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1. Introdução 

 Diante de uma construção histórica, cultural, econômica e política que define 

espaços, papeis e relações na sociedade, sempre de forma hierárquica, desigual e injusta, 

destacamos a influência desse modelo normatizador e hegemônico no que se refere a 

classificação e diferenciação entre os seres humanos a partir de seu gênero.  

 A sociedade brasileira é marcada por um arranjo 

heteronormativo/masculino/eurocêntrico o que implica numa relação de subordinação e 

opressão feminina, bem como de rejeição, negação, discriminação e preconceito à 

valores, culturas, etnias, religiões que fujam dessa concepção herdada de processos 

colonizadores. 

 Compreendemos a urgência de incorporar no currículo que compõe a formação 

inicial do(a) pedagogo(a) disciplinas que abordem e considerem discussões numa 

perspectiva intercultural, já que, em tese, o(a) professor(a) deve estar preparado para 

lidar com a diversidade e construir mecanismos emancipadores, de valorização e 

reconhecimento das várias culturas, etnias, sexualidades e gênero, de modo que as 

diferenças culturalmente construídas sejam desnaturalizadas, uma vez que percebemos 

ausências de disciplinas e possibilidades formativas para estas questões, 

especificamente no Curso de Pedagogia, Campus de Assú, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

2. Questões de gênero, o curso de Pedagogia e o ato da docência: uma breve 

abordagem histórica marcada pela desigualdade 
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As formas de ocupação dos espaços na sociedade brasileira foram construídas a 

partir de processos de diferenciação e classificação entre os seres humanos, a partir do 

seu gênero, sendo, portanto, uma construção social atravessada pela desigualdade, 

hierarquização, exclusão tendo como base, segundo Guacira Louro (2011), um padrão 

de referência heteronormativo e eurocêntrico. 

Estas questões, também estão refletidas no campo da docência, especificamente 

no curso de pedagogia, uma vez que as imposições da sociedade patriarcal podem ser 

percebidas ao analisarmos, historicamente, como se deu o ato de ser professor – cargo 

ocupado e elegido para homens, quando as mulheres tinham sua conduta vigiada, 

controlada e normatizada (de forma mais latente)  por instituições fiscalizadoras, tais 

como igreja, escola e o Estado e, em hipótese alguma podiam participar dos espaços 

públicos.  

Um exemplo forte de algumas dessas amarras impostas às mulheres pela 

sociedade patriarcal e machista pode ser observada através de um registro fotográfico3 

datado no ano de 1923. Trata-se de um contrato de professora que especifica 

determinadas atitudes que deveriam ser evitadas por alguma mulher que quisesse 

concorrer ao cargo. Entre as exigências, desatacamos as seguintes: "Não fumar”, “não 

beber”, “não sair de casa a noite” e “não se casar”.  A partir deste fato percebemos 

como é nítida a opressão que as mulheres sempre sofreram para poderem ser parte 

integrante e ativa da sociedade. 

                                                           
3 Anexo de um artigo da historiadora Jane Soares de Almeida, que foi compartilhado em sua rede social 
pessoal e publicado pelo site “O Globo”. 
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Figura 1. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/contrato-de-professora-em-
1923-proibia-de-casar-frequentarsorveterias-andar-com-homens-16384742> 

Professoras foram vistas, em diferentes momentos, como solteironas 
ou "tias", como gentis normalistas, habilidosas alfabetizadoras, 
modelos de virtude, trabalhadoras da educação; professores homens 
foram apresentados como bondosos orientadores espirituais ou como 
severos educadores, sábios mestres, exemplos de cidadãos... Diversos 
grupos e vozes desenharam esses sujeitos. Do outro lado, eles e elas 
acataram, adaptaram ou subverteram esses desenhos. Relações de 
poder estavam em jogo aqui — como em todas as instâncias sociais. 
(LOURO, 1997, p. 100) 
 

Estas significações e atribuições de gênero fortemente ligadas às relações de 

poder é que fazem as mulheres permanecerem nas “notas de roda pé”, enquanto homens 

tomam “páginas” e espaços inteiros.  

Em primeira instância, as mulheres só começaram a ocupar os espaços públicos 

a partir de muitas lutas, de questionamentos sobre a posição de subordinação e opressão 

feminina, que deram forma ao movimento feminista. Todo avanço e conquista 

alcançada foi por intermédio de reivindicações e lutas por direito e igualdade.  
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A partir do processo de industrialização e sua consequente emergência por mão 

de obra boa e barata, nos moldes exploratórios do capitalismo, surge o processo de 

inserção no mercado de trabalho e profissionalização feminina. A necessidade de 

trabalhadores qualificados para atenderem à nova organização social e industrial 

clamava por uma educação que fosse igualmente boa, qualificada e que preparasse os 

sujeitos para serem bons trabalhadores, capacitados para desenvolver as funções 

exigidas pelo cenário marcado pela industrialização e tecnologia.  

