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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é o resultado de uma pesquisa qualitativa 

que consistiu em investigar as discussões de Gênero na formação inicial de pedagogos. Foi 

feito um levantamento de dados dos PPC dos cursos de Pedagogia, com o recorte regional 

voltado para as universidades federais e estaduais do Centro-Oeste e, a seguir, uma análise de 

suas ementas com o objetivo de identificar disciplinas que abordem a temática de gênero, 

direta ou indiretamente. De forma complementar, realizamos uma entrevista narrativa com 

uma professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul que realiza pesquisas no 

campo dos estudos de gênero e oferta uma disciplina sobre a temática, tanto no Curso de 

Pedagogia, quanto no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em 

Educação. Os resultados encontrados foram discutidos a luz do que foi exposto durante todo o 

trabalho, trazendo a importância que a temática tem dentro de sala de aula, seja da educação 

básica ou no ensino superior. Também foi possível verificar que algumas das universidades 

pesquisadas tem maior potencial quando a temática é Gênero, enquanto em outras a discussão 

está ausente do currículo de formação nas licenciaturas. Os resultados da pesquisa evidenciam 

que a temática de gênero é um estudo indispensável, pois diariamente vivemos e construímos 

as relações de gênero.  

 

Palavras-chave: Gênero.  Gênero e Educação. Formação de pedagogos. Programas 

Pedagógicos de Curso. 
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ABSTRACT 

 

This Final Paper (TCC) is the result of a qualitative research that consisted of investigating 

the discussions of Gender in the initial training of pedagogues. A survey of PPC data for 

Pedagogy courses was carried out, with a regional focus on federal and state universities in 

the Midwest, and then an analysis of their menus in order to identify subjects that address the 

theme of gender, directly or indirectly. Complementarily, we carried out a narrative interview 

with a professor from the State University of Mato Grosso do Sul who conducts research in 

the field of gender studies and offers a subject on the subject, both in the Pedagogy Course 

and in the Stricto Graduate Program Sensu Professional Masters in Education. The results 

found were discussed in the light of what was exposed throughout the work, bringing the 

importance that the theme has within the classroom, whether in basic education or in higher 

education. It was also possible to verify that some of the surveyed universities have greater 

potential when the theme is Gender, while in others the discussion is absent from the training 

curriculum in undergraduate courses. The research results show that the theme of gender is an 

indispensable study, as we live and build gender relations on a daily basis. 

 

Keywords: Gender. Gender and Education. Training of pedagogues. Course Pedagogical 

Programs. 
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MEMORIAL  

 

Comecei minha vida escolar em São Paulo, onde nasci e fui criada até meus quatorze 

anos de idade quando me mudei para o Distrito Federal, onde resido atualmente. Ainda em 

São Paulo fiz meu ensino infantil em uma escola municipal e os anos do fundamental (anos 

iniciais e finais) em duas escolas estaduais, todas públicas que sempre me trazem boas 

sensações quando me recordo e revivo memórias. Nessa fase escolar eu era apaixonada pela 

disciplina de História e sempre chegava em casa recontando tudo o que eu havia aprendido 

em aula, minha mãe e meus irmãos eram os alvos dessa animação toda, mas até ali eu nunca 

sonhei em um dia escolher um curso de licenciatura para quando “crescesse”. E um fato 

curioso era que, apesar de recontar o que havia aprendido, eu não gostava de brincar de 

“escolinha”, uma brincadeira que perpassa a vida de muitas crianças durante a infância.   

Meu ensino médio foi todo cursado no Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, 

também escola pública. Nessa escola eu tive muitos professores que guardo com carinho por 

sempre incentivarem seus alunos a buscarem o ensino superior (coisa que eu não pensava até 

então) e outras oportunidades que acrescentariam em suas vidas. Foi em uma aula de História 

no primeiro ano que eu decidi que queria cursar História, queria dar aulas de história e fazer 

os alunos se encantarem por tal disciplina como eu mesma era e segui com essa decisão até 

terminar o ensino médio em 2013, mas não consegui passar no vestibular da UnB de primeira 

em 2014.   

Não desanimei, e decidi me inscrever num cursinho e me dedicar para o vestibular de 

2015, porém dessa vez não escolhi o curso de História como opção e sim o de Pedagogia. 

Conhecidas que estavam formadas no curso diziam que seria como uma “ferramenta” 

necessária para a educação e que “era a minha cara”. Passei no vestibular e ingressei na 

graduação de Pedagogia de paraquedas, não tinha qualquer noção do curso a não 

ser a famigerada noção de “professor de crianças pequenas”. Faço um recorte para a primeira 

memória que tenho ao descobrir que havia conseguido ingressar na UnB, primeiro o apoio 

incondicional de minha irmã Ana Lídia que vibrou junto comigo e segundo das palavras de 

minha mãe serem “Finalize seu curso, não tranque. Parabéns”, podem soar um tanto frias, mas 

foi com elas que consegui passar por todas as dificuldades ao longo do curso. Fui a primeira 

de minha família a cursar uma universidade pública, o que gerou orgulho antes a mim 

mesma.   

Ter decidido cursar Pedagogia de um jeito tão precipitado foi uma das melhores 

decisões que fiz na vida, ainda no primeiro semestre eu percebi que não me sentiria tão 
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realizada se tivesse mantido a decisão de cursar História, por mais que eu ainda seja 

apaixonada pela disciplina, e isso se mescla com as maravilhas (e não-tão-maravilhas) de 

iniciar a vida acadêmica em uma universidade pública.   

Ainda na primeira semana de aula, como caloura, resolvi participar de uma roda de 

conversa (apesar de não saber que era este o nome na época) feita por estudantes veteranos 

sobre a temática de identidades de gênero, o título havia me chamado atenção bem como ser 

uma das atividades propostas para a formação dos calouros. Eu entrei naquela sala com o 

pensamento enraizado na binaridade do gênero (ou seja, feminino e masculino), não tinha 

exatamente noção sobre o que seria conversado. Uma das ideias que foram exploradas neste 

pequeno evento foi justamente questionar o porquê do gênero binário e o como pessoas que 

não se identificavam com nenhum dos dois (masculino e feminino) se sentiam em relação a 

isso, naquele momento eu fiquei surpresa e maravilhada ao mesmo tempo e então me fiz a 

mesma pergunta internamente: Qual a razão para existir apenas dois gêneros se nem todas as 

pessoas irão se encaixar neles? Claro que na época não sabia responder, mas foi naquele 

momento que meus olhos se voltaram para a diversidade de indivíduos.   

Essa primeira experiência dentro do curso de Pedagogia só me afirma - daquele 

momento em diante - que a graduação não é somente conteudista. Não estamos aqui, na 

Faculdade de Educação, apenas para aprender a teoria de educadores importantes, sobre as 

melhores formas de avaliar, sobre o desenvolvimento humano e etc. Estamos aqui aprendo e, 

também, vivenciando a diversidade que sempre esteve em nossa sociedade, muito embora 

sofra repressões os suficientes para terem sido inviabilizadas por muitos anos.   

Foram nas disciplinas de História da Educação, História da Educação Brasileira, 

Sociologia da Educação e Infância, Criança e Educação — pois não tive a oportunidade de 

cursar a disciplina de Gênero e Educação especificamente — durante minha trajetória na 

universidade que me fizeram gostar de estudar um pouco mais sobre a temática que envolve 

essa monografia.    

Faço um segundo recorte ainda da disciplina de Infância, Criança e Educação, no 

semestre ministrada pela Prof. Fátima Vidal, que nos trouxe um texto sobre a infância das 

crianças trans, naquele momento eu me dei conta que não tinha estudado o suficiente sobre a 

temática — gênero e educação — durante minha graduação e o que suscitou em minha cabeça 

a dúvida sobre que tipo de educadora eu me tornaria. Convivemos com a diversidade e 

variados indivíduos durante nossos dias, isso é fato, mas seria na educação básica que 
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deveríamos também ter ao menos conhecido um pouco sobre as questões de gênero. E com 

esses insights na cabeça que acabei escolhendo a temática desta monografia.   

O passo de escolher um orientador/a não foi fácil (mais pela minha ansiedade e medo 

de recusas do que qualquer outra coisa), mas a Prof. Wivian Weller aceitou esse desafio. 

Decidi que queria trabalhar a temática dentro da formação de professores, vinculada aos 

cursos de pedagogia) e junto de minha orientadora delimitamos o tema para os cursos de 

universidades federais e estaduais da região Centro-Oeste, analisando seus currículos e 

ementas de disciplinas que envolvessem a temática de gênero.   

Finalizo minha graduação escrevendo uma monografia em cima de uma temática que 

gosto de estudar e que considero importante, pois acredito no educar para a diversidade, e isso 

não pode existir sem que, nos cursos de formação de professores, tenhamos antes uma base. É 

necessário conhecer.   
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INTRODUÇÃO  

 

As discussões em torno da temática de Gênero desenrolam-se desde que os 

pesquisadores (sobretudo pesquisadoras) começaram a questionar as estruturas de poder que 

organização as relações de gênero na sociedade (até então considerando apenas 

a binariedade do gênero, ou seja, o masculino e o feminino). Ao longo dos anos esse estudo se 

intensificou por causa da luta das pesquisadoras feministas que visavam transformar o modelo 

de sociedade patriarcal no qual estamos inseridos até os dias de hoje (SCOTT, 1995, p.73).   

Porém, foi somente no final do século XX, segundo Scott (1995, p. 85) que a temática 

de Gênero se tornou uma preocupação teórica, restabelecendo-se então em uma discussão a 

respeito dos sistemas de relações que perpassam os seres humanos. Vale frisar, logo de início, 

que essa temática – a de Gênero – ocupa espaço no ambiente familiar, nos locais de 

trabalho, na política e, também, no meio escolar, independentemente de seu seguimento 

(creche a formação superior).   

Gênero e educação estão intrinsecamente ligados uma vez que não se pode trabalhar a 

educação, ou na educação, sem pensar nas relações de gênero nas quais os sujeitos participam. 

Principalmente se colocarmos em pauta o início da educação brasileira quando ainda era 

negado os estudos às mulheres e o cargo de professora era regulado por regras pautadas por 

um viés machista (LOURO, 2004). Porém, é significativo expor que em tempos atuais o 

conceito de gênero, também no que se refere a educação, muda e se expande atendendo a 

questão não-binária do gênero, ou seja, para pensar em uma educação inclusiva, libertadora e 

para a diversidade é necessário antes sair da “caixinha” e pensar em relações de gênero para 

além da dualidade masculino e feminino.   

O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) se insere no campo dos estudos de 

Gênero e Educação, visando investigar a formação inicial de professoras(es) dos cursos de 

Pedagogia da Região Centro-Oeste, especialmente as universidades federais e estaduais. A 

justificativa e o desejo de escrever sobre a temática neste encerramento de ciclo dentro da 

Universidade de Brasília, veio de uma experiência pessoal onde, já no final do curso, estudei 

sobre a infância da criança trans e então me questionei o motivo de não ter estudado sobre a 

temática anteriormente, tinha a consciência – é claro – da existência desses indivíduos, mas 

nunca havia passado por minha cabeça que eu deveria estudar mais a fundo sobre, que era 

meu dever como futura pedagoga conhecer mais. Essa inquietação me provocou a pesquisar 

as universidades que oferecem cursos de Pedagogia e então analisar os seus PPC — Projeto 

Político do Curso — e ementas/planos de curso para investigar como estão oferecendo e 
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tratando a temática de gênero, considerando a sua importância e relevância para a formação 

de um professor que buscar o educar para a diversidade, afinal é assim que as temáticas de 

“cunho social” entram em discussão dentro da educação básica.   

