




Educação e 
resistência escolar



conselho editorial

Ana Paula Torres Megiani
Eunice Ostrensky
Haroldo Ceravolo Sereza
Joana Monteleone
Maria Luiza Ferreira de Oliveira
Ruy Braga

Coordenação da coleção
Leituras sobre educação: 
Celia Giglio e Melvina Araújo 



Educação e
resistência escolar

Daniela Finco
Adalberto dos Santos Souza

Nara Rejane Cruz de Oliveira
(organizadores)

Gênero e diversidade na formação docente



Copyright © 2017 Daniela Finco/ Adalberto dos Santos Souza/ Nara 

Rejane Cruz de Oliveira

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Edição: Haroldo Ceravolo Sereza
Editora assistente: Danielly de Jesus Teles
Projeto gráfico, diagramação e capa: Danielly de Jesus Teles
Assistente acadêmica: Bruna Marques
Revisão: Alexandra Colontini

ALAMEDA CASA EDITORIAL

Rua 13 de Maio, 353 – Bela Vista

CEP 01327-000 – São Paulo, SP

Tel. (11) 3012-2403

www.alamedaeditorial.com.br

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

E26

Educação e resistência escolar [recurso eletrônico] : gênero e 
diversidade na formação docente / organização Daniela Finco , 
Adalberto dos Santos Souza , Nara Rejane Cruz de Oliveira. - 1. 
ed. - São Paulo : Alameda, 2017. 
           recurso digital    

Formato: ebook
Requisitos do sistema: 
Modo de acesso: world wide web
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7939-484-3 (recurso eletrônico)

1. Educação - Brasil. 2. Igualdade na educação - Brasil. 3. Profes-
sores - Formação.  4. Prática de ensino. 5. Educação de crianças 
6. Educação - Aspectos sociais. 7. Livros eletrônicos. I. Finco, 
Daniela. II. Souza, Adalberto dos Santos. III. Oliveira, Nara 
Rejane Cruz de.

17-43820              CDD: 370.981
   CDU: 37(81)



Sumário

I. Desafios para discussão sobre gênero e diversidade na 
Escola
Daniela Finco, Adalberto dos Santos Souza e Nara Rejane Cruz de 
Oliveira

II. Diversidade na escola: diferenças, culturas e 
desigualdades
Luiz Henrique Passador

III. Debates e embates de gênero: dos estudos às políticas 
e práticas educativas
Cláudia Vianna

IV. Relações de gênero na escola: um debate ainda 
(mais) necessário
Paulo Rogério da Conceição Neves

V. Sexualidade e diversidade sexual: diferenças, 
hierarquias e resistências
Cristiane Gonçalves da Silva

9

17

49

71

105



VI. Orientação Sexual na escola: desmistificando a 
educação em sexualidade no espaço escolar
Maria José Dias de Freitas

VII. Igualdade Étnico-Racial também se aprende na 
escola
Lucimar Rosa Dias e Waldete Tristão Farias Oliveira

Sobre as autoras e os autores 

133

157

175



Este livro apresenta uma síntese das discussões produzidas ao lon-

go do Curso de Especialização Gênero e Diversidade na Escola (GDE), 

entre os anos de 2015 e 2016, oferecido pela Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), em parceria com o Comitê Gestor Institucional 

de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica 

(Comfor – Unifesp), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabeti-

zação, Diversidade e Inclusão (Secadi) – Ministério da Educação e a 

Secretaria de Direitos Humanos do Município de São Paulo. 

Gênero e Diversidade, mais do que temáticas de discussão são 

questões presentes no cotidiano escolar, envolvendo professores/as, es-

 I. Desafios para discussão sobre 
gênero e diversidade na escola
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tudantes e a comunidade escolar como um todo. Ao contrário do que 

pregam o senso comum e as ideologias conservadoras, Gênero e Di-

versidade precisa ser tratada na escola, como forma de torná-la de fato 

inclusiva, tolerante e respeitadora das distintas características de seus 

atores sociais. Embora tais questões sejam inerentes a toda comunida-

de escolar, compreende-se o papel do corpo docente de fundamental 

importância na promoção do debate e de práticas pedagógicas que su-

perem o preconceito. 

