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Resumo 

Embora seja tímido o trabalho sistemático na interface entre Antropologia e 
Educação nos PPGs de Antropologia no Brasil, a educação tem sido considerada 
como um dos campos para trabalho interdisciplinar, que subsidia políticas públicas, 
segundo o documento da área de Antropologia (ABA, 2010). Este trabalho está 
circunscrito a minha experiência com 3 cursos de Formação Continuada em Gênero 
e Diversidade para Professores da Educação Básica e quase 10 anos de trabalho 
com as disciplinas “Antropologia da Educação”, no Curso de Pedagogia e “ 
Antropologia e Educação”, na Licenciatura em Ciências Sociais e no PPGA UFPE, 
focando a Licenciatura e utilzando as demais disciplinas como termos comparativos, 
a partir do campo da Antropologia. Está dividido em duas partes, sendo a primeira 
dedicada à questão da diversidade na formação de professores do ensino básico, e 
a segunda, ao lugar da antropologia na formação de pedagogos e cientistas 
sociais. O diálogo entre a Antropologia e a Educação tem gerado um campo 
promissor de reflexão e um instrumento aliado na promoção de justiça social. Nos 
exemplos analisados, podemos ver o quanto  é difícil lidar com preconceitos e como 
o conhecimento antropológico tem  sido importante para a identificação de 
discriminações. Entretanto, ainda há muito a caminhar no sentido de fortalecer a 
Antropologia da Educação nos cursos de Ciências Sociais, Antropologia e 
Pedagogia. A Antropologia e a Educação  possuem uma confluência em torno da 
diversidade mas o sistema educacional parace trabalhar ainda na lógica da 
homogeneização cultural.  
 
Palavras-chave: antropologia da educação; gênero; diversidade; formação de 
professores. 
 
 

Introdução 

Embora seja tímido o trabalho sistemático na interface entre Antropologia e 

Educação nos PPGs de Antropologia no Brasil (Albernaz y Quadros, 2010; Oliveira, 

2015), a educação tem sido considerada como um dos campos para um trabalho 

interdisciplinar, que contribui para subsidiar políticas públicas, como assinala o 

																																																								
1Trabalho apresentado no GT 62: Formação em antropologia e práticas educativas: gênero e 
sexualidades, na 	 XI Reunião de Antropologia do MERCOSUL: diálogos, práticas e visões 
antropológicas do sul, em Montevidéo, 30/11/2015 a 04/12/2015.  
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documento da area de Antropologia (ABA, 2010) e o diálogo entre as duas disciplinas 

vem sendo objeto de reflexão de um grupo de antropólogas e antropólogos brasileiros 

desde 1990, de modo mais sitemático.  

A formação da rede Argonautas - Rede Iberolatinoamericana de Antropologia 

da Educação2 evidencia que a Antropologia da Educação tem desenvolvido reflexões 

em prol do fortalecimento do campo, no qual se destacam professores e 

pesquisadores com formação em Antropologia vinculados a cursos de pedagogia, 

como Neusa Gusmão, e que vem se tornando uma preocupação crescente dos 

cursos de Ciências Sociais e Antropologia,  contribuindo para a consolidação da  

Antropologia da Educação no Brasil.   

Este crescente interesse deve-se, parcialmente, à inclusão dos temas da 

diversidade em cursos de formação continuada de professores do ensino básico, 

como parte integrante da preocupação do MEC com a qualidade do ensino e do 

fortalecimento de políticas públicas de equidade, a partir de convênios com a 

Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, ligadas ao governo 

federal. 

Nestes últimos 10 anos, vários cursos de formação continuada focalizaram a 

preocupação com a inserção de conteúdos de gênero, etnicidade e raça nas questões 

educacionais, passaram a fomentar o trabalho de vários grupos de pesquisa das 

universidades brasileiras em torno da relação das desigualdades, expressas na 

educação por meio de preconceitos e discriminações.  

Embora o diálogo  da Antropologia com a Educação seja povoado de tensões 

(Gusmão, 2008; 1997; Valente, 1999; 1996; André, 1995; Oliveira, 2013, 2014; 

Quadros y Nascimento, 2015), tem havido um grande esforco por tornar esta relação 

mais positiva e produtiva, especialmente por meio de financiamentos do MEC em 

cursos dedicados aos temas transversais de gênero, sexualidade  e diversidade na 

educação, desde 2008, que incentivaram o dialogo interdisciplinar de modo amplo 

entre a Educação e as Ciências Humanas. Nesse sentido, o Núcleo de Família, 

																																																								
2	“A Rede resulta dos esforços de antropólogos brasileiros que buscam construir a Antropologia e a 
Educação como campos de conhecimento em diálogo na América Latina. Objetiva estabelecer trocas 
acadêmicas com pesquisadores brasileiros e latino-americanos, bem como agregar resultados de 
pesquisas, fornecer links sobre o tema, divulgar publicações online e indicar outras. O interesse 
central é o de possibilitar um debate antropológico em profundidade que permita consolidar a 
interface Antropologia e Educação na América Latina, em termos de um campo propositivo, 
compreensivo e crítico”, 05 fev. 2015 << com. pers.>> Neusa Gusmão, no momento de criação da 
rede.		
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Gênero e Sexualidade (FAGES), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia (PPGA) do Departamento de Antropologia e Museologia (DAM) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por exemplo, organizou e realizou seis 

cursos de formação, três deles voltados exclusivamente para professores do ensino 

básico.  

