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Introdução 

O presente trabalho pretende abordar, de forma sucinta, resultados de uma 

pesquisa realizada através do Programa de Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. O objetivo consiste em investigar os 

Núcleos de Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência Contra Mulher (NEG), 

enquanto ação de fomento de construção de conhecimento em gênero, implementada 

pela Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher/PE) em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação (SEE). 

Consideramos que os NEG, subprograma de uma política pública do estado de 

Pernambuco, vêm se desenvolvendo como uma espécie de resistência a uma maré de 

movimentos conservadores, que atualmente toma o Brasil, os quais se posicionam 

contrários à inclusão da perspectiva de gênero e diversidade sexual no currículo escolar. 

Devido a isto, tais conceitos já foram suprimidos em importantes documentos 

orientadores da educação no Brasil, como o Plano Nacional da Educação (2014).  

Nomeado equivocadamente de “ideologia de gênero”, uma espécie de 

pseudoconceito — como caracterizam Claudia Vianna e Sandra Unbehaum (2016) — 

cuja propagação, através do senso comum, de ideias destorcidas e falaciosas a respeito 

do conceito de gênero, vem causando verdadeiros pavores em uma parcela da 

população, que embalsamada em preconceitos, desconhece tal significado. 

Esses movimentos — como o Movimento Brasil Livre e o Escola Sem Partido, 

assim como grupos fundamentalistas religiosos, que atualmente possuem forte 

representação no Congresso Nacional, além do próprio Governo Federal, do então 

Presidente Jair Bolsonaro, que expressa e repetidamente demonstra contrariedade à 

inclusão das temáticas de gênero e diversidade sexual nas escolas — vêm  travando uma 
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forte batalha no que se refere a silenciar e perseguir àquelas e aqueles que insistem na 

importância da inclusão dessas temáticas no ambiente escolar. 

Entretanto, entendemos que a relevância da inclusão das questões de gênero e 

diversidade sexual no currículo escolar contribui para a desnaturalização de 

comportamentos que foram socialmente instituídos. É imprescindível compreendermos 

que o quê entendemos socialmente por masculinidade / feminilidade e comportamentos 

normativos de sexualidade são, em verdade, representações que foram construídas, 

mantidas e (re)significadas através de instituições sociais, simbolismos, doutrinas, 

normas e leis. Assim, podemos afirmar que é de fundamental importância 

desnaturalizarmos comportamentos que, muitas vezes, são excludentes, hierárquicos, 

misóginos, lgbtifóbicos1, sexistas, racistas etc (LOURO, 2013). 

O conceito de gênero carrega em si representações plurais sobre homens e 

mulheres, entendendo que estas são variáveis nas diversas sociedades e tempos 

históricos. Porém, vale ressaltar, o conceito não diz respeito à construção de papéis 

masculinos e femininos, pois papéis são padrões arbitrários de comportamento 

estabelecidos como hegemônicos em uma dada sociedade. Dessa forma, devemos 

compreender gênero como uma das categorias constituintes da identidade dos sujeitos 

(LOURO, 2014). 

Segundo Scott, 

o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira 

de significar as relações de poder. (SCOTT,1995, p. 86) 

 

Assim, julgamos relevante tratar das questões de gênero dentro do ambiente 

escolar, pois elas (sendo silenciadas ou não) compõem este espaço, da mesma forma 

que se fazem presentes na sociedade como um todo. Assim, conforme nos ressalta 

Louro, “é indispensável que reconheçamos que a escola não apenas reproduz ou reflete 

as condições de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas que ela própria as 

produz” (LOURO, 2014, p. 84). Em outros termos, é no ambiente escolar que 

diferenças, privilégios e hierarquias, além de serem sentidas, são também 

 

1 Hostilidade, ódio, preconceito (de diversas ordens) dirigido a pessoas LGBTI.  
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(re)produzidas. Os sujeitos, como nos afirma Louro, são classificados, ordenados, 

hierarquizados na escola (LOURO, 2014). 

