrativas dos estudantes, nota-se a compreensão sobre a 

importância de discutir gênero atrelado a outras categorias de análise, como 

sexualidade, geração, raça/etnia, classe social, já que não se pode pensar uma 

“identidade mestra”, única, fixa, na qual se possa estruturar uma política. Por outro 

lado, na pós-modernidade, as identidades são descentradas, desviantes, mutáveis. 

Elas trazem campos de disputas diferenciados, entremeados por relações de poder, 

nos quais o sujeito pode vivenciar situações de subordinação e de dominação, 

inclusive ao mesmo tempo.  

Apesar de ser uma necessidade reconhecida entre alunos e professoras, 

ainda persiste na atuação docente uma condução discursiva focada para as 

questões de mulher, gênero e feminismo, deixando as demais categorias “em 

segundo plano”. As narrativas abaixo expressam essa questão:   

 

[...] mas ainda existe, sabe? Essa preocupação tão grande de você [o curso] 
colocar gênero em tudo, eu vejo até pelo nome das disciplinas gênero e ...., 
gênero e ...., gênero e ...., tá? (Estudante Marta Bernardo) 

 

[...] pensando a questão entrelace de gênero, raça e classe, o nosso currículo e 
a nossa própria postura de pensar o curso, ainda pensava gênero, vamos dizer 
assim, uma supremacia da questão de gênero em relação aos outros 
marcadores, e outros nós nos damos conta disso (Professora Márcia Macedo). 

 

Neste sentido, a professora Márcia pontuou que ainda existe uma 

supremacia das questões de gênero em detrimento de outras categorias, pontuando 

a necessidade de ampliar as discussões em sala de aula para as 
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interseccionalidades, já que é justamente esse entretecimento entre gênero e outras 

categorias que garante a discussão sobre a diversidade, que é um tema central do 

curso. Essa preocupação também é evidente na narrativa abaixo: 

  
[O currículo] transversaliza, completamente, dada essa transversalidade nos 
títulos das disciplinas como próprio conteúdo, agora é essa transversalidade ela 
se faz numa tentativa de que a gente não caia naquilo que eu mencionei 
anteriormente, de que a questão de gênero explica tudo, dá conta de tudo e a 
gente só fica por aí, né? Então, gênero e esses outros marcadores sociais que 
são fundamentais pra a gente tá realizando as realidades das mulheres, a gente 
se esforça pra tá transversalizando isso também (Professora Silvia de Aquino). 

 

Neste sentido, a professora Silvia também se posicionou sobre o fato de 

haver um “esforço” das docentes para articular a categoria gênero e a outros 

marcadores sociais, até que porque as próprias teorias feministas contemporâneas 

afirmam que a categoria gênero não explica, por si só, a realidade complexa a qual 

os sujeitos, especialmente as mulheres, estão submetidos. Decerto, essa dificuldade 

existe em função da militância política do Feminismo das professoras do NEIM, o 

que garante maior apropriação teórica e experiencial na área de gênero e, menos, 

nas demais categorias. 

Concordo com Branco (2008) quando chama atenção para a necessidade 

de ultrapassar a visão das mulheres como um grupo homogênero, associando a  

categoria “mulher” há outras que as influenciam mutuamente, como por exemplo: 

raça/etnia, sexualidade; entretanto,   

 

[...] não devemos olhar a combinação das diferentes identidades como uma 
mera soma, mas sim perceber que a combinação das mesmas é que 
produz experiências substantivamente diferentes. Deste modo, podemos 
perceber por que razão (ou razões) algumas mulheres são marginalizadas e 
discriminadas, enquanto outras se beneficiam de posições de privilégio 
(BRANCO, 2008, p. 110) 

 

Assim, as experiências de opressão e privilégios vivenciadas por 

mulheres são diferenciadas a depender dos fatores identitários e culturais ao seu 

entorno, o que significa dizer que uma mulher branca homossexual tem experiências 

diferentes de uma mulher negra bissexual, portanto, possuem experiências 

diferenciadas de opressão ou privilégio, de inclusão/exclusão.  
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Assim, para as discussões sobre gênero e suas interseccionalidades 

fluírem no interior do currículo das universidades e das escolas, fazem-se 

necessárias mudanças que não podem ser pensadas sem levar em consideração 

uma política educativa mais ampla, na qual professores e estudantes sejam mais 

bem tratados, como sujeitos políticos e como sujeitos do conhecimento. 

Por outro lado, não se pode negligenciar que os processos formativos que 

englobam os cursos de graduação, a despeito da inovação da proposta, ainda 

conservam e se limitam a uma capacitação marcadamente técnica, sobretudo pela 

imposição das transformações estruturais que tem sofrido a sociedade, em termos 

de desenvolvimento técno-científico e de explosão de diversas políticas públicas, 

que impõem a necessidade de se repensar o espectro da formação, a construção da 

identidade, os campos de atuação, etc.  

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação (BRASIL, 2003) conferem autonomia às instituições de ensino superior 

na definição dos currículos de seus cursos, a partir da explicitação das 

competências e das habilidades que se deseja desenvolver, através da organização 

de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da 

sociedade, em que a graduação passa a constituir-se numa etapa de formação 

inicial no processo contínuo da educação permanente. 

Assim, a relevância de uma proposta curricular pioneira, original e ousada 

como a do Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade, amparada nas bases 

do Feminismo (ou pensamento feminista), de caráter progressista e emancipatório, 

soma esforços ao projeto de uma educação democrática e politicamente implicada 

quanto aos processos de inclusão/exclusão, que respeite as novas configurações 

sociais, ao tempo em que questiona os modelos de explicação reducionistas e 

simplificadores da realidade que, ao contrário, se apresentam como um mosaico 

vivo, complexo, multifacetado.  
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6 DO ENTRETECIMENTO ENTRE CURRÍCULO E FORMAÇÃO: UM 

OLHAR POLISSÊMICO PARA AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS 

 

 

Do ponto de vista pedagógico, o importante não são as declarações ou os 
desejos sobre aquilo que queremos introduzir nos currículos, mas a 
experiência que é vivida pelo aluno. Quando entendemos a cultura não 
como os conteúdos-objetos a serem assimilados, mas como o jogo de 
intercâmbios e interações que são estabelecidos no diálogo da transmissão 
assimilação, convém estamos conscientes de que em toda experiência de 
aquisição se entrecruzam crenças, aptidões, valores, atitudes e 
comportamento, porque são sujeitos reais que lhes dão significados, a partir 
de suas vivências como pessoas (SACRISTÁN, 1995, p. 88).   

 

 

Neste capítulo, abordo as interfaces entre currículo e formação, partindo 

do pressuposto que de a formação já é concebida na concepção curricular e 

perpassa os atos de currículo, demarcando as experiências formativas dos sujeitos. 

Para tanto, entrecruzei as narrativas tecidas no grupo focal com os estudantes e nas 

entrevistas com as professoras e coordenadora do curso, à luz da categoria analítica 

“gênero como experiência formativa”, bem como do aporte teórico elegido.  

No limiar de um mundo cada vez mais complexo e multifacetário, a 

formação exige, neste novo milênio, novas concepções e novos desenhos teórico-

metodológicos, fundados na multirreferencialidade (ARDOINO, 1998b, 2006), 

complexidade (MORIN, 2011) e multiculturalismo crítico (McLAREN, 1997b), que 

evidenciam o caráter crítico, reflexivo, ideológico, práxico, identitário, político, 

processual e socioexistencial da formação, cuja compreensão complexa extrapola o 

reducionismo e simplificações que os paradigmas tradicionais e tecnicistas lhe 

emprestaram, dando origem ao que Macedo (2011) chama de prejuízos 

epistemológicos que atingem a formação lastreados por uma visão positivista e 

fragmentária do mundo.   

O entretecimento do currículo e formação está ancorado em 

compromissos e princípios que fundam o sentido do ato de educar como prática 

antropossocial. Tal entretecimento permite elucidar as intenções formativas do 

currículo, favorecendo uma desconstrução (MACEDO, 2011). 
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Compreender como se dá a dinâmica de desconstrução histórica da 

concepção de currículo como mecânica determinista, atrelada aos atos de currículo 

passa a ser o desafio de todos os educadores, porque perpassa pelo papel de cada 

um envolvido com a formação, em um ato coletivo de formação. 

Deste modo, a formação não pode ser perspectivada sem levar em 

consideração o sujeito a ser formado, o que implica sua experiência singular como 

sujeito histórico e social; o locus da formação, que pressupõe o espaço educativo; e 

seu currículo e o formador, que indica a práxis docente e o professor em si. Sem 

desconsiderar outros contextos como, por exemplo, a família e a comunidade, 

coadjuvantes do processo. 

Toda essa dinâmica entre o sujeito da formação, o currículo e o formador 

estão imbricados e implicados entre si, posto que se influenciam mutuamente e 

criam novos modos de relacionar-se em no contexto complexo, multirreferencial e 

multicultural da realidade fecunda do processo formativo, desvelando seus sentidos 

ocultos, objetivos e subjetivos a partir da problematização dessa realidade. 

Decerto que os significados da formação numa dinâmica curricular com 

ênfase em gênero emergem a partir da experiência implicada do sujeito quanto aos 

paradigmas feministas que reivindicam melhores condições para as mulheres no 

campo da educação, saúde, mercado de trabalho, etc; a flexibilização dos dualismos 

clássicos (objetividade/subjetividade, competição/cooperação), a revisão das 

estratégias de poder androcêntricos que operam para o silenciamento ou 

invisibilização da mulher. 

Nesta perspectiva, uma proposta educativa que engloba gênero como 

eixo transversal ou configurador curricular central, exige certo despojamento para 

revisão dos paradigmas sexistas culturalmente arraigados e mitificados, por parte de 

todos os envolvidos. Daí, a necessidade de uma desconstrução de conhecimentos, 

valores e práticas que operam em contextos discriminatórios de exclusão/inclusão, 

implicando, portanto, um desvelar de si, como um ato cognoscente incontornável.  
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6.1 A (DES)CONSTRUÇÃO DE UM MITO: O DESVELAR DE SI E AS 

IMPLICAÇÕES SOCIOEXISTENCIAIS 

 

Nem todas as pessoas se dão conta dos processos de inclusão/exclusão 

que acometem os coletivos humanos; ou quando se apercebem, preferem não 

interrogar por todos os ângulos, os saberes e as práticas institucionalizados com o 

aval da apatia daqueles que desistiram de lutar em favor das justiças sociais e da 

equidade humana. 

Recorro a Freire (1970), ao afirmar que a consciência libertadora se faz 

agir pela consciência crítica. Quando acidentados pela criticidade, mulheres e 

homens fragilizarão a opressão e tornar-se-ão mais humanos. Como elabora 

Macedo (2011, p. 22): “nada é natural nos processos de hominização, nada é 

naturalmente constituído, tudo se configura como processos socioexistenciais, onde 

intenção, interesse e poder estão envolvidos, para o bem e para o mal [...]”. 

É no bojo das construções sociais que se encontram as relações de 

gênero, seus construtos identitários e as redes de poder, que subjugam as 

mulheres destituindo sua liberdade individual. Estas noções que distinguem os 

sujeitos de acordo com seus atributos sexuais devem ser desnaturalizadas, 

desconstruídas, retirando-lhes a aparência de “natural”, ainda que o discurso com 

que se apresentem assim os designe.  

A proposta do curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA 

permite, através da sua intenção formativa e organização curricular, a desconstrução 

dos estereótipos associados ao sexo, possibilitando aos sujeitos se libertarem (no 

sentido Freireano) das marcas indeléveis do androcentrismo que configuraram suas 

experiências socioexistenciais. A educação libertadora, perspectivada por Freire 

(1970), é revolucionária porque radical, pois o desvelamento do mundo de opressão 

instaura-se pelo questionamento, pela dúvida.  

Outrossim, o desvelamento de si e do mundo só podem ser conquistados 

por meio de uma atitude desconstrutiva do ser humano sobre as tradições sociais, 

científicas, filosóficas, que orientaram as cosmovisões de mundo. Na visão de Burity 

(1997, p. 29),   

 

[...] a atitude desconstrutiva joga com as brechas e incompletudes do que é, 
do que se apresenta como clausura, como fait accompli, e ora reativa as 
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questões originais, ora se abre resolutamente ao chamado do outro, ainda 
que sob a forma do que sempre já apontou, na própria tradição, para outras 
possibilidades de ser. 

 

A atitude desconstrutiva encerra um projeto individual e social dos 

coletivos humanos. Pensar as interfaces entre gênero e educação implica levar a 

efeito a atitude desconstrutiva no nível reflexivo e práxico, através dos processos de 

autoformação (sujeito-sujeito), heteroformação (sujeito-mundo) e de transformação 

(sujeito-mundo-sujeito), em sua dada temporalidade.   

A desconstrução das dicotomias masculino-feminino é uma das 

importantes bases do Feminismo. Nesta direção, Louro (1997) enfatiza que a 

desconstrução trabalha contra a lógica de perceber que a oposição é construída e 

não inerente e fixa. Diante disso, a desconstrução exige uma historicidade acerca da 

polaridade e da hierarquia nela implícita, assim como busca enxergar os processos 

e as condições que estabeleceram essa condição de polaridade. 

Recorro à crítica de Butler (2003) à dualidade sexo/gênero. O que ela 

demonstrou é que tanto o sexo quanto o gênero são constructos sociais investidos 

dos mais diferentes poderes discursivo e culturais, indo de encontro à teoria 

feminista, que parte da premissa de gênero como culturalmente construído, distinto 

de sexo, como naturalmente adquirido.  

Essa noção contribui de forma significativa para aquecer as discussões 

sobre sexo, gênero e sexualidade, desconstruindo alguns dos argumentos que 

buscam explicar a relação entre essas categorias. Butler (2003), parte do 

pressuposto de que há um potencial discursivo que delimita o sexo como um dado 

natural, explicando que não há nenhuma garantia que o “ser mulher” seja 

necesariamente fêmea. Assim, ao desconstruir o conceito binário sexo/gênero, abre 

potenciais para discussões e (des)construções pessoais e sociais que estiveram na 

marca de preconceitos de gênero.  

Ancorada em tais elementos, verifico que a ideia de desconstrução no 

processo formativo é a possibilidade do sujeito (re)colocar-se e (re)construir-se no 

mundo. A reflexão da professora evidencia a ideia de (des)construção de certos 

paradigmas no contexto formativo: 
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E quando a gente diz que não tem verdade. Que relativiza a ideia do 
conhecimento, rompe com essas ideias do absoluto e tudo mais, então eu acho 
que há um primeiro momento e que depois há esse movimento de 
estranhamento e depois de aproximação. E há compreensão do que tá por trás 
dessa crítica, que não é a ideia que ai a gente trabalha com essa ideia de des-
reconstrução. Que não é desarrumar, pra simplesmente desarrumar, mas é 
pensar que outras referências de mundo você pode conseguir, pra que a sua 
cabeça tenha uma ordem e que não seja uma ordem imposta pelo exterior, mas 
que você possa fazer escolhas, e que essas escolhas tenham congruência com 
aquele teu lugar no mundo (Professora Márcia Macedo). 

 

A Professora Márcia, aborda a ideia de “des-reconstrução”, apropriando-

se da crítica feita por Lauretis (1994) de que a desconstrução do sujeito pode 

também acabar por conservar a mulher na feminilidade e de reposicionar a 

subjetividade feminina dentro do masculino. A “[...] construção do gênero também se 

faz através de sua desconstrução” (LAURETIS, 1994, p. 209). Outrossim,  a 

desconstrução do gênero também o constrói, em igual medida, como que pelo 

avesso. 

Portanto, deve-se questionar e avaliar como se dá essa desconstrução e 

quais os interesses que estão por detrás, ou seja, em que termos estão se fazendo 

essa des-reconstrução, apercebendo-se dos dispositivos discursivos hegemônicos.     

