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RESUMO
O objetivo deste estudo centra-se em analisar a abordagem da temática de gênero em escolas do município de
Seropédica através do Projeto de Iniciação à Docência da UFFRJ do curso de História. A investigação buscou
compreender as metodologias utilizadas no trabalho docente bem como os referenciais teóricos que embasam
sua atuação. Essa pesquisa parte da perspectiva de que as instituições de ensino devem permitir que os
alunos disponham de instrumentos conceituais para se posicionarem com embasamento nas mais diversas
questões sociais, tornando-os capazes de compreender e respeitar as diferenças. A metodologia da pesquisa
consiste em analisar os relatos de bolsistas do PIBID de História da UFRRJ de Seropédica acerca de seus
trabalhos abrangendo a temática de gênero, ambos com o objetivo de demonstrar a necessidade de tratar tais
questões no âmbito da educação. Esses relatos que eu analisei fazem parte de uma prática corriqueira entre
os bolsistas do programa, em que sempre após a aplicação de alguma aula ou oficina, nós deveríamos
escrever sobre os objetivos daquela atividade, como foi a receptividade da turma ao tema abordado, quais
foram os resultados ao final e suas impressões gerais. Tendo em vista que a escola é um espaço formativo de
produção coletiva de conhecimento e discussão de ideias, o programa emerge como um agente de
transformações, ao estimular o pensamento crítico de jovens da Baixada Fluminense. Sendo uma instituição
primordial na sociedade, a escola não está destituída das maneiras de pensar e se relacionar hegemônicas
numa dada sociedade. Nesse sentido, levando em conta a expressividade da influência neoliberal no contexto
brasileiro, constata-se que a educação é um meio essencial para a difusão em massa dos ideais liberais. Esses
princípios dão um teor meritocrático ao ensino, baseando-se em noções de livre escolha e competição,
concebendo a educação a partir de um viés mercadológico. Assim, uma educação emancipadora deve se opor
à práticas normatizadoras e homogeinizadoras, rejeitando os pressupostos discriminatórios da sociedade
patriarcal. A partir da concepção de IstvanMeszáros, a educação tem como tarefa a superação do capital,
tendo em vista uma transformação radical do modelo econômico e político hegemônico, em contraste com
estratégias reformistas que oferecem soluções paliativas. Nessa perspectiva, a educação tem a função vital de
viabilizar a superação do capital e da construção não mais pautada pela exploração, pela produção de
mercadorias e pelo lucro exorbitante das classes dominantes. Tendo como objetivo a emancipação humana e
uma mudança social significativa, a educação é propulsora da construção desse novo ordenamento. Dito isto,
pode-se inferir que o projeto promove melhorias no âmbito educacional ao propiciar uma formação docente de
qualidade, bem como ao reconhecer a relevância das discussões relativas às questões de gênero e étnicoraciais. Com esse trabalho, podemos reconhecer o papel fundamental da educação, tendo em vista que esta
possibilita reflexões sobre os direitos humanos, enfatizando a importância da cidadania em busca de uma
sociedade mais igualitária e inclusiva.
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