Os NEG 

Os Núcleos de Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência Contra Mulher 

(NEG) são uma ação, iniciada em 2009, fomentada pela Secretaria da Mulher de 

Pernambuco, fruto de uma política pública, cujo objetivo é promover a construção de 

conhecimento em gênero no ensino formal, tanto em escolas públicas quanto em 

Instituições de Ensino Superior. Para Vianna e Cavaleiro, “política pública compreende 

uma modalidade de relação entre o Estado e a sociedade, ou seja, revela os modos de o 

Estado agir em relação aos problemas existentes no interior da formação societária” 

(VIANNA; CAVALEIRO, 2011, p. 29). 

Os NEG surgem como ação de fortalecimento ao Prêmio Naíde Teodósio de 

Estudos de Gênero (que também é um subprograma da SecMulher), lançado em 2007, 

cujo objetivo é “ampliar e fortalecer o debate crítico, nos espaços formais de ensino, 

sobre as desigualdades entre homens e mulheres, visando estimular a produção de 

conhecimentos acerca da categoria gênero” (PERNAMBUCO, 2011). É um 

reconhecimento da produção de conhecimento da temática no estado de Pernambuco, 

com premiações para trabalhos produzidos por docentes e discentes em escolas e em 

Instituições de Ensino Superior. 

Inicialmente, foram mapeadas 05 (cinco) escolas públicas para implementação 

desses núcleos e, deste então, nas quatro regiões do estado, houve a propagação para a 

ampliação destes2. A fim de estender o alcance das ações e desburocratizar a adesão de 

novas escolas públicas, a SecMulher firmou, em 2011, um termo de cooperação técnica 

com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), fazendo com que os NEG passassem a 

ter atuação intersetorial e articulada entre as duas secretarias de estado.  

Desde então, foram sucessivamente acrescentadas novas parcerias, tais como: A 

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o 

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), a Fundação do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a Universidade de Pernambuco (UPE), 

 

2 De acordo com dados publicados pela SecMulher em 2018, existiam 208 núcleos instituídos, através do 

Protocolo de Intenções, demonstrando um considerável aumento no número de adesões desde o start das 

atividades. 
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Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), entre outras, fortalecendo e expandindo as 

ações.  

Os NEG e o Prêmio Naíde Teodósio são subprogramas do Programa de 

Formação em Gênero no Ensino Formal, pertencente à Política de Formação em Gênero 

e Apoio às Mulheres na Produção de Conhecimento, na Cultura e nos Esportes, 

coordenada pela Gerência de Formação de Gênero (subordinada à Secretaria Executiva 

da SecMulher/PE). Estes subprogramas possuem o objetivo de fomentar a discussão das 

relações de gênero e da violência contra mulheres dentro dos ambientes escolares e 

acadêmicos, estimulando a reflexão sobre essas temáticas e buscando a ampliação de 

conhecimentos e informações para a construção de políticas públicas para as mulheres e 

para o combate à violência de gênero. 

Vale ressaltar que a SecMulher, nestas ações de formação em gênero, concentra 

basicamente sua atenção às pautas ligadas diretamente às políticas para mulheres. A este 

respeito, Rômulo Guedes e Silva, professor da rede estadual em Pernambuco e 

estudioso da institucionalização dos NEG nos diz o seguinte: 

Note-se a ênfase dada pela SecMulher para as desigualdades sociais 

entre mulheres e homens, delimitando, assim, o campo semântico que 

gravita em torno do conceito de gênero. Diferentemente das políticas 

educacionais brasileiras mais gerais que aproximam o conceito de 

gênero das questões relacionadas com a diversidade sexual, a 

SecMulher reforça a agenda por direitos dos movimentos feministas 

em várias frentes (SILVA, 2015, p. 31). 