Ao analisarmos historicamente a formação docente podemos per-

ceber que os debates sobre a diversidade e as questões de gênero são 

quase inexistentes. A grade curricular regular da maioria das instituições 

de ensino superior brasileiro destinadas à formação docente não contem-

pla esses aspectos, porém, as políticas públicas de educação nos cobram 

tratamento crítico das diversidades na escola, como dimensões coletivas 

ou subjetivas do processo de construção e ampliação dos direitos.

Segundo um levantamento realizado pela Ong ECOS - Comu-

nicação em Sexualidade (2017), as políticas mais recentes no campo 

da educação brasileira (programas, projetos, ações, legislação, normas 

técnicas) relacionadas às questões de gênero e sexualidade, têm como 

marco histórico o período de 2003 a 2008. Ao longo destes anos, o go-

verno federal, nas gestões de Lula e Dilma promoveu diversas medidas 

que visam o enfrentamento de diferentes formas de discriminação e à 

constituição de uma cultura dos direitos humanos, especialmente por 

meio da educação formal e não formal.

Um dos exemplos deste avanço foi a criação da Secretaria Espe-

cial de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em 21 de março de 

2003, assim como a elevação da Secretaria de Direitos Humanos ao 

status de ministério. Outras ações importantes para o enfrentamento 

das diversas formas de discriminação e constituição de uma cultura dos 

direitos humanos foram: a criação do programa Brasil sem homofobia 

em 2004; a sanção da lei  Maria da Penha em 2004; a criação da coor-
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denação geral de promoção dos Direitos de LGBT em 2009; a criação 

do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 

LGBT em 2010 e, a criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad) em 2004, que posteriormente, 

com a reestruturação organizacional do MEC em 2011, passou a se 

chamar Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversi-

dade e Inclusão (Secadi).

Entretanto, a despeito dos benefícios que estes avanços trouxeram 

a nossa sociedade, nos últimos dois anos estamos vivendo um movi-

mento inverso e temos visto um grande retrocesso nas políticas de Di-

reitos Humanos. Houve retrocessos em direitos fundamentais que já 

estavam assegurados. Entre muitos retrocessos destacamos a extinção 

do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; a 

PEC 241/55, que limita os gastos do governo nos próximos vinte anos 

em áreas como educação e saúde; a proposta de mudança no Estatuto 

da Família, que define o núcleo familiar como sendo “a união entre 

um homem e uma mulher”, negligenciando as outras formas de cons-

tituição de uma família e ainda, a suspensão de diversos acordos entre 

o governo federal e os governos estaduais para a implementação do 

programa de proteção aos defensores dos direitos humanos.

É importante destacar que a implementação de políticas educa-

cionais públicas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação 

demanda, de um lado, medidas de ampliação do acesso e melhoria da 

qualidade do atendimento aos grupos historicamente discriminados – 

negros, indígenas, mulheres, homossexuais, entre outros. De outro, são 

necessárias ações que visem educar a sociedade para o respeito e a valo-

rização da diversidade e para o combate à discriminação. 

A consolidação do gênero e da diversidade como temática prio-

ritária nas políticas públicas de educação é uma tarefa do Estado e 

exige, entre outras medidas, uma revisão da formação dos profissionais 

da educação, incluindo no currículo não só a perspectiva de gênero, 
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mas também a de classe, etnia, orientação sexual e geração (vianna e 

unbehaum, 2006). No momento atual, a produção e os debates acadê-

micos sobre as temáticas de gênero no âmbito das políticas públicas de 

educação, destacam as contradições entre as propostas de inclusão do 

gênero nos planos educativos e a deficiência de ações, que garantam a 

devida implementação das novas exigências para a prática docente nas 

instituições escolares. 

São reconhecidos os resultados de pesquisas que mostram que 

a escola é o espaço sociocultural em que as diferentes identidades se 

encontram, se constituem, se formam e se produzem, caracterizan-

do-se, portanto, como um dos espaços mais importantes para educar 

para o respeito à diferença. 

Neste sentido, a educação pode ser considerada um “direito habi-

litante” porque uma pessoa que passa por um processo educativo pode 

exigir e exercer melhor todos os seus outros direitos (Rizzi, 2009). A edu-

cação ganha, portanto, mais importância quando direcionada ao pleno 

desenvolvimento humano e às suas potencialidades, valorizando o res-

peito aos grupos socialmente excluídos. Essa concepção de educação 

busca efetivar a cidadania plena para a construção de conhecimentos e o 

desenvolvimento de valores e atitudes. 