As palavras “relativização” “estranhamento” e “aproximação”, presentes 

na narrativa da professora, são propositivas quanto ao pensamento Feminista, que, 

não apenas “relativiza” o conhecimento historicamente produzido, como “estranha” e 

“nega” a pretensa neutralidade científica, assumindo o posicionamento político e 

ideológico a favor das mulheres. Macedo (2004, p. 241), nos alerta que está se “[...] 

trabalhando cada vez mais densamente para abalar velhas crenças patriarcais”, 

identificando suas nuanças, dinâmicas e implicações na vida dos sujeitos. 

É na apropriação de sua própria história que o sujeito da formação se 

confronta com seus limites, paradoxos, contradições, preconceitos e ambiguidades, 

incorporados e legitimados, em sua grande maioria, pelo ideário positivista e 

patricarcal. A história demonstra que as construções sociais foram permeadas por 

redes de poder gerando, assim, subjugação, opressão e silenciamento dos coletivos 

humanos tidos como minorias.  

Deste modo, não se pode negligenciar a formação a que o indivíduo está 

sujeito ao longo de sua itinerância, em seu movimento socioexistencial, uma vez 

que, nos dizeres de Dominicé (1988, p. 60): 
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A formação assemelha-se a um processo de socialização, no decurso do 
qual os contextos familiares, escolares e profissionais constituem lugares 
de regulação de processos específicos que se enredam uns nos outros, 
dando uma forma original a cada história de vida. 

 

 

É no contexto desses espaços sob os quais as nossas experiências são 

produzidas, gendradas, significadas, que o papel da crítica tem um elemento crucial. 

Com base nos paradigmas da Pedagogia Crítica, pode-se aferir que o sexismo 

presente na sala de aula corresponde a uma função do currículo oculto que serve 

para reforçar regras que envolvem a natureza e os usos dos conflitos e estabelece 

uma série de mecanismos reguladores que, uma vez interiorizados pelos sujeitos via 

socialização, definem o que é legítimo e o que não é.  

Assim, faz-se necessário examinar as relações de poder presentes no 

conhecimento explícito e implícito veiculado nas instituições de ensino, e certamente 

“[...] o educador se encontra implicado consciente ou inconsciente, num ato político” 

neste processo, reitera Apple (1999, p. 21). 

São essas implicações no currículo formal e oculto que vão entretecer as 

experiências, que podem ser formativas ou não, como nos alerta Dewey (1997, p. 

38): “[...] toda experiência é uma força motriz. O seu valor deve ser julgado em 

função daquilo que ela move e para que direção”.  

Neste sentido, só há privilégio para a experiência concreta no processo 

formativo, se ela for revestida de uma linguagem crítica de mundo que permita ao 

sujeito compreender o sentido ideológico, as influências, as interferências, suas 

ressonâncias, significando a experiência no sentido de sua ressignificação em seu 

projeto de vida e dinâmica social, atrelados às especificadades dos coletivos 

humanos em que se desenvolve a formação.  

Nesse sentido, McLaren (1997a, p. 259) afirma que  

 

o propósito geral do educador crítico é revelar aos estudantes as forças 
subjacentes às suas próprias interpretações, questionar a natureza 
ideológica de suas experiências e ajudar os estudantes a descobrirem as 
interconexões entre a comunidade, cultura e contexto social em geral: em 
suma, engajar-se na dialética do indivíduo e sociedade. 

 

Essa perspectiva de criticidade é encontrada também em Freire (2000) ao 

se referir a consciência crítica em oposição à consciência ingênua, uma discussão 



144 
 

indispensável para o contexto da formação. A célebre frase de Freire de que “[...] 

ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1970, p. 

79) convoca educadores a promoverem a dialogicidade nos processos formativos, 

para que o sujeito possa tornar-se autônomo e fazer-se pela ação e reflexão. 

Nesta perspectiva, uma formação que promova a criticidade e que 

objetive formar para a autonomia, precisa ser dialógica, precisa educar para o 

exercício da democracia. Entendo que a formação do humano se dá como processo 

de gestação na medida em que delineia a autonomia do pensamento, favorecendo o 

indivíduo pensar por si mesmo, um pensamento crítico da realidade em que está 

inserido e autocrítico da realidade pessoal em que está mergulhado. 

A gestação da crítica na educação implica, num sentido freireano, o 

caminhar da consciência ingênua para a consciência crítica. A primeira diz respeito à 

consciência em grau primário de desenvolvimento, quando está ainda "imersa na 

natureza", aquela que possibilita ao sujeito a percepção dos fenômenos, mas não a 

sua apreciação e julgamento. Esse nível de consciência condiciona o sujeito a um 

tipo de normose32 diante da vida cotidiana e indica a consciência em seu estado 

natural. 

Já a consciência crítica, pode ser entendida como o conhecimento ou a 

percepção que permite descortinar as razões que explicam a maneira como “estão 

sendo” os sujeitos no mundo, desvela a realidade, conduzindo-o à humanização, 

além de estimular a reflexão e a ação transformadora humana sobre o mundo.  

Nesse sentido, a atividade crítico-formativa, perspectivada por Macedo 

(2011), nos diz da crítica como um dispositivo da complexidade na temporalidade, 

que se constrói por meio da diversidade, da heterogeneidade, e do reconhecimento 

dos afetos humanos e suas pulsões.  

Na perspectiva de gênero e sob o foco dessa pesquisa, a consciência 

crítica dos estudantes do Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade da UFBA, 

é desvelada em função do que a organização do currículo transversalizado pelo 

gênero possibilita aos sujeitos em termos de um saber, um saber-fazer e um ser-no-

mundo, mediatizados pelos discursos e pela atuação docentes que atuam na 

                                                 
32 Do latim nõrma, que significa norma ou normal.  
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contestação dos dispositivos cultuais e históricos do androcentrismo na vida das 

mulheres e no projeto social democrático. 

Nesses termos, a consciência crítica atua na descoberta (no sentido 

filosófico da palavra) face à razão das coisas – o porquê da exploração, da 

discriminação e da injustiça, por exemplo. Para a consciência crítica, a descoberta 

não é suficiente, porque ela conduz o sujeito a uma ação transformadora, que 

autorize a consciência, que a expresse.  

As narrativas dos estudantes tecidas no grupo focal evidenciam que o 

processo formativo no curso é um espaço que promove o “desabrochar” da 

consciência crítica, ancorada em um pensamento autônomo, de mudança de visão 

de mundo, por meio de uma releitura de contexto a partir da crítica feminista. 

 

[...] O curso mudou a minha visão do mundo, mudou o meu modo de ser, 
mudou a minha visão em relação as pessoas. Eu passei a ver as pessoas 
com outro olhar, eu me percebi preconceituosa. Óbvio que a gente não elimina 
cem por cento de imediato... É uma conquista gradual, né? [...] Mudou o meu 
modo de ser e tentar também interferir prá que outras pessoas mudem [...] 
(Estudante Jaci Nogueira, grifo meu). 

 

Estou aprendendo a ir desconstruindo... Estou com a visão mais ampla das 
coisas que eu não enxergava (Estudante Magnólia Santos). 

 

[...] Outro dia mesmo na aula, eu disse assim: quanta mudança aconteceu na 
minha vida depois desse curso, não sei nem explicar como é que eu era antes 
e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu digo assim, um ser 
humano, né? [...] Eu tô apaixonada por isso aqui [o curso], sabe? Eu tive que 
fazer gênero mesmo e entendi porque não passei em Psicologia (Estudante 
Tatiane Cerqueira). 

 

Consoante essas afirmações verifico que os estudantes, uma vez 

mobilizados pela proposta curricular politicamente implicada quanto às questões de 

gênero, mulheres e feminismo, bem como pelas mediações didático-pedagógicas e 

experiências curriculares vivenciadas dentro e fora da sala de aula, passam a 

incorporar outras referências de mundo, mais contextuais a sua própria dinâmica de 

vida, que lhes permitem desenvolver uma análise crítica de sua própria condição de 

sujeito, a partir das experiências interformativas.  

Para Honoré (1992, p. 94), “[...] a participação interformativa é o que há 

para a pessoa, para a sua própria existência aberta à existência dos outros na 
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coexistência, e, portanto, responsável pela manutenção aberta desta coexistência 

para todos”. A experiência interformativa ocorre por via da participação 

interformativa. Ela é como um lugar de encontro das diferenças, de exercício da 

heterogeneidade que configuram as identidades perticipativas. Ela incita o “aprender 

a aprender” numa atitude ético-política. 

No exercício desta experiência interformativa, os estudantes são 

induzidos a perceber as forças subjacentes às suas próprias interpretações, 

questionar a natureza ideológica de suas experiências e, do ponto de vista 

heurístico, descobrir as interconexões entre a comunidade, cultura e contexto social, 

numa experiência singular homem-mundo ressignificada. 

Nesses termos, o processo de humanização do sujeito passa por sua 

formação, o que favorecerá tornar-se senhor de si, autônomo, consciente de suas 

escolhas, sujeito da história, que constrói na relação com os outros. Da libertação do 

sujeito, resulta em um homem novo “[...] que só é viável na e pela superação da 

contradição opressores-oprimidos. A superação da contradição é o parto que traz ao 

mundo êste homem novo, não mais opressor; não mais oprimido, mas homem 

libertando-se” (FREIRE, 1970, p. 36, grifo meu). 

Pela compreensão de que todo parto é doloroso e que a libertação não é 

tarefa fácil, é que apresento as narrativas a seguir de alguns estudantes, que 

evidenciam o rompimento de “velhos” paradigmas falocêntricos, distanciando-se de 

padrões e condutas cristalizadas historicamente que deixaram “rastros” nas 

itinerâncias pessoais e sociais.  

 

[...] eu estou o tempo inteiro em conflito e sofro muito por que eu não sei se 
estou no processo de discriminação com o outro se eu estou entendendo o 
outro. [...] Eu quero continuar viva eu não quero ficar nessa ignorância, mas ao 
mesmo tempo tô vendo ali todo mundo não está pensando nada sobre isso, está 
ali reproduzindo, não está se questionando nem perguntando.  [...] Estou aqui 
sentada refletindo sobre isso o tempo inteiro, eu estou me incomodando sobre a 
minha postura, estou me incomodando, assim, tendo cuidado quando estou em 
relação de amigos ouvindo coisas e não falando, por que você se torna uma 
pessoa chata, né? Pessoas que disseram que você mudou. E eu tenho um 
amigo que diz assim: você não vai namorar ninguém. [...] Eu estou em conflito, 
sofrendo demais, tentando me libertar [...] (Estudante Ana Luzia Santos). 

 

O conflito da estudante Ana Luzia é pauta comum no processo de 

formação, pois um ser humano em conflito está implicado com a dúvida, a incerteza, 
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a outras construções possíveis sobre si e sobre o mundo. Também é salutar o 

revestimento da tomada de consciência da ignorância como inquietação, 

interrogação. Macedo (2011, p. 91, grifo meu) chama atenção para as tensões que 

são inerentes à dinâmica das relações formativas, e diz “aqui [na mediação 

intercrítica] o conflito emergirá como pauta formativa; em sendo uma maneira de 

existir em coexistência, como um gesto ético”. 

A frase de Ana Luzia “eu estou em conflito, sofrendo demais, tentando me 

libertar” é emblemática para pensar o papel da crítica na formação. Será que é 

possível se libertar? De quê? A libertação, nesse caso, não pode se dá pela 

naturalização das coisas, ou seja, se libertar não indica aceitar o que a tradição lhe 

diz para aceitar, para não entrar em conflito com ela, nem consigo, mantendo a 

“zona de conforto” face às verdades institucionalizadas. Pelo contrário, a libertação 

só é viável quando o sujeito supera a opressão, a subjulgação; e isso pressupõe 

crítica. Na visão de Ardoino (2006) a crítica é o dispositivo e a mediação mais 

potente para a desnaturalização das coisas, para a coisificação do que é visto como 

normal.  

Na visão Piagetiana, atribuo o conflito vivenciado pela estudante como 

parte inerente da atividade mental, tendo em vista que a aprendizagem só pode ser 

conquistada por sucessivos equilíbrios, desequilíbrios e requilibrios. Neste tocante, o 

sujeito da formação é ativo em seu processo de aprendizagem e a mediação 

didático-pedagógica poderá resultar em uma experiência formativa, como será 

discutido a seguir. 

 

 

6.2 A (AUTO)FORMAÇÃO E AS INTERFACES SUJEITO-MEDIAÇÃO 

 

As abordagens de Josso (2004) e Macedo (2010a) densificadas sobre 

formação, desenvolvidas na última década, colocam as experiências em relevo, 

ampliando-se as discussões vigentes sobre o tema. Assim, as experiências trazidas 

pelo sujeito a ser formado, ou a reflexão sobre as experiências, permitem recolocar 

a questão da subjetividade do sujeito no centro das discussões e não restringir a 

formação apenas a saberes científicos-tecnológicos como vinha sendo feito em 

grande escala. 
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Decerto que, ao se discutir a formação, não se pode negligenciar o sujeito 

da formação e o contexto circundante de rápidas mudanças sociais, culturais, 

econômicas e políticas. Nesse veio, levanto argumento fecundo sobre a 

necessidade de formar um perfil profissional que atenda a esta configuração social, 

corroborando com as ideias de Arroyo (2003, p. 8) de que. 

 

[...] os embates em torno da formação tem de situar-se em subsolos mais 
sólidos, mais determinantes e mais desafiantes. Tem de ser questionadas 
as lógicas em que equacionamos a formação dos profissionais. [...] Tem de 
ser percebidos os avanços havidos na consciência do direito à educação, 
ao conhecimento e à cultura. Tem de ser levado em conta o novo perfil de 
profissional que vem se configurando para dar conta dos avanços havidos 
nesse campo dos direitos [...].  

 

Acredito que questões como essa não devem ser discutidas sem perder 

de vista as indagações: Quem é o sujeito a ser formado? Que tipo de sujeito se 

pretende formar? Em que contexto ele atuará? Corroboro com a ideia de que o 

sujeito da formação não é passivo no processo de formação; pelo contrário, ele 

possui experiências, identidade e saberes, que devem ser colocados na moldura 

mais ampla das práticas educacionais.  

Nas diversas literaturas sobre formação tem-se colocado o foco do tema, 

extensivamente, na formação de professores, na escola, no currículo, dentre outras 

questões e pouco se debate sobre quem é esse sujeito, sua corporeidade, 

complexidade, possibilidades. 

A ambiguidade que o termo “sujeito” significa é apresentado por 

Althusser: 

 

Na acepção corrente do termo, sujeito significa 1) uma subjetividade livre: 
um centro de iniciativas, autor e responsável por seus atos; 2) um ser 
subjugado, submetido a uma autoridade superior, desprovido de liberdade, 
a não ser a de livremente aceitar a sua submissão (ALTHUSSER, 1983, p. 
103-104). 

 

Nesta direção, McLaren (1997a) discute que tanto professores como 

estudantes estão vulneráveis a inscrições ideológicas e discursos direcionados a 

uma significação, além de estarem sujeitos a um “ventriloquismo33 discursivo”, em 

função de serem considerados produtos da herança das linguagens e 

                                                 
33 Como se a voz não viesse de quem fala. Arte de falar quase sem mover os lábios ou a boca. 
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conhecimentos que inconscientemente exercem controle sobre seus pensamentos e 

comportamentos estando historicamente dominados. McLaren (1997a, p. 313) ainda 

discorre que os mesmos teóricos educacionais críticos consideram que os 

estudantes são também “[...] agentes ativos, capazes de ações históricas 

deliberadas dentro e no próprio mundo”. 