Ou seja, a pauta central das discussões das relações de gênero trazida pela 

SecMulher e, consequentemente, presente tanto nos Núcleos de Estudos de Gênero e 

Enfrentamento da Violência Contra Mulher quanto no Prêmio Naíde Teodósio de 

Estudos de Gênero estão essencialmente centradas nas pautas dos movimentos 

feministas, em detrimento das temáticas ligadas à diversidade sexual, por exemplo.  

A SecMulher propõe que os NEG sejam unidades promotoras de ações de 

formação, pesquisa e extensão, que possuem finalidade de desenvolver práticas 

comprometidas com transformações sociais, a partir da promoção dos direitos da 

mulher e da equidade entre os sexos, ampliando a discussão sobre as relações de 

hierarquias e privilégios que perpassam as relações de gênero nos espaços formais de 

educação (PERNAMBUCO, 2014). 
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Metodologia 

Para a realização da pesquisa, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, 

cuja tipologia foi um estudo de caso de cunho etnográfico. Para tal, a fim de alcançar os 

objetivos estipulados, optou-se por fazer o acompanhamento das atividades de um 

núcleo de estudos de gênero em uma escola de referência em Ensino Médio, na cidade 

do Recife- PE. Para análise dos dados, optou-se pelo uso das técnicas de análise de 

conteúdo, embasadas na teoria de Laurence Bardin. 

A escolha do locus da pesquisa deu-se por diversos fatores: a obtenção de 

autorização tanto pela Secretaria de Educação, quanto pela direção da escola; por 

pertencer a capital pernambucana (cidade com mais núcleos instituídos), pela frequência 

das atividades desenvolvidas (precisávamos de material para coleta de dados), pela boa 

recepção dos membros do núcleo (estudantes e professora) que aceitaram a presença da 

pesquisadora enquanto observadora participante. 

 Assim, para além dos resultados quantitativos dessa política pública (número de 

escolas e sujeitos participantes, materiais produzidos, etc.), o objeto centra-se nas 

práticas pedagógicas, nas relações professor-estudante-comunidade escolar, geradas a 

partir de um trabalho de construção de conhecimento em gênero, vivenciadas dentro da 

escola, a partir da referida política pública.  

 Por compreendermos que o cotidiano escolar reflete, (re)significa, (re)constrói 

relações sociais vivenciadas em outras esferas da sociedade, optamos por realizar este 

estudo buscando compreender essas relações a partir das vivências proporcionadas pela 

política pública em questão dentro do ambiente escolar. 

 A coleta de dados iniciou-se no segundo semestre de 2017. Optamos por 

determinar a tipologia da pesquisa como estudo de caso etnográfico, como já dito, 

primeiramente por entendermos que, para compreender os processos envoltos nas 

relações (pedagógicas, organizacionais, sociais) geradas a partir da implementação e 

desenvolvimento de um núcleo de estudos de gênero dentro de uma escola, fazia-se 

necessário uma investigação sistemática do cotidiano desse núcleo que compõe também 

o cotidiano escolar. Assim, entendemos que um estudo de cunho etnográfico seria 

apropriado para alcançarmos os objetivos pretendidos. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Então, foram elencados, como instrumentos para a coleta de dados, a observação 

participante, entrevistas e análise de documentos, diário de campo, fotografias, vídeos. 

Estas técnicas, tradicionalmente ligadas a etnografia, conferem características de cunho 

etnográfico à metodologia aplicada. 

  Na tentativa de, através da sua singularidade, compreender a práxis desta ação, 

procuramos analisar este caso particular, sem deixarmos de contextualizar as 

circunstâncias às quais esta ação se desenvolve, mas fazendo a consideração que o 

núcleo, elencado como exemplo, merece ser investigado devido seus resultados serem 

considerados positivos tanto pela SecMulher quanto pela comunidade escolar. 

