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Resumo

A pesquisa a que este artigo faz parte integra uma investigação mais ampla denominada Perfil dos alunos
alagoanos em Curso de Formação de Professores na Modalidade Normal, que tem como objetivo
compreender e analisar como as questões inerentes a diversidade (gênero, etnia, multiculturalismo, etc...)
vem sendo abordado numa determinada escola da rede pública estadual de Alagoas. Trata-se um estudo
de caso, qualiquantitativo, como instrumento de coleta de dados foi usado a priori o questionário, que
possibilitou uma visualização panorâmica de questões que serão tratadas ao longo da pesquisa. Os
principais autores utilizados subsidiam a elucidação conceitual e teórica do tema estudado, a saber:
BUTLER, SCOTT, LOURO, CRUZ, JUNQUEIRA, CASTRO, FOUCAULT, GIDDENS, HALL, dentre outros. Os
principais dados coletados até a apresente fase da pesquisa nos apontam da necessidade contínua de que
a escola faça acontecer através do currículo escolar, oportunidades de reflexão, crítica, sensibilização e
tomada de postura sobre o fazer escolar e os papéis sociais em decorrência da nova e crescente inserção
dos sujeitos que antes estiveram alijados de frequentar a escola.

PALAVRAS-CHAVES: Educação; Diversidade, Gênero e Currículo.

Abstract

The research that integrates this article is part of a broader investigation called Students profile alagoanos
Course in Teacher Education in Normal Mode, which aims to understand and analyze how the issues
inherent diversity (gender, ethnicity, multiculturalism, etc.. ..) has been approached in a certain school of
public state of Alagoas. This is a case study, qualiquantitativo as an instrument of data collection was used
a priori the questionnaire, which provided a panoramic view of issues to be addressed throughout the
research. The main authors subsidize the conceptual and theoretical elucidation of the subject studied,
namely: BUTLER, SCOTT, LAUREL, CRUZ, Junqueira, CASTRO, Foucault, Giddens, HALL, among others.
The main data collected to the present phase of research in point of the need that the school continues to
make happen through the school curriculum, opportunities for reflection, critique, posture awareness and
decision-making on school and social roles as a result of new increasing inclusion of subjects who were
previously priced out of attending school.
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Introdução

UTOPIA

A utopia está lá no horizonte.

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.

Para que serve a utopia

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.

Eduardo Galeano

A pesquisa a que este artigo faz parte integra uma investigação mais ampla denominada Perfil dos alunos
alagoanos em Curso de Formação de Professores na Modalidade Normal, que tem como objetivo
compreender e analisar como as questões inerentes a diversidade (gênero, etnia, multiculturalismo, etc...)
vem sendo abordadas numa determinada escola da rede pública estadual de Alagoas. Esta pesquisa, ainda
encontra-se em andamento, pois buscamos para a produção desse artigo trabalhar com os dados
coletados través da aplicação de questionários junto aos alunos do terceiro ano do ensino médio na
modalidade normal, a fim de conhecermos a realidade instaurada e qual percepção do atores sociais
envolvidos no processo pedagógico possuem acerca das temáticas da sexualidade, do gênero, da
multiculturalidade e da etnia.

A temática em tela justifica-se pelas demandas advindas dos grupos sociais que outrora não tinham
visibilidade social, tendo em vista as formas castradoras, normativas e coercitivas de se fazer presentes
nos espaços sociais. Com o advento da democratização do país e de uma série de conquistas advindas
desde a Constituição Federal de 1988, vemos que a temática da identidade constitui, na
contemporaneidade, pedra angular para a compreensão do estudo das teorias que dominam o campo
social, bem como para a compreensão da real situação do campo educacional.

Resultado do anseio coletivo de edificarmos uma sociedade e uma instituição escolar mais justas, livres de
toda forma de preconceito e discriminação. Faz-se necessário compreendermos os obstáculos e buscarmos
formas de enfretamento a desigualdade, a opressão, a injustiça e a subjugação dos sujeitos sociais, em
função da capacidade destes de quebrar os estereótipos impostos pelos padrões heteronormativos,
sexistas e racistas entre outros, que representam por vezes o pensamento da cultura hegemônica.

Em nossa sociedade, homens e mulheres são marcados pela diferença sexual, em suas características
físicas comumente remetidas ao sexo, tidas como naturais, divinas e imutáveis. Tendo como parâmetro
essas concepções essencialistas, a escola, pode através dos seus atores que dão vida ao discurso escolar
instituído através do currículo escolar, contribuir para a perpetuação do preconceito através das tramas
discursivas onde sexismos, homofobia, racismo e toda outra qualquer forma de intolerância e desrespeito
produzam sentidos e significados que podem ser entendidos e cristalizados pela lógica dicotomizante onde
o binarismo masculino versus feminino, branco versus negro/índio, rico versus pobre, e etc... corroboram
para a perpetuação da (in)visibilidade e percepção de outras maneiras de ser socialmente.