Mediante esta afirmação é que a formação torna-se um 

processo/fenômeno de grande responsabilidade, tanto para as instituições 

formativas, quanto para os formadores, uma vez que, a depender da condução do 

processo formativo, este pode vir a tornar-se libertador ou condicionador. 

O tencionamento da compreensão do sujeito como “aquele que possui 

uma subjetividade livre” ou “aquele que é desprovido de liberdade”, conforme 

apontou Althusser (1983), pode ser refletida a partir da narrativa abaixo: 

 

Então isso é para a gente pensar o quanto é difícil a gente ficar sempre no 
discurso, achar que o problema está no outro, que o outro é preconceituoso e a 
gente guarda nosso preconceitozinho aqui que no momento desse calor a gente 
joga isso pra fora; então, a gente vai trabalhar questões muito complexas. E 
preparada, acho que a gente nunca vai estar de fato. A gente vai estar sempre 
indo e voltando, como a gente lida com o problema não é dos outros, é nosso; o 
problema de relação é muito difícil a gente dizer: olá, tô aqui no patamar, não 
tenho isso, não tenho aquilo, não. Eu acho que aqui a gente tem muita coisa pra 
desconstruir ainda, muita e não sei se desconstrói tudo (Estudante Ana Luiza 
Santos). 

 

As expressões “questões muito complexas”, “sempre indo e voltando” me 

remete ao pensamento da complexidade, porque é dialógico e se recusa a 

reduções, simplificações e visões unidimensionais. Se o Ser humano revela a 

complexidade, a sua experiência no mundo também é; e ambos são investidos de 

inacabamento.  

Consoante a narrativa, compreendo que é importante sinalizar que o 

processo (complexo) de formação, mesmo que ocorra em instâncias coletivas, é 

individual e também está afeito à sensibilidade de sentir para além do que se vê. 

Nesta direção, Barbier (1998, p. 186) salienta a importância da escuta sensível em 

que “[...] antes de situar uma pessoa em seu ‘lugar’, comecemos por reconhecê-la 

em seu ser, em sua qualidade de pessoa completa, dotada de liberdade e de 

imaginação criadora”. 
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Entendo que é mediante o respeito à realidade de cada sujeito que o 

educador poderá estruturar o seu projeto de formação em direção ao outro, partindo 

do pressuposto de que formação envolve também lidar com o outro, sensibilizar-se. 

Estas abordagens demonstram que o sujeito a ser formado esteve, muitas 

vezes, relegado a um segundo plano, enquanto colocavam-se em relevo outras 

questões. Minha história pessoal, por exemplo, deixa claro que a formação que 

vivenciei em minha vida escolar/acadêmica e formação profissional foi marcada por 

reproduções, inculcações e interpretações de mundo (que necessariamente não 

eram as minhas), também por alegrias, amizades, boas memórias afetivas. 

As experiências formativas, porque reflexivas e fecundas, oportunizadas 

pelos estudantes do Curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade e, também, 

por mim durante a realização do grupo focal, colocaram em evidência a escuta 

sensível, a capacidade dialógica, a crítica, a autocrítica, a participação 

interformativa, a problematização, a desconstrução. Por si, o grupo focal constituiu-

se em uma experiência formativa, mesmo fora da sala de aula convencional, sem 

um professor ou um programa a seguir; porquanto, onde há relação humana e 

reflexibilidade, há formação. Abaixo, os sujeitos da pesquisa, protagonistas das 

cenas do curso. 

 

As discussões ocorreram em um clima amistoso de integração, 

corroborando com a noção de que “[...] a mediação da formação implica muito mais 

em acompanhamento dialógico, em orientação e reorientação dialética, em escutas 

e em narrativas compartilhadas do que em simples procedimentos 

Fotografia 1 – Discussão no grupo focal 
Fonte: Tatiane de Lucena Lima. Dez. 2011. 

Fotografia 2 – Interação no grupo focal 
Fonte: Tatiane de Lucena Lima. Dez. 2011. 
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exterodeterminantes [...]”, constituindo-se também uma autoformação (MACEDO, 

2011, p. 65-65). 

No entanto, não se pode esquecer que esse sujeito também necessita de 

deslocamentos, de tencionamentos, de incentivos, que lhe permitam compreender 

suas possibilidades formativas mediadas pelo formador, cujo papel implica ajudar-

lhe na atribuição de sentidos e significação das experiências pois, uma falha nesse 

aspecto impedirá não apenas que os professores penetrem nas motivações, 

emoções e interesses que constituem a singularidade da voz dos alunos, mas 

também dificultará a criação do próprio momento de aprendizagem. 

É possível verificar que na medida em que ocorre a formação, 

concomitantemente, pode ocorrer o processo de autoformação, com partilhas entre 

o formador e o sujeito da formação, possibilitando ao formador a reflexão sobre as 

suas práticas e das questões a elas pertinentes; e ao sujeito da formação o exercício 

da autonomia e da criticidade. Na perspectiva de Galvani (2002) apud Galo (2002, p. 

98), 

 

A autoformação não é concebida aqui como um processo isolado. Não se 
trata da egoformação propalada por uma visão individualista. A 
autoformação é um componente da formação considerada como um 
processo tripolar, pilotado por três pólos principais: si (autoformação), os 
outros (heteroformação), as coisas (ecoformação). 

 

O autor prossegue em sua reflexão salientando que não é possível 

pensar a autoformação sem articular a interação entre pessoa/meio ambiente e a 

tomada de consciência reflexiva, sendo que a ausência dessa articulação resulta em 

acoplamentos, reflexos e condicionantes, dificultando o desenvolvimento da 

autonomia do sujeito.  

Nesta perspectiva, ao vivenciar o processo de (des)construção no 

desenrolar das experiências formativas, o sujeito não está apenas tomando 

consciência do que lhe serve ou não como aprendizado consoante suas escolhas, 

cosmovisões; mas, está assumindo a autoria do conhecimento que emerge de suas 

reflexões, imprimindo um novo significado ao conhecer, fazer e ser. 

É importante salientar que o processo de autoformação perpassa também 

pela questão de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, em uma atitude 

autocrítica, mesmo porque, “[...] a autocrítica é condição para a ética do pensamento 
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e da reflexão em formação” [...]. (MACEDO, 2011, p. 82). A narrativa a seguir 

expressa a autocrítica. 

 

Você tem que definir suas prioridades, qual é sua prioridade? Prioridade agora é 
tá dentro da universidade e fazer o curso minimamente de qualidade; então você 
tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá prá tentar se conciliar porque é 
muito... Vamos diminuir isso, diminuir aquilo... Eu acho que você pode 
questionar se a sequência de texto ela tá sendo boa dentro daquilo que se quer 
passar, mas pra fazer isso você tem que primeiro ler bem, você tem que primeiro 
saber pra depois questionar (Estudante Marta Bernardo). 

 

Como a formação é um processo humano de co-participação, de 

interparticipação; e no dizer de Honoré (1992) de participação interformativa; ela 

evoca relações, avaliação, crítica e autocrítica. Como a formação se inscreve no 

campo do pessoal, do político e do pedagógico, ela é fonte significativa de 

cidadania, na genuína acepção da palavra, porque  

 

[...] deve pautar-se na problematização dos saberes e das visões de mundo 
eleitas como formativas, porque nunca haverá neutralidade neste âmbito, 
como em nenhuma prática humana na medida em que esclarecer esses 
âmbitos significa esclarecer criticamente a formação do conhecimento e, por 
consequência, o conhecimento da formação (MACEDO, 2011, p. 23).  

 

Ao narrar “você tem que primeiro ler bem, você tem que primeiro saber, 

pra depois questionar”, a estudante Marta faz um movimento de distanciamento 

necessário à prática reflexiva, avaliando o seu papel como estudante e a mediação 

pedagógica praticada. Partindo da compreensão de que a ação humana não é 

neutra, é politizada, a estudante mostra-se politicamente implicada com a sua 

experiência formativa.  

Marta praticou o que Perrenoud (2002, p. 31, grifo meu) chama de 

“reflexão sobre a ação”. A reflexão, nesses termos, [...] não se limita a uma 

evocação, mas, passa por uma crítica, por uma análise, por uma relação com 

regras, com teorias ou outras ações, imaginadas ou realizadas em uma situação 

análoga”.        

A capacidade de crítica fomentada no curso permite verificar o quanto 

ainda há para se (des)construir para conseguir alcançar o devido respeito às 

questões próprias das culturais silenciadas do negro, da mulher, do índio, das 



153 
 

pessoas deficientes, etc., promovendo outras construções identitárias possíveis dos 

sujeitos em formação. 

Os estudos realizados por Canen (2007), na linha do multiculturalismo 

crítico, apontam para três vertentes sobre as quais as identidades podem ser 

trabalhadas: identidades individuais, coletivas e organizacionais. Tais vertentes nos 

darão base para algumas análises no contexto da construção identitária no curso de 

Gênero e Diversidade. 

O primeiro caso, ou seja, a identidade individual, de acordo com a autora, 

trata-se de se perceber as hibridizações ou articulações presentes nas formas pelas 

quais as identidades são produzidas, nos sujeitos. A fala de uma das entrevistadas 

demonstra como esse sujeito foi culturalmente situado e a construção de identidade 

múltipla em função de vários fatores que se hibridizam. 

 

Sou solteira, trabalho como diarista, antes eram sete dias na semana, agora são 
só três dias na semana, os outros dias da semana sou bolsista, sou 
pesquisadora agora do NEIM. Aqui estou eu percorrendo, aguardando o que 
pode trazer de bom na minha vida, de mudança, de inclusão. Eu sempre fui 
sofredora, agora nunca botei pra fora  

[...] 

Espero mudança mesmo, eu estou correndo atrás da mudança e eu vou mudar, 
já mudei bastante. Nos trabalhos que eu vou me tratam diferente por causa 
disso; a UFBA tá proporcionando isso, praticamente me tratam a pão de ló que 
antigamente não era assim, entendeu? eu era muito criticada pela idade e de ser 
diarista, pela idade estar fazendo um curso e de entrar numa faculdade. Sempre 
fui questionada, já disseram que eu ia ficar maluca por estar estudando. 
Algumas vezes eu concordei, outras não (Estudante Marta Santos). 

 

A narrativa de Marta envolve redes de subjetividades definindo e 

redefinindo o seu papel e as relações entre o pessoal e o social, o que me fez refletir 

na abordagem de Nóvoa (1995, p. 25). de que: “a formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de 

uma identidade pessoal”.  

Ainda analisando a perspectiva da construção da identidade individual, 

verifico que o curso consegue provocar mudanças na aceitação do que se é, 

respeitando as diferenças e especificidades de cada sujeito no seu processo pessoal 

de ser e estar no mundo. E essa questão é demonstrada no respeito à própria 
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imagem corporal, como também o grau de bem estar pessoal, na medida em que 

trabalha a autoestima de cada um que passa a ter uma nova postura diante da vida 

e das relações sociais, como verifico nas narrativas a seguir. 

 

[...] Agora esse curso tem uma característica muito própria, que é um curso que 
mexe com a autoestima e mexe com as trajetórias pessoais. Você faz 
engenharia, não importa se você é preto, é branco, é rico, é pobre, é alto, se é 
baixo. Você faz engenharia. Você faz direito, não importa a tua relação fora, se 
você sabe o que você recebe de preconceito, etc... etc. É outra coisa. Esse 
curso não. Eu acho que elas [as professoras] tem que olhar algumas coisas: o 
curso mexe com a trajetória pessoal, a gente tá muito acostumado, 
principalmente no primeiro ano quando você lê um texto, o depoimento sobre o 
texto são absolutamente pessoais, isso aconteceu comigo, isso foi assim, isso 
aconteceu e isso continua. [...] (Estudante Marta Bernardo, grifo meu). 

 

Assim, a minha família é noventa por cento de semi-analfabetos. E só tem eu 
hoje que faço uma faculdade. Aí minha mãe é bem humilde mesmo, né? Aí 
quando chega no interior, chega diz assim: Magnólia tá estudando onde? Ela tá 
estudando na “UFA”, ai esse “UFA” (muitos risos). Aí eu: “Não! É UFBA! É 
federal”. “Minha irmã estuda na Federal da Bahia, viu?” Porque lá no interior 
quem estuda na Federal são os fazendeiros, os filhos dos fazendeiros. [...] E 
hoje eles tem muito orgulho de mim, muito orgulho mesmo [...]. E os meus filhos, 
heim? Olhe, a minha mãe estuda na Universidade Federal, minha mãe é 
inteligente (risos). Um orgulho doido (Estudante Magnólia Santos). 

 

Eu só queria falar rapidinho em relação ao currículo pedagógico como Marta 
colocou a questão de autoestima. No primeiro semestre sofri muito com isso, 
com disciplina; porque como eu vim do segundo grau é muito difícil pra mim, eu 
estava pensando até em desistir, porque eu sentia essa pressão dos professores 
e tinha uma professora mesmo que cobrava muito e eu não conseguia 
acompanhar, né? Porque era tudo novo para mim, mas, a partir do terceiro 
semestre, eu disse: não! Sou capaz de continuar! (Estudante Tatiane Cerqueira, 
grifo meu). 

 
A autoestima, elemento central das narrativas, está afeita ao valor que a 

pessoa atribui a si mesma, numa avaliação positiva ou negativa sobre si e sobre a 

interação sujeito-mundo. A autoestima está relacionada ao autorespeito, 

autoconfiança e autoaceitação. Na perspectiva Humanista, de Carl Rogers (FRICK, 

1975), a autoaceitação envolve uma aceitação incondicional e fecunda de si, das 

aprendências e errâncias. No caso das estudantes, há uma avaliação positiva sobre 

si mesmas após o ingresso no curso, mobilizada pelas conquistas da apropriação de 

conhecimentos, da persistência para continuar os estudos e da superação de 

dificuldades.   
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Sob outra perspectiva, na linha do multiculturalismo crítico, esta formação, 

especialmente do ponto de vista simbólico, significa muito mais do que 

simplesmente formação educacional, mobiliza a autoestima, o empoderamento e a 

transformação pessoal, o que significa uma outra construção identitária, pautada no 

respeito às suas próprias diferenças, colaborando para a emancipação intelectual 

dos sujeitos, dotando-os dos argumentos necessários para a recuperação da voz, da 

vez, da sensibilidade para as questões sociais das quais muitos foram expropriados 

em função de sujeição ao poder hegemônico. 

Candau (2008) aborda que “[...] o ‘empoderamento’ começa por liberar a 

possibilidade, o poder, a potência que cada pessoa tem para que ela possa ser 

sujeito de sua vida e ator social”. Isto posto, confirma o caráter prioritário da 

formação na consolidação identitária do sujeito, para que estes possam desenvolver 

ações afirmativas ou estratégias de fortalecimento do poder de grupos 

marginalizados; para que estes possam lutar pela igualdade de condições de vida 

em sociedades marcadas por mecanismos estruturais de desigualdade e 

discriminação, como explicita a narrativa a seguir de uma das professoras sobre 

atuação das alunas em evento ou movimentos sociais vinculados a questão da 

mulher e do Feminismo.  

 

Você olha e vê uma mulher de 60 anos que vai pela primeira vez para uma 
Conferência Municipal das Mulheres e pega o microfone. Nunca pegou o 
microfone na vida e vai pra lá reivindicar? Você sabe o que é uma aluna montar 
uma ONG e tá atuando na periferia com as mulheres da periferia? Ir para 
conferência, ir participar, dar contribuição, sabe? Tá todo mundo ali discutindo a 
questão da violência contra a mulher e ir lá e dizer uma questão pessoal. Tem aí 
a questão de geração. E a mulher idosa hoje? A própria autoestima de algumas 
dessas alunas. Então, esse é um curso que não é só formação profissional. É 
uma própria formação como sujeito se emponderando, você percebe o 
emponderamento do sujeito (Professora Iole Vanin). 