Com base nas considerações acima, o presente estudo visa investigar e assimilar como 

os cursos de pedagogia tem debatido a temática de gênero em suas disciplinas, sejam elas 

obrigatórias ou optativas; a fim de aprofundar o debate das questões de gênero no contexto da 

formação de professores e sua importância para uma educação diversa, inclusiva e para a 

igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Capítulo 1 – Gênero e Educação 

 

 O presente capítulo apresenta o referencial teórico onde será discutido o conceito de 

gênero e sua relação com a educação básica — entende-se por educação infantil, fundamental 

I, fundamental anos inicias, fundamental anos finais e ensino médio — para então pensarmos 

a importância de o Gênero ser estudado a fundo dentro da formação inicial das (dos) 

pedagogas (pedagogos).  

 

1.1 – Conceito de Gênero 

 

Para iniciar este trabalho de conclusão de curso antes se faz necessário conceituar o 

que afinal é esse gênero de que tanto se fala – e muitas vezes se omite. Acredito que a 

primeira ideia que se tem a respeito de gênero é a binária, onde ou se é mulher ou se é 

homem. Ou se faz parte do sexo feminino ou do masculino, afinal é como fomos ensinadas 

(os) durante o período escolar em todas as disciplinas possíveis, que gênero é aquilo que você 

assina se é isso ou aquilo na visão binária do mundo. Hoje, no entanto, sabemos que é uma 

visão precária que não dá conta de explicar a emergência de identidades que não se constroem 

nesses termos, do masculino e feminino. É interessante conceber a ideia de que as palavras 

têm história e que suas significações partem disso, como afirma Louro (2003), e por fazer 

parte deste processo histórico a autora o vincula – o gênero – com o movimento feminista 

contemporâneo. É sabido que tanto no Brasil, como no mundo afora, as mulheres feministas 

fizeram e participaram da história em busca de direitos, igualdade, respeito e equidade, 

modificando também as relações e idealizações de gênero como eram conhecidas e 

vivenciadas.  

Scott (1995) também compartilha da visão que as palavras são carregadas de história e 

por este motivo não é simples, e arrisco dizer que nem certo, conceituar o que é gênero sem 

olhar para o contexto histórico que o acompanha. Desde o seu surgimento a palavra gênero 

vem sendo interpretada de muitos modos, mas é somente com o movimento feminista que 

alcança o status de se referir a organização social existente da relação entre os sexos (SCOTT, 

1995, p. 72).  

A autora francesa ainda expõe que:  

 

(...) o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” – a 

criação inteiramente social de ideias de papéis adequados aos homens e às mulheres. 
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Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas de homens e mulheres. “Gênero” é, segundo definição, uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado. (SCOTT, 1995, p. 75) 

 

 

 Mais à frente, porém, Scott (1995, p. 85) discute que os estudos e análises a respeito 

do gênero, de maneira analítica, só surgiram depois do século XX e que até ali ainda não 

usado para distinguir relações sociais. Foram as feministas, segundo Louro (2003), que 

trouxeram o gênero para dentro das discussões e passaram a usá-lo para suas reivindicações.  

Dispondo da informação de que a palavra gênero é histórica e não somente uma 

palavra usada na gramática para nomear o que é masculino ou feminino, entendemos que o 

gênero é construído socialmente a pautado em cima das relações sociais que os indivíduos 

compartilham entre si, e também das relações de poder que permeiam o mundo em seu 

sentido político, de trabalho, familiar e educacional.  

É importante, no entanto, frisar o cuidado ao se falar sobre as relações de gênero e 

continuar se pautando somente na visão binária cis-hetenormativa. Se gênero é construído 

historicamente também é preciso considerar os múltiplos indivíduos que existem e que veem 

tomando seus espaços de fala e, também, de poder. A respeito disso Louro expõe que, 

 

O conceito passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e 

as representações sobre mulheres e homens são diversos. Observa-se que as 

concepções de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou os momentos 

históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar diversos grupos 

(étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem. (LOURO, 2003, p. 21)   

 

 Entendemos que Gênero implica nas relações entre mulheres e homens, sobretudo se 

analisarmos a educação brasileira e o modo que a mulher foi inserida na mesma, embora não 

se prenda somente a isso e atravesse outras discussões como as raciais/etnia, os movimentos 

LGBTQIAP+, entre outros. A concepção do que é gênero também articula-se ás questões 

raciais, como o feminismo das mulheres negras por exemplo, e de identidades de gênero e 

sexualidade. Quando olhamos para além do indivíduo cis-hétero, enxergamos os não-binários, 

os transexuais, os gays, as lésbicas, os bissexuais, os pansexuais e as travestis, todos também 

passam por construções sociais e também devem ser debatidas na formação inicial do 

pedagogo para que, futuramente, seja debatido dentro da educação básica.  

 Embora o primeiro contato e “formação” de gênero do indivíduo seja dentro de casa 

com seus familiares, não é exclusivamente ali que ele vai se relacionar e se construir, como 

Scott afirma “o gênero é construído através do parentesco, mas não exclusivamente; ele é 

construído igualmente na economia e na organização política (...)” (1995, p. 87), a escola 
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também é outro espaço de socialização e construção de um ser, desde a educação infantil até o 

ensino superior.  

 

1.2 – Gênero e sua relação com a educação básica 

 

Afinal por que o gênero está sempre intrinsecamente relacionado à educação? Ou por 

que quando se fala em educar para a diversidade ou, ainda, se pensa em uma educação de 

qualidade trazem à tona o gênero e seus estudos? A resposta que Vianna (1997) dá para 

essas indagações é simples: educação e gênero é uma parceria necessária para a qualidade 

do ensino e neste subitem aprofundaremos nesta questão.  

As questões de gênero e sexualidade foram incluídas na educação básica, segundo o 

SECAD1 (2007), por considerar:  

(...) a experiência escolar como fundamental para que tais conceitos se articulem, ao 

longo de processos em que noções de corpo, gênero e sexualidade, entre outras, são 

socialmente construídas e introjetadas. Uma experiência que apresenta repercussões 

na formação identitária de cada indivíduo, incide em todas as suas esferas de atuação 

social e é indispensável para proporcionar instrumentos para o reconhecimento do 

outro e a emancipação de ambos. (BRASIL, 2007, p. 9)  

 

 O mesmo documento, um caderno elaborado com o intuito de documentar as políticas 

públicas do SECAD além de servir como subsídio para os professores, frisa a ideia de que a 

escola é local de formação do indivíduo, não sendo apenas conteudista, e para que essa 

construção se constitua como necessária estrutura uma introdução dos assuntos de gênero, tais 

como: identidades de gênero, sexualidade e orientação sexual (2007, p. 9). Tendo em vista 

que esses conceitos podem ser capazes de enfrentar e evitar preconceitos e violências de 

gênero.  

 Conversando com este documento, no que tange a qualidade da educação e motivos 

para se estudar gênero, Vianna (1997) destaca que, 

 

Falar em qualidade da educação significa atribuir um sentido para a escola. Para que 

ela serve? E elementos como as diferentes concepções pedagógicas e a defesa da 

democratização do ensino público são importantes, mas não suficientes, para a 

definição dessa qualidade. Questões relativas ao gênero devem ser consideradas se 

quisermos construir, de fato, um ensino de qualidade (VIANNA, 1997, p. 28)  

 

                                                           
1 Atualmente conhecido como SECADI, ou seja, Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão.  
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A autora crítica que ainda ocorre o pensamento de que as dificuldades dentro das 

escolas que necessitam ser superadas sejam somente as de classe, excluindo os fatores de 

gênero, etnia e raça,  

A recusa ao gênero caminha na direção contrária da realidade escolar brasileira, na 

qual a presença das mulheres no ensino público tem sido majoritária. Ao longo do 

século XX, a docência foi assumindo um caráter eminentemente feminino, e hoje, 

em especial na Educação Básica (composta da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio), é grande a presença de mulheres no exercício do 

magistério. (VIANNA, 1997, p. 29) 

  

Embora a presença de mulheres seja majoritária não podemos esquecer-se de olhar 

para o passado da mulher na educação brasileira e refletir como nos foi negado, o que torna 

necessária a temática das desigualdades de gênero dentro das escolas. Para, além disso, 

podemos observar que só na década de 1980 que foi iniciado o pensamento que essas 

discussões deveriam ser trazidas para este novo espaço — embora as questões de gênero já 

estivessem dentro deste ambiente uma vez que os indivíduos são sua maior representação, 

apenas não eram reconhecidas e discutidas abertamente — foi um processo lento e que, 

politicamente, passa por instabilidade até os dias atuais.  

Algumas leis garantem que a educação de gênero seja possível, mas para isso também 

se faz necessário, segundo o SECAD, entender que desde a Constituição Federal de 1988 os 

direitos das mulheres são, em sua maioria, garantidos, mas quando o assunto são as outras 

sexualidades/identidades não normativas de gênero — gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, 

não-binários, transexuais, travestis —  não se tem a mesma aceitação e direitos garantidos, por 

conta da LGBTfobia e de pressupostos religiosos. O exemplo disso,  

 

(...) em 2003, o governo brasileiro apresentou uma resolução à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas, denominada Orientação Sexual e 

Direitos Humanos. O documento comportava o reconhecimento da diversidade de 

orientação sexual como um direito humano e, se aprovado, seria a primeira 

resolução da ONU a mencionar orientação sexual e a condenar violação de direitos 

nesta área. Em 2005, sem adesão sufi ciente20, a proposição foi retirada, mas o 

assunto permanece na pauta. (SECAD, 2007, p. 21) 

 

Neste trecho é possível identificar o desinteresse que acontece da parte política com as 

pautas de gênero voltadas para a população LGBTQIAP+.  

O documento aqui estudado, SECAD (2007, p. 22), também demonstra que há 

programas e planos, tais como: Programa Nacional de Direitos Humanos II (2002), Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (2004), Programa Brasil sem Homofobia (2004) e 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006), que materializa a visibilidade da 

luta pelo direito das identidades de gênero e auxiliam a garantia de direitos da CF/1988.  
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 Percebemos que gênero e educação devem formar uma parceria, como destaca Vianna, 

para que a LGBTfobia, o machismo e o sexismo sejam de uma vez freados dentro das escolas 

e, assim visando um futuro melhor onde os cidadãos possam entender e respeitar a identidade 

e orientação do outro. A respeito de combater o sexismo antes tentando entender como ele 

criou raízes, Vianna ainda expõe que,  

A escola não tem um papel neutro nesse processo, mas pode colaborar – e muito – 

no esclarecimento e na crítica aos sistemas de pensamento e atitudes sexistas. Pode 

também questionar esses valores. E as professoras e professores que trabalham na 

escola assumem a importante função de não divulgar esses valores a-criticamente, 

de refletir com seus alunos(as) sobre novas possibilidades de relações de gênero. A 

escola pode ensinar a questionar e reconstruir essas referências. (VIANNA, 1997, p. 