Conforme Junqueira (2009), a trajetória histórica da escola brasileira, organizou-se de premissas que
favorecem a redução do outro, aquele que é considerado estranho, diferente, doente, pervertido,
aborígene, perverso, endiabrado, ou seja, todo aquele que via de encontro ao modelo valorizado pela
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cultura heteronormativa que cultua o adulto branco, masculino, heterossexual, burguês, físico e
mentalmente normal, encaixado dentro dos padrões estéticos e morais constituídos com um sujeito de
bem. Isso pode ser melhor percebido à luz da contribuição de Louro, quando relata com propriedade como
se reproduz a educação escolar:

os sujeitos que, por alguma razão ou circunstâncias, escapam da norma e
promovem uma descontinuidade na sequência sexo/gênero/sexualidade
serão tomados como minoria e serão colocados à margem das
preocupações de um currículo ou de uma educação que se pretenda para a
maioria. Paradoxalmente, esses sujeitos marginalizados continuam
necessários, pois servem para circunscrever os contornos daqueles que são
normais e que, de fato, se constituem nos sujeitos que importam. (LOURO,
2004)

Como Scott (1995) nos elucida, as relações de gênero são relações sociais instituídas sobre as diferenças
percebidas entre os sexos, e derivativas também dos símbolos e significados culturalmente construídos e
disseminados sobre homens e mulheres. Assim, o gênero permite distinguir as atribuições relativas às
masculinidades e feminilidades, aos conceitos normativos que estabelecem as regras e normas das
políticas no cenário escolar e no campo da educação. Uma vez implantadas nas escolas e por conta das
subjetividades que sustentam busca-se contrariar o modelo dominante de masculinidade/feminilidade,
tendo como possibilidade modo de dar significado às relações de poder estabelecidas e disseminadas
através das políticas educacionais nas suas mais distintas instâncias. É por certo compreendermos que os
significados e símbolos de gênero vão além dos corpos e dos sexos e subsidiam noções, ideais e valores
nas mais distintas áreas da organização social.

Este estudo aborda as percepções de alunos (as) de uma escola pública estadual, localizada na cidade de
Delmiro Gouveia – AL, quanto às dimensões do currículo escolar desenvolvido num curso de formação de
professores na modalidade normal; busca identificar como o aluno se identifica na sua orientação sexual, e
a realidade didático pedagógica vivenciada através no currículo escolar (formal e oculto) em relação
diversidade sexual, de gênero, raça e etnia; focaliza ainda as razões da escolha individual do curso, da
carreira, a valorização da qualificação, de novas competências, aspectos relacionados à construção de suas
identidades.

As demandas sociais emergentes exigem e implicam uma reconstrução e um trabalho de atribuição de
sentido (BERGER & LUCKMAN, 1978), assim, a abordagem sociológica da experiência formativa
profissional feita de modo mais próximo possível dos alunos, os aprendizes. Considerando que as relações
sociais são construídas e como os sujeitos sociais interagem, (re) produzem formas de socialização, ou
seja, ações recorrentes que são incorporadas voluntariamente e ou forçosamente na prática social, e nos
permitem ou não refletir sobre como a identidade é construída. Dentro desse contexto, surgem as às
seguintes questões: Como futuros (as) professores compreendem as questões inerentes a diversidade
cultural, ao gênero, sexualidade, a raça e a etnia Como identificam diferenças de gênero na escola Como
se comportariam diante conflitos entre alunos envolvendo o gênero, raça, sexualidade e etnia Qual grupo
social (índios, favelados, homossexuais, idosos, negros, aidéticos, (ex) presidiários, prostitutas, viciados
em drogas) teria maior ou menor disponibilidade para trabalhar em sala de aula A chegada dos
tradicionalmente excluídos na escola conta, em princípio, com a simpatia dos professores e das
professoras, e isto se manifesta no uso dos termos “inclusão, “escola inclusiva”, “avaliação inclusiva”,
“dinâmicas de inclusão’, “pedagogia inclusiva cada vez mais frequentes no vocabulário docente. (SEFFNER,
2012)

A estrutura reprodutiva, as práticas, a cultura e o trabalho são elementos formadores do indivíduo na sua
condição de pertencente a um grupo, no qual se define e é definido pelos laços de solidariedade, sem,
entretanto, mudar as diferenças individuais.
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Abordagem metodológica