 

Essa explicitação da professora legitima os discursos produzidos pelas 

alunas sobre o desenvolvimento da autoestima e o empoderamento conquistados 

pelo curso e as experiências formativas dele advindas. Apresenta a certeza de que 

discussões sobre gênero e a questão da condição feminina no curso contribuíram 

decisivamente no empoderamento dos estudantes. Com efeito, concordo que ao se 

reconhecer como cidadão de valor, o sujeito da formação se mobiliza na direção da 

concretização de um projeto de ação social que ajude a conscientizar outros sujeitos 
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sobre aquela vivência que possibilitou a ampliação da sua visão de mundo e de 

situar-se neste mundo. 

As narrativas dos alunos do curso sugerem a confirmação de que as 

instituições educacionais podem se constituir espaços privilegiados de fomento ao 

multiculturalismo crítico na educação, na medida em que colocam em evidência 

reflexiva e práxica a (des)construção de identidade dos sujeitos. O reconhecimento 

do curso como propulsor de mudanças é notório nas narrativas abaixo. 

 

Tô aprendendo e desconstruindo. Tô com a visão mais ampla das coisas que eu 
não enxergava (Estudante Magnólia Santos). 

 

Bom, o que eu acho forte e maravilhoso desse curso é você identificar o que vê 
aqui dentro o que você aprende aqui você vê lá fora, identifica rápido com o 
cotidiano, tudo que e é passado nas relações, no preconceito, no racismo... 
(Estudante Edna Santos). 

 

[No curso] há uma possibilidade de você refletir, pensar sobre as questões 
vividas na prática que você não refletiria, que você refletia sobre postura e 
comportamento (Estudante Ana Luzia Santos). 

 

O ponto forte do curso é a vivencia prática. Ele é muito prático no sentido das 
aulas, do professor dizer uma coisa e a gente ver nos jornais, nas revistas, os 
anúncios das pessoas, em bar, em ônibus, a gente senta, a gente observa as 
pessoas, que o corpo fala por si só e os discursos também (Estudante Alane 
Araújo). 
 

 

Quando as estudantes dizem “vivência prática”, “questões vividas na 

prática”, “identifica com o cotidiano” referem-se justamente a abordagem curricular 

transversalizada pelo gênero que se articula ao contexto pessoal e social das 

estudantes, porque são mulheres, que vivem opressão (em graus e níveis 

diferenciados), em função das histórias de vida. O curso traduz a possibilidade de 

desenvolver ações afirmativas sobre o empoderamento feminino, bem como 

constitui um campo de luta pela equidade de direitos. 

As experiências formativas proporcionadas pelo curso são 

consubstanciadas por conteúdos atitudinais, na apreensão de novos valores e 

atitudes. Na abordagem de Zabala (1998), as atividades propostas, as leituras 

compartilhadas, as sequencias didáticas devem permitir uma aproximação entre o 

conhecimento empírico e conhecimento científico (levantamento de conhecimentos 

prévios); suscitar os conteúdos significativos e funcionais, porque são contextuais; 
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provocar o conflito cognitivo; promover uma atitude favorável à aprendizagem; 

estimular a autoestima; ajudar a adquirir habilidades para aprender a aprender.  

Neste sentido, depreendo que o curso de Gênero e Diversidade assume 

um papel positivo, na visão dos estudantes, face à equidade de gênero e no 

despertamento da consciência crítica. Porém, abaixo, um dos estudantes evidencia 

a marginalização do curso no espaço acadêmico, como pode ser visto nos excertos 

a seguir: 

 

É um curso marginalizado, porque quem é que tem interesse de colocar tudo 
isso pra cima e se juntar, e colocar o problema da mulher pra fora, tentar fazer a 
igualdade da mulher com todo o social, de colocar o negro pra cima, porque o 
negro sempre foi colocado pra baixo, quem é que tem esse interesse há esse 
interesse na sociedade? Claro que não. Há esse interesse na mídia? Claro que 
não. Há esse interesse no capitalismo? É óbvio que não. Então existe toda uma 
dificuldade que eu acho que a gente vai conquistando aos poucos (Estudante 
Jaci Nogueira). 

 

 [...] a instituição UFBA não tá dando esse respaldo. Essa questão de 
marginalização do curso, né? Então isso é uma grande preocupação minha 
(Estudante Elenice Castro). 

 

Eu acho que o NEIM tem muita dificuldade [...]. A universidade de, uma certa 
forma, é preconceituosa de um modo geral, é elitista de um modo geral [...] 
(Estudante Alane Araújo). 

 

 

A estudante Jaci atribui a marginalização do curso no espaço universitário 

à capacidade político-pedagógica que ele possui para a desnaturalização da ótica 

essencialista de homem e de mulher que a sociedade tão bem reproduziu. Diante do 

dilema das assimetrias, a proposta curricular traduz um ato político revestido de uma 

prática crítica e reflexiva que atende as múltiplas identidades, bem como expressa 

um olhar sistêmico para lidar com comportamentos que expressam exclusão em 

função das diferenças, das desigualdades sexuais e de gênero no espaço social e 

educativo. 

Observo, também, que há uma ambiguidade no espaço acadêmico. De 

um lado, os estudantes atribuem ao curso uma avaliação positiva relacionada à 

construção identitária do sujeito com base no respeito às diferentes culturas e a 

desconstrução de todo tipo de preconceito e discriminação; de outro, a 

marginalização do curso pela universidade devido a sua visão androcêntrica de 
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conceber as relações institucionais e o conhecimento científico. O que pode ser 

representado pela falta de apoio e de políticas institucionais que incentivam o 

desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas no curso. 

Por outro lado, Canen (2007) argumenta que é elemento central nos 

estudos do multiculturalismo em diversos espaços socioeducativos, incluindo a 

universidade, desenvolver a identidade organizacional ou institucional que respeite a 

diversidade. O foco está na missão em desenvolver uma cultura organizacional que 

trabalhe com a diversidade de identidades (gênero, classe social, raça/etnia) que, 

por sua vez, se articula à identidade pessoal e coletiva.  

É imbuída dessa missão e intenção formativa, que o Curso de 

Bacharelado em Gênero e Diversidade produz seus atos de currículo, implicando 

experiências formativas significativas entre seus sujeitos.  

 

 

6.3 IMPLICAÇÕES DOS ATOS DE CURRÍCULO NAS EXPERIÊNCIAS 

FORMATIVAS 

 

Debater atos de currículo e formação exige múltiplos olhares que tecem a 

rede de sentidos, constituídos por mediações intercríticas, numa perspectiva 

sistemica que se corporifica em saberes, identidades, regulamentos, normas, 

valores, relações, etc. 

Nestes termos, pensar atos de currículo e formação é pensar o 

entretecimento entre o currículo e as experiências formativas para um desvelar de si 

e de mundo, ao mesmo tempo em que se pensa a instrumentalização para a 

intervenção, neste mundo, a partir de si mesmo, em um processo complexo e 

multirreferencial. Nos dizeres de Macedo (2010a, p. 99): 

 

Os atos de currículo fundam a possibilidade de compreensão do currículo 
como processo de alteração incessante, implicando políticas de sentido, 
políticas de conhecimento, luta por significados, necessitando aí, por 
consequência, uma visada política sobre a natureza das alterações 
produzidas nas experiências formativas.  

 

A multireferencialidade, o multiculturalismo crítico e a pedagogia feminista 

são abordagens que corroboram para que se reconheça a lógica dos atos de 
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currículo ou o “agir em formação” (HONORÉ, 1992; MACEDO, 2010a), pois não se 

descortina opacidades e invisibilidades sem um profundo e amplo processo de 

reflexão da realidade e dos sujeitos implicados nas dinâmicas formativas.  

O currículo multirreferencial, assim, propõe uma leitura mais plural dos 

objetivos a que se propõe, sob diferentes pontos de vista que implicam visões 

específicas e linguagem apropriadas, “[...] em função de sistemas de referências 

distintos, considerados reconhecidos explicitamente como não redutíveis uns aos 

outros, ou seja, heterogêneos” (ARDOINO, 1998b, p. 25). Como salienta Borba 

(2001, p. 138) “[...] na multirreferencialidade estamos dentro de um espaço dialético: 

espaço de complexidade, de movimento e de mutação”. 

Frente a esta assertiva, verifico que há uma atenção dirigida do corpo 

docente do curso para a formação e para o currículo, pois este é um poderoso 

dispositivo formacional. Neste tocante, os atos de currículo orientam uma incerteza, 

na medida de que tudo está inconcluso, em processo de construção, mas ao mesmo 

tempo uma certeza em sua intenção formativa, como ação politicamente engajada 

para questões sociais e para a construção identitária nesta perspectiva. 

Um currículo multiculturalista se apresenta como uma possibilidade de 

abordagem e inclusão de grupos raciais e étnicos, representando também um 

instrumental político. O multiculturalismo crítico como uma possibilidade de dar 

visibilidade às vozes excluídas, propondo alternativas a partir de uma abordagem 

curricular.  

Seguindo esse princípio, McLaren (1997b, p. 70) enfatiza a necessidade 

de: 

 
[...] desenvolver um currículo e uma pedagogia multicultural que se 
preocupem com a especificidade (em termos de raça, classe, gênero, 
orientação sexual etc.) da diferença (que concorda com o ponto de vista do 
pós-modernismo lúdico) mas que ainda, ao mesmo tempo, remetam-se à 
comunidade dos outros diversos sob uma lei que diga respeito aos 
referentes que orientem para a liberdade e libertação (que é ponto de vista 
do pós-modernismo de resistência). 

 

Perfilho desta concepção na medida em que, a meu ver, fundamentam e 

legitimam as transformações necessárias ao currículo contemporâneo, de modo a 

transformar radicalmente as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os 

significados são gerados. 
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A abordagem freiriana vincula-se aos pressupostos do multiculturalismo 

ao propor a busca da unidade na diversidade, que implica a convivência num 

mesmo espaço de diferentes culturas, ou seja, “[...] uma criação histórica que implica 

decisão, vontade política, mobilização, organização de cada grupo cultural com 

vistas a fins comuns [...], que demanda uma nova ética fundada no respeito às 

diferenças” (FREIRE, 1992, p. 157).  

No quadro dessas ideias, situa-se também a Pedagogia Feminista, cuja 

influência no currículo e na formação diz respeito ao combate as diversas formas de 

exclusão a que a mulher esteve submetida, constituindo-se uma importante 

ferramenta para refletir sobre a epistemologia dominante e para possibilitar uma 

construção identitária de sujeito pautada na diversidade, respeito e justiça.  

Penso que o currículo e a formação devem levar em consideração os 

valores femininos, somando-se às práticas tradicionais já existentes, que são 

centradas nos valores masculinos. Desta forma, a pedagogia feminista valoriza a 

voz feminina, possibilitando aos sujeitos um autonimizar-se34 e autorizar-se, porque 

o sujeito da formação está em relação (revestidas de poder), tensão e permanente 

complementos. 

Nestes termos, os atos de currículo refletem diferentes tendências e 

concepções teórico-metodológicas, oferecendo novas possibilidades para se refletir 

sobre a complexidade dos processos culturais, políticos e sociais que o configuram 

em um intenso e transformador agir em formação.  

Para Honoré (1992) o agir em formação, questionando uma prática, abre 

um potencial campo de intercompreensão e de comunicação sobre esta prática. 

Contudo, entendo que não se pode perder de vista que estes atos são orientados 

por concepções curriculares. Nas palavras de Macedo (2010a, p. 35, grifo do autor): 

[...] coerente então é, imaginarmos o currículo e a formação como realizações 

vinculadas, entretecidas, implicadas [...]. 

Esse entretecimento do currículo e formação envolve atos e concepções, 

um momento em que se revela a descoberta de novos significados, mediados por 

uma prática curricular, que busca criar condições propícias ao despertar do ser na 

direção de uma outra formação, um outro olhar, uma outra perspectiva, uma outra 

                                                 
34 Na acepção de Pineau (2006), esta automização provoca um movimento de personalização, de 
individuação e de subjetivação da formação. 
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relação com o mundo e consigo mesmo, ainda que de forma incerta e crísica, num 

movimento dialético de ordem-desordem. 

Os excertos a seguir apresentam atos de currículo como concepções 

curriculares e o agir em formação, provocadores na mudança de cosmovisões e na 

percepção da realidade multifacetada, ampliando a visão dos sujeitos sobre si e 

sobre o mundo circundante. 

 

O primeiro semestre me deixou em pânico. Meu Deus do céu, quanta 
transformação foi naquele semestre! Nós tínhamos uma disciplina que era 
Introdução ao Gênero, que eu acho que balançou com a minha cabeça de uma 
forma que eu não tive dimensão do quanto aquilo me transformou. Nesse curso 
tem que ser feminista? Não. Não tem que ser, mas não tem como não olhar 
diferente pra essa forma de vestir. Como se pra ser feminista tem que ser isso e 
isso, tem um monte de regrinhas, tem um monte de regrinhas? Não tem. Eu sou 
feminista pelos meus pensamentos e não adquirindo determinadas posturas, 
mas ainda assim eu sou feminista. Então são muitas interrogações que passam 
na minha cabeça, então são disciplinas que me deixaram assim [...] (Estudante 
Edna Pinho). 

 

Eu acho que o primeiro semestre foi um impacto e impactou muitos alunos 
principalmente do sexo masculino e a gente achava estranho quando a 
professora dizia que o ser homem o ser mulher é uma construção social. Gente, 
como é uma construção social? Existe homem, existe mulher. E a gente sabe 
que muitos caíram fora, mudaram de curso assim que puderam porque foi 
realmente impactante. A mudança da vida da gente não só a gente percebe, 
mas as pessoas que convivem com a gente percebem. A gente começa a ver as 
pessoas com outro olhar, a gente começa a perceber coisas que passava assim 
na nossa frente à vista dos olhos e não enxergava [...] é lente de gênero. A 
gente lê tudo, a gente lê o olhar das pessoas, lê a ação das pessoas, a gente lê 
propaganda, a gente lê novelas, a gente lê tudo que a gente não lia antes, que 
passava e não percebia, então é impossível não mudar (Estudante Jaci 
Nogueira). 

 

Esses cenários de aprendizagem dizem das implicações das concepções 

(abordadas no capítulo anterior) produzidas no/pelo curso nas experiências 

formativas dos sujeitos. As disciplinas do primeiro semestre foram “divisoras de 

água” entre as concepções de gênero essencialistas e aquelas que situam gênero 

como um constructo social.  

As expressões “balançou” e “impactou”, ao se referir às disciplinas, 

decorrem de uma mudança de compreensão - de senso comum para o 

conhecimento científico - de que gênero não é a mesma coisa que sexo biológico 

(masculino/feminino). A ideia de uma “natureza” inerente ao sujeito caracteriza uma 



162 
 

visão essencialista, que argumenta sobre a existência de um locus original, 

biológico, psíquico, que determina as identidades de forma que essas permanecem 

no terreno da determinação e da fixidez.  

Neste sentido, Citeli (2001. p. 134) argumenta: 

  

[...] muitos dos cientistas sociais e dos biólogos que discutem as limitações 
das diversas vertentes do determinismo biológico não estão apenas 
preocupados com os "deslizes" propriamente científicos do determinismo, 
mas com as consequências sociais e políticas que advêm dessas 
afirmações [...]. 

 

Revestidos de outras referências, que as dinâmicas curriculares foram 

capazes de agregar, os estudantes passam a questionar sua própria condição de 

sujeito nas relações de gênero que estabelecem. Deste modo, esse agir em 

formação é também um ato político, é uma tomada de consciência do sujeito que sai 

da qualidade de pensamento ingênuo para uma aproximação da realidade. 