Com o crescimento e a demanda de trabalhos exigindo uma boa educação, os 

homens que ocupavam os cargos de professores começaram a assumir essas elevadas 

funções. Seguindo a lógica sexista, as lacunas deixadas pelos homens tiveram que ser 

supridas com a admissão de mulheres para a Escola Normal4, o único lugar em que elas 

poderiam atuar de forma considerada adequada para a sociedade. 

Outro fator que contribuiu para que esse espaço pudesse ser preenchido por 

mulheres foram as questões salariais. A grande demanda por oferta de educação em 

massa fez com que os professores passassem a receber salários menores, e assim o 

Estado ampliaria o ensino para todos.  

Numa sociedade feita pelos e para os homens, não seria coerente que estes 

permanecessem nesses espaços, já que poderiam alcançar funções de maior status. 

Portanto, era fundamental que a mulher assumisse a função que até então era dominada 

pelo sexo masculino. Essa mudança se deu, não apenas por questões econômicas, mas 

sim, porque as mulheres sempre foram associadas a trabalhos domésticos, como de 

cuidadora, por exemplo.  

Nesse sentido, o ensino passou a ser entendido como algo maternal, que exigia 

cuidados e cautela. Tais características, associadas ao gênero feminino, construídas e 

consolidadas por influência das teorias burguesas e positivistas naturalizaram esses 

estereótipos como vocação natural feminina. Não é surpresa que nos cursos de 

Pedagogia e nos cargos de docência, principalmente na educação infantil, haja a 

predominância das mulheres. 

Como nos diz Carvalho (2000, p.25) "[...] para superar as desigualdades nas 

relações de gênero, é fundamental a desmistificação dos papéis sociais tradicionalmente 

estereotipados em masculino e feminino, para que outras subjetividades possam fluir." 

                                                           
4 As Escolas Normais eram instituições com ideários republicanos que preparavam seus alunos para a 
docência.  
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Outro contexto de subalternização feminina ocorre quando as mulheres passam a 

assumir cargos de docência (associada à vocação materna, portanto, tipicamente ligada 

à mulher) enquanto os homens continuam com seus privilégios e tomam cargos de 

gestão, administração, chefia, simplesmente porque, na construção cultural, são vistos 

como melhores líderes. Tais dicotomias são sentidas, percebidas, também, durante 

discursos em sala de aula quando o(a) professor(a) do curso de pedagogia usa o termo 

masculino “pai” para exemplificar os pioneiros da educação, que contribuíram para o 

debate e evolução no campo educativo. Esses discursos naturalizados nos fazem pensar 

e refletir sobre questões como: E as “mães” da educação? Onde estão? Quem foram? 

Essas mulheres nunca existiram, de fato, ou será que não tiveram liberdade, 

oportunidade, direito de fala e escrita?  

Dessa maneira, o ser, estar e viver femininos, que fogem completamente à 

heteronormatividade masculina, foram se construindo e sendo impostos a partir de 

processos dicotômicos, desigualdades e diferenciações que ao longo da evolução 

cultural, histórica e política foram se naturalizando ao ponto de, ainda hoje, tais 

questões passarem despercebidas, inclusive por muitas mulheres porque “os 

significados atribuídos aos gêneros e às sexualidades são atravessados ou marcados por 

relações de poder e usualmente implicam em hierarquias, subordinações, distinções” 

(LOURO, 2011). 

Refletir sobre esses processos culturalmente construídos de forma injusta e 

desigual torna-se urgente, principalmente no que se refere ao processo formativo do(a) 

professor(a) formado no Curso de Pedagogia que atuará nos diversos contextos 

escolares e terá que lidar com a diversidade de sujeitos, diferentes concepções e 

significações de mundo, que tornam o espaço escolar múltiplo e heterogêneo.  

 

2.1 O desafio do docente referente a trabalhar um currículo que contemple 

questões de gênero e diversidade cultural 

 

Analisando os contextos históricos, percebemos o espaço escolar atravessado 

pelo gênero, mas sempre em forma de divisões e subdivisões sobre "o que é ser 

masculino" e "o que é ser feminino". As duas concepções são sempre muito polarizadas 
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e concebidas de forma hierárquica, num mundo em que tudo é permitido para o sexo 

masculino, cabendo ao feminino uma posição de. Guacira louro (1997, p. 31) nos 

apresenta de forma explicativa essa dicotomia existente entre os sexos e de como 

podemos superá-la: 

A dicotomia marca, também, a superioridade do primeiro elemento. 
Aprendemos a pensar e a nos pensar dentro dessa lógica e abandoná-la 
não pode ser tarefa simples. A proposição de desconstrução das 
dicotomias — problematizando a constituição de cada polo, 
demonstrando que cada um na verdade supõe e contém o outro, 
evidenciando que cada polo não é uno, mas plural, mostrando que 
cada polo é, internamente, fraturado e dividido — pode se constituir 
numa estratégia subversiva e fértil para o pensamento.  
 