34)  

  

Toda via para as(os) pedagogas(os), e professores(as) no geral, terem respaldo para 

questionarem as relações de gênero precisam antes estudar sobre o assunto, se aprofundarem 

em autores(as) que trabalham as questões de gênero, e é sobre esse assunto que este trabalho 

se dedica. A seguir veremos como as universidades — federais e estaduais — da região 

Centro-Oeste brasileira tem trabalho a temática com seus discentes.  
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Capítulo 2 – Caminhos metodológicos da pesquisa    

 

Essa pesquisa foi organizada em cinco etapas com a preocupação de apresentar dados 

relevantes para a temática de gênero e educação na formação de pedagogos. Depois de obter 

os resultados, foi decidido realizar uma entrevista e convidar uma professora pesquisadora da 

temática de gênero para enriquecimento da pesquisa. Também é importante ressaltar que o 

trabalho foi realizado ainda durante a pandemia causada pelo vírus Covid-19 onde os 

cuidados indicados pela OMS foram levados em consideração, então planejamos uma coleta 

de dados on-line.   

Após realizar o recorte regional para delineamento do objeto e do campo da pesquisa, 

o primeiro passo consistiu em identificar quais eram as universidades federais e estaduais 

que ofertavam o curso de Pedagogia na região Centro-Oeste, ao final do levantamento 

chegamos às seguinte lista de instituições: Universidade de Brasília (UNB), a 

única universidade pública do Distrito Federal; em Goiás a Universidade Federal do 

Goiás (UFG), Universidade Federal do Catalão (UFCat), Universidade Federal do 

Jataí (UFJ) e Universidade Estadual do Goiás (UEG); em Mato Grosso foram 

encontrados três locais para a pesquisa — que atendem os critérios de disponibilizar o curso 

de Pedagogia e ser federal/estadual  — que são a Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT). Por último, em Mato Grosso do Sul, foram também identificadas 

três universidades, são elas a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Estadual do Mato Grosso 

do Sul (UEMS). Com exceção do Distrito Federal, os demais estados que ocupam a região 

Centro-Oeste contam com duas ou mais universidades federais e/ou estaduais, como pode 

ser observado no quadro abaixo:   

Quadro 01 – Universidades federais e estaduais da região Centro-Oeste.  
Local  Universidade federal/estadual  Siglas  

Distrito Federal  Universidade de Brasília  UNB  
Goiás  Universidade Federal do Goiás  UFG  

 Universidade Federal do Catalão  UFCat  
  Universidade Federal do Jataí  UFJ  

 Universidade Estadual de Goiás  UEG  
Mato Grosso  Universidade Federal do Mato Grosso  UFMT  

 Universidade Federal de Rondonópolis  UFR  

 

Universidade do Estado de Mato Grosso  UNEMAT  

Mato Grosso do Sul  Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  UFMS  

 

Universidade Federal da Grande Dourados  UFGD  

 

Universidade Estadual do Mato Grosso do sul  UEMS  

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.   
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 Diante deste primeiro levantamento de dados utilizei a internet como ferramenta –

 para estruturar o segundo passo da pesquisa – para buscar os sites das 

universidades e conseguir as respectivas informações: PPC do curso, ementas, contato de 

coordenadores do curso e professores/as que lecionam disciplinas relacionadas a gênero. Com 

os projetos pedagógicos dos cursos iniciei o terceiro passo da coleta de dados, que consistiu 

em distinguir as disciplinas que poderiam abordar a temática de gênero. Os critérios utilizados 

foram disciplinas que abordassem  —  no título ou descrição da ementa encontrada  —  

gênero, sexualidade, sociologia, relações étnico-raciais, história e EJA2. 

Ao final destas três etapas, foi elaborada uma Carta de Apresentação, — vide anexo —

 assinada também pela minha orientadora Profa. Dra. Wivian Weller, para ser 

enviada juntamente com o e-mail para as coordenações dos cursos 

e para professores específicos das disciplinas, solicitando sua parceira para disponibilizar os 

planos de curso das disciplinas que tivessem Gênero como temática. Dos e-mails 

enviados neste quarto passo, como ilustra o quadro (2) abaixo, só não obtive resposta de duas 

universidades do Goiás (UFJ e UEG). A UFGD, do Mato Grosso, respondeu que não poderia 

atender à solicitação por se encontrar em período de matrícula em disciplinas. De todas as 

universidades contactadas, somente a UEMS repassou a solicitação para a 

professora responsável pelas disciplinas e me enviou o plano de curso em sua última versão 

além dos PPC (Quadro 02):  

Quadro 02 – Resposta das universidades federais e estaduais  

Universidade/sigla  E-mail enviado  E-mail respondido  
UNB  x  x  
UFG  x  x  

UFCat  x  x  
UFJ  x    
UEG  x    

UFMT  x  x  
UFG  x  x  

UNEMAT  x  x  
UFMS  x  x  
UFG  x  x  

UEMS  x  x  
Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

Mesmo sem a devolutiva de duas universidades e indisponibilidade de outra, pude 

encontrar os PPC dos cursos de Pedagogia por meio dos sites das instituições. Porém, as 

ementas presentes nestes documentos têm bibliografias mais gerais não especificando o que 

                                                           
2Os quadros correspondentes às disciplinas encontradas poderão ser verificados nos anexos. 
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irão trabalhar dentro de sala de aula. Como exemplo, cito a experiência com a disciplina 

Sociologia da Educação durante a graduação em pedagogia na Universidade de Brasília. Em 

sua ementa, consultada de seu PPC, a disciplina apresenta os seguintes componentes: 

“Educação, Estado e sociedade. A Educação como processo social. Educação e estrutura 

social. A função social da Escola. Teorias sociológicas da educação e sua influência na 

educação brasileira” (PPC UNB, 2018, p. 70).  

Como podemos observar, a ementa da disciplina não faz menção à temática de gênero, 

nem mesmo em sua bibliografia. No entanto, quando a cursei no primeiro semestre de 2020 

— realizada no segundo semestre de 2020 em ensino remoto emergencial por conta da 

pandemia de Covid-19 — estudei a temática durante as aulas e no desenvolvimento 

do trabalho final da disciplina.  O quadro abaixo especifica os resultados da pesquisa por 

disciplinas que citem os conteúdos de gênero e/ou diversidade em suas ementas, encontradas 

exclusivamente nos PPC: 

 

Quadro 03 – Relação de Universidades que tenham disciplinas com temática de gênero ou 

citem palavras gênero/diversidade nas ementas 

Estado/Distrito Universidade PPC citando 

disciplina 

especifica 

Ementas 

citando a 

palavra 

“gênero” 

Quantidade 

de ementas 

em que foi 

citada 

Ementas 

citando a 

palavra 

“diversidade” 

Quantidade 

de ementas 

em que foi 

citada 

Distrito Federal UNB x x 3 x 4 

Goiás UFG  x 1 x 4 

 UFCat  x 1 x 1 

 UFJ    x 1 

 UEG    x 2 

Mato Grosso UFMT    x 2 

 UFR x x 2 x 3 

 UNEMAT  x 2 x 5 

Mato Grosso do 

Sul 

UFMS x x 9 x 16 

 UFGD x x 3 x 5 

 UEMS 

(Campo 

Grande) 

x x 1 x 1 

 UEMS 

(Dourados) 

x x 2 x 4 

 UEMS 

(Maracaju) 

 x 1 x 4 

 UEMS 

(Paranaíba) 

x x 3 x 4 

Fonte: PPC dos cursos de Pedagogia das universidades citadas no quadro.  
 

Após o levantamento, pude perceber que os dados obtidos não eram suficientes para 

alcançar o objetivo da pesquisa, então, foi elaborado um quinto passo: realizar entrevista 
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narrativa (WELLER; ZARDO, 2013) com uma professora estudiosa da 

temática de gênero que se mostrou aberta desde o início para colaborar. A entrevista foi 

feita por chamada de vídeo no aplicativo do Teams, levando em consideração a distância 

geográfica e as recomendações de biossegurança da pandemia do Covid-19.  

A análise dos PCC dos cursos de Pedagogia e a trajetória de estudos, professora citada, 

com a temática de gênero, será desenvolvida no próximo capítulo. 
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Capítulo 3 – Análise dos projetos pedagógicos dos cursos e dos programas das 

disciplinas 

 

3.1 – Trâmites legais e um breve histórico sobre Gênero e sua inclusão nos currículos  

 

Este capítulo procura apresentar os resultados do levantamento descrito anteriormente, 

preocupando-se em analisar os PPC, ementas e planos de curso, disponibilizados pelas 

Universidades federais e estaduais brasileiras da região Centro-Oeste, visando a temática de 

Gênero dentro da formação de professoras(es) e como tem sido abordada e construída junto 

dos discentes dos cursos de Pedagogia. Além disso pretende contemplar como e quando a 

temática de Gênero se incorporou aos currículos de Pedagogia, e o que algumas legislações 

relacionadas a educação trazem para contribuir com o estudo de Gênero e Diversidade.    

Sabe-se, segundo Soares (2018) e Cavasin, Unbehaum e Gava (2011), que as 

mudanças na educação básica são as grandes responsáveis para que o currículo seja revisto e 

alterado, objetivando sempre uma formação de professoras(es) mais completa, que consiga 

responder e trabalhar com questões relevantes que dizem respeito à vida em sociedade. No 

final da década de 1980 os esforços políticos possibilitaram a entrada de novas temáticas 

no âmbito educacional, embora não tenha sido uma “luta” fácil e espontânea, como aponta 

Soares (2018, p.28): 

  
Quando falamos da defesa do gênero e da diversidade sexual nas políticas públicas 

da Educação, é necessário sublinhar que se trata de um longo processo e que sua 

construção se deu juntamente com os movimentos sociais que propunham, com a 

abertura política da década de 1980, repensar o papel da escola e dos conteúdos por 

ela trabalhados.  
 

De início os esforços citados foram para incorporar nas diretrizes curriculares da 

Educação Básica os eixos temáticos relacionados à Diversidade, tais como: gênero, 

sexualidade, povos indígenas, homofobia, questões LGBTQIAP+3, inclusão para pessoas com 

deficiência entre outros (CAVASIN; UNBEHAUM; GAVA, 2011). Para tanto, algumas 

legislações devem ser consideradas como, por exemplo, a própria Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei n° 9.394/96) que organiza o ensino e seus pressupostos. Em 1997 os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da mesma forma evidenciam essa articulação à temática, 

assim como o Plano Nacional da Educação (Lei n° 10.172/2001) que acompanha metas 

educacionais, o PNE vigente tem com uma de suas diretrizes – artigo II, inciso X – a 

                                                           
3Na década de 1980 ainda se utilizava o termo “LGBT”, mas com o passar dos anos a sigla se modificou para 

atender aos demais grupos participantes dessa comunidade, sendo atualmente LGBTQIAP+. 
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“promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental” (PNE, 2001), a esta altura percebemos que no início a palavra Gênero não 

era muito utilizada, embora estivesse subsumida na noção de Diversidade.   

Para que as pautas de gênero e diversidade fossem bem trabalhadas dentro das escolas 

de Educação Básica foi necessário implementar a temática dentro dos currículos dos cursos de 

Pedagogia, recorte feito para este trabalho. Com professoras e 

professores capacitados, conhecendo os subgrupos que giram em torno da temática de 

Gênero, a educação para a diversidade se torna algo cada vez mais perceptível e concreta. 

Estabelecido isso, o curso de Pedagogia tem legislações a seguir para que seja feita a sua 

organização e para que disciplinas e outros valores, ligados a temática, sejam ofertados. Vale 

salientar que os PPC dos cursos são atualizados e alterados de acordo com a necessidade.   