As possibilidades de produção, reprodução e resistência à discri-

minação interagem de maneira complexa e colocam muitos desafios 

para o Curso Gênero e Diversidade  na Escola, como o de introduzir 

as questões de gênero, da sexualidade e étnico-raciais na formação con-

tinuada, para docentes que atuam na primeira etapa da Educação Bási-

ca. Para que a educação cumpra plenamente seu papel neste comple-

xo e necessário processo de transformação cultural, há que se fomentar 

a formação docente no campo da promoção da equidade de gênero, do 

respeito à diversidade étnico-racial, do reconhecimento da diversidade 

sexual e enfrentamento ao sexismo, à homofobia e ao racismo, bem 

como às diferentes formas de violência.
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Considerando estes desafios atuais, o Curso Gênero e Diversidade 

na Escola - Unifesp, procurou realizar uma formação continuada para 

professores/as da Educação Básica e outros profissionais de educação, 

buscando possibilitar um espaço de debate crítico, para compreender 

e posicionar-se diante das transformações políticas, econômicas e so-

cioculturais, que requerem o reconhecimento e o respeito à diversida-

de sociocultural do povo brasileiro e dos povos de todo o mundo – o 

reconhecimento de que negros e negras, índios e índias, mulheres e 

homossexuais, dentre outros grupos discriminados, devem ser respei-

tados/as em suas identidades, diferenças e especificidades, porque tal 

respeito é um direito social inalienável. 

Foi possível elaborar propostas e viabilizar ações concretas, como: 

a criação de acervos culturais nos diferentes contextos escolares, para 

o desenvolvimento de atividades curriculares nas diferentes áreas do 

conhecimento; o desenvolvimento de estratégias de formação do/a 

professor/a pesquisador/a, de autoria e de leitura crítica para a criação 

de diferentes recursos pedagógicos, assim como das diferentes mídias. 

O curso também incentivou a produção e intercâmbio de materiais 

didáticos, produzidos pelos participantes de diferentes escolas, além da 

relevante  troca de experiências.

O curso Gênero e Diversidade  na Escola - GDE, foi oferecido 

na modalidade semipresencial. Ao longo do curso a interação entre 

os professores/as, tutores/as e cursistas foi mediada pelos meios dispo-

níveis na Plataforma Moodle, como disponibilização de conteúdo no 

formato de textos, vídeos e imagens que promoveram à práxis pedagó-

gica, considerando a realidade da escola e das comunidades; fóruns 

de discussão e mensagens eletrônicas, além do apoio presencial nos 

pólos de formação em diferentes regiões do município de São Paulo. 

Foram realizados encontros presenciais nos pólos, ao longo de um ano 

do curso, além de orientações para estudo por meio do ambiente vir-

tual de ensino a distância. O curso contou ainda com a elaboração e 
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apresentação de Trabalho Final de Curso (TCC), trazendo propostas 

de projetos para desenvolvimento na escola, no escopo das temáticas 

abordadas ao longo da formação.

Sabemos que, diante de temática tão abrangente, a oferta de um 

curso não é suficiente para romper as barreiras cotidianas do precon-

ceito e intolerância dentro das escolas. Porém, acreditamos que o cená-

rio de discussão e sensibilização para o reconhecimento destes elemen-

tos pelo corpo docente participante é um importante caminho rumo 

à construção de práticas que respeitem a diversidade nas comunidades 

escolares e na sociedade. 

Os próximos capítulos apresentam os principais conteúdos discu-

tidos ao longo do curso, são resultados das discussões realizadas em 

parceria com professores/as e pesquisadores/as que participaram da 

equipe do curso GDE- Unifesp, e nos colocam questões essenciais para 

o reconhecimento destes temas no contexto educativo,  pautadas nos 

desafios e nas possibilidades de pensar criticamente nossa realidade 

social, além da necessidade da resistência cotidiana, contra os precon-

ceitos e as discriminações.
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II. Diversidade na escola: 
diferenças, culturas e

desigualdades1

Luiz Henrique Passador

Temos o direito a ser iguais quando a 
diferença nos inferioriza; temos direito 
a ser diferentes quando a igualdade nos 
descaracteriza.