Em pleno século XXI, questões de diversidade de gênero e cultural ainda geram 

grandes polêmicas e rejeições. O âmbito educacional, como um todo, não foge dessas 

premissas. Vivemos em uma sociedade mista que é refletida em salas de aulas com os 

mais diversos, complexos, heterogêneos sujeitos e suas peculiaridades ao mesmo tempo 

em que presenciamos, paradoxalmente, “atitudes preconceituosas, discriminatórias e 

violentas” (BORTOLINI, 2011) diante de tamanha pluralidade. 

Em meio a essa realidade, o grande desafio para a educação hoje, é a formação 

de profissionais docentes que contemplem em suas práticas de ensino uma perspectiva 

intercultural (CANDAU, 2012) no sentido de estarem preparados para lidar com os 

mais diversos grupos sociais que compõe o tecido escolar: 

A escola, na perspectiva intercultural, só poderá ser eficaz se não se 
deixar vencer pela lógica do sistema e se propuser a promover 
comportamentos e práticas que resultem em uma progressiva 
construção de conhecimentos, atitudes e práticas que conduzam à 
emancipação dos grupos subordinados por meio de uma 
transformação das relações assimétricas de poder entre os diferentes 
grupos socioculturais, o que pressupõe que sejam implementados 
processos de empoderamento. (CANDAU, 2012, p. 10). 

A proposição de que a escola/universidade é um espaço de encontro, conflito e 

diálogo com a diversidade, tornou o ato educacional ainda mais desafiador, o que antes 

era concebido como padrão hegemônico, pré-estabelecido e normatizador, agora se 

choca com uma realidade totalmente diferente em todos os sentidos: 

linguagens/discursos, etnia, gênero, preferência sexual, classe social e econômica, etc. 

Os educadores que estavam acomodados com certezas e verdades construídas sob uma 

evolução cultural de relações desiguais, de poder, ficam desnorteados com todas essas 

transformações de mundo.  
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Nesse contexto, se faz urgente repensar e revisar o tipo de formação que o 

profissional docente recebe durante sua formação inicial no curso de pedagogia. Será 

que o acervo de disciplinas do curso contempla todas essas questões? São reflexões que 

nos fazem questionar e problematizar a formação desse futuro pedagogo.  

Segundo consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia: 

1º - Compreende-se à docência como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo. 

Graduandas do quinto período do Curso de Pedagogia da UERN (Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Assú) tivemos, no conjunto das disciplinas 

cursadas, apenas três disciplinas que contemplam as discussões acerca de gênero: 

Psicologia da Educação II (1º período), Currículo (4º Período) e Educação para a 

diversidade (5º Período). Dessa forma, notamos que disciplinas que abrangem questões 

culturais e de gênero com a valorização e reconhecimento que devem ter, não são 

discutidas com a profundidade requerida. Os conteúdos sobre esses temas são 

trabalhados de forma muito superficial e aligeirados, implicando em uma formação 

fragmentada e incompatível com a realidade multicultural que nos cerca.  

No próprio PPC (Projeto Pedagógico de Curso), notamos que a UERN 

reconhece a importância de um curso que ofereça uma formação que contemple a todos 

e que prepare o(a) profissional pedagogo(a) para atuar no contexto da diversidade: 

Curso de Pedagogia do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá 
Leitão participou dos estudos e discussões da reformulação curricular, 
juntamente com os demais Campi da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN, compreendendo a necessidade de superar 
os limites do atual currículo diante das transformações de ordem 
econômica, política, social, científica e tecnológica que vêm 
ocorrendo na sociedade, de maneira a ressignificar o perfil e a atuação 
profissional do pedagogo, indicados nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Pedagogia. (UERN-PPC PEDAGOGIA, 2012, 
p.18). 

Desta maneira, percebemos que é extremamente necessária a formação do 

pedagogo trançada a questões da diversidade cultural, para que os graduandos(as) 
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estejam capacitados e preparados para atuarem dentro dos vários contextos educacionais 

e diversidades que fazem parte da nossa sociedade. 

