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¹2Joan Scott define a categoria analítica de gênero como um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que 
distinguem os sexos, instituindo-se como uma forma primária das relações significantes de poder (SCOTT, 1995). A opressão de 
gênero instituiu historicamente o lugar de outro para as mulheres.
13A partir da pesquisa realizada identificamos a existência de três premiações que envolvem gênero e educação: “Prêmio Construindo 
a Igualdade de Gênero” criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) do Governo Federal; o “Prêmio Naíde 
Teodósio de Estudos de Gênero” promovido pela Secretaria da  Mulher do Estado de Pernambuco desde 2006, e o “Prêmio Margarida 
Alves de Estudos Rurais e Gênero” ” criado em 2007 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Diretoria de Políticas 
para as Mulheres Rurais e Quilombolas.

A inclusão da temática de gênero foi uma das grandes inovações da 7ª edição do Prêmio 
Educar. A partir disto, o próprio nome da premiação foi alterado para “Educar para a Igual-
dade Racial e de Gênero”.

A criação da Abordagem de Gênero, enquanto subcategoria da Categoria Professor, par-
tiu do objetivo de garantir a promoção e a valorização da diversidade no ambiente escolar, 
reconhecendo que os marcadores de gênero forjam as experiências de crianças e jovens 
de todas as classificações étnico-raciais. Pois, as desigualdades e as atribuições de papéis 
sociais definidos por esses marcadores, interferem tanto na educação, como em qualquer 
outra esfera da vida social12.

Ou seja, ao inserir o tema de gênero no “Prêmio Educar”, que já tinha mais de dez anos de 
história, com uma marca consolidada e reconhecida entre os/as profissionais da educação, 
organizações da sociedade civil, parceiros e pelo próprio Ministério da Educação; o CEERT 
assumiu um desafio grandioso e ratificou mais uma vez o seu compromisso com a busca 
pela equidade.

Este desafio evidencia-se por meio de diferentes aspectos, mas o principal deles seria a 
inexistência de diretrizes curriculares para o campo da educação das relações de gênero. O 
CEERT encarou a mesma dificuldade na 1ª edição do Prêmio Educar em 2002, já que a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) foi alterada pela Lei 10.639 apenas no ano de 2003 e as Diretri- 
zes Curriculares para a Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana foi publicada somente em 2004.

A partir da ausência das diretrizes de gênero, nos pareceu importante buscar como 
referência outras premiações existentes que articulassem gênero e educação. Dos três 
prêmios identificados13, de modo geral, evidenciou-se maior ênfase para a produção de 
redações e artigos científicos elaborados por estudantes (privilegiando especialmente o 
ensino superior), e menor abrangência para práticas pedagógicas e ações de gestão esco-
lar. Além disso, a partir da análise dos materiais acessados concluímos que o debate sobre 
raça e suas interações com gênero, possui pouquíssima expressividade nessas premiações.

A inclusão da Abordagem de Gênero no 
“Prêmio Educar”
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14CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Re-
vista Estudos Feministas, Florianópolis, v.10, n.1, p.171-188, 2002, p. 177.
15INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Dossiê mulheres negras. Retrato das condições de vida das mulheres 
negras no Brasil. Brasília, Ipea, 2013.
16A respeito da invisibilidade das mulheres negras nos estudos de gênero e raça, bell hooks (pseudônimo grafado em letras minúscu-
las, utilizado pela intelectual negra norte-americana, Gloria Jean Watkins) traça a seguinte crítica: “Os acadêmicos geralmente fala-
vam da experiência negra quando na verdade estavam se referindo somente à experiência dos homens negros. Significativamente, 
descobri que, quando se falava das ‘mulheres’, a experiência das brancas era universalizada como representação da experiência de 
todo o sexo feminino; e que, quando se mencionava os ‘negros’, o ponto de referência eram os negros do sexo masculino.” hooks, bell. 
Ensinando a transgredir. A educação como prática da liberdade. São Paulo, Martins Fontes, 2013, p. 163).

Esses diferentes aspectos só ressaltam a necessidade, tal como o sentido desafiador pre-
sente, na preocupação do CEERT em incluir gênero a partir de uma perspectiva interseccio-
nal. Ou seja, buscando “capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação en-
tre dois ou mais eixos da subordinação”14; neste caso, os sistemas combinados de opressão 
de gênero e raça. Afinal de contas, a partir do histórico da instituição e do próprio “Prêmio 
Educar”, não seria possível desconsiderar os impactos da intersecção das hierarquias de 
gênero com o racismo. Ademais, na base da opressões de gênero e de raça se encontram 
as mesmas estruturas de pensamento e de discurso.

Desta forma, é necessário destacar que a articulação entre o racismo e a opressão de 
gênero, deixa mais complexa a experiência dos grupos que são alvo desses diferentes siste-
mas de dominação de modo conjunto. Pois, tal articulação constrói tensões e dilemas que 
invisibilizam e afastam ainda mais os integrantes desses grupos, dos recursos econômicos 
e políticos para o enfrentamento da violência estrutural sofrida, fragilizando suas tentativas 
de resistência a opressão.