Tal aproximação implica conscientização. Esta, nos dizeres de Freire 

(1980, p. 154), “[...] é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o 

papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo [...]” em busca da democracia, seja 

nos espaços formativos, seja nas relações sociais das quais participam. 

A abordagem curricular proposta pelo curso e a mediação didático-

pedagógica possibilitaram aos estudantes desenvolver o senso crítico e apropriar-se 

de uma leitura da realidade que permite colocar as lentes de gênero e enxergar a 

realidade multifacetada. 

Na narrativa abaixo, fica evidente as interfaces entre formação e 

autoformação, processos constituintes do aprender a aprender. As implicações 

pessoais e as marcas construídas na trajetória de vida são expressas no relato a 

seguir. 

 

Sempre aceitei minha negritude, mas, sem ter mostrado. Uma boa parte dos 
jovens que conviveram com minha filha na infância, já morreram de tiro, as 
meninas estão grávidas, tem filhos. Tem de tudo lá no bairro, a gente vê 
bastante isso. Mas sempre tentei mostrar para elas [as filhas] que a gente estava 
no pântano, mas nós não pertecemos ao pântano e que a gente poderia ser algo 
mais do que negro suburbanos, entendeu? Mulheres acorrentadas em suas 
raízes de submissão, de subalternização. Eu acho que a gente tem que crescer 
mesmo, nascer pra vida, a gente nasceu pra ser feliz, seja preto, gordo, branco, 
não tem outro, eu acho que o curso tem contribuído com isso para essa 
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diversidade. Gênero e Diversidade muita gente pergunta, diversidade? 
Diversidade é aceitar as diferenças sem hierarquizar, sem ser desigual, não 
precisa ser uma desigualdade (Estudante Edna Pinho). 

 

Assumo que me emocionei ao ler esta narrativa. E não há nada de 

errado, no âmbito das Epistemologias Feministas, em utilizar o atributo da emoção 

no “fazimento” científico. Como se fosse possível avaliar e interpretar os fenômenos 

destituindo a emoção desses atos. Também não se trata de negar a razão, mas, 

tencionar razão/emoção, como um “jogo de complementariedade”, não como mera 

soma ou justaposição entre as partes.  

Face à narrativa, Recordo “o caminhar para si”, proposto por Josso 

(2004), que indica uma dialética temporal presente-passado na formação, na qual o 

sujeito da formação é capaz de orientar a “[...] continuação de sua história com uma 

consciência reforçada dos seus recursos e fragilidades, das suas valorizações e 

representações, das suas expectativas, dos seus desejos e projectos (JOSSO, 

2004, p. 45).      

Ao narrar a sua história de vida, a estudante Edna resgata as suas raízes 

culturais, as opressões vividas, a autocrítica; afinal, formar em ato significa formar 

sujeitos que assumam o papel de transformadores de sua realidade em um 

movimento socioexistencial.  

A representação de mulher negra e pobre que a estudante narrou indica a 

relação das categorias gênero e raça/etnia. Do mesmo modo que “gênero” não pode 

ser visto como uma categoria fixa e universal, as categorias “raça” e “classe social” 

precisam ser interseccionadas.  

E esta realidade também se trata da realidade da ambiência onde 

ocorrem as experiências formativas, em que os sujeitos assumem a 

responsabilização consigo e com o outro, se questionando em que direção o 

currículo/formação estão sendo trabalhados, que profissional pretende-se formar. 

Esta realidade curricular, portanto, é influenciada e passível de transformação pelo 

sujeito da formação, pois, na medida em que ele é implicado pelo currículo, 

desenvolvendo um senso crítico aguçado, também o currículo sofre influência, a 

partir de um olhar mais apurado dos estudantes. Analisando a narrativa das 

estudantes a seguir, verifico a ocorrência dessas implicações: 

 



164 
 

De uma forma deficiente por causa da burocracia de chegar professor, a gente 
também sofreu por esse aspecto e foi dado [o conteúdo] corrido de uma forma 
corrida, entendeu? Não foi dado aquele trato devido que teria que ser, então, eu 
percebo isso e várias outras coisas. Políticas Públicas é importante? É. 
Desenvolvimento Regional é importante? É. Mas ainda não me senti assim, com 
vontade de pegar essa disciplina, de experimentar essas disciplinas porque eu 
acho que lá na frente vai se estruturar, e tá se estruturado e eu quero ver isso 
acontecer nos meus olhos agora pra que eu possa seguir adiante. Por enquanto 
eu tô acompanhando devagarzinho o andamento, olho a grade de cada 
semestre e vejo vou pegar isso, vou pegar aquilo por afinidade, por aptidão 
entende. Porque eu sinto isso, essa deficiência ainda de currículo (Estudante 
Alane Araújo). 

 

Eu acho que a proposta do curso é essa, né? A questão de ter aprofundamento 
em outras matérias no início do curso. Eu acho que gênero, por se tratar do 
curso de gênero, tem sempre o foco em alguma coisa. Temos que ficar 
lembrando também que nosso currículo, ele é um currículo diferenciado. Nós 
não temos esse currículo em nenhum outro curso. Então, há uma dificuldade 
enorme... A gente vê isso e percebe em determinado momento em sala de aula, 
com determinados professores, né? Mas eu entendo também. A primeira turma 
passou dificuldade, tá passando dificuldade por causa da formulação de 
currículo. Nós também [da segunda turma], mas eu acho que estamos em 
construção do curso, né? Nosso curso está se construindo, eu acho que nós 
enquanto estudantes nós temos muito que ajudar em relação ao que é que deve 
ser. Tem que levar os nossos anseios e as nossas vontades, a nossa percepção 
também pro pessoal lá em cima, porque eles estão tentando acertar, eles 
querem, mas a gente também tem que colaborar [...] (Estudante Elenice Castro). 

 

 

Outro relevante aspecto da formação no espectro do curso de 

Bacharelado em Gênero e Diversidades é o desenvolvimento da autonomia do 

sujeito que ocorre à medida que ocorre o seu processo de empoderamento e de 

autorização de si. 

 

Eu percebo alunos passando por mudanças e muito interessantes. Mulheres que 
iniciam o curso muito silenciosas, muito quietas, que, e a partir de algum 
momento elas começam a se e expressar, sabe? A falar, e começam a interferir 
de alguma maneira e a gente sabe que a fala das mulheres foi durante muito 
tempo e ainda é muito ridicularizada, muito cortada, né?[...] Então, eu vejo 
alunas saindo, assim de um silêncio, que eu acho que é um processo muito 
interessante, eu veja alunas se redescobrindo não só como esse sujeito mulher, 
mas também a partir de uma perspectiva de raça e etnia, então pessoas que 
chegaram com uma determinada construção e que aos poucos eu vejo uma 
mudança nesse sentido, né? Uma auto afirmação de quem eu sou, de que eu 
sou uma mulher negra e eu não sei, eu acho muito delicado,  assim colocar isso 
por que pode ficar parecendo quando eu digo isso que é só por conta do curso, 
eu acho que o curso ele tem a sua importância, logicamente ele mexe com as 
pessoas. Eu to dando gênero e violência este semestre e uma aluna de 
Psicologia, formanda, ela virou pra mim na aula passada e disse: “essa disciplina 
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me dá muita raiva, essa disciplina me incomoda muito!” Então, eu sei que o 
conteúdo que a gente trabalha mexe com as pessoas, mas eu acho que 
também, calma lá por que também, assim como gênero não explica tudo, não dá 
conta de tudo a gente não pode achar que o bacharelado é tudo também na vida 
dessas pessoas, mas eu vejo pelo menos perto de mim, vejo um processo muito 
interessante de crescimento muito bonito, não é? Mas acho que elas é que são 
(Professora Silvia de Aquino). 

 

 

Essa pluralidade de questões me parece potencialmente fecunda para ser 

explorada tanto na questão da autonomia, em que os sujeitos possuem a 

capacidade “[...] de ir mais além de seus condicionantes” (FREIRE, 2000, p. 13), 

quanto na questão do autorizar-se, o que pressupõe uma compreensão das 

implicações múltiplas dos nossos atos, porque indica “[...] um ato de reflexão que 

tem na sua base a temporalidade e a historicidade: um vivido refletido. Supõe um 

engajamento que é tanto individual quanto social” (BORBA, 2001, p. 78). 

 

É Importante para a compreensão das situações e das práticas educativas, 
a autorização torna-se o fato de se autorizar, quer dizer, a intenção e a 
capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu próprio autor, de 
querer se situar explicitamente na origem de seus atos e, por conseguinte, 
dele mesmo enquanto sujeito. Ele reconhece, dessa forma, a legitimidade 
bem como a necessidade de decidir sobre certas coisas por ele mesmo. 
Sem ignorar, também, os determinismos sociais e psicossociais que 
interferem necessariamente com ela. 

 

Interessante notar que tanto a autonomia quanto a autorização de si 

sugerem uma ação de assumir-se no que se é e faz, como sujeito singular e 

multifacetado. Como deixam vislumbrar, os fragmentos a seguir confirmam essa 

assertiva na medida em que o sujeito toma consciência da sua condição e faz 

reflexões sobre atitudes emancipatórias. 

 

O curso me proporcionou uma visão diferente. Eu saí de, vamos dizer assim, de 
uma máscara, né? Que eu não me permitia sair com o meu cabelo duro 
amarrado como vocês estão vendo aqui agora. Eu me identifiquei em relação até 
ao meu comportamento, porque eu era mesmo rude. Eu melhorei cem por cento. 
Eu me vejo assim uma mulher independente, feliz, com foco em tudo que eu 
quero. Tenho minha pensão razoavelmente bem. Hoje quando eu encontro o pai 
dos meus filhos, que ele vai sempre lá em casa mesmo, ele me falou assim: 
“olhe  Magnólia se eu soubesse, esse curso tinha que ter existido antes”. 

[...] 

Meu cabelo aqui não é molinho, é duro, e eu não tenho vergonha hoje de sair 
assim, não tenho nenhuma. E hoje já entro com os pés firmes no chão, eu entro 
em qualquer lugar. Eu já entrava, mas hoje entro mais com segurança. Eu já não 
me incomodo se você me olha e pensa assim: negra de cabelo de pixaim! Hoje 
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eu me imponho. Eu tenho meus pés no chão. Esse é meu foco: sair daqui. Nós 
todas aqui estaremos bem empregadas, com fé em Deus, para ajudar o próximo 
(Estudante Magnólia Santos). 

 

Discurso de empoderamento. Quantas meninas e mulheres ainda hoje 

tem vergonha de si, de aceitar seus atributos e origem étnica? Recordo de uma 

amiga minha da infância que sofria chacota na escola por causa do seu cabelo 

crespo, de menina afrodescendente, e de como nenhuma professora a defendeu.  

Outrossim, Silva (2005) discute as questões de raça/etnia no livro 

didático, afirmando a necessidade de trabalhar a razão de ser dos diferentes tipos 

de cabelo, ensinar como tratá-los, realizar concursos de penteados diversos, 

inclusive os afros, trazer trançadeiras para trançar na sala de aula, são algumas 

atividades que podem desconstruir a negatividade atribuída à textura dos cabelos 

crespos. Isso porque normalmente eles são identificados como cabelo “ruim”, 

primeiro pelas mães, que internalizaram o estereótipo; e, na escola, pelos 

coleguinhas, que põem os mais variados apelidos nas tracinhas e nos cabelos 

crespos ao natural. 

Neste sentido, são visíveis as construções de sentidos que a formação 

em ato promove na vida acadêmica do sujeito, na medida em que oportuniza a 

autonomia e o autorizar-se mediante construções emancipatórias, tanto do ponto de 

vista da vivência pessoal, quanto do ponto de vista da vivência acadêmica: 

 

[...] eu me colocava muito para baixo. Eu achava que não ia conseguir nada, não 
era capaz de nada, eu não ia conseguir emprego. Justamente por essas 
questões de ser gorda, de ser negra. Hoje não, eu vou na loja de um shopping e 
eu entro com o “nariz em pé”. Se a pessoa não me responde ou não me atende 
bem, eu ainda questiono: por que você não me atendeu? Será que eu não vim 
aqui para comprar? E hoje eu não tenho medo de dizer isso. Eu falo mesmo. 
Sou ousada (Estudante Tatiane Cerqueira). 

 

 

Como educadora, ouvir esse relato traduz a crença na capacidade de 

transformação do sujeito a partir de um currículo multicultural, multirreferencial e de 

uma perspectiva da pedagogia feminista, pois observo que as experiências 

formativas são profundamente atravessadas e transformadas a partir dessa 

abordagem curricular.  
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Por isso que as experiências de vida e formação são profundamente 

reveladoras e constituem-se em importantes métodos de pesquisa. A questão do 

vivido é abordado por Josso (2004) de uma perspectiva do processo experiencial e a 

possibilidade do sujeito tomar como objeto de reflexão tanto a sua quanto as 

experiências contextualizadas nas narrativas e histórias de vida de outros sujeitos. 

Essa abordagem contextualiza a formação como objeto de observação e objeto 

pensado, ela é 

 

[...] encarada do ponto de vista do aprendente, torna-se um conceito 
gerador em torno do qual vêm agrupar-se, progressivamente, conceitos 
descritivos: processos, temporalidade, experiência, aprendizagem, 
conhecimento e saber-fazer, temática, tensão dialética, consciência, 
subjetividade, identidade. Pensar a formação do ponto de vista do 
aprendente é, evidentemente, não ignorar o que dizem as disciplinas das 
ciências do humano. [...] É procurar ouvir o lugar desses processos e sua 
articulação na dinâmica dessas vidas (JOSSO, 2004, p. 38). 

 

Saber ouvir essas narrativas e mobilizar os conhecimentos contidos nos 

processos ali existentes permitirá desvelar sentidos e significados engendrados na 

trajetória de formação, favorecendo, assim, reflexões e questionamentos. 

O caráter multicultural da realidade social e a sua perspectiva crítica vem 

sendo deslocados para análises a partir da cultura, permitindo provocar discussões 

e reflexões sobre as relações de poder, mecanismos discriminatórios ou 

silenciadores das culturas minoritárias, criando condições para que os sujeitos da 

formação possam questionar os conhecimentos e práticas legitimadas. 

A abordagem do currículo, a questão do conhecimento teórico articulado 

com a prática através dos trabalhos desenvolvidos em campo, favorecem um olhar 

crítico que ajuda a ampliar as reflexões sobre as desigualdades, diferenças e 

exclusão social: 

 

[...] Dois trabalhos de campo que fiz fora me enriqueceram bastante do ponto de 
vista critico em relação ao meu comportamento com o curso e como esse 
comportamento interfere na minha vida, porque esse curso interfere diretamente 
na minha vida, no meu comportamento diariamente. E muitas coisas que eu não 
percebia em relação a raça, a sexualidade e outras questões, tô começando a 
perceber principalmente na escola [...] (Estudante Ranilo Trindade). 

 

Ela [a professora] é mais voltada à questão prática mesmo. Ela tem uma 
dinâmica muito prática, é muito interessante, ela tinha muito conteúdo, mas 
sabia transformar esse conteúdo numa coisa prática pra gente visualizar, como é 
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que funciona lá fora na vida prática. Foi muito interessante. A gente trabalhou 
com feminismo negro: a questão teórica e a questão prática. Nós entrevistamos 
algumas mulheres ligadas ao movimento negro e ao feminismo negro. Foi bem 
interessante (Estudante Alane Araújo). 