Outra ausência percebida no processo de graduação, além da quantidade mínima 

de disciplinas que contemplem a diversidade cultural, são as disciplinas optativas 

ofertadas pelo curso que, em sua maioria, abarcam o tema da diversidade. Devido ao 

grande número de matérias obrigatórias que compõe a matriz curricular do curso, as 

matérias optativas acabam sendo escanteadas, e o estudante acaba por não conhecê-las, 

o que caracteriza uma enorme lacuna na sequência formativa do(a) pedagogo(a) egresso 

da UERN.  

Assim, notamos que a universidade precisa rever seu currículo, visto que ainda 

não é suficiente para uma formação completa e de qualidade no que se refere a 

“interculturalidade crítica”, que “trata de questionar as diferenças e desigualdades 

construídas ao longo da história” (CANDAU, 2012). 

As disciplinas do Curso de Pedagogia da UERN, Campus Assú, estão, assim, 

dispostas: 

Disciplinas Obrigatórias: 
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Disciplinas Optativas: 
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O curso de formação superior que objetiva formar cidadãos críticos e ativos em 

seu processo de construção social, deve encontrar brechas e mecanismos de superação 

de atitudes alienadoras, que desperte a criticidade, e produza por meio dos currículos 

processos continuados de inclusão e reconhecimento social. 

 

[...] que se expandam os conteúdos curriculares usuais, de modo a 
neles incluir a crítica dos diferentes artefatos culturais que circundam 
o(a) aluno(a). A ideia é transformar a escola em um espaço de crítica 
cultural, de modo que cada professor(a), como intelectual que é, possa 
desempenhar o papel de crítico(a) cultural (Sarlo, 1999) e propiciar 
ao(à) estudante a compreensão de que tudo que passa por “natural” e 
“inevitável” precisa ser questionado e pode, consequentemente, ser 
transformado. A ideia é favorecer novos patamares que permitam uma 
renovada e ampliada visão daquilo com que usualmente lidamos de 
modo acrítico. Nesse sentido, filmes, anúncios, modas, costumes, 
danças, músicas, revistas, espaços urbanos etc. precisam adentrar as 
salas de aulas e constituir objetos da atenção e da discussão de 
docentes e discentes. (MOREIRA & CANDAU, 2003, p. 163) 
 

Percebemos que, tudo o que não está no centro e que não compõe os conjuntos 

de valores, normas e crenças instituídos como padrão e normalidade estabelecidos pela 
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sociedade, torna-se marginalizado e passa a ser tachado de “diferente” por fugir dos 

padrões hegemônicos/normatizadores.  

Nesse sentido, é de extrema relevância que os(a) educadores(as) percebam seus 

educandos e o que eles representam, bem como as suas realidades de vida e suas 

subjetividades, de modo que suas práticas pedagógicas reconheçam e valorizem os 

diversos atores sociais, favorecendo a construção de espaços de emancipação, 

democracia e transformação de realidade a partir do “fortalecimento do poder individual 

e coletivo e a autoformação dos educandos/as como sujeitos epistemológicos, 

sociopolíticos e agentes culturais” (CANDAU, 2012, p.10), para que esses alunos 

possam ressignificar os sentidos que construíram acerca de si mesmos e se sintam parte 

integrante e participativa dessa sociedade que, pela sua construção histórica, política, 

econômica e social, acaba por colocá-los à margem e apagar suas histórias. 

Somente com esse olhar sensibilizado e crítico, o profissional docente poderá 

promover a transformação dessa reprodução de padrões sociais e superar os desafios de 

contemplar um currículo com equidade de ensino para todos. 

 

3. Considerações Finais 

Por meio da análise do PPC do curso de Pedagogia, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN/Assú-RN, percebemos a ausência de disciplinas que 

integrem às questões de gênero em seu cotidiano. A observância nos fez repensar sobre 

o tipo de formação que está sendo garantida no processo do curso de pedagogia, e, de 

fato, que outras abordagens e conteúdos estão ausentes do currículo prescrito e 

praticado cotidianamente, com ênfase na construção de um modelo pedagógico com 

intenção de subverter a posição desigual e subordinada das mulheres no espaço escolar 

(LOURO, 1997). 

Por esta razão foi possível problematizarmos as questões de organização e de 

práticas formativas do referido curso, fazendo-nos enxergar que existem desigualdades 

e injustiças presentes na proposta curricular, mas que também podemos ser agentes de 

mudança desses fatores, mediante lutas e resistências, seja de maneira individual ou no 

coletivo. 
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É de extrema importância ampliar a definição de pedagogia e seu currículo, não 

determinar que o curso seja apenas para o domínio de técnicas e metodologias de 

ensino, mas que possa alcançar outros objetivos em sua formação, agregando 

necessidades e expectativas de um público plural.  
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