Em 2008, realizamos o Curso de Formação em Gênero e Diversidade com o 

apoio da Secretaria de Educação, Continuidade, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) e da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM), sob a coordenação de 

Parry Scott (PPGA/DAM/UFPE). Foi um curso presencial para professores da rede 

básica de ensino público. O curso foi uma iniciativa do MEC para a melhoria da 

qualidade da educação básica, visando uma mudança de valores  com a 

reformulação de conteúdos, para um reconhecimento positivo da diversidade. Um dos 

resultados desta experiência foi a publicação do livro “Gênero, Diversidade e 

Desigualdade na Educação: Interpretações e reflexões para a formação docente” 

(Scott, Lewis e Quadros, 2009). 

Em 2009, promovemos o Curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE) 

coordenado pelas professoras Lady Selma Albernaz (DAM/UFPE) e Marion Teodósio 

de Quadros (Núcleo de Formação Docente (NFD)/UFPE). Foi um curso ministrado à 

distância, com três encontros presenciais e 200 horas de formação.  Este curso 

significava a continuidade da preocupação do MEC em fomentar a discussão  sobre  

respeito e valorização da diversidade, com base nos direitos humanos.  

Em 2010,  foi a vez do Curso Gestão de Políticas Públicas em Gênero e 

Raça (GPPGR), coordenado pela professora Rosane Alencar, do Programa  de Pós-

Graduação em Sociologia (PPGS) da UFPE.  Mais uma iniciativa do MEC para 

ampliar a discussão a partir da educação à distância, por meio de articulação da  

SECAD  e SPM com outras organizações3, envolvendo agora servidoras/es dos três 

níveis da administração pública, dirigentes de organismos não governamentais 

ligados à temática de gênero e de igualdade étnico-racial, gestores e gestoras das 

áreas de educação, saúde, trabalho, segurança e planejamento, integrantes dos 

Conselhos dos Direitos da Mulher, dos Fóruns de Promoção da Igualdade Racial, dos 

																																																								
3articulação entre as secretarias Especial de Políticas para as Mulheres (SPM-PR), Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR-PR), de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD/MEC), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e  o CLAM/IMS/UERJ.  
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Conselhos de Educação e funcionários ligados a administração de escolas ou da rede 

de saúde. O objetivo foi contribuir com a capacitação deste público para a 

implementação e manutenção de políticas públicas voltadas para questões de gênero, 

sexualidade e raça-etnia.  

O GDE e o GPPGR foram replicados durante o ano de 2013, o GDE sob a 

coordenação da professora Marion Quadros e, em seguida, da Professora Elaine 

Muller (ambas do DAM/UFPE), já o GPPGR foi coordenado inicialmente pela Profa. 

Rosane Alencar, e depois, pelo professor Gustavo  Gomes da Costa Santos (ambos 

do PPGS/UFPE). 

Em 2014/2015, o FAGES  organizou e ministrou um curso de Especialização 

em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas, a partir de um convênio com a 

Secretaria da Mulher de Pernambuco e a Fundação Jaquim Nabuco (FUNDAJ), 

enfatizando embasamento teórico amplo sobre relações de gênero e feminismo, 

desigualdades enfrentadas pelas mulheres, relação com desenvolvimento econômico 

e social, políticas públicas, além de recursos metodológicos para pesquisa e 

elaboração de projetos voltados para a promoção de igualdade de gênero, bem como 

planejamento e monitoramento de  programas e projetos. Foram capacitadas/os 98 

profissionais cujo perfil era semelhante ao público atendido pelo GPPGR.  

Com o aumento do poder de forças conservadoras/religiosas, especialmente 

a partir de 2011, com a suspensão da distribuição do Kit anti-homofobia pelo governo 

federal, tais forças criaram e propagaram o termo “ideologia de gênero”, referindo-o 

como uma avanço de forças revolucionárias ligadas ao marxismo e socialismo, que 

pretende incentivar o aborto e formas outras de vivência da sexualidade que são 

consideradas como afronta à visão religiosa, por considerar que a família se restringe 

a  união heterossexual entre um homem e uma mulher. O maior sinal do avanço de 

tais forças foi a supressão do ensino sobre gênero e orientação sexual do Plano 

Nacional de Educação, que estabele metas para a educação até 2020 (CLAM, 2014).  

Isso  tem resultado num enorme prejuízo à sociedade brasileira e aos diretos 

humanos, que vinham estruturando, nos últimos 10 anos, várias políticas públicas 

visando a igualdade racial, de gênero, livre orientação sexual e fortalecimento dos 

direitos dos povos indígenas, muitas delas incluindo a colaboração do MEC e do  

setor educacional de estados e municípios. Entretanto, a forte procura  por cursos de 

especialização em gênero que observamos em Pernambuco  e a decisão de tornar a  
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persistência da violência contra a mulher tema da redação do ENEM,  leva a acreditar 

que o trabalho desenvolvido deixou muitos frutos. 