santos, 2003, p.18

1 Este texto é uma versão revista e condensada do texto utilizado no Módu-
lo I - Diversidade do curso de especialização em Gênero e Diversidade 
na Escola da Unifesp (2015).
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A afirmação do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, 

citada acima, sintetiza os dilemas em torno da diversidade e suas conse-

quências no mundo contemporâneo. No Brasil, a questão não é menos 

crítica que em outros países, e há décadas tem sido enfrentada por mo-

vimentos sociais da sociedade civil e pelo Estado. As ações afirmativas 

e políticas inclusivas têm se pautado pelo enfrentamento de uma situ-

ação produzida por processos históricos, políticos, sociais, econômicos 

e culturais que, a partir das diferenças entre os vários segmentos que 

compuseram e compõem nossa sociedade, produziram e consolidaram 

desigualdades entre eles, colocando em xeque o princípio da igualda-

de que norteia o Estado de Direito. Ao tratarmos da diversidade, não 

é possível dissociá-la do contexto em que ela se forma e se insere, e do 

tratamento que a ela é dada pelos seus sujeitos e instituições. Por isso, 

abordar essa questão no contexto escolar se faz crucial e urgente, no 

sentido de buscarmos redefinir conceitos e práticas que permitam fazer 

da escola um espaço de inclusão, reconhecimento e valorização da di-

versidade, operando no sentido de reiterarmos o respeito à diversidade 

e aos direitos humanos, e promovendo a equidade entre os diferentes 

como um compromisso dos cidadãos de nossa sociedade.

Gênero, sexualidade, classe, raça e etnia são marcadores de diferen-

ças comumente utilizados para definir identidades e delimitar fronteiras 

entre grupos e segmentos de uma sociedade. Esses marcadores sociais 

da diferença são carregados de significados e valores que classificam e 

hierarquizam sujeitos e grupos nos contextos em que eles existem so-

cialmente. Elegemos e significamos os marcadores que compõem os 

padrões desejáveis de “normalidade”, e classificamos hierarquicamen-

te os demais pelo contraste e proximidade em relação a esse padrão, 

desvalorizando-os gradativamente conforme se distanciem deles ou os 

neguem. O processo de marcar e significar valorativa e hierarquicamen-

te as diferenças sociais é o que dá princípio ao que chamamos de discri-

minação. Essas marcas discriminatórias incidem sobre corpos e práticas 
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de sujeitos e grupos, e sobre os espaços que eles ocupam dentro de uma 

sociedade, estabelecendo formas de interpretá-los e tratá-los de forma 

diversa e desigual. Dessa maneira, nós vamos marcando sujeitos e gru-

pos, classificando-os e construindo identidades para eles de acordo com 

o arranjo que fazemos desses marcadores e seus significados socialmente 

definidos. Assim, diferenciamos “mulheres” de “homens”, “homossexu-

ais” de “heterossexuais”, “pobres” de “ricos”, “negros” de “brancos”, e 

assim por diante, utilizando nossas categorias de identificação de sujeitos 

e grupos que irão marcá-los socialmente, marcando seus corpos, suas 

práticas (incluindo linguagem e indumentária) e os espaços sociais nos 

quais eles se inserem.2 Vamos, portanto, produzindo e classificando não 

apenas diferenças, mas também desigualdades. E, ao produzirmos desi-

gualdades, legitimamos formas de tratamento discriminatório e exclu-

dente, o que inclui formas de recriminação e repressão – e até mesmo 

de patologização e/ou de criminalização.

Ao manipularmos esses marcadores sociais da diferença, podemos 

complexificar seus sentidos ao associarmos uns aos outros, ampliando 

e aprofundando desigualdades. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 

uma mulher cisgênero3 heterossexual, branca, de classe média, descen-

dente de paulistanos e moradora da região central poderá ser objeto de 

discriminação por ser mulher numa sociedade sabidamente machista, 

mas correrá menor risco de ser discriminada por sua orientação sexual, 

raça/etnia, classe, origem regional e local de moradia, uma vez que es-

ses marcadores  aproximam de um padrão valorizado naquele contex-

to. Porém, no mesmo contexto, uma mulher cisgênero lésbica, negra, 

de classe popular, migrante nordestina e moradora da periferia poderá 

2 As classificações nem sempre são binárias, como no caso dos segmentos 
LGBT e da diversidade de classificações de cor que utilizamos comu-
mente para marcarmos sujeitos com categorias étnico-raciais.