 

Nós já tivemos três disciplinas com a professora Sônia e nas três tivemos 
trabalho de campo em Gênero e Estado e Gênero e Desenvolvimento e agora 
em Políticas Públicas e em todos eles nós apresentamos esse trabalhos.  [...] Eu 
acho que a própria proposta que é você ter uma atuação em Políticas Públicas é 
fundamental. Você conhecer o que se faz, tanto em termos oficiais de 
secretarias como o que está sendo feito em organizações, associações. Então, 
de uma certa forma, mesmo não sendo o que cada um fez, eu vi coisas sobre 
MST, sobre algumas secretarias, sobre alguns movimentos que estavam 
acontecendo. Eu acho que isso faz parte da proposta do curso. Tem uma 
dificuldade que é exatamente ser o curso que tem muitas pessoas que 
trabalham, então você tem uma redução da disponibilidade de tempo de muita 
gente, isso poderia ser melhor  equacionado, não sei exatamente de que forma, 
mas eu acho que poderia ser pensado, enfim, é importante. Eu acho que não 
pode se perder de forma alguma (Estudante Marta Bernardes). 

 

 

Aqui, o saber e o fazer desempenham um papel fundamental para o fato 

da criticidade que o ato formativo requer, de uma constante reflexão sobre si mesmo 

e sobre o mundo que o rodeia, face à fragmentação que o sujeito vivencia em sua 

existência, muitas vezes, de omissão e exclusão. 

Essas narrativas expressam que os conhecimentos desenvolvidos no 

curso são contextualizados à realidade social, através de trabalhos de campo em 

movimentos sociais. Desse modo, há significativa relação entre currículo cultural e 

currículo escolar. Neste sentido, Sacristán (2000, p. 305) chama atenção que “a 

projeção social de qualquer conhecimento ou unidade é sempre relevante para que 

a cultura escolar tenha relação com o mundo no qual se vive”.  

Outrossim, Rays (1996, p. 36) aborda que, na esfera da didática, há uma 

visão equivocada sobre a dissociação teoria-prática; entretanto, há de se 

compreender que “teoria e prática são, portanto, partes integrantes de um todo único 

e onilateral, e constituem-se na correta dinâmica histórica da atividade humana na 

sociedade”.   

A abordagem curricular, neste sentido, ajuda a construir a capacidade de 

crítica, a partir da qual os sujeitos passam a compreender as estruturas das 

desigualdades sociais baseadas no poder, o que remete a necessidade de instituir 

outra postura de mundo, menos ingênua. Os excertos a seguir desvelam essas 

construções.  
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Eu acho que fica difícil você não ser, não se tornar feminista quando você percebe 
que a situação da mulher, que a situação do negro foi uma situação construída por 
uma relação de poder. Então você começa a ver, e você realmente muda sua forma 
de pensar. E você passa a tentar interferir um pouco na sociedade, pode ser até 
com pequeníssimas contribuições, mas a gente começa a contribuir... Nos meus 
discursos, com meus amigos, eu converso. Muitos amigos dizem: Jaci, eu adoro 
conversar com você! Pessoas já maduras, que já estudaram. Eu procuro transmitir, 
jogar minha sementinha, então, não tem como não transformar a vida da gente 
(Estudante Jaci Nogueira). 

 

Depois que eu fiz o curso foi que eu vim entender algumas coisas que aconteceram 
na minha vida e que eu fiquei calada. Por exemplo, eu fiz um concurso público, 
passei, e aí tava fazendo o estágio probatório. O estágio probatório era de três 
meses e a partir desses três meses chegaram para e mim disseram assim: “você 
não tem perfil pra ficar aqui”. Eu era uma concursada do Banco do Brasil e tava 
nesse estágio. A primeira avaliação que é feita depois de um mês e meio, o gerente 
simplesmente me deu as notas mais baixas, aí eu fui reclamar, né? [...] uma das 
vezes que eu fui falar com o gerente na entrevista, ele fez a seguinte pergunta: Por 
que você não fez vestibular? Por que você não é uma universitária? Aí eu olhei pra 
cara dele. Eu disse: eu tô tentando. Ele não me conhece, não sabe a minha vida e 
tá me perguntando por que eu não fiz, vai lá saber porque não fiz. Como tantas 
coisas poderiam ter acontecido. E uma das reuniões, um dos gerentes olhou pra 
mim e perguntou: “você já se viu no banco do Brasil?”, “Você já se via no banco do 
Brasil?” Eu olhei pra cara dele: Já! Por que não? Aí depois eu fui entender toda 
essa relação, o perfil... Porque não sou branca, não tenho olhos azuis, porque a 
maioria do pessoal no Banco do Brasil é branco. É verdade. Os negros do Banco 
do Brasil são os seguranças. Quando eu entrei a moça do cafezinho disse: “até que 
enfim uma pessoa negra nesse banco”. Eu espero que você fique”. Foi isso que ela 
me falou: “eu espero que você fique, porque normalmente não fica” (Estudante 
Joselita Santana). 
 

 

Estas desigualdades são colocadas em relevo no curso, cujo currículo 

favorece o desenvolvimento de uma abordagem que privilegia a (des)construção 

identitária do sujeito da formação trazendo intensas discussões sobre as 

desigualdades sociais, principalmente as desigualdades de gênero e os estereótipos 

de gênero que se constroem e se consolidam, inicialmente, no grupo familiar, 

estendendo-se às instituições formativas, à vida social e ao mundo do trabalho.  

A narrativa de Joselita me remete a uma propaganda35 do Banco do Brasil 

da campanha institucional 2009. O filme lança o conceito faz diferença ter um Banco 

todo seu. No início da propaganda, pessoas diferentes aparecem dizendo “Somos 

branco, negros, mulatos, ruivos. Somos homens, somos mulheres, somos jovens, 

somos senhores [...]. Somos parte da vida de cada brasileiro [...]”. Apesar de a 

                                                 
35 Pode ser vista na íntegra no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=1OPWLZMyq6k 
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propaganda trazer à tona a constituição identitária miscigenada do Brasil, o Banco 

do Brasil, que atende a clientela do povo brasileiro, paradoxalmente, pratica o 

preconceito em relação ao padrão identitário dos seus funcionários. Na prática, 

percebo que os funcionários do Banco do Brasil são, na maioria, brancos, o que 

corresponde ao preconceito sofrido por Joselita.   

Para elucidar a narrativa de Jaci, trago a perspectiva de Scott (1990) ao 

concluir que gênero é a organização social da diferença sexual. A autora diz: 

 

Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. Elas são 
ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo 
essencial da definição baseia-se na conexão integral entre duas 
proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 
baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 
primeira de significar as relações de poder. Mudanças na organização das 
relações sociais correspondem sempre a mudanças nas representações de 
poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um sentido 
único (SCOTT,1990, p. 11). 

 

Os padrões identitários masculinos e femininos construídos nos espaços 

públicos e privados estão impregnados no fazer de cada um desses sujeitos. 

Desnaturalizar e desconstruir a perspectiva de gênero dos sujeitos em formação 

torna-se uma tarefa exigente. No entanto, é a partir dessas (des)construções que o 

sujeito altera o seu mapa cognitivo o que reverbera na desconstrução de valores e 

mudanças de comportamentos, como observo nas falas a seguir: 

 

[...] Amanhã é domingo, né? Meu irmão já me ligou, assim, vai fazer o que pra 
amanhã almoçar? Disse: eu não sei, se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser 
fazer eu não faço. Então, eu tô assim agora (risos). Todo domingo [...] fica eu e 
Moniquinha, minha filha. Aí, quando chegam [os irmãos], não tem comida pra 
eles. Eu pego ela e vou lá para o [...] restaurante, a gente almoça e volta pra 
casa. Aí vou aproveitar pra estudar. Quando chegam, “não tem comida aqui não, 
é?” Eu digo “vá fazer, vá fazer”. [...] O curso me ensinou a ser o que eu sou hoje. 
Hoje eu sou totalmente alternativa. Se eles podem, por que nós não podemos? 
(Estudante Magnólia Santos). 

 

[...] o curso foi que abriu muito a minha mente em relação tanto ao movimento 
quanto ao preconceito, quanto a ser mulher, né? As relações sociais que tá 
engendrado, como a gente aprendeu nas aulas. Porque eu fui criada por meu 
pai, porque minha mãe faleceu há muitos anos e pra ele o importante era fazer o 
segundo grau. [...] Só que eu não tinha percebido que o preconceito já tinha 
batido em minha porta, entendeu? E com o passar do tempo, depois que eu fiz o 
curso foi que eu vim entender algumas coisas que aconteceram na minha vida e 
que eu fiquei calada (Estudante Joselita Santana). 
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Questionadas sobre as aplicações da abordagem curricular proposta pelo 

curso Gênero e Diversidade, as professoras trazem exemplos práticos que ilustram 

esse lugar de intensos processos transformacionais, colocando o estudante de 

frente com a sua realidade socioexistencial.  

 

[...] Alunos que trabalham para empresa começam a ver as relações da empresa 
de outra forma. Relatam-me casos. Por exemplo, tenho um aluno que trabalha 
na área militar, uma área extremamente rígida e que tem uma concepção de 
masculino tradicional e ele estava relatando o quanto esse curso mudou ele, ele 
tava dizendo: chegou um recrutando novo e o perfil do menino não correspondia  
ao perfil  de masculinidade hegemônica. Aí eles começaram a fazer trotes, a 
perseguir mesmo o indivíduo, o menino. Daí ele falou: “Quer dizer, antes eu me 
omitia. Eu não tava com os outros para poder “zuar” para fazer isso ou aquilo, 
mas eu me omitia e depois desse curso eu tomei a frente do menino” 
(Professora Iole Vanin). 

 

Às vezes tem casamento que destrói, tem não sei o que... Não é que a gente vai 
destruir o casamento, mas a pessoa vai ver uma situação de violência, uma 
situação de opressão, de massacre que ela vivenciava e que ela não conseguia 
ver. Então o nosso instrumental teórico vai dar essa possibilidade. A questão da 
violência, na minha cabeça, é muito clara. A gente costuma pensar violência 
como porrada. Violência é bater na mulher, é a mulher que apanha. Mas não. A 
violência, ela é muito sutil. E às vezes você vivencia uma história de violência 
anos e anos a fio e você não sabe que aquilo é violência (Professora Ana Alice 
Costa). 

 

Eu me lembro uma vez, pra mim foi muito forte isso, um aluno do curso de 
Filosofia, filósofo tradicional, ele fez Gênero e Poder. E aí ele saiu quando ele 
terminou o curso. No dia da avaliação, ele disse: “É, professora. Platão não é 
mais o mesmo. Na minha cabeça, agora, o meu olhar cor-de-rosa domina na 
filosofia”. Porque a partir das leituras que ele fez, ele começa a trabalhar os 
textos...sempre...é como ele dizia: “procurando o lado cor-de-rosa da mulher que 
tava”, né? E disse: “Minha vida vai ser diferente” (Professora Ana Alice Costa). 

 

 

Verifico que no contexto das experiências formativas, tanto o 

professor/formador quanto os sujeitos da formação mobilizam saberes multiculturais, 

uma vez que convivem no mesmo espaço diferentes culturas e experiências; por 

este motivo, ambiente propício para o estudo das relações entre os diferentes 

saberes presentes no processo formativo. 

Nesta perspectiva, as experiências formativas mobilizam saberes que me 

levam a levantar alguns questionamentos: quais saberes são considerados válidos 

para a formação pretendida? Porque mobilizar determinados saberes e não outros? 

Que dinâmicas curriculares são capazes de tornar a experiência formativa plena e 
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significativa? Estas e outras questões são orientadas por um contexto curricular em 

ato, em seu movimento ininterrupto e dinâmico redimensionado pelas incertezas, 

impermanências e necessidade de mudanças, desconstruindo-se algumas noções e 

descobrindo-se outras. 

Nesse contexto, não é possível desatrelar os atos do professor/formador 

dos atos de currículo e formação, uma vez que “compreender a formação é 

compreender também o professor-formador enquanto um texto curricular de riqueza 

e complexidade marcantes”. Destarte, é um autor curricular que constitui este 

cenário e se desvela, expressando-se reflexivamente nos cenários educativos. 

(MACEDO, 2010a, p. 99).  

Neste contexto, a performance profissional do formador envolve técnica, 

sensibilidade, conhecimento, saberes, habilidades, visão crítica, visão política, enfim, 

envolve diversas questões que exigem uma revisitação permanente a novas 

configurações educativas e reflexões sobre o seu fazer, o que nos remete ao ideário 

de Freire (2000, p. 39) de que “[...] na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. 

Sem dúvida, a oportunidade de reflexão do professor, possibilita a 

reinvenção no cotidiano inspirado no distanciamento necessário para olhar o vivido 

sob um prisma mais atento, uma atenção mais aguçada que a posição de 

observador/transformador lhe confere agregando uma outra qualidade de ação na 

ordem/desordem que a profissão apresenta. 

Zeichner e Flessner (2011) abordam a importância dos professores 

desenvolverem um trabalho pela justiça social incorporando ideais, tais como: ser 

socioculturalmente conscientes, reconhecendo que há múltiplas maneiras de 

perceber a realidade; ter uma afirmação positiva dos estudantes de origem diversas, 

incluindo-os; ver a si próprio como responsável e capaz de favorecer mudanças; 

entender como os sujeitos aprendem e ser capaz de incentivar a construção do 

conhecimento. 

Nesta perspectiva, faz-se necessário que o educador busque sua 

ressignificação social e adoção de práticas que superem a razão instrumental e 

técnica em prol de uma práxis reflexiva para configurar um novo perfil identitário 

docente.  
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Identifiquei nas narrativas a seguir o receio de algumas alunas em 

participar de uma prática que não venha a corresponder aos objetivos da formação. 

 

Tem matéria que realmente não pego por conta da professora, por conta de 
discussões que eu acho que tem que ser mais profundas. Então, assim, eu não 
pego, mas tenho certeza que o curso tá caminhando, tá caminhando em termos 
de formulação, porque nós também estamos crescendo com essas experiências. 
Primeiro curso da América Latina, né? (Estudante Elenice Castro). 

 

[...] Teve uma disciplina que foi dada por quatro professoras. Eu particularmente 
não gostei, não me encontrei porque eu acho que elas não tiveram, cada uma 
trouxe uma experiência, mas ficou “quebrado”, parece que você tava assim, 
“desamarrado” no curso entendeu? E cada uma veio com sua experiência, mas 
não contextualizou. Eu achei que prejudicou, mas como Silvia tá dando uma 
disciplina especifica de violência. Eu acho que a gente tá vendo, eu pelo menos, 
to vendo isso de forma melhor do que foi dado. E várias disciplinas os 
professores tem essa preocupação: “olha, vamos discutir isso já que vocês não 
sabem, vamos trazer aqui dois textos iniciais pra contextualizar [...] (Estudante 
Ana Luzia Santos). 

 

 

Os ajustes curriculares (discutidos no capítulo anterior), conforme relato 

de Ana Luzia, evidenciaram alguns prejuízos para a aprendizagem das estudantes, 

por exemplo, o fato de haver uma disciplina ministrada por quatro professoras 

diferentes. A depender a condução, pode suscitar uma prática da 

interdisciplinaridade no currículo, se os objetivos, conteúdos e abordagens forem 

negociados pelas professoras; ou pode configurar distorções epistemológicas, de 

acordo com a visão de mundo, história de vida e a interpretação sobre as acepções 

científicas de cada professora, gerando incompreensão nos alunos. Por outro lado, 

no caso relatado, houve oportunidade, em outra disciplina afim, de retomar os 

conteúdos e construir, por outros ângulos, os conhecimentos relativos àquela área 

do saber.  