Trazendo um primeiro olhar para o Conselho Nacional da Educação, podemos 

constatar que sua Resolução Nº 1 do ano de 2002 é ainda um pouco defasada se analisarmos 

somente a questão de Gênero,  

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos 

artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de 

orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo 

para:  

II - o acolhimento e o trato da diversidade.  

  

O documento em questão não se prolonga muito ou traz qualquer outro artigo que 

contemple essa pesquisa, o que é compreensível se levarmos em conta que a LDB havia 

sido promulgada alguns anos antes, em 1996, estabelecendo as leis e diretrizes para a 

Educação. Contudo, a Resolução CNE Nº 2 de 2015 é mais completa neste sentido, expondo 

ao longo do documento pontos importantes relacionando a temática de Gênero para a 

formação da(o) pedagoga(o). Ressalto então alguns artigos da Resolução da 

CNE/CP Nº 02/2015 que se fazem importantes para analisar os PPC a seguir. Entre os 

princípios que fazem a Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, destaco 

o artigo III  

  
§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica:   

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como 

compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação 

de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à 

valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de 

discriminação. (meus grifos) 
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Em tempo, saliento que inclusa nas citações de Diversidade, nos documentos expostos, 

encontramos também a temática de Gênero já que ambas estão relacionadas, ou seja, o termo 

Gênero, em si, nem sempre aparece nas primeiras legislações e trâmites legais, mas isso não 

significa que já não esteja incluso na formação de professoras (es). Seguindo com os artigos, 

incisos e parágrafos que – para mim – mais se destacam nessa temática, também vemos que a 

temática está ligada ao processo emancipatório de educação e que é por meio da prática e da 

teoria que o Egresso possa ser conduzido à “consolidação da educação inclusiva através do 

respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, 

sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras”. 

O Egresso, estudante que concluiu seu curso superior, deve estar apto, no que se refere 

a temática, conforme o Art.8º da Resolução da CNE/CP Nº 02/2015: 

 

Art. 8º O (A) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, 

portanto, estar apto a:   

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de 

contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;   

VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de 

classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre 

outras. 

Estar apto para identificar questões socioculturais, como também demonstrar a 

consciência da diversidade são capacidades consideradas importantes na (no) professora 

(professor) para que dentro de sala quando aborde esse tema e/ou consiga dialogar, participar e 

pertencer de espaços educativos.   

No que se refere aos currículos dos cursos voltados para formação de professoras e 

professores, trago ainda uma última citação do CNE que os organiza: 

  
§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira  de Sinais (Libras), educação 

especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

  

Outras licenciaturas, além da Pedagogia, também devem trabalhar de maneira 

interdisciplinar e utilizar-se dos discursos de gênero (e os demais citados acima) em suas 

práticas docentes e trocas com as(os) estudantes, uma vez que nos espaços escolares se 

convive em pares, e para tal a formação inicial deve antes garantir que a(o) futura(o) 
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professora(o) esteja preparado em contato com essas questões para que nunca seja uma surpresa 

ou “estrangeiro”, e sim questões com as quais saiba trabalhar e para além disso experiências 

que somem em sua carreira.   

 

 

3.2 – PPC dos cursos de Pedagogia de universidades (federais e estaduais) da região 

Centro-Oeste: como se organizam? 
 

Ao todo foram analisados 14 (quatorze) projetos políticos de cursos de Pedagogia, 

onde foi considerado sua organização, objetivos e competências relacionadas a temática 

de Gênero — considerando o termo Diversidade como referência, pela ausência da palavra 

Gênero em si — na formação inicial dessas educadoras e educadores. Algumas das 

universidades contam com mais de um campus oferecendo o curso de Pedagogia, como a 

UEMS por exemplo, e por isso foi observado o PPC de cada um. Os PPC analisados nesta 

pesquisa são das seguintes universidades, segundo a sua localização:  

Quadro 04 – Relação das universidades pesquisadas e seus PPC. 
Estado/Distrito Universidade Campus Ano do PPC 

Distrito Federal Universidade de Brasília Darcy Ribeiro 2018 

Goiás Universidade Federal do Goiás -  2015 

 Universidade Federal do Catalão - 2017 

 Universidade Federal do Jataí - 2003 

 Universidade do Estado de Goiás - 2015 

Mato Grosso Universidade Federal do Mato 

Grosso 

- 2018 

 Universidade Federal de 

Rondonópolis 

- 2018 

 Universidade do Estado de Mato 

Grosso 

- 2014 

Mato Grosso do 

Sul 

Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul 

- 2018 

 Universidade Federal da Grande 

Dourados 

- 2019 

 Universidade Estadual do Mato 

Grosso do Sul 

Campo Grande, 

Dourados, Maracaju e 

Paranaíba 

2019, 2013, 2017, 

2013 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

  

O objetivo da análise, acima de tudo, não é desmerecer ou apontar erros nos PPC e 

ementas dos cursos, mas investigar como a temática de gênero é abordada na formação inicial 

da(o) pedagoga(o) e contribuir para melhorias, afinal todos nós profissionais — e futuros 

profissionais — da educação temos o mesmo objetivo: uma educação para a diversidade, 

laica, pública e de qualidade.   

Ao que se refere a organização dos cursos de Pedagogia, a maioria encontra-se 

parecida por precisarem seguir legislações que ordenam o curso. Sabe-se, por exemplo, que o 
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CNE indica a quantidade de horas mínimas, 3.200 (três mil e duzentas) horas, que devem ser 

cursadas no que tange o trabalho efetivo acadêmico (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2015), a maioria dos cursos seguem esse padrão ou passam do valor mínimo 

de horas como, por exemplo, a UFG que tem uma carga horária de 3.304 horas para conseguir 

cobrir todas as atividades que seu curso necessita. Existem outros, porém, que estão abaixo 

desse valor estipulado trabalhando com 3.120 horas como é o caso da UFJ, friso que seu PPC 

mais recente encontrado é do ano 2003 e pode estar desatualizado diante as diretrizes da 

resolução do CNE/CP 02/2015.  

Essas horas de trabalho efetivo acadêmico (mínima de 3.200 horas) são distribuídas 

entre as disciplinas obrigatórias, opcionais e complementares que os cursos de Pedagogia 

oferecem, além de ter horas reservadas para o estágio obrigatório e a elaboração do 

TCC/TFC. Para, além disso, nessas horas ainda são ofertadas como cursos de extensão, 

pesquisas e atividades de módulo livre que o estudante pode fazer suas próprias escolhas, 

levando em consideração o princípio de uma universidade ser ensino, pesquisa e extensão.  

Quanto aos objetivos gerais que regem os cursos, em sua grande maioria trazem o 

mesmo aspecto voltado para formar um profissional da educação — uma (um) pedagoga(o) 

— habilitado e competente para atuar na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e em ambientes não-escolares. Somente os cursos de Pedagogia 

da UNB, UFCat e UFMS trazem junto aos objetivos gerais a explicitação da temática de 

gênero e sua importância para a formação do profissional docente:  

Formar o profissional para a docência na educação infantil, nos anos iniciais do 

ensino fundamental em suas diversas modalidades e nos cursos de formação que 

exijam conhecimentos pedagógicos, para atuar na gestão escolar e em espaços 

educativos não escolares, e para o campo teórico-investigativo da educação, com 

compromisso ético e inclusivo, responsabilidade social e histórica, reconhecedor da 

diversidade humana, cultural, política, religiosa, étnico-racial e de gênero. 

(FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNB, 2018, p. 35)   

  

Preparar professores para a Educação Básica, para Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental atendendo às demandas da sociedade contemporânea em 

todos os aspectos éticos, estéticos, políticos, sociais e culturais. (FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO – UFCat, 2017, p. 16)  

  

Formar o professor cidadão, participante e atuante nas proposições do contexto 

educacional em suas diferentes dimensões (FACULDADE DE EDUCAÇÃO – 

UFMS, 2018, p. 11)  

  

Explorando os objetivos específicos, é possível notar que, em sua maioria, não há 

pistas sobre a temática de Gênero estar diretamente envolvida embora também não signifique 

tenha sido deixada de lado ou que não é considerado um eixo temático importante para a 

formação de uma (um) professora (professor). Nesta monografia está sendo analisado 
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pequenos trechos que pertencem a um PPC, mas quando é analisado no todo o envolvimento 

da temática é perceptível.   

O perfil profissional do egresso apresenta as habilidades e competências que 

o pedagogo deve ter assim que formado e pronto para trabalhar, efetivamente, nas diversas 

áreas que o curso nos oferece.   

Ainda tratando sobre o perfil do egresso gostaria de destacar a UEMS (Campus 

Maracaju) que em suas competências e habilidades da(o) pedagoga(o) formado explicita: 

“Compreensão e respeito pela diversidade cultural, geracional, étnico-racial, sexual e de 

gênero, por meio de uma educação como ato individual, coletivo, político, crítico e 

transformador” (PPC, UEMS – MARACAJU, 2017, p. 20). Chama a atenção pois é este 

pensamento e idealização que tenho a respeito da educação voltada para a diversidade, 

quando às questões de Gênero são observadas e trabalhadas na educação básica com um 

pensamento político, crítico e transformador é possível pensar em uma sociedade mais justa e 

menos preconceituosa/LGBTfóbica.    

  

3.3 – Ementas e Planos de Curso: estão falando sobre gênero? 

 

Parte do processo dessa pesquisa foi dedicada à análise das ementas dos cursos para 

filtrar disciplinas que tivessem relação com a temática de Gênero. Para além das disciplinas 

mais óbvias e especificas — as que já usam o título, por exemplo, “Gênero e Educação” — 

foram usados outros critérios, tais como considerar as que tinham “Diversidade”, “Relações 

Étnico-Raciais”, “Sociologia”, “História”, “Sociedade”, “EJA” e “Sexualidade” 

como palavras chaves. Outro critério adotado foi analisar o resumo das ementas e sua 

bibliográfica básica e complementar, além de considerar experiências pessoais que tive 

cursando disciplinas parecidas com as dos demais cursos de Pedagogia pesquisados.  

Os cursos que incluem em seus currículos disciplinas especificas com a temática deste 

trabalho são das universidades do Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso Sul, ao todo 

temos sete cursos de pedagogia ofertando a disciplina especifica, como ilustra o quadro 

abaixo:  

 

Quadro 05 – Relação de disciplinas que abordam gênero diretamente 

Estado/Distrito Universidade/siglas Disciplina Natureza 

 Distrito Federal UNB Gênero e Educação Optativa 

Mato Grosso UFR Gênero, Diversidade, 

Relações Étnico-Raciais 

e Direitos Humanos 

Optativa 
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Mato Grosso do Sul UFMS Educação, Sexualidade e 

Gênero 

Obrigatória 

 UEMS (Campo Grande) Gênero e Educação Obrigatória 

 UEMS (Dourados) Estudos sobre gênero, 

sexualidade e educação 

Optativa 

 UEMS (Paranaíba) Educação e Diversidade: 

raça/etnia e gênero 

Obrigatória 

 UFGD Educação e Relações de 

Gênero 

Optativa 

Fonte: PPC e ementas dos cursos de Pedagogia das universidades citadas no quadro. 
 

Destas somente as disciplinas de Gênero da UFMS e UEMS (Campo Grande e 

Paranaíba) são obrigatórias dentro do currículo, já as disciplinas da UNB, UEMS (Dourados), 

UFR e UFGD são ofertadas como optativas para seus discentes.  Ressalto ainda que, apesar de 

ter sido identificada a disciplina de “Gênero, Diversidade, Relações Étnico-Raciais e Direitos 

Humanos” a mesma não aparece nas ementas do PPC da UFR. 