Nesse sentido, a primeira parte deste trabalho procura refletir sobre um 

campo de atuação crescente  para antropólogas/os: os Cursos de Formação em 

Gênero e Diversidade para professores da Educação Básica relacionado à políticas 

de equidade na Educação. Por outro lado, reflete sobre a minha experiência com as 

disciplinas “Antropologia da Educação” e “Antropologia e Educação”, nos cursos de 

graduação e pós-graduação em Pedagogia, Ciências Sociais e Antropologia, na 

segunda parte do trabalho, por compreender que as discussões levadas à cabo 

nestas disciplinas e nos cursos de formação se retroalimentaram e se reforçaram. 

Nas considerações finais, desboço algumas questões importantes para pensarmos o 

diálogo entre a Antropologia e a Educação. 

Irei circunscrever esta reflexão a minhas experiências com os três cursos de 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica e, em seguida, apontarei  

questões que se apresentaram no decorrer de quase 10 anos de experiência com as 

disciplinas “Antropologia da Educação” e “Antropologia e Educação”, a partir do 

campo da Antropologia. 

 
1 - A questão da diversidade na formação de professores do Ensino Básico 

 

Os cursos de formação continuada de professores resultaram da 

preocupação do Ministério da Educação com a questão da diversidade, decorrente de 

mudanças no modo de enxergar a qualidade da educação e o enfrentamento de 

problemas de evasão e repetência.   

A questão da diversidade na formação de professores vem sendo 

impulsionada, no campo da educação, por conta da inclusão de temas e conteúdos 

transversais recomendados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,1997) e de 

políticas de inclusão social na/da escola (Educação de Jovens e Adultos; Educação 

do Campo, Educação Indígena; inclusão de conteúdos relacionados á história da 

África e da população afro-descendente nas escolas, entre outros). 

Grupos ressaltados em políticas específicas de Educação, que resultaram de 

um constante diálogo com os movimentos sociais, como índios, negros e jovens,  bem 

como temas e conceitos ressaltados nos PCNs (Brasil,1997)  – ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual – estão  pautados pela promoção 
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de um alargamento do conceito de cidadania a partir do reforço dos direitos humanos,  

guiados pela promoção da justiça e da igualdade com o respeito às diferenças 

(Quadros y Nascimento, 2015; Quadros y Albernaz, 2010). 

Neste sentido, ocorre uma confluência entre os interesses da Antropologia e 

da Educação, uma vez que a Antropologia vem refletindo sobre a diversidade e a 

diferença desde sua gênese enquanto disciplina,  além de ter sempre se dedicado ao 

estudo de grupos indígenas, quilombolas, comunidades populares, comunidades 

rurais,  e categorias socias como gênero, juventude e minorias sexuais, promovendo 

um debate baseado nestes mesmos pilares dos direitos humanos, tendo como 

alicerce a permanente busca da alteridade (Gusmão, 2008; 1997; Valente, 1999; 

Quadros y Albernaz, 2010). 

Esta confluência tem gerado uma demanda importante para a  Antropologia, 

no incentivo à formação de redes e campos de diálogo com a Educação, nas quais se 

destacam a questão indígena, as relações raciais e as questões relacionadas a 

gênero e sexualidade. 

Foi assim que o professor Parry Scott, juntamente com as Professoras 

Marion Teodósio de Quadros e Liana Lewis, então colaboradora do PPGA/UFPE, 

coordenaram o curso “Dias de Diversidade e de Desigualdade: curso de formação de 

profissionais de ensino da rede pública de Pernambuco (Estadual e Municipal) para 

lidar com Gênero e Diversidade no âmbito escolar”, em 2008. Este curso contou com 

a participação de um conjunto de colegas do PPGA e também do Centro de 

Educação e do PPGS, todos da UFPE. Da mesma forma, integrantes do FAGES 

coordenaram  duas edições do Curso de Formação Gênero e Diversidade na Escola, 

na modalidade à distância. 

 

a) O curso Dias de Diversidade e de Diferença 
O projeto do curso Dias de Diversidade e de Diferença teve como objetivo a 

promoção da equidade de gênero, e se caracterizou como curso presencial, com  

carga horária de 72 horas,em três turmas com 45 professores cada, tendo sido 

registrado na UFPE como atividade de Extensão4.  Possuia sete módulos temáticos 

e dois de aplicação, com duração de oito horas cada um. Os módulos temáticos 

																																																								
4	Este curso foi desenvolvido em parceria com o  Grupo de pesquisa em Gênero, educação e 
Inclusão Social (GEIN), que foi coordenado por mim, quando fazia parte do  Núcleo de Formação 
Docente da UFPE, campus Caruaru, tempo em que atuava no Curso de Pedagogia.  
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foram: o Módulo 1 - Educação: reproduzindo ou reduzindo desigualdades e 
diferenças? Focalizou educação, direitos, cidadania e cultura; o Módulo 2 - 
Protagonismo escolar em  diversidade, diferença e direitos, tratou das relações 

