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Introdução

O Curso Gênero e Diversidade na escola (GDE) 
oferece aos educadores e às educadoras da rede pública 
do Ensino Básico uma noção de respeito e valorização 
da diversidade, com base nos direitos humanos. A 
escolha dos temas - gênero, orientação sexual e 
relações étnico-raciais, bem como a decisão de seu 
tratamento conjunto, parte do entendimento de que os 
fenômenos se relacionam de maneira complexa, sendo 
necessária a formação desses profissionais para lidar 
com esta complexidade e com novas formas de 
vivências culturais.  

Nesse contexto, a auto-avaliação de cada 
profissional diante das dificuldades encontradas na sala 
de aula será necessária para trazer subsídios que os 
ajude a superá-los. É a construção para o 
reconhecimento da diversidade, a promoção de 
igualdade e o enfrentamento ao preconceito que 
permeia, no que podemos sintetizar, o respeito aos 
direitos humanos.

O GDE integra a orientação geral do governo 
federal, que há seis anos, criou secretarias voltadas para 
o reconhecimento da diversidade, a promoção de 
igualdade e o enfrentamento do preconceito e de todas 
as formas de discriminação. As secretarias que 
participam em conjunto são: a Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres da Presidência da República 
(SPM); a Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(SEDH); a Secretaria de Educação continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD); e a Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR). 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco está 
realizando o curso GDE nos pólos da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) localizados em Jaboatão dos 
Guararapes, Ipojuca, Pesqueira, Carpina e Tabira. E 
que o presente artigo refere-se ao pólo de Tabira.

Material e métodos

O GDE constitui-se em um curso à distância, com três 
encontros presenciais, totalizando um total de 200 horas de 
formação. As atividades são mediadas por professores(as)-
formadores(as), coordenação geral e de      tutoria, assim  
como tutores(as) presenciais e à distância. 

O curso é dividido em módulos, abordando os seguintes 
assuntos: diversidade cultural, etnocentrismo, preconceito; 
apropriação cultural da diferença sexual, discriminação de 
gênero no contexto da desigualdade social e étnico-racial, a 
importância dos movimentos sociais, a contribuição dos 
estudos de gênero, a participação feminina no mercado de 
trabalho. Sua estrutura segue uma organização de módulos 
e unidades, ou seja, módulo, sub-módulos e conteúdos. 

Apesar de ser desenvolvido para trabalhar na plataforma, 
por alguns problemas, o ambiente ainda não foi liberado. 
No entanto, procuramos desenvolver outro suporte que 
pudéssemos iniciar o curso mesmo sem a plataforma. 
Utilizamos para isso, o ‘blog’, no qual postamos atividades 
e fóruns, sendo que, a atividade geral é postada 
mensalmente, sempre relacionada à unidade em que está o 
módulo e balanceando com fóruns postados semanalmente. 
Esse recurso proporcionou que os cursistas pudessem 
participar ativamente sem nenhuma alteração do 
planejamento anterior. 

Os tutores mantêm reuniões semanais com a 
coordenação para a elaboração das atividades e dos fóruns, 
além dos acompanhamentos dos cursistas em cada pólo.

O pólo de Tabira possui 44 cursistas, com uma média de 
37 atividades respondidas e com 30 participações nos 
fóruns. Um número importante para o bom 
desenvolvimento do nosso trabalho. Durante o encontro 
presencial, o número de cursistas foram  26, tendo alguns 
cursistas explicado o motivo do não comparecimento. Os 
cursistas relataram-nos a importância do encontro 
presencial e a importância dos conteúdos trabalhados: “O 
encontro proporcionou a todos momentos de reflexão sobre 
o tema preconceito, mostrando que apesar de ser um tema 
muito discutido no âmbito escolar e na sociedade, 
infelizmente, percebe-se que cada indivíduo guarda dentro 



de si algum preconceito, seja ele implícito ou explícito. 
Tudo isso foi trabalhado de forma dinâmica, 
envolvendo todos os participantes através de exibição 
de vídeos e debates que reportaram de forma objetiva a 
nossa sociedade e que precisa mudar muitos valores 
para que tenhamos uma sociedade mais digna perante 
qualquer ser humano”. 

.
Resultados

De acordo com José Manuel Moran [3], educação à 
distância é o processo de ensino-aprendizagem, 
mediado por tecnologias, onde professores e alunos 
estão separados espacial e/ou temporalmente. O ensino-
aprendizagem é aquele mediado por professores, porém 
conectados, interligados por tecnologias, 
principalmente as telemáticas, como a internet. Moran 
[3] coloca outro conceito importante, é o de educação 
contínua e continuada que se dá no processo de 
formação constante, de aprender sempre, de aprender 
em serviço, juntando teoria e prática, refletindo sobre a 
própria experiência, ampliando-a com novas 
informações e relações. Há modelos exclusivos de 
instituições de educação à distância, no Brasil o 
modelo atual que predomina é o que oferece cursos à 
distância e também fazem o presencial. 