Estas disciplinas, observando pelas ementas gerais encontradas no próprio PPC do 

curso, abordam a temática nos seguintes aspectos: conceituação do que é Gênero, sua história 

e relação com a sociedade, a história das mulheres e estudos feministas, as relações de gênero 

na divisão de trabalho e convivência em sociedade, sexualidade e homossexualidade. 

Também abordam o gênero relacionando a raça/etnia, classe e geração. Na disciplina 

Educação, Sexualidade e Gênero (UFMS), segundo sua ementa, é abordada a temática de 

“Educação sexual e de gênero como direito humano de crianças e adolescentes” 

(FACULDADE DE EDUCAÇÃO - UFMS, 2018, p. 40), é interessante trabalhar as questões 

de gênero como direito humano e, sobretudo, direito das crianças e adolescentes, 

principalmente quando sabemos que temáticas assim costumam ser cortadas dos planos de 

ensino da educação básica.  

Outro ponto importante de ser abordado é o de se obter orientações para o combate à 

discriminação de gênero e homofobia (FACULDADE DE EDUCAÇÃO - UEMS – 

Dourados, 2017, p. 71), afinal é na educação básica que se tem um novo ciclo de socialização 

e se o professor está preparado para lidar com esses desafios impostos pela sociedade, terá 

mais chances de inserir esse conteúdo em sala de aula.  

No que diz respeito à bibliografia, básica e complementar, destas disciplinas é possível 

observar que alguns(mas) autores(as) se repetem pelas ementas como Guacira Lopes Louro e 

seu livro Gênero, Sexualidade e Educação, publicado em 1997 ou a obra Corpo, Gênero e 

Sexualidade, de 2011, que também compõe a ementa do curso na UEMS (Dourados). Outras 

autoras e a autores trabalhados nas disciplinas identificadas são: Judith Butler (2017), 

Constantina Xavier Filha (2014), Michel Foucault (1984) e Pierre Bordieu (2010).  
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Além das possibilidades dentro das disciplinas especificas sobre a 

temática, é concebível estudar Gênero dentro de outros eixos temáticos como, por exemplo, 

na disciplina Sociologia da Educação que, geralmente, apresenta autores como Bourdieu além 

do que é correto considerar que Gênero está entrelaçado à sociedade, o que geralmente é 

estudado nesta disciplina. Dentre os cursos pesquisados todos têm a disciplina Sociologia da 

Educação (em alguns casos I e II), ou atendida pelo nome Sociologia e Educação tal como na 

UEMS (campus Paranaíba) e Sociologia Geral e da Educação na UFGD, como obrigatória em 

seu currículo. Com exceção da UEMS, em seu currículo consta a disciplina Educação 

Contemporânea.   

História da Educação, principalmente se for voltada para a educação brasileira, 

também foi escolhida para fazer o recorte de gênero neste trabalho. Quando se estuda a 

história da educação no Brasil movimenta-se pelo período colonial e imperial onde as 

diferenças de gênero entre homens e mulheres são gritantes, e que traz reflexões para os dias 

atuais quando pensamos no papel da mulher dentro da educação, seja como docente ou 

estudante. Os cursos contemplam este cenário, alguns evidenciam o nome da disciplina como 

História da Educação Brasileira ou História Geral e da Educação. Somente pelas ementas 

disponibilizadas pelos PPC dos cursos não é possível perceber uma bibliografia aprofundada.  

Outro eixo de disciplinas que gostaria de trazer à tona remete à Infância.  

Sabendo que o curso de Pedagogia abre espaços para muitas vivências profissionais 

fora de espaços escolares, é impossível negar que a Infância é muito ligada a vida da(o) 

Pedagoga(o) e estudar a mesma é fundamental. Existem relações de gênero dentro do 

cotidiano da infância, bem como muitas crianças vivenciam e até reproduzem preconceitos 

sem nem mesmo entender o que acontece, aqui me refiro as pessoas fora da cultura cis-

hetero. Alguns dos cursos pesquisados trazem essa perspectiva para dentro do estudo da 

Infância, como a UNB que oferece de modo obrigatório a disciplina de Infância, Criança e 

Educação; UFG com Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação Infantil e UFCat com 

Seminário de Integração: Educação, Cultura, Direitos Humanos e Sociedade.   

As disciplinas de EJAI (Educação de Jovens e Adultos e Idosos) também entram nessa 

pesquisa como possíveis planos de curso que abordem a temática de Gênero. Na ementa da 

UNB, por exemplo, é explicitado o seguinte “A diversidade dos (as) educandos (as): gerações, 

étnico/racial, gênero, territorial, etc.” (FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UNB, 2018, p. 

75) como abordagens que serão feitas no decorrer do semestre. Acredito que a questão de 

Gênero vincula-se muito nesta disciplina por abordar questões vivenciadas no trabalho e 
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trajeto de vida com os estudantes que, por muitos motivos, estão terminando a escola de 

forma “tardia”. Todos os cursos pesquisados ofertam disciplinas relacionadas à EJA uma vez 

que também é área de atuação do Pedagogo e está prevista na resolução da CNE/CP 

02/2015:   

  
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 

em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica aplicam-

se à formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no 

ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação 

(Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a 

Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e 

com integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 

interdisciplinar. 

  

As ementas também apresentam disciplinas com a temática de Educação e Relações 

Étnico-Raciais que são previstas por leis (LDB 10.639/2003 e 11.645/2008) para 

a regulamentação do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O recorte de 

gênero também é utilizado nestas disciplinas por poder levantar a pauta do feminismo negro, e 

por ter a possibilidade de apresentar como os povos (quilombolas e originários) se organizam 

em relação às suas tarefas domésticas, educacionais e com o trabalho. Estudar e perceber as 

relações de gênero em outras culturas é um processo interessante para a formação da(o) 

educadora(o). 

Por fim, a análise dos PPC e das ementas neles presentes resultou em listar mais 

algumas disciplinas que podem — ou não, levando em consideração que para a pesquisa não 

se teve acesso aos planos de curso elaborados pelos professores —  ter relação com a temática 

de Gênero, são elas: Psicologia da Educação (I, II e Tópicos Especiais) ofertada por todos os 

cursos; Teoria Social, Educação e Estado ofertada pela UEG; Fundamentos e Metodologia de 

Ciências Naturais nos anos iniciais, ofertada pela UFJ; Currículo, Cultura e Avaliação, 

ofertada pela UFCat; Educação em direitos humanos e movimentos sociais, ofertada 

pela UEMS (Maracaju) e Pressupostos Antropológicos da Educação, ofertada pela UFMT.   

Da pesquisa iniciada somente tive retorno da UEMS, unidade de Campo Grande, em 

relação aos planos de curso elaborados pela(o) própria(o) professora(o), estes geralmente são 

mais completos em sua bibliografia e conteúdo que será abordada, dado que as ementas 

presentes nos PPC são mais gerais como já foi dito antes. A professora L.T4, docente da 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Campo Grande), contribuiu com este trabalho 

enviando seu plano de curso da disciplina por ela ofertada em sua versão mais recente: 

                                                           
4 Nome verdadeiro abreviado.  
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Gênero e Educação e a de Psicologia da Educação, além de ceder uma entrevista que será 

detalhada mais adiante ainda neste capítulo.  Para este trabalho foi somente considerada a de 

Gênero e Educação, visto que o outro plano não apresenta dados que contribuem para a 

pesquisa.  

A disciplina de Gênero e Educação da UEMS (Campo Grande), vide anexo, começa 

revelando o que será trabalhado durante o semestre na qual está sendo lecionada:  

 

A natureza histórica das questões de gênero. Concepções teóricas que tratam das 

relações e identidades de gênero. Gênero e cidadania na perspectiva dos Direitos 

Humanos. As relações entre gênero e classe social. As relações entre a mulher e o 

mundo do trabalho na sociedade industrial. As novas funções da mulher na 

sociedade contemporânea. A sexualidade como objeto das ciências sociais. Estudos 

sobre homossexualidade. Educação do corpo e dos sentidos: corporalidade, gênero e 

identidades sexuais no Brasil e no mundo. (PLANO DE ENSINO, 2021). 

 

 Notamos apenas com este trecho que a disciplina irá trabalhar desde da conceituação 

histórica do que é gênero até os meios que ocupa a nossa sociedade. Irá destrinchar a relação 

da mulher com a sociedade, que por si só dá um grande estudo visto que o modelo patriarcal, 

no qual vivemos, perdura até os dias atuais, e como configura atualmente após todos os anos 

de lutas e conquistas feministas. Além disso, demonstra que os discentes poderão estudar as 

identidades de gênero, ou seja, estudar a temática de gênero fora da esfera cis heteronormativa 

e binária. 

 Os objetivos do plano de curso da matéria apenas asseguram o que foi dito acima, 

elucidando preparar uma(um) futura(o) educadora(o) para que trabalhe com essas questões 

dentro de sala de aula, independentemente de seu seguimento, afinal o estudo de gênero é 

indispensável para a formação inicial de uma(um) profissional da educação. Um dos objetivos 

é, 

 

Considerar as contribuições posteriores do interacionismo simbólico, do 

estruturalismo, do feminismo e dos estudos sobre homossexualidade, como 

elementos facilitadores da dimensão histórica das questões de gênero e dos 

elementos superadores do preconceito. (PLANO DE ENSINO, 2021) 

  

Interpreto que com isso se materializa uma valorização para os outros indivíduos que 

também constituem e conceituam o que é gênero, ou seja, estudos sobre gênero sem se manter 

preso a visão cis e binária que ainda é enraizada em muitos discursos.  

A ementa e os objetivos já deixam claro o que será estudado durante o semestre em 

que a disciplina é ofertada, mas é o trecho sobre o conteúdo que me chama atenção “Gênero e 

identidades sexuais no Brasil e no mundo - movimento LGBTQIAP+ - estudos 
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sobre diversidade sexual: homossexualidade, lesbianismo, transexualidade, entre outros”. 

Com as leituras que fiz sobre Gênero e Educação notei que ainda se pautam muito na visão 

binária e cis do gênero, além da heterossexualidade e levando em consideração os dias atuais, 

no Brasil e mundo em geral, é necessário olhar para todos os indivíduos para que então 

possamos idealizar uma educação mais justa e uma sociedade que respeita a diversidade, é 

necessário ainda se colocar a escuta de indivíduos de identidades não normativas. A formação 

inicial da(o) pedagoga(o) – e de educadores de uma forma geral – deve ter esse primeiro 

contato para que a temática de gênero seja debatida de forma comprometida dentro da 

educação básica.  

