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DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DE PERNAMBUCO 
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O Pibid é uma iniciativa da CAPES que visa aperfeiçoar a formação de futuras/os 

docentes a partir do primeiro contato com a sala de aula, fazendo uma relação entre teorias 

que são discutidas nas reuniões semanais e a prática, contribuindo assim para melhoria da 

educação básica brasileira. Os trabalhos que são desenvolvidos permitem uma melhoria 

significativa no ensino público, tendo em vista a política de sucateamento que é colocada em 

prática para desestabilização do ensino público no Brasil.  

A partir dos subprojetos que trabalham a temática gênero desenvolvidos nas 

universidades e introduzidos nas escolas, é dada a oportunidade aos alunos e alunas de 

construírem uma maior compreensão política e social a partir de uma transversalidade no 

ensino. Tal transversalidade propicia ultrapassar os limites dos conteúdos obrigatórios de 

disciplinas, onde o conhecimento passa a ser construído a partir de temas propostos. 

Possibilita também uma maior aprendizagem para os alunos e alunas bolsistas, tendo em vista 

que não há disciplinas obrigatórias que discutam a temática gênero nas licenciaturas em 

história do estado de Pernambuco.  

‘’Uma formação de professores pensada numa perspectiva de emancipação humana 

precisa ser fundamentada em concepções que lhe permitem essa conquista’’. (D’Agostini. 

Garcia, 2014. p. 20) 

Os alunos e alunas bolsistas, iniciados à docência estão vivenciando uma prática que 

propicia a construção de um saber crítico, analítico e reflexivo. Eles foram apresentados e 

participam de atividades que fazem parte da vida profissional do docente.  

Perrenoud em seu livro ‘’Escola e Cidadania’’, nos traz que “ensinar, no fundo, é 

ensinar-se; uma sociedade que não ensina é uma sociedade que não se ama, que não se estima 

[...]" (2005, p. 24). Desta forma, o autor defende que a escola é uma instituição indissociável 

da sociedade, e por isso, ela não apenas reproduz os discursos e as práticas sociais 

dominantes, mas também busca normatizar as/os sujeitas/os “desviantes”. Com isso podemos 

 
1 Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco campus Mata Norte. Contato: 

emanuelleluiza01@gmail.com 

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

 



 

pensar qual a importância da escola na sociedade, tendo em vista que escola e sociedade estão 

totalmente interligadas, a partir da perpetuação de práticas que muitas vezes são naturalizadas 

em nossa cultura, como por exemplo o machismo, a misoginia, racismo e as desigualdades 

sociais.  

Logo, o Pibid assume um papel importantíssimo na discussão da temática de gênero 

nas escolas, sendo um espaço de exercício da relação teoria/prática docente, fundamental para 

a formação dos sujeitos enquanto acadêmicas/os e futuras/os docentes.  Com o Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2014/2024, vemos os discursos contra a discussão dessas 

temáticas se acirrando, sobretudo manifestações vindas das bancadas fundamentalistas cristãs 

no congresso, onde por diversas vezes se manifestaram para a exclusão dos estudos de gênero 

dentro das escolas. 

Através das contribuições desses teóricos, podemos questionar: “O que a escola tem 

medo de ensinar?”, “Quais são os conhecimentos considerados nocivos?”, “Quem julga os 

conteúdos ministrados em sala como próprios ou impróprios?”. São essas questões que nos 

fazem construir este artigo, com o intuito de compreender como o debate em torno das 

questões de gênero tem sido uma importante pauta em disputa na educação, seja para 

inviabilizar a sua inserção nos currículos e práticas escolares, ou para defender a sua real 

necessidade, assim como compreender a contribuição da interdisciplinaridade para seu 

tratamento em sala. O programa de Iniciação à Docência tornou-se palco de uma de nossas 

experiências, também na perspectiva interdisciplinar, como veremos na última parte deste 

artigo. 

Segundo Joan Scott, entendemos gênero como uma maneira de indicar as construções 

sociais das ideias sobre os papéis construídos para homens e mulheres. Ou seja, uma 

categoria social imposta sobre corpos sexuados. 

 Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. Elas são 

ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo 

essencial da definição baseia-se na conexão integral entre duas proposições: 

o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

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

significar as relações de poder. (SCOTT, 1990, p.21) 

 

Gênero se torna então um produto das relações sociais e culturais. A partir dessas 

relações, nascem as desigualdades presentes na sociedade. As relações de gênero acontecem 

enquanto um processo minucioso e inacabado, onde a família, escola, igreja, instituições 
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legais e médicas são de extrema importância nessas construções. (LOURO. grifo nosso, 

2008, p. 18).  

Com isso, segundo Louro (1997) entendemos que a escola não se trata de um 

mecanismo neutro na construção de indivíduos; seus códigos são construídos demarcando 

lugares e modelos próprios para cada indivíduo. Reforçando muitas vezes estereótipos e 

lugares destinados a homens e mulheres na sociedade. 

 [...] A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela 

afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. [...] 

aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os 

sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos [...] (LOURO, 1997, p. 58 

Apud LEAL; OLIVEIRA, 2015, p. 22).  

 

Torna-se de extrema importância entendermos a escola enquanto um espaço que 

também faz parte da construção social, portanto se torna responsável na formação de meninos 

e meninas, reforçando muitas vezes papéis de gênero. (MEYER; DORNELLES, 2013, p. 45).  

 A sala de aula não é apenas um espaço onde se transmite 

informações, mas onde uma relação de interlocutores constroem 

sentidos. Trata-se de um espetáculo impregnado de tensões em que se 

torna inseparável o significado da relação teoria e prática, ensino e 

pesquisa. Na sala de aula se evidencia de forma mais explícita, os 

dilaceramentos da profissão de professor e os embates da relação 

pedagógica. (SCHMIDT, 2002, p. 57)  

 

É papel da escola desenvolver práticas diferenciadas e inclusivas que permitam a 

diminuição das diferenças em seu seio. A expansão da escolarização nos anos 90 e no início 

do novo milênio trouxe também esperanças quanto ao caráter emancipatório da educação. 

Uma nova escola precisa ser pensada para a inclusão dessas/es novas/os estudantes. O caráter 

conservador da educação, até então vigente, não contempla esse público diverso que agora 

acessa a escola, contribuindo para a manutenção de privilégios historicamente construídos. 

Acreditamos que devemos sim problematizar os conhecimentos considerados relevantes, 

pensando a escola também como espaço para expressão de demandas políticas e de 

construção de alternativas práticas para as relações desiguais também vivenciadas no 

ambiente escolar.  

 Por isso, vamos enxergar a escola como uma arena cultural, o que significa 

entendê-la como um espaço em que entram em confronto – e em diálogo – 

diferentes sujeitos e diferentes modos de significação do mundo, o que 

inclui modos diversos de criar sentido para a sexualidade, para o gênero, 

para si mesmo e para o outro. Significações atravessadas pelas 

intencionalidades de diferentes sujeitos. (BORTOLINI, 2011. p. 31) 
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Segundo Freitas Neto, a implantação da transversalidade pressupõe alterações no 

ensino de História. A partir dessa implantação não estaríamos nos referindo apenas às 

mudanças didático-pedagógicas, mas também ao ato de ensinar a própria história. (p. 65). A 

História ensinada há décadas no Brasil está marcada por grandes acontecimentos e feitos 

heroicos, um sequencial quase perfeito que tenta nos explicar o que somos hoje. A partir 

dessa cronologia temos observado um distanciamento seguido de um desinteresse por boa 

parte dos alunos quanto aos conteúdos das aulas de história, ‘’é algo que se separa do 

universo dos alunos e os exclui desse processo’’ (FREITAS NETO. p. 66)  

 Os PCNs são também instrumentos de operacionalização para os Temas 

Transversais à medida que o currículo é um artefato cultural e social. Ou 

seja, comporta conteúdos tradicionais que encorpam o eixo longitudinal do 

sistema educacional e temas identificados com o cotidiano concreto e 

contínuo dos alunos na escola. Na escola, o conhecimento se hospeda no 

currículo e é nele e por ele que o indivíduo cria sua identidade escolar e 

desenvolve a solidariedade cidadã. (CARNEIRO, 2015, p. 246).  

 

 A educação escolar tem papel preponderante na desconstrução de preconceitos e 

discriminações, tem por obrigação legal, moral e ética somar esforços no combate às 

desigualdades de gênero. Entretanto, os dados são alarmantes em relação ao número de 

vítimas de violência contra a mulher, de crimes homofóbicos e de transfobia. Por isso nos 

propomos a analisar as propostas elaboradas por subprojetos do PIBID História em 

Pernambuco, em suas diversas Universidades. 