entre alunos, professores, direção, Secretarias, pais e ONGs; o Módulo 3 - 
Eqüidade de gênero, enfatizou a socialização para masculinidade e feminilidade, 

casa, trabalho, violência e mídia; o Módulo 4 - Diversidade sexual, trabalhou 

questões de sexualidade, relação entre biologia e cultura, preconceitos, homofobia, 

travestismo e performance; o Módulo 5 - Reprodução, sexo, direitos e saúde (1ª 
parte), envolveu fecundidade, contracepção, prevenção e negociações entre 

parceiros; o Módulo 6 - Reprodução, sexo, direitos e saúde (2ª parte), 
problematizou a gravidez, serviços de saúde, violência contra as mulheres e direitos 

de vítimas; o Módulo 7 - Raça, Etnia e Classe, privilegiou a desconstrução de 

mitos raciais e estereótipos, enfatizando os direitos humanos nas relações e 

casamentos interculturais e inter-raciais. 

Nos módulos temáticos, a dinâmica das discussões  foram divididas em dois 

momentos, o primeiro no qual um docente associado ao FAGES  fazia exposição 

dialogada sobre as questões importantes para os temas propostos, baseados em 

textos acadêmicos previamente indicados e entregues aos/as cursistas pela 

coordenação do curso. 

Já o segundo momento agregava um representante de ONG ou Movimento 

Social relacionado ao tema, que apresentava suas metodologias e dinâmicas de 

trabalho, no desenvolvimento de atividades específicas que poderiam servir como 

inspiração para os/as professores do ensino básico. O professor permanecia na sala 

para fazer a ponte entre as atividades e os conceitos trabalhados durante o primeira 

parte. Como atividade de conclusão de cada modulo, os/as cursistas refletiam sobre 

os conteúdos e atividades, relacionando-os à sua realidade escolar, em 

observações escritas. 

Os módulos de aplicação constituiram a parte final do curso com elaboração 

e discussão de projetos de ação nas escolas em que trabalhavam, promovendo a 

reflexão sobre maneiras possíveis de implementação de diretrizes apontadas nos 

PCNs (Brasil, 1997), nas ações e atividades planejadas, uma vez que esta se 

configura como uma dificuldade ampla no cotidiano escolar. Abarcava o Módulo 8 -
 Planejando Ação que incluiu a formação de equipes para a elaboração de projetos 

de aplicação direta nos ambientes escolares da sua atuação e o Módulo 9 - 



8	
	

Apresentação dos Resultados, que consistia na atividade final do curso, com 

realização de seminário, contando e avaliando as experiências de ação e o próprio 

curso.   
As Secretarias de Educação do Estado de Pernambuco e da Cidade do 

Recife acolheram o curso e firmaram parceria que resultou no estabelecimento de 

cotas de professores interessados em participar. A Secretaria Municipal de 

Educação de Caruaru não participou da iniciativa, alegando que estava dando 

prioridade a outros temas para o trabalho de formação de professores, naquele 

momento.  Foram implementadas duas turmas, uma em Recife e outra em Caruaru, 

composta por professores e, também, gestores, coordenadores pedagógicos e 

componentes de grupos operativos temáticos5.  

 

b) O GDE 
 O GDE  foi um curso de aperfeiçoamento na modalidade à distância, com 

forte presença de antropólogos desde a sua pré-testagem. Os temas abordados 

incluiam  questões da diversidade cultural, do preconceito; da apropriação cultural da 

diferença sexual, e relacionadas à discriminação étnico-racial, de orientação sexual e 

de gênero no contexto da desigualdade social6.  

 O livro de conteúdo (GDE, 2009) foi elaborado pelo Centro Latino-Americano 

em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM). Está organizado em 4 módulos, nos 

quais se aborda diversidade (Módulo I), gênero (Módulo II), sexualidade e 

orientação sexual (Módulo III), bem como raça e etnia (Módulo IV),  e tem como 

propósito “contribuir para a ampliação do debate e para o aprimoramento da 

formação em torno do respeito à di- versidade e do combate às formas de 

discriminação envolvendo gênero, sexualidade e relações étnico-raciais no Brasil” 

(GDE, 2009: 10).  

Os assuntos eram abordados de modo acessivel para professores do ensino 

básico, a partir da perspectiva da desconstrução de conhecimentos impregnados de 

discriminação e preconceitos, e na compreensão de processos históricos e sociais, 

para a identificação das desigualdades sociais e a construção de conhecimentos 

baseados nos marcos dos diretos humanos. Na segunda edição do GDE, em 2013, 

																																																								
5	Alguns relatórios finais dos grupos de professores, selecionados pela sua qualidade e clareza, 
estão publicados digitalmente na página do FAGES: www.ufpe.br/fages.	
6O CLAM/IMS/UERJ  se envolveu na formulação de conteúdos e na experiência piloto do curso. 
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inserimos conteúdos nos módulos a partir de textos que havíamos elaborado para o 

livro do curso presencial (Scott, Lewis y Quadros, 2009) e exercícios que 

consideramos produtivos na primeira edição do GDE. 