Foi priorizada a metodologia qualitativa por meio do estudo de caso, com o apoio de técnicas etnográficas,
centradas na descrição de pessoas, situações e acontecimentos, para captar a visão de mundo, a
construção de trajetórias/repertórios diferenciados, os significados da consciência prática nas dimensões
de gênero/classe. Esse tipo de estudo privilegia os processos vivenciados pelas pessoas envolvidas,
valorizando-se suas experiências subjetivas e seus protagonismos. O trabalho de campo ocorreu no
contexto da Escola Estadual Francisca Rosa, na cidade de Delmiro Gouveia – Alagoas, única escola
estadual que oferta o ensino médio na modalidade normal. A instituição escolar é considerada um
importante espaço na construção do sentido, dos saberes, da aprendizagem no desenrolar da carreira dos
indivíduos (COULON, 1995). Várias fontes de informação informam os resultados: 1) A revisão da
literatura contemplou autores com uma perspectiva crítica sobre educação e as relações sociais
desenvolvidas no âmbito da escola (BUTLER, SCOTT, LOURO, CRUZ, ABRAMOWAY, CASTRO, FOUCAULT,
GIDDENS, HALL) pertinente às questões abordadas, por privilegiar documentos oficiais, livros, artigos e
pesquisas que tratam da temática abordada neste trabalho.; 2) Aplicação de questionário (contendo 18
questões objetivas e 01 questão subjetiva) a 20 alunos (as), inseridos em no curso de formação de
professores na modalidade normal. Procurou-se desnaturalizar a categoria estudante e, ao mesmo tempo,
analisar as contradições entre uma maior demanda da população pela elevação do nível escolar, as
políticas de acesso ao sistema de ensino e em especial as tratativas das práticas pedagógicas ao
contemplar ou não elementos explicativos no que diz respeito à diversidade sexual, ao gênero, raça e
etnia.

Premissas teóricas

Todo o quadro informativo até agora construído só tem sentido se entendermos a complexidade das
relações sociais construídas e vivenciadas na escola como observa Antônio Flávio Moreira,

O foco na identidade, no âmbito da educação, revela-se indispensável.
Qualquer teoria pedagógica precisa examinar de que modo espera alternar
a identidade do/a estudante. O fim do ensino é que o/a aluno/a aprenda a
atribuir significados e a agir socialmente, de modo autônomo. Essa
perspectiva exige a aprendizagem de saberes e habilidades, a adoção de
valores, bem como o desenvolvimento da identidade pessoal e da
consciência de si como um indivíduo que, inevitável e continuamente,
deverá julgar e agir. Essa consciência é indispensável para a atividade
racional que todos efetuamos e para a livre opção em situações difíceis, nas
quais muitas vezes precisamos saber “dizer não” (MIDIEMA & WARDEKKER,
1999).

Não obstante a isso, observamos ainda uma série de documentos que anunciam os debates que
acontecem entre jovens e a juventude em suas vivências com a escola e nos deparamos com depoimentos
de docentes e demais membros da comunidade escolar, pois antes, a formação do professor, esteve tão
atrelada a aspectos e dimensões fundamentais do desenvolvimento da vida e tão necessários para o
convívio social integrado: as relações consigo mesmo, as relações com as demais (vida em família e
participação no espaço social mais amplo) e as relações com o entorno.

A situação em que o jovem se encontra, o clima de aceitação ou inconformismo dos jovens está
concatenado, de alguma forma, à maneira como os indivíduos globalizam a situação social, pois ao
ingressar nas instituições sociais, o jovem descortina condições e possibilidades de existência que o
tornam consciente tanto das condições reais como das emergentes (IANNI, 1968).

A abordagem relativa à construção da identidade de homens e mulheres como princípio das desigualdades
entre sexos traz à tona os estudos sobre as categorias sociais de gênero, as quais entendem que as
mulheres e os homens já são tratados de forma diferente a partir de seu nascimento, em função do sexo
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biológico e do meio cultural e social em que são gerados. Gênero é o conjunto de normas, valores,
conceitos e práticas

através das quais as diferenças biológicas entre homens e mulheres são culturais e simbolicamente
significadas.

