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Introdução

A Universidade Federal Rural de Pernambuco -
UFRPE desde 2006, através do programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação 
(MEC), oferece cursos de graduação, pós-graduação, 
extensão e aperfeiçoamento na modalidade ensino a 
distância.  Com o intuito de oferecer aos educadores e 
às educadoras da rede pública do Ensino Básico noções 
de respeito e valorização da diversidade, baseado nos 
direitos humanos nasceu o curso Gênero e Diversidade 
na Escola (GDE). Ele integra a orientação geral do 
governo federal, que a partir de 2003, criou secretarias 
voltadas para o reconhecimento da diversidade, a 
promoção da igualdade e o enfrentamento do 
preconceito e de todas as formas de discriminação. O 
curso é uma iniciativa da Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres (SPM) e do Conselho Britânico 
em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD-MEC), a 
Secretaria de Ensino a Distância (SEED-MEC), a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR) e o Centro Latino 
Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 
(CLAM), além das secretarias de educação, as 
coordenadorias da mulher e os movimentos sociais dos 
estados e dos municípios participantes. 

.Em Pernambuco o curso está sendo executado em 
cinco municípios – Carpina, Jaboatão dos Guararapes, 
Ipojuca, Pesqueira e Tabira - que representam pólos de 
formação, onde são realizadas ações articuladas com 
práticas pedagógicas de enfrentamento ao preconceito e 
a discriminação. 

Neste sentido, o presente trabalho tem o objetivo de 
demonstrar as atividades desenvolvidas pelo curso 
Gênero e Diversidade na Escola no pólo de Ipojuca, 
estado de Pernambuco.

Metodologia

O curso Gênero e Diversidade na Escola - GDE está 
dividido em cinco módulos: diversidade (24 hs.), 
gênero (40 hs.), sexualidade e orientação sexual (40
hs.), relações étnico-raciais (40 hs). Ele está estruturado 
à distância com atividades teóricas que auxiliem a 
prática educativa, fóruns de discussão, além de 03 
encontros presenciais com os cursistas nos seus 
respectivos pólos (24 hs.), e avaliação (32 hs.) 
totalizando 200 horas de formação. 

As ações são mediadas por professores-formadores e 
tutores presenciais e à distância. Inicialmente 
ocorreram encontros entre os tutores com os 
professores com o intuito de haver um nivelamento 
acerca das temáticas a serem trabalhadas no curso, bem 
como o planejamento das etapas do processo. 
Atualmente ocorrem semanalmente reuniões 
sistemáticas de avaliação entre os tutores a distância 
com a coordenação para acompanhamento das tarefas 

No pólo Ipojuca as atividades estão sendo 
acompanhadas pela equipe de tutores que 
semanalmente elabora estratégias de motivação para 
que haja comprometimento e participação dos cursistas, 
como também constante avaliação das ações 
implementadas para uma boa qualidade dos trabalhos.

Sistematização dos dados

O pólo Ipojuca apresenta um total de 44 cursistas 
inscritos; até o momento já foram encaminhadas 03 
tarefas para serem respondidas; além de 02 fóruns 
participativos. 35 cursistas responderam a atividade 1, 
enquanto apenas 19 responderam a atividade 2. Com 
relação aos fóruns, no primeiro tivemos a participação 
de 11 cursistas. Já no segundo a participação foi de 07. 
Os encontros presenciais representam um momento de 
interação entre os tutores e os cursistas, no que houve 
na cidade em foco dia 12 de setembro tivemos a 
participação de 12 cursistas. Durante as atividades 
percebemos que a maior presença se deu na primeira, 
pois além de ser o momento em que estava havendo a 
interação com o curso, foi a temática que mais se 
constatou como a mais importantes até o momento. 



Com relação aos fóruns participativos no primeiro 
houve uma tendência dos cursistas em achar que em 
briga de marido e mulher deve-se sim meter a colher, 
pois assim seriam cometidas menos injustiças em 
relação as mulheres. Já no segundo foi quase que 
unânime citações contra homofobia e cenas que 
retratam intolerância contra a vivência da sexualidade 
por parte das pessoas.

Os encontros presencias representam uma boa 
oportunidade de integração do grupo, por isso que na 
avaliação dos cursistas o momento serviu para um 
aprofundamento do que se foi trabalhado virtualmente, 
sobretudo no que diz respeito a reflexões e abordagens 
teóricas. Mesmo havendo a participação diminuta, 
percebemos um comprometimento de todos o que lá 
estiveram, motivo pelo qual creditamos como 
proveitoso. Opinião também comungada por parte dos 
demais tutores dos outros pólos.

Resultados e discussão

Sobre o ensino a distância

Segundo Niskier [5] Educação a distância - EAD não 
é um "fast-food" em que o aluno se serve de algo 
pronto. É uma prática que permite um equilíbrio entre 
as necessidades e habilidades individuais e as do grupo 
- de forma presencial e virtual. Neste sentido 
acreditamos que ela pode se transformar numa 
revolução no que tange a práticas pedagógicas. Pois 
satisfazem cada vez mais a uma necessidade de uma 
vida moderna. Ao mesmo tempo experimentamos nesta 
experiência no pólo Ipojuca algumas fragilidades no 
que diz respeito a participação e comprometimento dos 
cursistas. Visto que as atividades desenvolvidas fora de 
uma sala de aula podem se caracterizar como um 
espaço não materializado e desprovido de interação 
física (Fontana, [2] ). 

Democratização do ensino à distância

O ensino a distância é, portanto, segundo Castro 
Neves [1], uma importante modalidade de ensino e de 
disseminação do conhecimento, por escolas 
profissionalizantes, por empresas privadas, por órgãos 
governamentais e por Instituições de Ensino Superior, 
privadas ou públicas. Com este enfoque acreditamos 
que ela pode se transformar uma ferramenta 
imprescindível na democratização do ensino 
principalmente em relação a acessibilidade à educação 
no Nordeste, sobretudo no estado de Pernambuco.

A educação a distância está na pauta das discussões, 
nos mais diversos setores da sociedade. Instituições de 
ensino, empresas públicas e empresas privadas buscam 
alternativas de desenvolvimento continuado. De acordo 
com Rocha [6], quatro anos depois da expansão da 
Internet no Brasil, e do início do uso da rede como 
alternativa de informação e entretenimento, muita coisa 
mudou, desde a quantidade da oferta de cursos, postura 
dos professores, gestores, até a cultura. 

Considerações finais

A idéia de realizar este trabalho na perspectiva dos 
resultados advindos da formação em Gênero e 
Diversidade na Escola se apresenta como um ponto 
positivo em nossas carreiras, pois representa uma 
atualização com os novos paradigmas educacionais no 
Brasil, ao mesmo tempo um ponto propositivo para o 
entendimento da sociedade quando se discute 
preconceitos.

A investida nesse campo de atuação em se tratando 
de trabalhar diversidade, gênero, sexualidade e 
orientação sexual e relações étnico-raciais se torna 
apreciável e aplicável. Devemos cada vez mais 
fortalecer e concentrar atividades, principalmente 
inserindo os/as professores/as neste contexto, pois 
acreditamos que eles próprios possam chegar com mais 
facilidade ao entendimento das questões que envolvem 
educação em sala de aula.

Verificamos acima de tudo a grandeza da 
oportunidade que tivemos de conviver com os/as 
cursistas e juntos podermos construir uma gama de 
conhecimentos capaz de transformar a realidade social, 
problematizando e sensibilizando, criando juntos 
alternativas para um mundo com maior equidade, 
principalmente num Estado onde a violência de gênero 
resulta em exploração sexual e mortalidade de 
mulheres. 
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