 

Os resultados 

 Aa análises foram estruturadas a partir de três dimensões, pois, por tratar-se de 

um subprograma, fruto de uma política pública, procuramos compreender a práxis 

deste, a partir de esferas que poderiam ser capazes de responder ao problema: Como se 

estruturam e funcionam os NEG no cotidiano escolar? Dessa forma, tendo em vista que 

toda política pública possui diversas faces, considerar essas dimensões nos ajudou a 

compreender melhor o dinamismo dos Núcleos de Estudos de Gênero. Assim, as 

análises foram feitas a partir das dimensões política, institucional e instrucional, 

partindo da perspectiva macro para a micro. 

Temos ciência que ao elencarmos essas três dimensões não esgotamos o assunto, 

nem abarcamos sua totalidade, porém o fazemos na intenção de que esta ação seja 

refletida, repensada, avaliada, com o intuito de contribuir para o seu desenvolvimento, 

uma vez que consideramos imprescindível que haja inserção da perspectiva de gênero 

nas escolas brasileiras, como forma de combate a práticas machistas, misógenas, 

lgbtifóbias que retroalimentam comportamentos sociais danosos causadores dos 

alarmantes dados de violência contra mulheres e contra a população LGBTI3. 

Neste artigo apresentaremos apenas a forma como estruturamos as análises da 

pesquisa e algumas considerações que julgamos pertinentes em fazer, pois, devido à 

natureza deste texto não temos como esmiuçar detalhadamente os resultados da 

 

3 Termo utilizado por órgãos como a ONU e a Anistia Internacional para se referir a parcela da população 

composta por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais. 
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pesquisa, estando estes presentes na dissertação produzida ao término desta, cabendo 

aqui, apenas o pincelamento de considerações e análises que realizamos no seu decurso.  

1. Dimensão Política:  

Refere-se à análise de como esta ação vem se estruturando na SecMulher. 

Consideramos relevante esta dimensão, pois, entendemos que a gestão pública interfere 

diretamente na prática do seu desenvolvimento dentro do ambiente escolar. 

Assim, compreendemos que a implementação de qualquer política pública 

necessita de um eficaz sistema de monitoramento, avaliação e suporte, o que se mostrou 

falho no subprograma objeto do estudo, a partir dos documentos analisados. Ou seja, os 

mecanismos ofertados pela SecMulher são insuficientes no que se refere a avaliação e 

monitoramento da ação, devido a ineficácia do próprio instrumento avaliativo, pela 

equipe reduzida e concentrada apenas na capital do estado de Pernambuco, e pelos 

recursos inexistentes.  

Um dado interessante é o enfoque de ações direcionadas à ampliação do 

quantitativo do número de núcleos, o que nos faz compreender que a maioria das ações 

fomentadas pela SecMulher visam a expansão quantitativa do subprograma, sem, 

contudo, criar bases estruturantes mais sólidas, no que se refere a processos formativos 

docentes e assistência aos núcleos já existentes. 

 Compreendemos que é necessário, para além da expansão do número de escolas 

e Instituições de Ensino Superior participantes do subprograma, criar condições para o 

fortalecimento de ações dentro dos ambientes educacionais, ofertando formação, 

material didático, suporte para suprir as demandas e contribuição para sanar eventuais 

problemas surgidos da práxis. Além disto, é fundamental para resultados positivos, uma 

equipe especializada com representantes espalhadas/os por todo o estado para 

monitoramento e avaliação, de forma mais próxima e eficaz, acrescidos de recursos 

públicos específicos destinados para esse fim. 

Entretanto, apesar de falhas estruturantes em seu desenvolvimento, no que se 

refere à dimensão política deste subprograma, ou seja, às ações diretamente ligadas à 

SecMulher (falta de recurso, equipe reduzida, sistema de avaliação e monitoramento 

ineficazes), compreendemos que a existência de programas como este, que visam 

fomentar a inclusão das temáticas de gênero no ensino formal, por si só são relevantes 
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pelo fato de serem fruto de demandas de determinados grupos sociais. Ou seja, os NEG 

representam uma relevante conquista de movimentos sociais, sobretudo o de mulheres 

(uma vez que esta é vinculada à Secretaria da Mulher de Pernambuco), pois, ajudam a 

legitimar a inclusão das temáticas de gênero e sexualidade em ambientes formais de 

educação, com o respaldo e força de uma política pública.  