Um exemplo deste processo interseccional é a experiência da mulher negra no Brasil. 
Enquanto alvo direto das hierarquias de gênero, classe e raça, esses diferentes mecanismos 
de opressão foram articulados historicamente para instituir para este grupo a condição de 
base da pirâmide, com a posição mais baixa em diversos indicadores sociais15. Esta violên-
cia interseccional também marca a experiência das mulheres negras por meio do silencia-
mento e da invisibilidade do grupo.

Os currículos escolares, por exemplo, evidenciam tal invisibilidade social imposta às mu-
lheres negras de modo gritante. Pois, o currículo, antes de mais nada, é uma construção 
sociocultural que expõe as relações de poder vigentes. No contexto brasileiro, este instru-
mento demonstra o privilégio atribuído historicamente à narrativa dos feitos de “grandes 
homens”, consolidando assim, a perspectiva dos “vencedores” (homens brancos, heteros-
sexuais e proprietários), em detrimento do ponto de vista dos “vencidos”  (mulheres, ne-
gros, indígenas e pobres).

Nada obstante, a figura da mulher negra é invisibilizada, inclusive no interior dos espaços 
de mobilização política que constitui, como na luta dos feminismos e dos movimentos ne-
gros16.



17SANTOS, Giselle dos Anjos. Somos todas rainhas. São Paulo, Associação Frida Kahlo, 2012. Disponível 
em: www.afrika.org.br/publicacoes/somos-todas-rainha-1ed.pdf
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Portanto, pensando a partir de uma perspectiva interseccional, vale a pena refletir so-
bre até que ponto a LDB alterada pela Lei 10.639/03, ao incluir a história afro-brasileira, se 
propôs a romper com este parâmetro dominante que confere maior visibilidade ao ponto 
de vista e aos personagens históricos masculinos, trazendo à tona referências sobre a ex-
periência e a contribuição histórica das mulheres negras. 

Não almejamos afirmar que não seja relevante resgatar e destacar os fatos históricos em-
preendidos por homens negros, pelo contrário. É fundamental para a construção da iden-
tidade de crianças e jovens negros (e não negros), de ambos os sexos, conhecer as figuras 
dos ícones masculinos da luta da população negra no Brasil. Do mesmo modo, é necessário 
conhecer as contribuições das personagens históricas femininas. Já que, por exemplo, ao 
expor que inúmeras mulheres negras exerceram papel de liderança nos quilombos durante 
o período colonial, será possível expandir as referências, pluralizar os ícones e trazer mais 
complexidade para a história afro-brasileira, levando em consideração a diversidade de 
gênero existente dentro desta comunidade17. 

Neste sentido, considerando essas diferentes problemáticas, ao erigir os critérios de a- 
valiação para a Abordagem de Gênero no Prêmio Educar, o CEERT definiu especificamente 
para esta subcategoria os seguintes parâmetros: 1 - Práticas que contribuam para cons-  
trução de uma educação para as relações de gênero e raça; 2 - Práticas que reconheçam e 
valorizem a imagem, a importância social, cultural e política, bem como a história das mu- 
lheres, especialmente, as africanas, afro-brasileiras, quilombolas e indígenas.

Ou seja, o CEERT assumiu o grande desafio de refletir sobre as categorias de gênero e 
raça no campo da educação, para identificar, reconhecer e valorizar práticas pedagógicas       
alinhadas com a garantia de uma educação de qualidade e com equidade para todas e to-
dos, a partir do enfoque nos grupos mais vulnerabilizados, silenciados e invisibilizados na 
nossa sociedade, devido a opressão interseccional.



18De acordo com os mais conservadores e fundamentalistas, a “ideologia de gênero” destruiria o modelo de 
família tradicional, por deturpar os conceitos de homem e mulher.
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Vale ressaltar que concomitantemente ao período de divulgação da 7ª edição do Prêmio 
Educar, toda a sociedade presenciou uma grande polêmica no processo de aprovação dos 
Planos de Educação (em âmbito nacional, estaduais e municipais) em torno das dimensões 
de gênero e orientação sexual. A maioria das críticas formuladas não versavam sobre a 
necessidade de mais discussões acerca do significado de gênero e a sua incidência no am-
biente escolar, elas salientavam apenas sobre o caráter político negativo e manipulador da 
menção a esse termo nos Planos de Educação18.

Após a “vitória” dos conservadores, com a retirada de expressões, como gênero e diversi-
dade sexual dos Planos de Educação, seja do nacional, como da maioria dos estados e mu-
nicípios, fica ainda mais evidente que pensar e repensar as relações de gênero no espaço 
educacional foi um desafio assumido pelo CEERT, mas que precisa ser encarado por toda a 
sociedade brasileira.
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