Vários subprojetos de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) assumiram assim a 

tarefa de questionar a construção das relações de gênero na Escola, abordando a categoria 

gênero, ou mulheres nas escolas de Pernambuco. O PIBID iniciado em março de 2014, adota 

uma metodologia interdisciplinar. A equipe, composta por alunas/os e professoras/es de 

diversas áreas, tem levantado vários debates nas escolas nas quais os projetos de intervenção 

vêm sendo realizados. A capacidade de pensar e agir interdisciplinarmente tem nesse 

programa um de seus principais instrumentos de efetivação, Essas propostas têm como 

objetivo visibilizar os trabalhos desenvolvidos no Estado, analisando a realidade das alunas e 

alunos e seu papel enquanto agentes históricos, estimulando o desenvolvimento de um olhar 

crítico sobre os estereótipos e preconceitos que envolvem o conceito de gênero, bem como as 

pesquisas voltadas às mulheres e a diversidade no contexto escolar. 

A partir de uma pesquisa qualitativa de projetos desenvolvidos no estado de 

Pernambuco podemos observar as grandes contribuições do Pibid nos estudos de gênero. 

Selecionei dois para analisar neste artigo: 
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Título e autoras Resumo 

DISCUTINDO GÊNERO EM SALA DE 

AULA: EXPERIÊNCIAS NO PIBID 

INTERDISCIPLINAR DE PETROLINA 

Janaina Guimarães 

Levando em consideração as novas 

diretrizes para os cursos de licenciatura, de 

julho de 2015 e também a tentativa de 

reação aos diversos projetos que pretendem 

limitar as discussões de gênero em sala de 

aula, nosso projeto, aqui apresentado, 

utilizou o PIBID-Programa de Iniciação à 

Docência da CAPES, para trabalhar as 

relações de gênero, em escolas públicas de 

Petrolina, no ano de 2016. O projeto foi 

coordenado por Janaina Guimarães e 

desenvolvido pelas alunas e alunos dos 

cursos de Licenciatura em História e 

Biologia da Universidade de Pernambuco, 

Campus Petrolina, numa perspectiva 

interdisciplinar. Nossa proposta teve como 

objetivo trabalhar os a construção histórica 

dos conceitos de sertaneja e sertanejo por 

meio das relações de gênero, focando a 

realidade das/os alunas/os e seu papel 

enquanto agentes históricos, estimulando-

as/os a desenvolverem um olhar crítico 

sobre os estereótipos e preconceitos 

machistas e misóginos presentes nas 

práticas cotidianas. As atividades 

desenvolvidas ao longo do ano, bem como o 

material que utilizamos como estudantes do 

Ensino Médio à abordagem das relações de 

gênero em sala de aula. 

QUESTIONANDO A PROPOSITAL 

INVISIBILIDADE: REFLEXÕES SOBRE 

A ABORDAGEM DAS RELAÇÕES DE 

GÊNERO NO PIBID – 

INTERDISCIPLINAR DA UPE CAMPUS 

PETROLINA 

Janaina Guimarães da Fonseca Silva, 

Camila dos passos Roseno 

O Plano Nacional de Educação – Lei nº 

13.005 de 25 de junho de 2014 – foi 

aprovado após uma intensa disputa liderada 

pelos setores religiosos e fundamentalistas 

da assembleia legislativa do país para a não-

inserção das questões de gênero no 

currículo escolar. Mas porque não discutir 

essa problemática? Dessa forma, este artigo 

tem como objetivo problematizar a 

legislação pertinente às questões de gênero, 

assim como apontar possíveis abordagens 

das relações de gênero em sala de aula 

através de uma experiência realizada no 

Programa de Iniciação à Docência – PIBID 

– da Universidade de Pernambuco – campus 
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Petrolina. Nossa preocupação se estende 

também à formação de professoras e 

professores para trabalharem as questões de 

gênero, posto que a maioria dos cursos de 

licenciatura do país não prepara as/os 

estudantes para abordar a temática 

 

 

 

A partir das análises sobre o projeto apresentado, notamos que a metodologia se 

baseia na investigação, problematização e reflexão sobre a própria experiência individual e 

coletiva, através de oficinas que se desenvolvem em três etapas: (1) recuperação da 

problemática e apresentação do conceito de gênero; (2) levantamento, discussão e reflexão 

sobre problemas do cotidiano escolar, no âmbito do currículo em ação, relacionados à 

problemática das relações de gênero; e (3) sistematização de estratégias de intervenção e 

transformação do currículo e da prática pedagógica na perspectiva da construção da equidade 

de gênero. (CARVALHO, 2003. p. 57). 