Ao voltar o olhar sobre o professor/formador fica perceptível a 

complexidade que se constitui o desenvolvimento da atividade formativa. Isto porque 

é um processo dialético de exercer e sofrer influência uns sobre os outros em um 

contexto de múltiplas nuances que se interpenetram e, muitas vezes, se fundem. De 

acordo com Leontiev (1983, p. 66), isso assim se explica porque os indivíduos, “[...] 

al influir sobre el mundo exterior lotransforman y conestoellos se 

transformantambién”.  
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Deste modo, ao considerar as interfaces educativas que compõe o papel 

do professor/formador, percebe-se um universo de questões que se interrelacionam 

e interpenetram, perpassando pela dimensão política, técnica, formativa, acadêmica, 

social, dialética, emocional, motivacional, experiencial dentre outras, além de toda a 

questão subjetiva e a sua vivência pessoal que não está desatrelada da vivência 

profissional. 

Assim, a atividade formadora é naturalmente atravessada por tensões e 

desafios, em que o educador/formador busca um modelo de docência que possa 

atender a objetivos comuns. Porém, esse modelo de docência não existe, uma vez 

que a dinâmica do currículo e formação em ato requer uma complexidade dialógica 

e dialética entre formador e formandos. Esses aspectos são observados no relato do 

a seguir: 

 

Em relação a essa questão do diálogo com o professor, acho interessante. 
Óbvio, com todo o respeito, nós temos uma DR [discutir a relação]. DR na sala 
quando tem uma coisa que não esta ajustada, e eu vejo isso com muito 
aproveitamento. Por quê? Porque, assim como tá a questão de se construir o 
curso todas as vezes que tivemos uma DR na sala foi muito interessante, não só 
pra a gente, mas com o próprio professor, por exemplo, com uma determinada 
professora nós já tivemos uma DR muito séria desde o  primeiro semestre e 
houve mudanças, né? [...] Houve mudanças com as professoras. Com nós 
alunos, porque ela também soube aproveitar esse diálogo e essa DR pra tá 
pontuando algumas coisas. Então eu achei muito interessante (Estudante 
Elenice Castro). 

 

O relato de Elenice apresenta questões mais amplas do cenário 

curricular/formativo que é a falta de diálogo entre o sujeito da formação e o 

professor/formador que pode vir a afetar o desempenho de ambos. No caso 

relatado, o diálogo oportunizou mudanças no âmbito curricular, porque houve uma 

“escuta sensível” em relação à visão dos estudantes sobre as dinâmicas 

curriculares. Com efeito, a impermanência da vida e a dinâmica das relações 

convidam professores e estudantes para uma relação dialógica e dialética nos 

processos formativos. 

Arroyo (2007, p. 195) ressalta que a formação “[...] não é uma relação 

linear, idealizada, mas tensa e em permanente construção-reconstrução no jogo da 

dinâmica social, política e cultural”. Desta forma, o professor/formador deve entender 

que ele está ali pra provocar e provocar-se a uma relação produtiva baseada no 
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respeito mútuo e com fins nobres. Os enxertos apontam, justamente, para essa 

relação democrática entre professor e aluno:  

 

[...] Eu acho também que a relação entre professor e aluno no nosso curso em 
relação ao outros é mais democrática (Márcia Bernardes). 

 

[...] eu tenho uma irmã que também é da UFBA e quando eu faço alguns relatos 
em relação a forma que se dá a construção dentro do curso, com a relação com 
os professores... Isso chama atenção de muita gente porque, assim, muitos 
cursos não tem esse diálogo, essa democracia que a gente vive aqui não 
(Estudante Ana Luzia Santos). 

 

A aula começou e a professora Silvia apresentou a estudante Renata, estudante 
negra da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que participava da 
aula em função do intercâmbio promovido pelo Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica (PROCAD). Enquanto a professora Silvia organizava o 
data show para expor o conteúdo, as estudantes começaram a inquirir Renata 
sobre a sua universidade, se ela sofria preconceitos, como ocorria os estudos de 
gênero, etc. A estudante começou a relatar as suas experiências como 
estudante negra numa universidade androcêntrica e racista, as subjetividades 
envolvidas, a crítica e as resistências. As estudantes se envolveram de tal modo, 
que as inquirições não cessaram. A professora Silvia participou, fazendo 
intervenções e mediando o debate. Um relato rico, um debate proveitoso: essa 
foi a aula daquela noite. Notei que saímos daquele encontro, deveras motivados 
pela experiência (Diário de campo). 

 

O professor/formador ao mediar esta formação não deve ignorar que o 

traço forte de uma relação é a confiança necessária a uma abertura para que os 

processos individuais fluam indicando o caminho da intervenção de um observador 

atento que prima por um fazer ético e transformador.  

A atitude democrática das professoras do curso, as negociações, as 

dinâmicas curriculares politicamente implicadas quanto à autonomia e criticidade são 

propositivas para a formação de profissionais de qualquer curso superior no cenário 

contemporâneo, especialmente, em um curso que aborda gênero e diversidade. Não 

nego a minha felicidade naquela aula em que a professora Silvia, numa relação 

horizontal, permitiu a troca de experiências, o diálogo, livre das armadilhas 

pedagógicas que o engessamento do programa da sua disciplina poderia causar.  

Essas narrativas mostram que o lugar de formador deve ser um lugar de 

permanente escuta e trocas, e o seu fazer revela o permanente desafio de um devir 

e as implicações que daí decorrem em sua prática. Nos dizeres de Giroux (1997, p. 
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161) os professores são intelectuais transformadores que devem ser vistos “[...] 

como homens e mulheres livres, com dedicação especial aos valores do intelecto e 

ao fomento da capacidade crítica dos jovens”, além de, na minha concepção, 

homens e mulheres abertos à sua própria transformação com significativa busca a 

novos aprendizados em ato. A narrativa a seguir revela esse professor-formador em 

ato como autor curricular: 

 

Eu entendo que a sala de aula existe na medida em que ambas personagem 
estão ali, então não existe só por minha causa, mas também só por causa deles. 
Então eu dirijo esse processo de contato com os nossos alunos e nossas alunas 
muito como um processo em que todo mundo é intercedido, desde que eu botei 
o pé em sala de aula pra ministrar as disciplinas do bacharelado eu tenho sido 
interferida por eles e por elas, né? E eu acredito também que, de alguma forma, 
eles e elas também estão sendo interferidos, eu não sei se eles se elas 
percebem o quanto eles interferem na gente, isso eu acho que é uma coisa que  
não tá muito exercitada ainda socialmente, essa capacidade de influência mútua 
e de trabalho coletivo.A gente não tem muita, muitos espaços de vivenciar isso? 
(Professora Silvia de Aquino). 

 

Somente reconhecendo-se imbricado no processo de formação como 

autor curricular é possível pensar novas perspectivas para o horizonte que se 

descortina; e experienciar todo o processo de formação em estado de completo 

envolvimento/reflexão dos limites e possibilidades que a atuação docente e a 

relação professor-aluno impõem. 

Em suma, posso afirmar que as experiências e dinâmicas curriculares 

aqui dialogadas se revelaram “formativas”, tanto para o sujeito da formação quanto 

para o formador. Nesse tocante, recordo Josso (2004) quando afirma que a 

experiência formadora implica uma articulação entre atividade, sensibilidade, 

afetividade e ideiação.  

A práxis curricular investigada instigou um dinâmico processo do sujeito 

“caminhar para si”, denotando a “auto-formação” e possibilitando o empoderamento 

dos estudantes, especialmente as mulheres, a autoestima e a visão crítica de mundo 

permeadas pela desconstrução das assimetrias sociais que envolvem gênero e suas 

interseccionalidades. Portanto, essas experiências formativas configuraram os atos 

de currículo em um fecundo cenário de ser e se fazer em formação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

[...] seu trabalho pra nós é um elemento de reflexão. É um momento também de 
legitimidade da gente. E não importando as conclusões as quais você chegue, 
então, o fato de alguém ter estabelecido como pertinente, [...] em termos de 
pesquisa, acho que pra nós é fundamental (Professora Silvia de Aquino). 

 

Faço da reflexão da Profa. Sílvia, coordenadora do Curso de Bacharelado 

em Gênero e Diversidade, cenário para a minha reflexão, de que os atos de currículo 

que instituem a práxis formativa do curso não serão narrados ou compreendidos na 

mesma dimensão da sua construção, devido a complexidade, ambivalências, 

paradoxos, contradições, inerentes a qualquer fenômeno humano, eis porque “narrar 

é re-existir”, no dizer de Macedo (2011). Também pela percepção de que os 

encontros e desencontros proporcionados nessa pesquisa resultaram em profundas 

reflexões para todos: para as professoras e coordenadora do curso, aquelas que 

pensam, discutem, planejam e operam o currículo; para os alunos, autores 

epistêmicos do currículo e, também, alvos do mesmo; e para mim, pesquisadora, cujo 

olhar de fora, buscou compreender como as relações e os processos formativos se 

realizam mediatizados pelo dispositivo formacional currículo.     

Devido ao tempo que configura as pesquisas científicas institucionalizadas, 

pontuarei aqui algumas conclusões, fruto daquilo que ouvi, li, falei, percebi, daquilo 

configurado no currículo formal, também no currículo oculto, do dito e do não-dito, do 

valor heurístico da descoberta, das frustrações com o tempo que se dissolvia, da 

motivação movente de ter escolhido um objeto/campo de pesquisa que me manteve 

motivada, gendrada, diria entusiasmada, até o presente momento e, decerto, depois 

dele.  

A existência desse curso recai no ideal humano, que também é meu, de 

uma sociedade mais democrática quanto às relações de gênero, quanto à causa das 

minorias, seja a mulher, o negro, o índio, as pessoas com deficiência, os homo-

afetivos, aqueles que aprendemos, de um ponto de vista androcêntrico, a ver como 

identidades desviantes, sobretudo pela compreensão de que essas identidades 

precisam se ver pela lente dos olhos da sociedade e serem reconhecidas como 

coletivos populares, como atores da diversidade dos campos da vida social, política, 
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econômica, cultural e intelectual. Daí, legitimar essas identidades no “fazimento” da 

história, dos processos educativos, de outros lugares possíveis, de ouvir as suas 

vozes, reconhecer a autoridade epistêmica que elas inscrevem nos currículos, que 

elas, em conjunto com outras tantas identidades, produzem e por elas são 

produzidas. 

Buscar articular as categorias currículo, gênero e formação não foi tarefa 

fácil. Primeiro, pela própria complexidade inerente a cada uma delas, suas 

abrangências e ressonâncias; segundo, porque a inter-relação que as resguardam 

parecia muitas vezes óbvia, ao tempo em que se escapavam e se faziam sustentar 

pelas análises respaldadas por autoras e autores que as compartilham. Foi 

justamente a tensão da complexidade e a paixão pelos estudos de gênero e 

educação, que me fizeram adentrar pelos caminhos aqui perseguidos.  

Como precisava fazer escolhas e opções, resolvi partir das motivações, 

que configuraram o objetivo de analisar as concepções político-pedagógicas 

norteadoras dos atos de currículo produzidos no curso de Bacharelado em Gênero e 

Diversidade da UFBA e suas implicações nas experiências formativas dos sujeitos. 

Lugar melhor não haveria de ter. Conhecer uma proposta curricular inédita, ousada, 

marcada por uma luta política feminista, dentro e fora da Universidade, poder 

conhecer, através da abordagem etnometodológica, mais dos sujeitos/autores 

sociais (coordenadora, professoras, estudantes), suas impressões sobre a proposta 

curricular, sobre si e sobre o mundo e a possibilidade de me desvelar junto com 

eles, constituiu uma experiência singular. 

Consoante as questões e objetivos desta pesquisa, entretecidos pelos 

dados das entrevistas (individual e coletiva), da pesquisa documental e da pesquisa 

bibliográfica, pontuei algumas considerações (parciais), a partir da análise e 

interpretação das informações mobilizadas.  

Verifiquei que a criação e implantação do curso foi possível devido aos 

seguintes fatores: a eclosão das políticas públicas em gênero e educação nos 

contextos brasileiro e mundial; a perspectiva de abertura e de crescimento na 

Universidade Federal da Bahia com o Projeto “Universidade Nova: Reestruturação 

da Arquitetura Acadêmica da UFBA”; a atuação das professoras do NEIM na criação 

e implantação do curso, que envolveu: o senso de oportunidade e iniciativa, a 

construção da proposta pedagógica e a formalização da proposta na Universidade e 
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seus trâmites institucionais; a própria existência do NEIM como órgão suplementar 

da UFBA que favorece/favoreceu a institucionalização dos estudos de gênero; e, por 

fim, o apoio do Departamento de Ciências Políticas na emissão do parecer favorável 

para aprovação do cursos 

Percebi, na relação com as professoras do curso, por um lado, a 

satisfação em cumprir com um ideal antigo, desde a criação do NEIM, de 

disseminação do pensamento feminista no mundo acadêmico e, portanto, social, 

legitimada pela criação, dentro da Universidade, de diferentes cursos (comunitários, 

extensão, especialização, graduação, mestrado e doutorado) em diferentes níveis 

de ensino; e, por outro lado, uma insatisfação com a burocracia acadêmico-

universitária inveterada pelo pensamento androcêntrico que deixou em suspenso 

condições importantes para melhor funcionamento do curso. 

Devido o androcentrismo ainda imperioso na Universidade, assim como 

em outros espaços de formação, as professoras do NEIM encontraram muitas 

resistências para implantação do curso, reveladas pelo silêncio ou negação das 

condições mínimas favoráveis ao desenvolvimento do mesmo. Mas, houve também, 

resistência do outro lado: as próprias professoras do NEIM, que mesmo poucas, 

continuam garantindo o funcionamento dos aspectos pedagógicos e técnicos do 

curso. Avaliei, portanto, que o curso traduz uma luta política, uma ação afirmativa 

dos grupos feministas que avançam nas lutas por igualdade de direitos na 

diversidade de territórios sociais, políticos e culturais. Revelou, também, uma 

intenção ousada e politicamente engajada de materializar o currículo como território 

em disputa.     

Ao analisar a proposta curricular e as narrativas dos sujeitos envolvidos, 

verifiquei que as concepções ou referenciais político-pedagógicos norteadores dos 

atos de currículo do Curso são: 1. Pedagogias feministas (LOURO, 1997), 2. 

Pedagogia Libertadora (FREIRE, 1970; 1971) e Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 

2000); 3. Multiculturalismo crítico (MCLAREN, 1997b).  

Percebi que a filosofia do feminismo também perpassa a trajetória de vida 

e formação das professoras do curso e implicam numa ação educativa politicamente 

engajada quanto ao Feminismo, inclusive, com respaldo na formação e perfil 

profissionais que se pretende construir com uma graduação em Gênero e 

Diversidade, que é propositiva face aos estudos sobre mulher, gênero e feminismo, 
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já em sua denominação. Neste sentido, todo o conhecimento e mediação didático-

pedagógica baseiam-se na crítica feminista à ciência, cuja atenção central tem sido 

a de questionar a ciência como produto de uma atividade essencialmente masculina.  

Também identifiquei os principais conhecimentos que estruturam a 

formação e como eles se organizavam no currículo, a partir da análise das matrizes 

curriculares do curso (a primeira e a última) para compreender os conteúdos eleitos 

como formativos.  

Diante das matrizes investigadas, elaborei o quadro “Conhecimentos que 

estruturam a formação”, para identificar os seguintes Núcleos de conhecimentos: 1. 

Núcleo de Estudos Básicos: Ciências Humanas; 2. Núcleo de Estudos Específicos: 

Gênero e Diversidade; Políticas Públicas; 3. Núcleo de Estudos Integradores: 

Atividades Curriculares de Investigação e Comunicação.  

Cumpre esclarecer, porém, que as disciplinas que compõem os 

diferentes Núcleos são transversalizadas pelo “Gênero”. Tomando como referência 

a matriz curricular que será aplicada com a turma de 2012, verifiquei que a 

expressão “gênero” aparece, explicitamente, em todas as disciplinas, exceto 

naquelas relativas à área de políticas e políticas públicas. A “diversidade”, que 

constitui outro tema central do currículo, é desenvolvido por meio das 

interseccionalidades de gênero, que é garantida por meio de disciplinas específicas 

que abarcam tal discussão.  