A inscrição se deu a partir de demanda espontânea, sendo o curso uma das 

opções para os/as professores/ras, no programa de formação continuada oferecido 

pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e de secretarias municipais 

do Estado.  Este curso formou aproximadamente 100 professores em cada uma das 

edições realizadas pelo FAGES. 

 

Avaliando os resultados obtidos com estes cursos, podemos destacar 

algumas questões sobre a contribuição da Antropologia para a formação de 

professores do Ensino Básico.  

Como frisamos no livro que organizamos como produto da experiência com o 

curso presencial (Scott, Lewis e Quadros, 2009: 21):   
Há uma confluência de interesses entre os  próprios 
cursistas  e suas instituições de trabalho, que torna estratégico 
este momento para a reflexão deste objeto tão precioso para 
educadores e para antropólogos – a cultura – e os conceitos 
que foram e continuam sendo fonte de reflexão sistemática da 
Antropologia a partir do contato entre as culturas – a 
diferença, as desigualdades e a alteridade.  

 

Todos cursos foram oferecidos para uma demanda espontânea, ou seja para 

aqueles que encontravam motivações profissionais e pessoais para realizá-lo. Isso 

significa que estes professores ja vinham questionando as temáticas presentes no 

curso, de alguma forma. No questionário aplicado com os participantes do curso 

presencial, muitos/as deles/as mencionaram que não se adequam ao estereótipo de 

gênero convencional (60,3 %) e, embora, não tenham sido vítimas diretas de 

preconceito racial (81,3%) ou não tenham percebido estar cometendo atitudes 

racistas (64%), mencionaram já ter presenciado algum preconceito racial (87,8%) 

(Scott, Lewis e Quadros, 2009).  

A maior parte dos/as cursistas não havia participado de nenhum outro curso 

sobre as mesmas temáticas e, até o final do curso, já havia utilizado o conhecimento 

adquirido em alguma ocasião.  No curso presencial, apontaram para uma 

sensibilidade da rede escolar em abordar estes temas, acreditando que o curso 

ofereceu subsídios para elaborar/implementar um projeto de intervenção em suas 
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atividades profissionais (96,7%) e encontrando interesse e apoio da escola onde 

trabalham para implementar tais  projetos (86,2%)(Scott, Lewis e Quadros, 2009). 

De maneira geral, havia surpresa com a conceituação e contextualização dos 

termos/temas, especialmente pelo caráter de construção histórica e social dos 

conceitos. A discussão sobre os limites entre o biológico e o social era sempre 

importante para descoberta de novas perspectivas e construção de conceitos, vivido 

de maneira tensionada pela discussão que fomentava sobre valores fundamentais  

para a visão de mundo dos/das participantes, em vários momentos. Momentos de 

maior tensão ou conflito de valores eram  vividos por meio do silenciamento em 

algumas temáticas, ou ainda evitando o aprofundamento da discussão.  

Para exemplificar, a discussão do tema do aborto, no módulo de gênero do 

GDE, não ocorreu, sendo esvaziada, apesar dos esforços dos tutores em incentivar 

e chamar para o debate. Também houve dificuldade em abordar os temas da 

gravidez para portadores de AIDS e da orientação sexual.  Tais temas foram alvo de 

muita polêmica, resultando na necessidade de acompanhamento direto dos 

professores formadores (os supervisores dos tutores de cada área, professores 

universitários familiarizados com tais temas). 

Por outro lado, as descobertas e o aprendizado de novas abordagens das 

questões propostas nos cursos eram enfatizadas por meio de narrativas das novas 

posturas em sala de aula, na escola, na relação com colegas e pais de estudantes, 

tendo como referência os marcos normativos dos Direitos Humanos. No GDE, a 

pertinência e importância dos temas eram reconhecidas e elogiadas pelos 

participantes, na medida em que ajudavam a identificar situações de discriminação 

e preconceito no cotidiano da sala de aula, embora  eles/elas sentissem que ainda 

havia muitas barreiras e constrangimentos dificultando a abordagem dos mesmos 

(Albernaz y otros, 2010:14). 

Os/as cursistas do GDE avaliaram que “o curso foi uma oportunidade para 

aprofundar o aprendizado do que consideraram ‘conhecimentos do senso comum’”; 

“os conteúdos ofereceram segurança para lidar, no cotidiano escolar, com temas 

difíceis, sustentados por valores arraigados e naturalizados, de forma que podem 

inspirar uma prática educativa mais equânime” (Albernaz y otros, 2010:14-15). 