Quanto a bibliografia desta disciplina, ministrada pela professora L.T., no quadro 

abaixo destacamos as (os) autoras (autores) e seus respectivos textos que seriam trabalhados 

com seus discentes em sala de aula virtual — levando em consideração que esta disciplina 

está sendo ofertada no formato ensino remoto emergencial por conta da crise sanitária global 

causada pelo Covid-19:  

Quadro 07 – Bibliografia básica e complementar da disciplina Gênero e Educação da 

UEMS (Campo Grande) 

Autora/Autor/Autore Título do texto Ano publicado 

Margaret Mead Sexo e temperamento 1969 

Claude Lévi-Strauss As estruturas elementares do parentesco 1976 

Friedrich Engels A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado 

1977 

Michelle Rosaldo, Louise 

Lamphere 

A mulher, a cultura e a sociedade 1979 

Claude Lévi-Strauss A família: origem e evolução 

 

1980 

Bruna Pranchetto, Maria Laura 

Cavalcanti, Maria Luiza Heilborn 

Perspectivas antropológicas da mulher 1981 

Peter Fry Dahierarquia à igualdade: a construção histórica da 

homossexualidade 

1982 

Hart, J., Richardson, D Teoria e prática da homossexualidade 1983 

Michel Foucault História da sexualidade 1984 

Peter Fry, Edward Macrae O que é homossexualidade 1984 

Hollanda, H.B. Tendências e impasses: o feminismo como crítica da 

cultura 

1994 

Richard Parker, Regina Barbosa Sexualidades brasileiras 1996 

Pierre Bordieu  A dominação masculina 1999 

Mariza Corrêa O sexo da dominação 1999 

Maria Luiza Heilborn Sexualidade: o olhar das ciências sociais 1999 

Guacira Lopes Louro O corpo educado 2000 

James Green Além do carnaval: a homossexualidade masculina no 

Brasil do século XX 

2000  

Thomas Laqueur Inventando o sexo:corpo e gênero dos gregos a Freud 2001 

Suely Kofes Mulher, mulheres 2001 

Heloísa B. Almeida Gênero em matizes 2002 

Adriana Piscitelli Re-criando a (categoria) mulher? 2002 

Judith Butler Problemas de gênero 2003 
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Marcel Mauss As técnicas do corpo 2003 

Gayle Rubin, Judith Butler Tráfico Sexual 2003 

Léia T. Lacerda A mulher Terena em tempos de AIDS: um estudo de 

caso da Aldeia Limão Verde, município de 

Aquidauana (MS) 

2004 

Fonte: Plano de curso da disciplina de Gênero e Educação da UEMS. Quadro organizando por ano de 

publicação. 

 

 Nota-se que são estudados textos mais clássicos datados desde 1969 e textos um pouco 

mais recentes dos anos 2000 em diante, trazendo uma diversidade de leituras sobre os estudos 

de gênero e, também, sexualidade. É possível destacar alguns nomes frequentemente 

utilizados quando se estuda a temática de gênero: Judith Butler, Guacira Lopes Louro e Pierre 

Bordieu. Da bibliografia, básica e complementar, percebe-se a ausência do texto clássico de 

Joan Scott: Gênero: uma categoria útil de análise histórica, o qual introduziu a discussão sobre 

o conceito no Brasil. 

 A ementa disponibilizada pela professora da UEMS (Campo Grande) em um contexto 

geral é muito interessante e convidativa, desde seus objetivos e conteúdos até a bibliografia. À 

primeira vista, o curso disponibiliza uma boa base de introdução aos estudos de gênero. Uma 

disciplina com potencial para formar profissionais da educação com senso crítico mais afiado 

e que conheça as muitas possibilidades de ser e estar no mundo. 

 

3.4 – Análise de entrevista realizada com uma docente da disciplina Gênero e Educação 

 

Sobre a entrevista e breve perfil da entrevistada 

 

O primeiro contato com a entrevistada, Ana Paula5, foi via e-mail quando a mesma 

respondeu a carta de apresentação com as ementas das disciplinas relacionadas a gênero da 

UEMS. Após isso resolvemos convidá-la para uma entrevista e então aprofundar a temática 

de gênero na formação de professoras(es) dos cursos de Pedagogia. Com mais trocas de e-

mails conseguimos marcar a data da entrevista narrativa no dia 13 de setembro, ás 15 horas 

pelo horário de Brasília e às 14 horas pelo horário do Mato Grosso do Sul. Realizamos então a 

entrevista de maneira on-line, por conta da distância geográfica, pela plataforma Teams, a 

mesma durou uma hora e oito minutos. Neste tempo conseguimos conversar onde expus meus 

motivos de ter escolhido esse tema de pesquisa, além de trocarmos experiências. Ao final 

                                                           
5Pseudônimo criado para proteger a identidade da entrevistada.  
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agradeci a disponibilidade que a professora Ana Paula demonstrou desde o começo de minha 

pesquisa, quando fiz levantamento de dados sobre os PPC dos cursos de Pedagogia.  

Ana Paula é uma mulher cis e professora adjunta da Universidade Estadual do Mato 

Grosso do Sul, é também pesquisadora do gênero. Sua graduação é no curso de Psicologia 

pela Universidade Católica Dom Bosco. Em seguida, em 19986, fez uma especialização de 

História Regional pela UFMS onde estudou a cultura indígena Terena. Em 2003 termina seu 

primeiro mestrado na mesma universidade onde fez sua graduação, seguindo a área da 

Psicologia. O segundo mestrado, em História, vem pela UFMS continuando seus estudos 

sobre a saúde das indígenas Terena. Em 2009 conquista o título de doutora em educação pela 

Universidade de São Paulo. Atua principalmente no campo de Psicologia, mas ainda se 

mantém presente nos estudos sobre gênero, educação sexual, formação de professores, 

história e educação dos povos indígenas.  

 

Formação acadêmica e o que a levou a estudar gênero 

  

Tratando inicialmente do percurso da formação acadêmica e dos motivos que a levou a 

estudar Gênero e Educação, a entrevistada relata um longo caminho iniciado no curso de 

graduação em Psicologia, suas experiências de formação e o primeiro contato com um projeto 

de pesquisa, ainda no terceiro ano da faculdade: 

Af.:Minha formação todinha ela veio no campo da psicologia, depois fui fazer uma 

especialização em história regional, posteriormente eu fiz um trabalho no mestrado, de 

psicologia. E posteriormente fiz um segundo mestrado na área de história para poder ir pro 

doutorado em Educação na Universidade de São Paulo. Então o mestrado, graduação e 

especialização eu estudei aqui nas instituições do estado, né, de Mato Grosso do Sul e 

quando eu me envolvi com essa preocupação com o espírito público eu estava no 

quarto...terceiro ano da faculdade de Psicologia e estar estudando a disciplina de Psicologia 

Social, e a professora Jaci Curado, que é uma professora hoje da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul me convidou para fazer um trabalho em cima de mapeamento das 

famílias, ela era uma estudiosa do Gênero e o nosso estado, na década de 80, recebeu a 

primeira visita do Papa João Paulo II em Campo Grande. E aí fizeram uma série de estudos 

sobre a questão da família e constatar que havia muitos divórcios, separações consensuais 

                                                           
6 Informações retiradas do currículo lattes. 
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ou não, então nós fomos conhecer as comunidades daqui da região de Campo Grande com 

a finalidade de mapear é (.) as famílias. 

Observamos, no trecho acima, que Ana Paula tem sua formação no campo da 

Psicologia, porém se estendeu a área da história, sobretudo a regional, enriquecendo o seu 

trabalho no âmbito acadêmico, nota-se também que grande parte das universidades na qual 

tem formação (graduação, especialização e mestrado) são localizadas no Mato Grosso do Sul, 

onde atua.  

A entrevistada segue relatando seu primeiro contato real com os estudos sobre gênero, 

também incluindo mais uma área na qual atuou, a de saúde pública:  

Af.: Posteriormente tive contato com os estudos de Gênero, então a partir daí eu terminei a 

faculdade, posteriormente fui trabalhar em Aquidauana na área da saúde como psicóloga, 

na área da saúde pública, e lá tive contato com a população indígena, sempre voltada com o 

envolvimento com comunidades com a preocupação de atender, de ter na verdade um 

atendimento de abrangência social no campo da educação e da psicologia, e como eu 

estava na saúde então na área da saúde. 

Chama a atenção o contato com o povo indígena – os Terena – pois ali se trabalha 

outra perspectiva de relações de gênero que, de maneira alguma, se torna menos importante 

que as demais. É importante o estudo da cultura dos povos originários no sentido de expandir 

seus ensinamentos e a verdadeira história e modos, principalmente dentro das escolas onde  

performances equivocadas, como o “dia do índio”, ainda deixam muito a desejar.Com relação 

ao trabalho que desenvolveu com as mulheres indígenas neste período, ela continua: 

 

Af.: Ele (o trabalho) já tinha uma identidade que eu construí dentro do hospital com as 

mulheres, e as mulheres queriam muito que falasse do cuidado com a saúde. Então todinho 

o meu recorte de gênero ficou voltado para atender a população indígena pantaneira, 

principalmente os povos que residem no pantanal sul mato-grossense.  

A entrevistada7 conclui essa parte afirmando que todo seu trabalho foi feito, antes de 

tudo, respeitando os saberes indígenas, respeitando a cultura dos povos originários enquanto 

esteve estudando gênero ali.  

                                                           
7Ana Paula finaliza esse trecho na entrevista dizendo: “para a gente poder levar a prevenção, respeitando os 

códigos culturais e os saberes indígenas a partir do tema”.  
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Já expondo a sua trajetória depois de assumir a cadeira em 2000 como professora da 

UEMS (Campo Grande), por causa de sua formação e experiência a entrevistada relata que as 

disciplinas que lhe entregaram para lecionar eram: Gênero e Educação; Educação Étnico-

Racial; Psicologia da Educação e Psicologia do Desenvolvimento.  

A participante também nos expõe os teóricos que gosta de trabalhar em aula, sendo 

fiel ao seu plano de curso (disciplina de Gênero e Educação estudada no tópico anterior):  

Af.: a gente procura trabalhar e apresentar os textos clássicos como o próprio Freud, o 

Focault com a História da Sexualidade, depois as pós-estruturalistas: Judith Buttler, Carol 

Vance ( ) que é uma antropóloga, todas elas contando como que foram as trajetórias delas 

para os alunos se identificarem. 

Outro ponto interessante da entrevista narrativa neste primeiro momento é o recorte 

que a participante faz sobre o avanço do conservadorismo com as eleições presidenciais de 

2018 e a possível repercussão que, possivelmente, o discurso antigênero teria no currículo dos 

cursos de licenciatura o que consequentemente, afetaria a continuidade ou não de sua 

disciplina: 

Af.: Então nós tivemos ai uma leva de conservadorismo muito grande no Brasil, aqui mais 

especificamente a partir de 2017 com as eleições presidenciais isso se acirrou muito, então 

eu não sabia direito se eu ia continuar com essa disciplina e se essa disciplina continuaria, 

como as diretrizes da psicologia e das licenciaturas não houve alteração, as minhas 

disciplinas continuaram porque o Gênero ele sempre foi pensado né, no Brasil nós temos 

várias pesquisadoras antigas que colaboraram com os estudos de Gênero (...). 

Infelizmente a bancada conservadora e evangélica no ramo político continua trazendo 

propostas, como as da Ideologia de Gênero e Escola Sem Partido para fazer cortes ainda 

maiores na educação no que diz respeito a temática. Como destacam Zanatta et al (2016) em 

seu artigo:  

Em troca do apoio ao impeachment, os grupos conservadores e representantes da 

"bancada religiosa" ganharam no governo do Presidente Interino mais espaço para a 

imposição de suas pautas, que têm como metas a defesa da família patriarcal e 

heterossexual, o desejo pela disseminação da misoginia e da intolerância à categoria 

de gênero, entre outras. 

No trecho da entrevista a seguir, Ana Paula traz uma análise de sua própria trajetória 

enquanto professora que se dedica a trabalhar e estudar as relações de gênero, justificando a 
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sua escolha de oferecer os elementos para que as(os) estudantes possam conhecer a si próprios 

e, também, o Outro levando em consideração que vivemos em pares:  

Af.: Mas, é, no geral a trajetória todinha ela vem com essa preocupação de trabalhar com o 

tema, que é o tema da diversidade para a educação das relações de gênero, com o espirito 

público de levar informação, não de maneira que – por exemplo – confisque a inocência da 

criança ou até a inocência do próprio adolescente, mas que dê para ele elementos para 

compreender. 