2. Institucional:  

Dimensão relacionada à gestão da escola. Visa compreender como esta coloca 

em prática os acordos previamente estabelecidos com a Secretaria da Mulher, quando da 

assinatura do Protocolo de Intenções (documento que as/os gestoras/es das escolas 

assinam ao aceitarem participar dos NEG) e a inserção deste no currículo escolar.  

 Entendemos que ações como esta envolvem, além de iniciativas particulares 

(como de um/a docente interessado/a na temática, por exemplo), toda a comunidade 

escolar, cabendo à gestão da escola estruturar, planejar e organizar todas as atividades, 

mediando conflitos e interesses, articulando a capacidade de diálogo para um bem 

comum. 

 Durante o período de levantamento de dados, constatamos que, para a 

implementação do núcleo de estudos de gênero, houve uma série de esforços de 

diferentes sujeitos, estruturação do horário escolar, adequação de um antigo projeto, 

organização de espaço físico, disposição de uma docente para coordenação (mesmo com 

excesso de carga horária), avaliação, reestruturação de ações, tentativas para sanar 

problemáticas emergentes (como, por exemplo, a objeção de alguns pais, mães, 

responsáveis), que somadas à existência de uma política pública intersetorial de duas 

secretarias de estado (SecMulher e SEE) e o Programa de Educação Integral o qual a 

escola lócus da pesquisa compõe (onde existe a possibilidade de oferta de hora-aula 

para este fim) foram imprescindíveis para que esta ação fosse implementada nesta 

instituição. 

Julgamos de fundamental importância para o bom desenvolvimento da ação que 

toda a comunidade escolar seja envolvida, inclusive, pais, mães e responsáveis. Discutir 

com todas/os as/os profissionais da escola a respeito da importância de incluir tais 

temáticas, alertando a influência que exercem sobre o rendimento escolar e a 

permanência das/os estudantes na escola; sensibilizar todas/os sobre a gravidade de 

determinados comportamentos preconceituosos que devem ser combatidos e 
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desnaturalizados; incluir no Projeto Político Pedagógico objetivos e ações que 

fortaleçam o compromisso da escola em promover um currículo democrático e 

igualitário; oferecer a estrutura formativa, física e estrutural; organizar o horário escolar 

para que as atividades possam acontecer regularmente são imprescindíveis para que um 

núcleo de estudos de gênero possa funcionar num ambiente escolar. 

 Dessa forma, conseguimos identificar que para a implementação e continuidade 

do núcleo de gênero na escola em que realizamos a pesquisa, foi imprescindível um 

movimento coletivo, com ajustes e adequações do currículo, que foram possíveis devido 

a sensibilidade da gestão da escola e da docente responsável pelo núcleo, assim como 

pelo Programa de Educação Integral do estado de Pernambuco, o qual a escola faz parte, 

que possibilita atividades como esta no currículo. 

3. Instrucional:  

Referente à prática docente, seriam as atividades do núcleo em si, a relação 

professora - estudantes, os recursos didáticos, as estratégicas pedagógicas etc. Nesta 

escola, as atividades aconteciam regularmente uma vez por semana, com duração de 

uma hora aula (45 min) e funcionavam na sala de aula direcionada às disciplinas de 

História e Filosofia, mesmas disciplinas ministradas pela professora coordenadora do 

núcleo. 

As atividades propostas consistiam na elaboração de textos para participação do 

Prêmio Naíde Teodósio, discussão de filmes, leituras sobre as temáticas de gênero, raça-

etnia, desigualdade social, etc. Também havia a oferta de oficinas ministradas por 

convidadas/os e atividades direcionadas a comunidade escolar. 