Havia um reconhecimento simultâneo da importância dos temas e da dificuldade em 

tratá-los na sala de aula e na escola. 
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Assim, considero que os resultados foram muito positivos, pois colocaram 

estes temas para a discussão nas escolas e propagaram uma maneira de 

argumentar baseada no respeito as diferencas e na promoção da igualdade, a partir 

das questões culturais e sociais, questionando conhecimentos do senso comum 

arraigados em justificativas biologizantes das desigualdades. Entretanto, o 

conhecimento adquirido ainda parece insuficiente para garantir  uma escola mais 

justa e  sem preconceitos, funcionanado mais como uma sensibilização do que 

como uma capacitacao no trabalho com os temas (Quadros y Nascimento, 2015). 

Um exemplo disso é a persistência de argumentos ligados a uma essência 

feminina ou masculina para justificar determinadas atitudes na escola.  A maior 

parte dos professores não consegue evitar o estereótipo da menina como mais 

organizada e mais estudiosa, mais cuidadosa e atenta a detalhes, colocando as que 

não atendem a este perfil como problemáticas. 

Além disso, o quantitativo de professores participantes dos cursos, não chega 

a quatro centenas. Foram 137 concluintes do curso presencial e cerca de 100 

professores, em cada edição do GDE, evidenciando que os problemas de evasão 

verificados nos cursos à distância de modo geral, se repetem no GDE. Isso significa 

que a grande maioria dos professores do ensino básico de Pernambuco não 

participou dos cursos. O próprio caráter passageiro do curso, que depende de  

editais específicos que são abertos sem que haja regularidade, contribui para esta 

situação. 

Os cursos contavam com financiamentos generosos, mas as dificuldades 

burocráticas para sua implementação rompem com os cronogramas estabelecidos; 

a falta de rubricas específicas, como a de alimentação, no caso do GDE, e o atraso 

nas bolsas, evidenciam a dificuldade que o próprio MEC tem para implementar 

cursos que esimulem o diálogo com os direitos humanos. A SECADI (antiga 

SECAD) é formada por verdadeiros/ras heróis/ínas que procuram viabilizar a 

implementação das politícas educacionais  relacionadas à inclusão em um ambiente 

no qual a falta de verbas e a falta de estrutura  prevalescem, apontando ainda para 

a pouca valorização política dos temas no MEC. 

Do lado das universidades, avaliando a partir dos 3 cursos que 

desenvolvemos no FAGES/PPGA/DAM/UFPE e pelas conversas que tivemos a  

este respeito com outros colegas de Antropologia de distintas universidades, 

podemos atestar que as dificuldades e entraves burocráticos aumentam o tempo de 
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trabalho que os professores envolvidos tem que dedicar aos cursos e tensiona a 

relação entre os professores e sua equipe, quando há atraso constante das bolsas 

ou quanto ao atraso do inicio dos cursos, pela quebra do cronograma.  

Por outro lado, todo o trabalho envolvido no planejamento e preparação dos 

cursos, na gestão e na sala de aula, não é valorizado na avaliação dos professores 

universitários. Mesmo que o MEC entenda que a Universidade tem um papel 

fundamental na melhoria da Educação Básica, a CAPES não valoriza o trabalho 

docente envolvido no oferecimento destes cursos, a não ser por meio de 

publicações. Todo o trabalho anterior às publicações é subvalorizado ou mesmo 

ignorado – aulas minstradas, gestão do curso, elaboração de relatórios, montagem 

dos conteúdos e dos módulos, etc. Todas estas  atividades da implementação dos 

cursos e da sua desvalorização na produção docente, desestimulam a incursão em 

novos editais. Além disso, a chamada por editais acaba por resultar na oferta de 

cursos episódicos, não contribuindo para a solidificação de conteúdos relacionados 

aos cursos (Quadros y Albernaz, 2010). 

Com relação aos conteúdos veiculados, há ainda que se enfrentar as reações 

contrárias de setores da sociedade e da Educação que vem se unindo a forças 

religiosas e conservadoras para coibir ações de promoção à igualdade e justica nas 

relações de gênero e sexualidade, a exemplo do recolhimento do kit homofobia e 

dos protestos contra a “ideologia de gênero”. 

Quando avaliamos a fragilidade desta política de promoção de cursos 

relacionados aos direitos humanos, temos ainda maior certeza de que é preciso 

solidificar o espaço para a discussão de preconceitos e discriminações na escola, e 

que a Antropologia pode dar grande contribuição neste sentido.  

Sabemos que o enfrentamento aos preconceitos não é algo que ocorre de 

modo rápido, exigindo uma imersão da pessoa na tentativa de compreensão do 

outro. Esta imersão, requer uma formação bem mais extensa e, que pode se tornar 

mais efetiva com um acompanhamento mais sistemático do trabalho desenvolvido 

pelo professor, utilizando, por exemplo, a pesquisa e a discussão de casos de 

discriminação ocorridos em sala de aula, que podem ter a contribuição da 

Antropologia (Vieira, 1999). Uma formação nestes moldes demanda tempo e 

investimentos menos extemporâneos. 

Além disso, as ações de promoção em direitos humanos precisam de uma 

sustentação institucional para que se efetivem no cotidiano escolar. Uma  sugestão 
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seria a formação de uma equipe de antropólogos especializados em Educação nas 

secretarias de Educação, que pudessem subsidiar a resolução de conflitos  

resultantes de discriminação. 

