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Com esse artigo nos propomos refletir sobre as dificuldades e êxitos nos processos de 
ensino e aprendizagem do curso de especialização à distância em Gênero e 
Diversidade na Escola (GDE) promovido pelo Instituto de Estudos de Gênero da 
Universidade Federal de Santa Catarina (IEG/UFSC) no primeiro semestre de 2015. A 
partir do acompanhamento etnográfico de encontros presenciais em cinco cidades 
catarinenses (Florianópolis, Itapema, Laguna, Praia Grande e Laguna); da elaboração, 
aplicação e correções de provas de mais de duzentas/os cursistas; e de reuniões 
periódicas da coordenação do curso para a  resolução de problemas das mais diversas 
naturezas, apresentaremos algumas cenas emblemáticas do cotidiano do curso. A 
cena 1 aborda a realização de uma oficina para a discussão sobre aborto, onde as/os 
cursistas foram divididas/os em grupos pró e contra. A cena 2 põe em foco a realização 
de um fórum no primeiro trimestre do curso dentro do Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA), que interpelava às cursistas da seguinte maneira: Você é 
feminista?. A cena 3 ilustra as performances de um professor do GDE que fez leituras 
de Caio Fernando de Abreu indumentado de salto alto e batom em aulas presenciais 
do curso e a última cena, cena 4, procuramos trazer à tona algumas das justificativas 
de desistências apontadas pelas/os cursistas que chegaram na Coordenação do curso. 
A partir dessas quatro cenas, percebemos muitos das dificuldades encontradas 
pelas/os cursistas, seja para aprenderem conceitos acadêmicos, seja para voltarem a 
estudar depois de anos, bem como de romperem muitos dos preconceitos presentes 
em suas práticas e no próprio cotidiano escolar.  
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