Contribuições do estudo de gênero para a formação inicial de pedagogas(os)  

Mais adiante, a pesquisadora buscou conhecer a perspectiva da entrevista sobre as 

contribuições da temática de gênero para formação inicial dos discentes de pedagogia. Em 

resposta à pergunta que foi colocada, Ana Paula se posicionou da seguinte maneira: 

 

 Af.: Olha, a maior contribuição primeiro é ele fazer uma autorreflexão dessa 

sexualidade, nós que trabalhamos com o conteúdo de gênero e sexualidade...prova disso 

está aí a Lei da Maria da Penha, a Maria da Penha vai à escola. A cartilha que publicada 

inclusive pelo DF, pelo Tribunal de Justiça do DF, é maravilhava, eu tenho ela aqui eu já 

adotei, no momento que foi publicada eu já adotei. Ela – a cartilha – traz uma série de 

atividades didáticas pedagógicas com a visão jurídica porque a maior contribuição é 

entender o que essa legislação impacta nos processos de, por exemplo, violência doméstica 

É importante que se estude também as questões que mais tangem nossa sociedade 

atual e trabalhar com materiais didáticos que podem ser adotados e inseridos em sala de aula. 

A entrevistada segue analisando o espaço de discussão que a temática de gênero encontra em 

campo como a História, Antropologia e na Literatura. Posteriormente, reflete sobre o processo 

de socialização de gênero e as expectativas sociais criadas com relação às mulheres e seu 

lugar na sociedade: 

Af.: Então quando a gente abre uma discussão dessa, a gente pode observar isso e pode ser 

feito no campo da história, no campo da antropologia, no campo da sociologia, no campo 

da língua portuguesa, no campo da literatura, literatura tem publicado livros maravilhosos 

ai, por exemplo tem a história da Menina não entra8, que é um livrinho discutindo a entrada 

das meninas em diferentes espaços sociais, um deles é o futebol, então que verdade que foi 

dita para nós, que nós não podemos nos colocar nos espaços públicos? Isso foi incutido na 

                                                           
8 Livro infantil de  Telma Guimarães Castro Andrade , 2007.  
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nossa educação, isso foi construído né, construído de maneira muito bem arquitetada que 

fica difícil nós desconstruirmos essas verdades para ocupar, por exemplo, um espaço 

político com respeito que nós não vamos ter nossos corpos assediados, nossos corpos 

bulinados como ocorreu com aquela parlamentar de São Paulo. Então a gente tem aí uma 

série de elementos que abre a possibilidade do nosso graduando e egresso que vai chegar 

nas escolas públicas pensando: como falar, de que forma falar.”  

 Ana Paula, durante a entrevista, colabora e expõe outras obras literárias que abordam a 

temática de gênero, ainda trazendo a temática para diferentes cenários como, por exemplo, no 

campo das pessoas com deficiência, explicitando que essas mulheres também querem ser 

vistas:  

Af.: Tenho esse trabalho aqui que nós fizemos com a Flávia Pieretti, ela fez com as 

mulheres com deficiência física: Memória discursiva sobre a violência de gênero na voz de 

mulheres com deficiência9. Esse livro traz toda uma contextualização de uma mulher surda, 

de uma mulher cadeirante, de uma que tinha uma filha autista, porque a menina com 

deficiência também tem que serem vistas.” 

 Com seu extenso repertório dentro das discussões de gênero, Ana Paula, expõe as 

questões de gênero que acontecem dentro de aldeias, com as quais fez os trabalhos já 

comentados aqui, e que também precisam ser debatidas:  

Af.: Então sempre com a preocupação de articular gênero com o currículo e com a vida, e a 

qualidade de vida, e de ensino dessas pessoas né? o espírito público para discutir gênero, 

para discutir a educação de gênero com homens com mulheres, com a população LGBT, 

né, a gente tem também uma série de jovens LGBT nas aldeias que precisam também desse 

debate, até para eles não se sentirem sozinhos.  

 A participante então encerra sua fala, sobre como a questão de gênero impacta na vida 

dos discentes, concluindo:  

Af.: Então você cumpre, entrega para a sociedade um profissional preparado para abordar 

temas complexos, que são capciosos, mas são temas emergentes dentro do campo da 

educação que precisa ser falado, que precisa ser dito, que precisa ser debatido porque 

muitas vezes são temas que pode ter sido silenciado no primeiro espaço de socialização que 

é a família. Então a gente faz isso. 

                                                           
9 Livro de Flávia Pieretti Cardoso, Maria Leda Pinto e Léia Teixeira Lacerda, 2021. 
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Para Ana Paula, como vimos no trecho acima, é importante que as(os) egressas(os) 

deixem a universidade e comecem a atuar em sala de aula preparadas(os) para atuar com as 

relações de gênero afinal, como dito por ela, é um tema emergente no campo da educação, é 

necessário que seja debatido em todas as esferas possíveis visando uma educação para a 

diversidade.  

Experiência como professora de disciplina com temática de gênero 

Quando questionada sobre a sua experiência dentro de sala de aula como professora da 

disciplina de Gênero e Educação dentro da UEMS, ela nos relata que: “Então a minha 

experiência é sempre muito produtiva, eu procuro né me preparar bem para passar um pouco 

daquilo que eu conheço”. Sabemos que as disciplinas no geral, por seu curto tempo dentro de 

um semestre, não conseguem abordar toda a expansão e amplitude que uma temática pode ter.  

A professora conta um pouco sobre a experiência restrita que o EaD — em decorrência da 

pandemia mundial ocasionada pelo covid-19 as aulas das universidades têm seguido este 

modelo — tem, precisando trabalhar com aulas síncronas e assíncronas, além de atividades e 

leituras de textos. Cita o apoio de slides, filmes e vídeos para ministrar suas aulas de uma 

maneira didática.  Ela ainda relata uma adaptação de textos para vídeos de uma mesma autora:  

Af;: A gente nessa disciplina, a gente usava...usa muito né os textos da Margareth Rago, que 

é uma estudiosa do Foucault, né? Estudou...é (.) colocou né foi a responsável por colocar as 

nossas prostitutas na história fez um trabalho belíssimo né, além de historiadora ela é filósofa 

também tem feito várias Lives, então os alunos quando eu apresento ela para eles tanto nos 

textos quanto nas aulas dela pelo YouTube, eles ficam enlouquecidos querendo assistir né 

porque também é uma maneira de aprender, e aprende muito porque a Margareth é bem 

didática né para falar. 

 A participante ainda, durante a entrevista, relatou as autoras que indica que as(os) 

discentes de Pedagogia deveriam ler para se inteirar mais na temática de gênero e questões 

étnico-raciaissão: Chimamanda Ngozi Adichie10; Djamila Ribeiro11; Conceição Evaristo12; E 

dois autores indígenas, são eles Ailton Krenak 13e Davi Kopenawa. 14 

 Para finalizar a entrevista a professora retorna ao assunto da disciplina de Gênero e 

Educação e comenta sobre sua obrigatoriedade dentro do curso de Pedagogia da UEMS:  

                                                           
10 Feminista negra e escritora nigeriana;  
11 Feminista negra, filósofa, escritora e acadêmica brasileira;  
12 Linguista e escritora brasileira;  
13 Líder indígena do povo Krenak;  
14 Líder indígena do povo Yanomami. 
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Af.: Da área da diversidade são disciplinas obrigatórias, né? o aluno é obrigado a cursar, 

conhecer. Para não assumir sala de aula dizendo que não tem preparação, isso hoje é o 

coração da sala de aula, essas disciplinas da diversidade tanto da educação especial quanto 

a disciplina de jovens e adultos educação do campo a disciplina de EJA, a disciplina de 

educação étnico racial e de educação e gênero. 

A obrigatoriedade de disciplinas da universidade não ocorre em todas as universidades 

como vimos anteriormente, sendo ofertadas de modo optativa. Porém, como aponta a 

entrevistada algumas disciplinas, sobretudo da área da diversidade, são interessantes serem 

postas como obrigatórias dentro dos currículos de Pedagogia. Ana Paula, ao final, acrescenta:  

Af.: Eu espero que o bichinho do gênero te cutuque, tem muito campo para ser investigado, 

tanto no campo da população LGBT, das pessoas trans. A história de vida das pessoas trans 

precisa ser contada, precisa ser narrada essas pessoas precisam ganhar visibilidade. 

O final da entrevista nos mostra que realmente os estudos de gênero ainda são recentes 

e nem sempre abordam todas as identidades de gênero, estas precisam sim ser contadas e 

conhecidas para que a LGBTfobia deixe de existir, para que as crianças cresçam em lares e 

espaços saudáveis. Dentro da educação básica toda essa temática deve ser abordada, dentro de 

suas faixas etárias e a pedagoga(o), como as(os) demais professoras(es) de licenciatura, 

precisam estar preparadas(os).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo deste trabalho, buscou-se investigar e assimilar como os cursos de 

Pedagogia, com o recorte regional do Centro-Oeste, tem incluído a temática de gênero em 

seus programas e então aprofundar na questão do gênero e sua importância na formação 

inicial da (do) pedagoga (pedagogo) que entrará em sala na educação infantil, fundamental 

anos iniciais, EJA I e demais espaços de educação não formal. 

Como vimos no terceiro capítulo, que analisa os PPC e as ementas disponíveis nos 

mesmos, não são todos os cursos das onze universidades pesquisadas, distribuídas na região 

Centro-Oeste, que ofertam uma disciplina especifica com a temática de Gênero. E dos cursos 

que ofertam (UNB, UFR, UFMS, UEMS (Campo Grande, Dourados e Paranaíba) e UFGD), 

somente três ofertam como obrigatórias.  

É importante frisar que dos quatro estados selecionados, somente o estado de Goiás 

não tem disciplinas especificas de gênero em suas ementas, mesmo trabalhando com quatro 

universidades que se encaixavam em um dos recortes da pesquisa (foram pesquisadas 

somente universidades federais e estaduais). As demais localidades tiveram, ao menos, uma 

universidade ofertando a disciplina especifica.  

Já o estado de Mato Grosso do Sul mostrou-se, na pesquisa, o mais empenhado nas 

questões de gênero dentro dos cursos de Pedagogia. Todas as três ementas que ofertam de 

forma obrigatória a disciplina especifica vem de universidades desse estado. Os resultados 

também mostram que no mesmo estado tem a universidade com o curso de Pedagogia com 

mais de uma disciplina voltada especificamente para a temática de gênero, a Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul.  

No contexto geral todos os cursos abordam gênero, nem que seja dentro da temática de 

diversidade, então estão preparando suas (seus) discentes, mas se levamos em consideração a 

emergência de precisar debater o assunto para pensar em uma educação para a diversidade 

ainda se tem um longo caminho pela frente. A questão de uma disciplina ser obrigatória ou 

opcional interfere muito em sua oferta. Quando é obrigatória, geralmente, é ofertada com 

mais frequência, vagas e horários conseguindo contemplar um número maior de estudantes. 