Após o acompanhamento das atividades, na condição de observadora 

participante, podemos afirmar que o núcleo não cumpre a função de um grupo de 

estudos com fim nele mesmo, mas visa se expandir para toda a escola, fazendo-se 

presente em diversas atividades propostas pelo próprio núcleo, ou integrante de 

atividades pertencentes ao calendário escolar. 

Não podemos considerar o núcleo como um projeto de pesquisa, pois não há, no 

sentido estrito do conceito, pesquisas em desenvolvimento, porém este funciona como 

um grupo de estudos interseccional em que diversos marcadores são abordados (gênero, 

raça / etnia, sexualidade, etc.), que faz uso de várias linguagens (música, teatro, vídeos, 
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textos…) como forma de recurso didático, além de funcionar como um grupo de 

acolhimento para àquelas/es integrantes do grupo e demais membros da comunidade 

escolar. 

 Também possui o objetivo de formar agentes multiplicadoras/es para expandir as 

discussões propostas pelo grupo, ampliando suas atividades para além da sala onde 

funciona, contribuindo para a melhoria da sociabilidade e individualidade na 

convivência do cotidiano escolar e da possibilidade de estender essa discussão para 

além dos muros da escola, contribuindo para a construção de sujeitos críticos e atuantes 

nos diversos espaços da sociedade, somando esforços na construção de uma sociedade 

com menos hierarquias, privilégios e disparidades. 

Porém, apesar dos resultados positivos que a implementação do núcleo surtiu na 

escola, percebemos a continuidade da não inclusão da perspectiva de gênero nos 

componentes curriculares. Ou seja, as/os demais docentes continuam a não abordar, em 

sala de aula, questões relacionadas a gênero. Assim, como também, foi perceptível a 

resistência de alguns sujeitos (em todas as esferas—estudantes, pais/mães/responsáveis, 

docentes) que se posicionavam contrários à inclusão destas temáticas no ambiente 

escolar. 

Dessa forma, consideramos que para que a inclusão da perspectiva de gênero 

aconteça de maneira efetiva no ambiente escolar, e que isto implique em mudanças 

comportamentais que interferem nas vivências e relações dos sujeitos, é importante que 

haja formação adequada do corpo docente, comprometida com a responsabilidade social 

que envolve sua profissão e a própria instituição escolar. 

 

 Considerações finais 

Nossa proposta foi refletir a respeito de um subprograma oriundo de uma 

política pública de formação em gênero, implementada em instituições de ensino no 

estado de Pernambuco, entender seu contexto e sua práxis a partir de vivências em uma 

dada escola, e, em certa maneira, contribuir para seu desenvolvimento. 

 A compreensão de que a instituição escolar é um espaço de disputa (política, 

cultural, etc.) de diversos grupos com diferentes concepções e objetivos, e de que esta 

possui fundamental importância tanto para a construção de uma sociedade mais 

equânime quanto na trajetória escolar e profissional de seus sujeitos nos é cara. 
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Foi buscando compreender a práxis de um subprograma, fruto de uma política 

pública, que procuramos problematizar a normatividade que naturalizou determinados  

comportamentos que tangem as relações de gênero e sexualidade. Sabemos que não 

cabe à escola a responsabilidade de determinar ou explicar as identidades sociais, porém 

o silenciamento, o não reconhecimento vivenciado dentro da instituição escolar termina 

por legitimar determinadas identidades e práticas sexuais, ao mesmo tempo em que 

marginaliza e reprime outras. Esta situação repete-se, também, em outras instâncias 

sociais como a igreja, a justiça, a mídia (LOURO, 2016).  

 Dessa forma, participar das vivências de um núcleo de estudos de gênero dentro 

de uma escola foi imprescindível para compreensão (juntamente com a análise de 

conjuntura) dos erros, acertos, dificuldades, resistências, resultados etc. de uma política 

pública que se propõe a trabalhar com questões ligadas a relações de gênero e 

sexualidade.  
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