Concluindo esta parte, percebo como promissor o diálogo entre Antropologia 

e Educação a partir destes cursos de formação, mas a fragilidade das políticas que 

estimulam a realização destes cursos e a reação negativa de setores da sociedade 

e do sistema educional brasileiro aparecem como grandes entraves a serem 

superados.  

Do lado da Antropologia, há não apenas o interesse, mas um investimento 

cada vez maior, especialmente a partir da promoção de cursos dedicados à 

promoção dos direitos humanos, além de todos os esforcos para pautar e defender 

a Educação Indígena (Nascimento, 2014), que já possui uma discussão 

aprofundada e duradoura. Mais recentemente, a Antropologia tem sido interpelada 

pelos quilombolas, o que tem gerado o envolvimento de antropólogos na luta por 

políticas específicas de Educação Quilombola. 

Do lado das instituições responsáveis pela Educação Básica, o 

reconhecimento da Antropologia está apoiado no âmbito das contribuições 

esporádicas, neste caso.  Alem disso, nos departamentos de educação das 

universidades, ainda parece permanecer maior facilidade em dialogar com a 

sociologia e as desigualdades de classe (Quadros y Albernaz , 2010; Albernaz y 

Quadros, 2010; Oliveira, 2015; 2014; Quadros e Nascimento, 2015). 

 

2 - A Antropologia na formação de pedagogos e cientistas sociais    
 

Há outros desafios a enfrentar. Na minha experiência com o Curso de 

Pedagogia  do Núcleo de Formação Docente do Campus de Caruaru da UFPE pode 

ser ilustrativa para o caso da Pedagogia.  

A alocação de uma vaga para Antropologia (não para Sociologia e 

Antropologia, geralmente ocupada por sociólogos) foi uma surpresa positiva que me 

impulsionou a fazer o concurso. Isso significava o reconhecimento  institucional da  

contribuição da Antropologia para o Curso de Pedagogia. 

Minha estadia neste curso e neste núcleo seguiu com outras surpresas. A 

primeira delas foi o lugar de total invisibilidade na discussão sobre a implantação e 

planejamento das disciplinas da Licenciatura Intercultural Indigena, que havia sido 
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rejeitada pelo Departamento de Educação do campi Recife. A formatação dos 

módulos e conteúdos seguiu uma modelagem pedagógica, embora tenha havido a 

participação de antropólogos e indígenas de Pernambuco na  luta pela existência do 

curso e na formulação do projeto inicial. 

Não havia o entendimento de que a arrumação dos conteúdos e a própria 

escolha dos módulos deveria seguir uma lógica de consulta as comunidades 

indígenas. Isso foi obtido como um esforço de diálogo depois da implementação do 

curso,  devido ao papel mediador de uma antropóloga que não fazia parte do corpo 

docente do curso e se envolveu como parceira, a partir do aval do então 

coordenador, embora eu houvesse advertido tais questões nas reuniões colegiadas 

de aprovação do planejamento pedagógico. 

Este diálogo com as comunidades indígenas também sofreu alterações ao 

longo do tempo. Na primeira coordenação, havia espaço para que os indígenas 

pudessem avaliar e reivindicar mudanças, posteriormente com a participação nas 

reuniões colegiadas do curso. Na coordenação atual, esta participação não foi 

permitida. Os parâmetros e justificativas utilizadas resvalam para a idéia de que  os 

pedagogos tem responsabilidades a cumprir no curso e que os indígenas não 

podem querer opinar em questões de competência dos pedagogos. Este exemplo 

serve para evidenciar o quanto a responsabilidade técnica é também uma 

linguagem de poder e dominação. Esta passagem ilustra o quanto ainda temos que 

caminhar para efetivar uma relação dialógica com a Pedagogia, apesar do diálogo 

de longa duração que   a Antropologia e os movimentos indígenas têm tido com a 

Educação, no que diz respeito à Educação Indígena (Aires, 2008; 

Nascimento,2014).  

Nas aulas do Curso de Pedagogia, era um grande prazer ensinar 

Antropologia da Educação com correpondência dos/das estudantes na empolgação 

e dedicação.  Como disciplina única da Antropologia, mesclava conteúdos 

introdutórios e conteúdos específicos. Assim, havia um introdução com contexto de 

surgimento e principais conceitos (homem, cultura, etnocentrismo, relativismo e 

alteridade), uma abordagem das relações entre Antropologia e Educação, das 

principais teorias antropológicas relacionando-as à educação, a questão da 

etnografia e do seu uso em pesquisas educacionais e, por fim, uma reflexão sobre 

questões de discriminação e preconceitos relacionados a gênero, sexualidade, raça, 

etnia e família.   
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Para esta última parte, uma aula era dedicada a cada tema ou uma aula para 

dois temas, a depender dos textos escolhidos. Era pouco tempo para tratar de 

discriminação e preconceitos e não havia bagagem teórica antropológica anterior, o 

que dificultava o trabalho. Mesmo assim, o trabalho era reconhecido como bom, 

pois os/as alunos/as davam depoimentos de que nunca haviam pensado nos temas 

pela perspectiva apresentada. Mas não havia a possibilidade de trabalhar na 

desconstrução de preconceitos de modo mais intenso.  