Agora quando é optativa nem sempre conseguem ofertar em mais de um horário, ás vezes 

ofertando para turmas do diurno, uma organização que não contempla os e as estudantes do 

noturno. Embora possamos estudar gênero dentro de outras disciplinas, como foi apresentado 

durante o trabalho, ainda é muito raso comparado à pluralidade das questões e debates 
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internos a esse campo, ou seja, ofertar uma disciplina que trabalhe especificamente Gênero e 

Educação seria uma opção, embora seja entendido que o curso de Pedagogia tem um leque de 

matérias importantes e fundamentais para a formação da(o) Pedagoga(o).  

Em tempo é necessário trazer as contribuições e percepções da entrevistada quando se 

pauta a formação das(os) discentes em pedagogia. Concordamos quando Ana Paula fala sobre 

a importância de entregar para a sociedade professoras e professores formadas(os) que 

possam discutir as relações de gênero em sala de aula, visando divulgar, expor e construir 

conhecimentos com suas (seus) estudantes na educação básica. 

 A importância do estudo de gênero nos cursos de Pedagogia, visando à formação 

inicial, se dá primeiramente pela urgência da mesma temática ser trabalhada dentro das salas 

de aula da educação básica (ensino infantil, fundamental anos iniciais e finais, ensino médio e 

EJAI), o que reflete na urgência de contar com profissionais da educação que estejam de fato 

preparados, que conheçam a temática, conheçam as identidades de gênero, saiba que também 

é necessário fazer os recortes de etnia/raça além dos sociais. Somente uma (um) profissional 

preparada(o) terá a segurança para viver a temática de gênero, por meio das relações sociais, 

em sala de aula para então educar para a diversidade, acolher seus estudantes e tentar diminuir 

a LGBTfobia, as violências de gênero, os traços sexistas e machistas que ainda estão muito 

impregnados em nossas salas de aula e, também, em nossas escolas.  

 Acredita-se que o presente Trabalho de Conclusão de Curso possa contribuir para os 

estudos de educação de gênero e levar a refletir que mudanças nos currículos de Pedagogia 

ainda precisam ser feitos para cada vez mais buscar a educação de qualidade que desejamos 

para nossas crianças, adolescente e adultos.  
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ANEXO 1 

 

Quadro 01 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UNB 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Departamento 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

191027 Psicologia da Educação TEF Optativa     

191060 História da Educação TEF Obrigatória     

191043 Sociologia da Educação  TEF Obrigatória     

195189 Gênero e Educação TEF Optativa x x x x 

191698 Educação de Jovens e Adultos e Idosos MTC Obrigatória  x   

192449 Ensino de História, Identidade e 

Cidadania 

MTC Obrigatória  x   

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, 2018.  

 

 

Quadro 02 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UFG  

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Fundamentos Teóricos e 

Práticos da Educação 

Infantil 

Comum Obrigatória  x  x 

- Sociologia da Educação Comum Obrigatória     

- Psicologia da Educação  Comum Obrigatória     

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Goiás, 2015. 

 

Quadro 03 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero –UFCat 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação Comum Obrigatória     

- História da Educação Comum Obrigatória     

- Sociologia da Educação  Comum Obrigatória     

- Seminário de Integração: educação, 

cultura, direitos humanos e sociedade 

Comum Obrigatória  x   

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Catalão, 2017. 
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Quadro 04 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero –UFJ 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

278 Psicologia da Educação Comum -     

275 História da Educação Comum -     

281 Sociologia da Educação I Comum -     

727 Fundamentos e metodologia de ciências 

naturais nos anos iniciais do ensino 

fundamental I 

Comum -  x   

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Jataí, 2003. 

 

Quadro 05 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UEG  

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação Modalidade -     

- História da Educação Específico -     

- Sociologia da Educação  Específico -     

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás (Formosa), 2015.  

 

Quadro 06 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero –UFMT  

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação Estudos Básicos -     

- História da Educação Estudos Básicos -     

- Sociologia da Educação  Estudos Básicos -     

- Educação nas relações étnico-raciais Estudos Básicos -     

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso, 2008.  

 

 

Quadro 07 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UFR 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Departamento 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação PSI Obrigatória  x  x 
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- História da Educação Brasileira EDU Obrigatória     

- Sociologia da Educação  EDU Obrigatória     

- Gênero, Diversidade, Relações étnico-

raciais e Direitos Humanos 

EDU Optativa x x  x 

- Antropologia e Educação EDU Obrigatória  x  x 

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondonópolis, 2018.  

 

Quadro 08 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UNEMAT 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação Estudos básicos -     

- História da Educação Brasileira Estudos básicos -     

- Sociologia da Educação I Estudos básicos -     

- Pressupostos teóricos e metodológicos 

da Educação Infantil 

Estudos básicos -  x   

- Pressupostos antropológicos da 

Educação 

Estudos básicos -  x   

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso, 2014. 

 

Quadro 09 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UFMS 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação Estudos Básicos Obrigatória     

- História da Educação Estudos Básicos Obrigatória     

- Sociologia da Educação  Estudos Básicos Obrigatória     

- Educação, Sexualidade e Gênero Diversificação de 

estudos 

Optativa x x x x 

- Educação de Jovens e Adultos  Aprofundamento Obrigatória  x   

- Cinema e educação da diversidade e 

diferença 

Complementar Optativa    x 

- Educação, cultura e linguagens Complementar Optativa    x 

- Educação em espaços não escolares Complementar Optativa    x 

- Prática de ensino nos anos iniciais do 

fundamental I 

- Optativa    x 

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2018.  

Quadro 10 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UFGD 
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Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- História da Educação Brasileira Estudos Básicos Obrigatória     

- Sociologia geral e da Educação Estudos Básicos Obrigatória     

- Educação e Relações de Gênero Aprofundamento Optativa x x x x 

- Educação escolar indígena Estudos 

Integrados 

Eletiva     

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Grande Dourados, 2019.  

 

Quadro 11 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UEMS (Campo Grande) 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação NFG -     

- História da Educação - -     

- Sociologia da Educação  - -     

- Gênero e Educação NFG Obrigatória x x x x 

- Educação para as relações étnico-raciais NFG -     

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2019.  

 

Quadro 12 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UEMS (Dourados) 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Núcleo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

191027 Psicologia da Educação Estudos Básicos Obrigatória     

191060 História da Educação Estudos Básicos Obrigatória     

191043 Sociologia da Educação  Estudos Básicos Obrigatória     

195189 Estudos sobre Gênero, Sexualidade e 

Educação 

Eletiva Optativa x x x x 

192449 Currículo, cultura e diversidade Aprofundamento Obrigatória  x   

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Estadualde Mato Grosso do Sul, 2013.  

 

Quadro 13 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UEMS (Maracaju) 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Eixo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 
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- História da Educação Fundamentos da 

Educação 

-     

- Educação não formal Teoria e prática -   x  

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2017.  

 

Quadro 14 – Disciplinas que abordam a temática de Gênero – UEMS (Paranaíba) 

Onde a palavra gênero foi encontrada 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Eixo 

 

Natureza 

 

Título 

 

Ementa 

 

Objetivo 

 

Bibliografia 

- Psicologia da Educação I Fundamentos 

da Educação 

-     

- História da Educação II Fundamentos 

da Educação 

-     

- Sociologia e Educação  Fundamentos 

da Educação 

-     

- Educação e Diversidade: raça/etnia e 

gênero 

Ênfase e 

aprofundamento 

- x x x x 

- Educação de Jovens e Adultos  Ênfase e 

aprofundamento 

-     

Fonte: Ementas do PPC do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2013.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

  

Faculdade de Educação  
  

  
Carta de apresentação   
  

Eu, Steffany Rodrigues Neves, matrícula XXXXXXXX, graduanda do curso 
de Pedadogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), sob a orientação 
da Prof.ª Dra. Wivian Weller, estou realizando uma pesquisa sobre Gênero e Educação na 
formação de professores dos cursos de Pedagogia da região Centro-Oeste (universidades 
federais e estaduais).   

A pesquisa tem como objetivo compreender como os cursos de pedagogia, a respeito 
da formação de professores, tem ofertado e preparado seus estudantes dentro da temática 
de Gênero, visando uma educação para a diversidade. O trabalho de campo consiste 
na coleta e análise dos programas, planos e ementas das disciplinas ofertadas pelos cursos 
de pedagogia que tenham alguma relação com Gênero e Educação.  

Solicitamos, assim, a autorização e o apoio dessa instituição para 
realizarmos a pesquisa e coleta de dados na mesma, assim como disponibilizar as ementas 
das disciplinas solicitadas em sua última versão.   

  
A pesquisadora responsabiliza-se pela não divulgação dos nomes dos participantes da 

pesquisa. Ressalta-se que todas as informações prestadas no âmbito desta pesquisa são de 
livre consentimento dos participantes e são, absolutamente, confidenciais, não sendo 
divulgados os nomes dos professores que constam nos planos de curso ou quaisquer outros 
informantes.  

O contato com a pesquisadora poderá ser feito pelo telefone (XX) XXXXX-XXXX ou 
pelo e-mail: XXXXXXXXXXXXXX.  

Agradecemos a colaboração desta instituição,  
  

 
Atenciosamente,  
  
 

_______________________________  

Steffany Rodrigues Neves  
Graduanda em Pedagogia – FE – UnB  
Matrícula XXXXXXXX  

  

  

______________________________  

Prof.ª Dra. Wivian Weller  
PPGE – FE – UnB  
Matrícula XXXXXXX  
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ANEXO 4 

 

Faculdade de Educação 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
Garantia de esclarecimento, liberdade de recusa e garantia de sigilo: 

 
Fui convidado/a a participar de uma Entrevista Narrativa com o objetivo de obter 

dados para a pesquisa do trabalho final de curso, com título (provisório): Educar para a 

diversidade: Gênero nos cursos de Pedagogia da região Centro-Oeste (universidades 

federais e estaduais). Obtive a explicação de que a minha participação consistirá em uma 

Entrevista Narrativa cuja as perguntas estão pautadas na relação de Gênero e Educação na 

formação inicial do pedagogo.  

Fui informado/a que a Entrevista Narrativa será gravada e identificada por um 

código, que o nome verdadeiro será representado por siglas e que não será apresentado 

quando forem divulgados os resultados da pesquisa. Fui informada/o que posso não aceitar 

participar da pesquisa. O termo de consentimento foi lido para mim decidi participar da 

pesquisa de forma livre e esclarecida. Também fui informado/a que posso assinar, ou não, 

esse termo de consentimento com a garantia de que meu nome será preservado.  

Brasília, DF. __/__/____ 

 

 

 

 

Assinatura da/o participante 

 

 

 

Steffany Rodrigues Neves – Graduanda em Pedagogia – FE – UNB 
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ANEXO 5 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA NARRATIVA  

Pesquisadora: Steffany Rodrigues Neves  

Tema: Gênero e Educação na formação de professores dos cursos de Pedagogia.  

 

QUESTÕES PARA AS ENTREVISTAS  

1. Você poderia contar um pouco sobre como foi a sua formação o que levou você a estudar 

Gênero e Educação?  

 

2. Você poderia falar um pouco sobre as contribuições que o estudo da temática de Gênero 

pode trazer para os estudantes de Pedagogia/licenciatura durante sua formação acadêmica?  

 

3. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência como professora da disciplina 

Gênero e Educação no curso de Pedagogia da UEMS?  

 

3.1 (COMPLEMENTAR) Na sua opinião, o contato que os estudantes estão tendo com a 

temática é suficiente para a formação como futuros professores?  

 

4. Quais autores sobre Gênero você considera relevantes neste processo de formação 

acadêmica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