As categorias sociais gênero e identidade não são unidades fixas e naturais, mas resultado das relações
construídas histórico e culturalmente; tratando-se, portanto, de realidades dinâmicas, temporais (SCOTT,
1995; BUTLER, 2003). Pois de acordo com Stuart Hall (1993), as identidades estão em constante processo
de formação, de modo que não se pode falar em identidades pré-moldadas, fixas. Já para Butler (2003)
ocorre a construção social das demarcações de fronteiras e papéis sociais designados para os gêneros,
abominando as tendências que inferem unilateralmente seja ao tratar do falocentrismo quanto da
heterossexualidade como predestinação compulsória. Para Bourdieu, o conceito de gênero é relacional,
social, espacial e histórico, ou seja, é uma estrutura de dominação simbólica: onde os gêneros são opostos
que embasam uma relação e derivando as possíveis relações de gênero, passa a se constituir como
relações de poder, onde modelo masculino é acatado como parâmetro balizador de todas as coisas.
(BOURDIEU, 1999, p. 23)

O que pensam as(os) normalistas

Os(as) respondentes inserem-se na faixa etária entre 16 e 25 anos, são de diversas localidades do alto
sertão alagoano. A renda das famílias varia entre dois a seis salários mínimos. Um pequeno grupo de pais
e mães possuem a educação básica completa, e ainda alguns (as) são analfabetos(as). Para Grignon &
Gruel (1999, p.183) “quanto mais importantes os recursos (econômicos e simbólicos) dos pais, mais os
filhos terão chances de acesso ao ensino superior em cursos mais seletivos, mais orientados para diplomas
prestigiosos e empregos com melhor remuneração”. A turma composta por 25 alunos sendo destes 20
homens e apenas 05 mulheres, número bastante representativo de homens num curso de formação de
professores, o que contraria a maioria dos estudos de que mostram predominância maior de mulheres em
cursos de formação de professores, fato que pode ser explicado pela ausência de outras possibilidades de
estudo na região. Quanto ao estado civil dos respondentes, 17 são solteiros, 02 não responderam ao item
sobre o estado civil e 01 respondeu ser divorciado. Em relação a orientação sexual, observamos o seguinte
resultado: 01 não respondeu, 16 informaram ser heterossexual, 01 bissexual, 01 não respondeu, 02
informaram outros. Em relação às questões curriculares e a diversidade sexual, gênero, raça e
multiculturalismo obtivemos as seguintes respostas, quando perguntado sobre quais grupos de pessoas
gostaria de ter como aluno (a)

Quadro 1

Tipo/Grupo Gostaria Não gostaria Indiferente
Ciganos 13 5 1
Índios 17 - 1
Favelados 14 2 3
Homossexuais 12 2 4
Idosos 12 3 4
Negros 16 1 3
Pessoas com aids 5 9 4
Pessoas que já foram presas 8 7 2
Prostitutas 4 10 4
Viciados em drogas 5 13 1

Como podemos visualizar no quadro acima, muitas são as possibilidades interpretativas a partir das
informações que nos foram concedidas pelos respondentes da pesquisa, cabendo-nos uma ação mais
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focada nos conceitos e possibilidades de interpretação e julgamento que ora tenha sido colocado em
cheque quando do ato de responder o questionário.

Destarte as variáveis observadas, a realidade nos clama para uma intervenção na realidade a fim de junto
com os sujeitos que protagonizam o cotidiano pedagógico da unidade de ensino, buscarmos provocar,
sensibilizar e refletir sobre os valores, os conceitos e as posturas assumidas pelos jovens estudantes,
tendo em vista que logo em breve, os futuros professores poderão estar nas salas de aula das escolas
públicas, atuando junto aos alunos em (in) formação, cheios de conflitos, expectativas, querendo ver e ser
visto, da forma que são ou desejam ser.

Considerações Finais

A formação de professores deve possibilitar ao futuro profissional da educação, a reflexão sobre as
demandas que por hora tem sido colocada na pauta pedagógica como temas urgentes, não porque se
constitui como um discurso em moda, mas pela urgência que tais demandas apresentam em função das
tensões que ocorrem diuturnamente no espaço escolar, que vai além do multiculturalismo liberal. Cabe
preconizarmos a problematização da ação pedagógica disciplinadora que é velada pelos currículos
escolares, reconhecendo a circularidade e um novo referencial de cidadania até mesmo porque o mercado
tem exigido profissionais cada vez mais qualificados, flexíveis, para poder, da melhor forma, acompanhar
essas transformações ocasionadas pelo processo de democratização das instituições sociais e das
conquistas dos direitos humanos, o que traz a cena os sujeitos que tiveram os seus direitos alijados
socialmente das escolas, dos livros didáticos, das discussões em sala de aula e nas demais instâncias de
representatividade social e agora exigem ter voz e serem ouvidos. Daí a pertinência de entendermos hoje
a educação como construtora da cidadania, uma vez que a cidadania significa existir sob condição de
autonomia, daí a emancipação não pode mais ser concebida apenas sob sua configuração iluminista, como
se o sujeito humano se identificasse integralmente com o sujeito racional. Então há muito o que fazer, pois
os sujeitos independentes de classe, raça, gênero, etnia, sexualidade precisam viver a escola e as relações
integrais que dela possam acontecer.
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