Uma série de problemas e tensões geradas na convivência e disputa por 

espaços de interlocução se fizeram presentes em reuniões colegiadas. Além do 

desgaste de morar em Recife e trabalhar em Caruaru, havia o desgaste de atuar em 

Caruaru. Assim, fiz concurso para o Departamento de Ciencias Sociais da UFPE, 

campus Recife, numa vaga também destinada a Antropologia e Educação. Esta 

vaga chegou ao Departamento como fruto do envolvimento do FAGES com o GDE.  

Após minha chegada, o Departamento de Ciencias Sociais se desmembrou e, em 

2010, formou-se o DAM, no qual estou alocada. 

No DAM, tenho oportunidade de lecionar a Disciplina Antropologia e 

Educação na graduação e na pós-gradução. Na graduação tenho possibilidade de 

explorar melhor as discriminações e preconceitos, contando com conhecimentos 

prévios de teoria e etnografia.   Assim, desenvolvo a disciplina a partir de 5 módulos:	

I. Antropologia, diversidade, alteridade e educação; II. Abordagens antropológicas 

da educação;  III. Pesquisa etnográfica e educação; IV. Cultura, multiculturalismo, 

interculturalidade e V. Diferenças e desigualdades na educação e na escola 

(Quadros, 2011). 

Tenho pensado a disciplina a partir das dificuldades dos graduandos 

identificarem preconceitos e discriminações em suas próprias vivências cotidianas, 

uma vez que trabalhar temas relacionados a preconceitos e discriminações significa 

um tentativa para exercer a alteridade. A dificuldade maior está em procurar 

soluções para dirimir uma situação de discriminação.  

O tempo exíguo de treino em etnografia na graduação e o próprio 

enfrentamento da discriminação evidenciam que é preciso mais que uma boa 

formação em Antropologia para conseguir  efetivar soluções práticas relacionadas a 

escola e a educação. 

Mesmo tendo aumentado o tempo dedicado aos temas de gênero, 

sexualidade, raça e etnia nesta disciplina, por meio de exibição e análise de um 
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filme por temática e incentivado a realização de trabalhos em grupo, relacionados a  

solução de uma situação de preconceito trazida pelos colegas,  há  grande 

dificuldade em vislumbrar soluções.  Apesar disso, a avaliação da disciplina pelos 

estudantes sempre é bastante positiva (Quadros y Nascimento, 2015). 

Essas duas experiências revelam que a preparação teórica na Antropologia  

e  conhecimento dos princípios da etnografia são fundamentais para que haja um 

maior envolvimento com a educação. Mas evidenciam também que os cursos de 

graduação em Antropologia e Ciências Sociais precisam investir mais no 

treinamento etnográfico de seus estudantes.  

 

Considerações Finais 
 

Vejo a Antropologia da Educação como um campo promissor e um 

instrumento de apoio à promoção de justiça social. O conhecimento antropológico 

pode ser um aliado fundamental para a identificação de discriminações, mas ainda 

temos muito a caminhar no sentido de fortalecer a Antropologia da Educação nos 

cursos de Ciências Sociais, Antropologia e Pedagogia. As questões apontadas 

acima expressam dificuldades pedagógicas e culturais para lidar com preconceitos e 

discriminações. A Antropologia e a Educação possuem uma confluência em torno 

da diversidade mas o sistema educacional parace trabalhar ainda na lógica da 

homogeneização cultural.  

A consolidação de cursos de formação nos temas relacionados aos Diretos 

Humanos para os professores da educação básica e a ampliação de espaço para a 

Antropologia da Educação nos cursos de graduação são importantes para melhoria 

dos resultados alcançados.  Na graduação em Ciências Sociais ou Antropologia, o 

desdobramento em duas disciplinas com um trabalho de pesquisa etnográfica que 

possa  gerar um trabalho de conclusão de curso do/da estudante, pode ser uma 

forma de viabilizar este espaço. 

A Antropologia tem investido no diálogo com a Pedagogia e a Educação. 

Acredito que a Pedagogia e os Centros de Educação das Universidades também 

tem sinalizado possibilidades de diálogo, mas parece que ainda não chegamos a 

uma comunicação efetiva entre a lógica pedagógica e a lógica antropológica. 

Creio que um saldo positivo deste diálogo, cheio de pontos de tensão, 

consiste no interesse crescente na Antropologia da Educação por estudantes de 
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pós-graduação, tanto em Antropologia quanto em Educação. Muito do esforço da 

produção científica recente dos programas de educação e de antropologia com os 

temas de diversidade tem sido decorrente das questões postas pelo trabalho do 

professor ou pelas questões de preconceito e discriminação que ocorrem nas 

escolas, especialmente aquelas ligadas a gênero e orientação sexual, que têm 

sofrido um retrocesso no campo educacional, por conta de forças sociais 

conservadoras. 
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