A proposta curricular vivenciada pela primeira e segunda turmas, cujas 

críticas foram sinalizadas pelos estudantes e apontadas nesse trabalho, já estão 

contempladas nas alterações realizadas pelas professoras do NEIM para a matriz a 

ser praticada em 2012, inclusive, respondendo às demandas apresentadas pelos 

estudantes. Percebi que os improvisos circunstanciais das professoras nas 

disciplinas do primeiro semestre, para abarcar os temas introdutórios das Ciências 

Humanas, não produziram o efeito almejado, apesar do esforço, deixando lacunas 

de conhecimentos na formação dos estudantes, que poderão repercutir na 

progressão e desempenho face às demais disciplinas do currículo.    

Entretanto, poder legitimar as vozes dos estudantes, trazendo suas 

impressões e subjetividades pelas quais lêem o currículo, ao tempo em que o 

produzem e por ele são produzidos, é uma tarefa significativa para mim, pelo meu 
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percurso acadêmico e profissional, sobretudo, formativo, considerando as minhas 

implicações com a educação, as quais esse trabalho denuncia.  

As implicações dos atos de currículo nas experiências formativas 

revelaram o empoderamento dos estudantes, em especial, das mulheres, a 

autoestima e a visão crítica de mundo permeadas pela desconstrução das 

assimetrias sociais que envolvem gênero e suas interseccionalidades. Foi possível 

verificar que na medida em que ocorre a formação, concomitantemente, pode 

ocorrer o processo de auto-formação, com partilhas entre o formador e o sujeito da 

formação, possibilitando ao formador a reflexão sobre as suas práticas e das 

questões a elas pertinentes; e ao sujeito da formação o exercício da autonomia e 

da criticidade. 

Na linha do multiculturalismo crítico, esta formação, especialmente do 

ponto de vista simbólico, significa muito mais do que simplesmente formação 

educacional, mobiliza a autoestima e a transformação pessoal, o que significa uma 

outra construção identitária, pautada no respeito às suas próprias diferenças, 

colaborando para a emancipação intelectual dos sujeitos, dotando-os dos 

argumentos necessários para a recuperação da voz, da vez, da sensibilidade para 

as questões sociais das quais muitos foram expropriados em função de sujeição ao 

poder hegemônico. 

Observo, também, que havia uma ambiguidade no espaço acadêmico. De 

um lado, os estudantes atribuem ao curso uma avaliação positiva relacionada à 

construção identitária do sujeito com base no respeito às diferentes culturas e a 

desconstrução de todo tipo de preconceito e discriminação; de outro, a 

marginalização do curso pela universidade devido à visão androcêntrica de conceber 

as relações institucionais e o conhecimento científico. A falta de apoio e de políticas 

institucionais que incentivam o desenvolvimento das ações pedagógicas e 

administrativas no curso são exemplo desse contexto. 

É sabido que todo curso superior muda as concepções de mundo dos 

sujeitos por desmistificar as explicações simplistas do senso comum para 

compreensão mais refinada da vida em sociedade; entretanto, o curso de 

Bacharelado em Gênero e Diversidade altera, em alguma medida, o sentir, pensar 

e agir dos sujeitos. Primeiro porque desestabiliza a visão androcêntrica de mundo 

em que se assentaram as experiências formativas. Segundo, porque ao 
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compreender o pensamento feminista, perceber sua pertinência, perfazendo novas 

relações existenciais, os estudantes, de modo incontornável, alteram seus valores e 

atitudes.    

Enquanto muitas pesquisas apontam (ZEICHNER; FLESSNER; 2011), 

(PARAÍSO, 2001), (SILVA, 2005) a necessidade de trabalhar questões 

multiculturais (gênero e raça/etnia, por exemplo), o NEIM materializa esse proposta 

em uma graduação no contexto de universidade pública. 

O meu encontro com o conteúdo substancialmente político quanto ao 

gênero que desvelei na proposta pedagógica analisada ao folhear os documentos 

do curso, ao ler as entrevistas, no encontro do meu olhar com o olhar dos autores d 

o currículo, percebendo seus intentos, suas alegrias e emoções, constituiu  para 

mim uma experiência educativa reflexiva, portanto, uma experiência formativa.  

Frente aos desafios da diversidade e equidade entre os sexos/gênero, 

tornam-se necessárias ações e intervenções educativas. Entre elas cogitamos: o 

fortalecimento de instituições de ensino e grupos que trabalham com projetos e 

currículos multiculturais; a ampliação de estudos e pesquisas sobre gênero no 

espaço educativo, a fim corresponder os anseios de pesquisadores, educadores 

para estas questões; a visão crítica sobre o currículo monocultural oficial centrando 

análise nos conflitos que envolvem gênero nos dias atuais; o incentivo às instituições 

de ensino, públicas e privadas, para que implementem mudanças nos seus 

currículos e programas, incluindo gênero como um tema transversal, a exemplo do II 

PNPM (BRASIL, 2008b) e PNE (BRASIL, 2001). 

A criação do curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade e a 

(re)construção da sua proposta curricular se assemelha, numa visão análoga, a 

construção de uma casa. A construção de uma casa não começa com a compra de 

tijolos ou equipamentos, mas, com um sonho: o sonho da casa nova! O que terá 

nesta casa? Varanda para descansar? Jardim para a borboleta pousar? Cozinha 

grande para conversas no jantar? A construção da casa resulta dos encontros, das 

interações, de objetivos comuns. Assim, aconteceu com as professoras do NEIM, o 

sonho de um curso inédito. Uma ideia que brotou de um projeto educacional maior, 

necessário, antes impensado... Sonho materializado, apesar das resistências, das 

errâncias, vencido pelas itinerâncias, mesmo que a sensação ainda não seja de ter 

vencido a batalha. Essa batalha não pode ser vencida por poucos; só pode ser 
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efetivada por todos, em comunhão. O que não pode acabar é o sonho, para revestir-

se, então, em realidade. A realidade de uma sociedade interessada em implementar, 

de fato, a inclusão, a justiça e o respeito.  
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APÊNDICE A 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
PESQUISA SOBRE CURRÍCULO, GÊNERO E FORMAÇÃO 

ORIENTADOR: ROBERTO SIDNEI MACEDO 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSORA/COORDENADORA 

Data: ____/____/______ Duração: _____:_____ às _____:_____ 

 

Nome 
Titulação (graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado)  
Função atual no Curso 
Tempo de magistério no curso 
Cargo(s) exercido(s) no Curso 
Disciplinas que leciona ou lecionou no curso 
 
 
QUESTÕES QUE ENTRECRUZAM CURRÍCULO, FORMAÇÃO E GÊNERO 
 
1. Quais as principais políticas públicas em gênero e educação no Brasil legitimaram 

a proposta do curso? 
2. Que concepções sobre gênero e diversidade constituem a proposta educativa?  
3. Que referenciais pedagógicos se associam à proposta de currículo 

transversalizado pelo gênero?  
4. Que concepção de gênero constitui os discursos e as experiências formativas dos 

sujeitos envolvidos? 
5. Quais os principais conhecimentos que estruturam a formação? Como eles se 

organizam no currículo? 
6. De que modo as questões de gênero e diversidade transversalizam o currículo 

proposto? 
7. Que dinâmicas curriculares contribuem/podem contribuir para a transversalização 

do gênero e diversidade nos espaços de formação?  
8. Como os educadores, a partir das tensões produzidas entre as discussões de 

gênero e as subjetividades presentes em sala de aula, delineiam o planejamento 
de sua atuação pedagógica? 

9. Como a análise sobre questões de gênero e condição feminina contribui/pode 
contribuir para as reflexões/ações dos sujeitos na formação? 

10. Que implicações nos projetos de vida e formação as concepções e construções do 
currículo promovem/podem promover? 
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APÊNDICE B 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAM DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA SOBRE CURRÍCULO, FORMAÇÃO E GÊNERO 
ORIENTADOR: ROBERTO SIDNEI MACEDO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

Data: ____/____/______ Duração: _____:_____ às _____:_____ 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome 
Possui outra graduação? Qual?  
Atuação profissional 

 
 

2. QUESTÕES QUE ENTRECRUZAM CURRÍCULO, FORMAÇÃO E GÊNERO 
 

1. Qual a sua opinião sobre a proposta pedagógica do curso.  
2. Que concepção de gênero constitui os discursos e as experiências formativas dos 

envolvidos? 
3. Quais os principais conhecimentos que estruturam a formação? Como eles se 

organizam no currículo? 
4. As questões de gênero e diversidade são transversais ao currículo? De que forma 

acontece? 
5. Quais atividades curriculares direcionadas a proposta do gênero/diversidade 

foram/são desenvolvidas no curso? Quais as suas impressões? E as atividades 
extracurriculares?  

6. Qual a sua opinião sobre a metodologia de ensino utilizada pelos professores. 
7. Existem dificuldades enfrentadas pelos alunos no Curso? Quais? 
8. Em sua opinião, quais os pontos fortes do curso/formação? 
9. Como a análise sobre questões de gênero e condição feminina contribui/pode 

contribuir para a sua reflexão e ação na formação? 
10. Que implicações no seu projeto de vida e formação as concepções e construções 

do currículo promovem/podem promover? 
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APÊNDICE C 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
TÍTULO DA TESE – CURRÍCULO, GÊNERO E FORMAÇÃO: UMA COMPREENSÃO 

DENSA DOS ATOS DE CURRÍCULO DO CURSO DE BACHARELADO EM GÊNERO E 
DIVERSIDADE DA UFBA E SUAS IMPLICAÇÕES NAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS 

PESQUISADORA: TATIANE DE LUCENA LIMA  
ORIENTADOR: PROF. DR. ROBERTO SIDNEI MACEDO  

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA  – 

PROFESSORAS E COORDENADORA 

 

 
 

Eu, _________________________________, identidade nº. ______________, 

declaro para os devidos fins que Tatiane de Lucena Lima, RG nº. 0596499094, 

poderá utilizar as informações produzidas por meio de entrevista, para fins de 

pesquisa, publicação científica, bem como apresentação de trabalhos em 

eventos acadêmicos. 

 

 

Salvador – Bahia, ___ de dezembro de 2011. 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________. 
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APÊNDICE D 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
TÍTULO DA TESE – CURRÍCULO, GÊNERO E FORMAÇÃO: UMA COMPREENSÃO 

DENSA DOS ATOS DE CURRÍCULO DO CURSO DE BACHARELADO EM GÊNERO E 
DIVERSIDADE DA UFBA E SUAS IMPLICAÇÕES NAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS 

PESQUISADORA: TATIANE DE LUCENA LIMA  
ORIENTADOR: PROF. DR. ROBERTO SIDNEI MACEDO  

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA E CESSÃO 

DE DIREITOS DE IMAGEM – ESTUDANTES 

 

 
 

Eu, _________________________________, identidade nº. ______________, 

declaro para os devidos fins que Tatiane de Lucena Lima, RG nº. 0596499094, 

poderá utilizar as imagens (obtidas através de máquina fotográfica) e 

informações produzidas por meio da técnica de Grupo Focal, para fins de 

pesquisa, publicação científica, bem como apresentação de trabalhos em 

eventos acadêmicos. 

 

 

Salvador – Bahia, ___ de dezembro de 2011. 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta de Apresentação da pesquisadora 

ANEXO B – Primeira matriz curricular do Curso 

ANEXO C – Última matriz curricular do Curso 
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ANEXO A 
 
 

 
 

Salvador, 08 de outubro de 2011. 

 

A 

Profa. Dra. Silvia Aquino 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Núcleo de Estudos Interdisciplinares 
sobre a Mulher - UFBA 

 
Prezada Senhora, 

Tendo em vista a realização da pesquisa em nível de doutorado intitulada 

CURRICULO, FORMAÇÃO E GENERO: UMA COMPREESÃO DENSA DOS ATOS 

DE CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GENERO E DIVERSIDADE DA 

UFBA – cujo objetivo é analisar as concepções político-pedagógicas norteadoras 

dos atos de currículo produzidos no curso de graduação em Gênero e Diversidade 

da UFBA e suas implicações na experiência formativa dos sujeitos, solicitamos a V. 

Sa. disponibilizar os dados necessários para a pesquisa.   

Informamos que a realização dessa pesquisa é de fundamental importância para a 

construção da tese de doutorado de Tatiane de Lucena lima, matrícula 200815833, 

RG 0596499094, aluna regular deste Programa de Pós-Graduação e, que a 

realização desse projeto está sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Sidnei Macedo. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
ANEXO B 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - Mestrado e Doutorado
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ANEXO C 
 

1º. SEM 
OB.340h 

2º. SEM 
OB.340h

3º. SEM 
OB.272h 

4º. SEM 
OB.272h

5º. SEM 
OB.204h

6º. SEM 
OB.136h

7º. SEM 
OB. 68h 

8º. SEM 
OB.68h 

 
Estudos 

de Gênero 
I (OB) 

 
Estudos 

de Gênero 
II (OB) 

 
Gênero e 
Estado 
(OB) 
(pré-

requisito: 
Política I) 

 
Iniciação 
Cient. Ap. 

Est. 
Gênero I 

(met. 
pesq.) 
(OB) 

 
Iniciação 
Cient. Ap. 

Est. 
Gênero II 

(proj. 
pesq.) 
(OB) 

 
Políticas 
Públicas 

III (Análise 
Pol. 

Públicas) 
(pré-

requisito: 
Políticas 
Públicas 
II) (OB) 

 
Orienta-
ção de 

Monogra-
fia I (OB) 

 
Orienta-

ção 
Monogra-
fia II (OB) 

 
Met. 

Científica 
Aplicada 

Est. 
Gênero 

(OB) 

 
Gênero, 
Ética e 

Filosofia, 
(Optativa 

I) 

 
Gênero e 
Desenv. 
Regional 

(OB) 

 
Gênero e 

Pol. 
Públicas I 
– Teorias 

da 
Cidadania 

e da 
Participa-
ção (OB) 

(pré-
requisito: 
Política I) 

 
Gênero e 

Pol. 
Públicas II 

–  
 

O que é 
Política 
Pública 

(OB) 
(pré-

requisito: 
Políticas 

Públicas I)

 
Gênero e 

Comunica-
ção (OB) 

 
Políticas 
Públicas 

IV – 
Análise de 
Políticas 
Públicas 

(OB) 

 
Optativa 

IX 

 
Ciência 
Política 

(Poítica I) 
(OB) 

 
Gênero e 

Poder 
(OB) 
(pré-

requisito: 
Política I) 

 
Gênero e 

Interseccio-
nalidades 

(Diversida-
de I) (OB) 

 
Gênero e 
Geração 

(OB) 

 
Metodolog

ias de 
Proj. 

Interven-
ção Social 

(OB) 

 
Optativa 

VI 

 
Optativa 

VII 

 
Optativa X

 
Rel. 

Gênero e 
Teoria 
Social 
(Introd. 

Soc.) (OB) 

 
OPB (OB) 

(pré-
requisito: 
Política I) 

 
Gênero e 
Violência 

(OB) 

 
 Gênero e 
Sexualida

de 
(OB) 

 
Optativa 

III 

 
Estágio I 

 
Optativa 

VIII 

 
Optativa 

XI 

 
Gênero, 

Sociedade 
e Cultura 
(Introd. 

Antropolo
gia) (OB) 

 
Gênero e 
Linguage
m (OB) 

 
Gênero e 

Rel. 
Raciais 

(OB)  

 
 

 
Optativa 

IV 

  
Estágio II 

 
Estágio III 

 
Atividades Complementares – 200h / Atividades – 204h 

Optativas – 884h 
 

 