Segundo o autor, o processo de mudança na 
educação à distância não é uniforme e nem fácil. Há 
uma grande desigualdade econômica, de acesso, de 
maturidade, de motivação das pessoas. No pólo de 
Tabira, apesar de ser uma cidade do Sertão do Pajeú, 
mostrou-se bastante inovadora e com grande 
acessibilidade para esse novo modelo presente na 
região nordeste. Por apresentar uma área de difícil 
acesso, poucos estudantes poderiam ter recursos para 
dá continuidade aos estudos fora da cidade. O pólo 
instalado no início da cidade veio proporcionar uma 
demanda crescente de alunos a procura de uma 
aprendizagem contínua e que os levassem a ter novos 
olhares, principalmente na área da educação. 

Dentro desse contexto, o curso GDE buscou 
e busca desmistificar temas, até então, ‘camuflados’ na 
sociedade, principalmente no sertão, onde o machismo 
predomina. Desvincular a idéia de que todo ‘nordestino 
é burro’, e refletir em cima de piadas maldosas e 
agressivas do senso comum usada por pessoas que 
desconhecem o valor da diversidade. Fazer do 
professor um mediador que incentive e mostre que 
todos têm uma origem diferente, e que se não 
mudarmos o preconceito, continuaremos em uma 
sociedade que apenas reage contra a diversidade, mas 
que deveria conviver respeitando e valorizando a 
diferença de cada um. Sua aceitação por parte da 
coordenação e pelos cursistas está sendo identificada 
através do ensino à distância e notória nos encontros 
presenciais, onde cada cursista expõe o seu 
aprendizado e seu ponto de vista, como nesses relatos a 
seguir: “O curso de Gênero e Diversidade na escola 
veio para contribuir com uma discussão que deve ser 
permanente na escola, em casa e na sociedade, pois 

trata de questões que estão no nosso dia-a-dia, questões 
práticas do cotidiano que precisam ser sempre revistas e 
analisadas ,pois envolvem situações da nossa vida e do 
nosso semelhante. Precisamos alargar este trabalho e 
discutir o verdadeiro sentido da diversidade, que isso possa 
ser praticado por cada indivíduo, para que assim possamos 
ter de fato uma vida digna, sem preconceitos e regada no 
respeito ao próximo. De fato, o curso nos proporciona esta 
análise e nos faz ver o que podemos fazer enquanto 
educadores e formadores de opinião”. – Aracelis do 
Amaral.  “O curso Gênero e Diversidade na Escola é de 
fundamental importância, ajuda-nos a conhecer melhor o 
mundo a nossa volta e nos torna mais humanos. A 
discussão deste curso, acrescenta em nós, um embasamento 
para um desenvolvimento social equilibrado, sem 
preconceito e conhecedores dos valores sociais de todos”. –
Sabrina Patrícia.

Discussão

A luta pela igualdade de gênero, étnico-racial para se 
conseguir o respeito à diversidade não é tarefa fácil o 
predomínio de atitudes e convenções sociais 
discriminatórias, em todas as sociedades, ainda é uma 
realidade tão persistente quanto naturalizada.

Nosso país tem conquistado importantes resultados na 
ampliação do acesso e no exercício dos direitos, por parte 
de seus cidadãos, visualiza-se cada vez mais a inserção de 
discussões de gênero e diversidades dentro do ambiente 
escolar proporcionando o respeito e a valorização da 
diversidade. Mesmo com essa iniciativa são comuns as 
discriminações de gênero, étnico-racial e por orientação 
sexual, como também a violência homofóbica, são 
produzidas e reproduzidas em todos os espaços da vida 
social brasileira, e o ambiente escolar, infelizmente, é um 
deles.

De acordo com Montserrat Moreno [2], a escola, por seu 
caráter normativo e por seu papel de transmissora de 
conhecimentos, também está contaminada pelo sexismo, 
que constitui o código secreto e silencioso que molda e 
discrimina o comportamento de meninas e meninos, 
mulheres e homens. Para ela, os fundamentos científicos 
que discriminam a mulher devem ser recusados pela escola, 
bem com o sexismo, presente na linguagem, nos conteúdos 
das diferentes disciplinas do currículo escolar e na forma de 
apresentação dos mesmos conteúdos no livro didáticos.

A idéia é desmistificar estas ações e fazer com que a 
escola promova a transformação de mentalidades e 
práticas, daí o papel estruturante que adquirem as ações que 
viabilizem discussão desses temas, motivem a reflexão 
individual e coletiva e contribuam para a superação e 
eliminação de qualquer tratamento preconceituoso.
Como nos diz Gonçalves e Silva [1], educar para a 
diversidade é fazer das diferenças um triunfo, explora-las 
na sua riqueza, possibilitar a troca, proceder como grupo, 
entender que o acontecer humano é feito de avanços e 
limites. E que a busca do novo, do diverso que impulsiona 
a nossa vida deve nos orientar para a adoção de praticas 
pedagógicas, sociais e políticas em que as diferenças sejam 



entendidas com parte de nossa vivência e não como 
algo exótico em nem como desvio ou desvantagem.
     A partir desse curso, esperamos que Educadoras e 
Educadores e os demais profissionais que constituem a 
educação fortaleçam o papel que exercem de 
Multiplicadores, criando no ambiente escolar uma 
cultura de respeito e de valorização e garantia dos 
direitos humanos, da equidade étnico-racial, de gênero 
e da valorização da diversidade, contribuindo para que 
a escola não seja um instrumento da reprodução de 
preconceitos, mas seja espaço de promoção e 
valorização das diversidades.
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