Na primeira análise a autora optou trabalhar através de propostas do Instituto Sou da 

Paz e pelo generoeeducacao.org pela simplicidade dos materiais e métodos. Foi proposto 

então a problematização através de textos e vídeos que promovessem motivação nos alunos e 

alunas. 

Todas as atividades foram realizadas a partir de um cronograma proposto. A 

culminância das aplicações das oficinas aconteceu no mês de dezembro nas escolas da Escola 

Otacílio Nunes e na Escola de aplicação, o que resultou em diversos projetos apresentados no 

Seminário Anual do Pibid da instituição. Um questionário avaliativo foi elaborado trazendo 

algumas dificuldades e questões que podem ficar para trabalhos futuros. ‘’Todas as alunas/os 

apontaram a importância das discussões da temática em sala de aula e o quanto suas 

concepções sobre gênero e docência foram modificadas [...]’’ ‘’Outra questão importante 

apontada pelas pibidianas/os foi como as discussões de gênero levantaram outros assuntos 

como racismos, pobreza, bullying e preconceitos em geral. Fazendo-nos refletir sobre a 

importância de trabalhar melhor com eles a perspectiva da Interseccionalidade [...] (SILVA, 

Janaina Guimarães da Fonseca, 2018. p. 7)  

 A educação libertadora tem, fundamentalmente, como objetivo 

desenvolver a consciência crítica capaz de perceber os fios que tecem 

a realidade social e superar a ideologia da opressão. Na verdade, esse 
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não é objetivo dos opressores que tentam manter, por meio da 

educação bancária, a reprodução da consciência ingênua, acrítica. Na 

educação como prática da liberdade, os homens e as mulheres são 

vistos como "corpos conscientes”, e se tem convicção profunda no 

poder criador do ser humano como sujeito da história – uma história 

inacabada, construída a cada instante, cujo processo de conhecer 

envolve intercomunicação, intersubjetividade. Os protagonistas do 

processo são os sujeitos da educação – estudante e professor(a) –, 

que, juntos, dialogam, problematizam e constroem o conhecimento. 

(MENEZES & SANTIAGO, 2014:50) 

 

A segunda análise interdisciplinar na Universidade de Pernambuco, campus Petrolina 

aqui apresentado, buscou questionar a construção do imaginário do sertão nordestino nas 

escolas da cidade a partir não só do curso de história, mas também de biologia. Segundo as 

autoras, a introdução das discussões da temática de gênero no projeto do Pibid surgiu a partir 

de uma iniciativa da coordenação do curso de história da Universidade em decorrência ao alto 

índice de violência de gênero na região e a uma necessidade de discussões sobre gênero nas 

escolas. A partir de obras literárias os alunos puderam problematizar sobre a mulher sertaneja 

e suas representações e de que maneira a imagem do sertanejo permeia o imaginário nacional.  

O projeto foi aplicado em duas escolas, a Escola de Aplicação Vande de Souza e a 

Escola Otacílio Nunes, ambas em Petrolina. As/os bolsistas tiveram reuniões semanais 

enquanto preparação teórica e orientação para o desenvolvimento das atividades elaboradas 

por eles e fazer as problematizações necessárias sobre o tema. Relatórios também foram 

entregues no final do projeto, onde foi possível discutir sobre as dificuldades dos estudos de 

gênero na escola e sobre as experiências vividas pelas/os bolsistas. 

 

Considerações finais 

Deste modo, ao longo dessa pesquisa é possível perceber a importância e a escassez 

das discussões sobre gênero dentro das escolas para a construção de uma educação de caráter 

emancipatório, tendo em vista que é dever da escola desenvolver práticas que possam 

diminuir desigualdades presentes em seu seio. É necessário também que haja uma 

reformulação no currículo das licenciaturas em História, tornando possível a formação de 

futuras/os docentes engajados com uma educação mais crítica e respeitando as diversidades 

presentes na sociedade. 
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