3 Cisgênero é o termo que designa pessoas que constroem a sua identidade 
de gênero através da concordância entre sexo e gênero e, dessa maneira, 
se diferenciam das pessoas transgênero.
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ser alvo não apenas da discriminação sexista, mas também poderá so-

frer com as consequências sobrepostas da lesbofobia,4 do racismo, do 

regionalismo e do classismo. Elas se igualam enquanto mulheres, mas 

se diferenciam enquanto outras categorias socialmente marcadas. Da 

mesma maneira, dois homens gays podem experimentar discrimina-

ções diversas se um deles for “afeminado” e o outro não – inclusive por 

parte de outros gays que sejam misóginos e valorizem o padrão vigente 

de masculinidade. Ou ainda uma jovem afrodescendente que mante-

nha os cabelos crespos poderá ter maior dificuldade de se inserir num 

mercado de trabalho que valoriza a cor branca e os cabelos lisos como 

padrão de beleza e “boa aparência” femininas. Portanto, a interseccio-

nalidade e articulação5 dos marcadores sociais da diferença impressos 

nos vários sujeitos e grupos sociais permite produzir maior diversidade 

através de processos de diferenciação e, consequentemente, diversificar 

os tratamentos desiguais e as formas de discriminação que incidem so-

bre esses sujeitos e grupos.

É comum culpabilizarmos as pessoas discriminadas pela própria 

discriminação e situação de desigualdade – e até mesmo violência – 

às quais estão submetidas. Os exemplos são numerosos, cotidianos e 

conhecidos por todas/os nós: garotas que alegadamente foram estupra-

4 O termo lesbofobia remete à discriminação em relação a lésbicas, assim 
como transfobia remete à discriminação a pessoas transgênero, a bifobia 
a bissexuais e a homofobia a homossexuais de forma mais geral, porém 
mais comumente empregada para se referir a homens gays.

5 A respeito da noção de interseccionalidade de marcadores da diferença, 
há uma grande gama de autoras e autores que trabalham com essa pers-
pectiva para compreenderem questões relativas à produção de diferenças 
e identidades em contextos diversos. A título de indicação de referências 
bibliográficas, ver a discussão de Kimberlé Crenshaw (Crenshaw, 2002) 
sobre a interseccionalidade entre raça e gênero para se compreender suas 
implicações na construção de políticas voltadas para esses segmentos. Avtar 
Brah (Brah, 2006) trabalha com a noção de articulação de diferenças e pro-
cessos de diferenciação também para compreender a produção contextual 
de identidades. Uma boa introdução para o debate sobre marcadores da 
diferença se encontra em artigo de Márcio Zamboni (Zamboni, 2014).
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das porque vestiam roupas “provocativas”, gays que sofreram violência 

física porque trocaram carícias em público, jovens de periferia que fo-

ram expulsos de shopping centers porque tinham “má aparência” e se 

comportavam de forma “inadequada”, transgêneros que abandonaram 

a escola ao sofrerem bullying porque não se vestiam e/ou se compor-

tavam “de acordo” com seu sexo biológico, etc.6 Dessa forma, transfe-

rimos aos “diferentes” a culpa por serem tratados de forma desigual, 

por “insistirem” em serem diferentes e se distanciarem dos padrões de 

normalidade que estabelecemos de forma aleatória, sem nos questio-

narmos sobre a racionalidade e a noção de justiça social que funda-

mentam esses padrões que nós aceitamos acriticamente como “nor-

mais” e desejáveis. Dessa forma, nós descaracterizamos as diferenças, 

negando que elas sejam válidas e possam existir enquanto tais. Além 

disso, nós normalizamos as desigualdades e a violência contra grupos 

e sujeitos discriminados quando não estranhamos as violências cotidia-

nas às quais estes estão comumente submetidos. Essa “normalidade” 

está intimamente ligada à recorrência desses fatos no nosso cotidiano, 

que podemos facilmente observar na regularidade com que são noticia-

dos na mídia. Essa regularidade nos dá a impressão de que “o mundo 

é assim mesmo”, e isso não nos conduz à crítica que poderia reverter o 

quadro social em que vivemos.

Somos uma sociedade diversa e plural, o que nos impõe a experi-

ência constante de convívio com a diversidade. Poucos espaços impõem 

6 Sobre a culpabilização e discriminação dos discriminados, ver entrevista con-
cedida pelo antropólogo Alexandre Barbosa Pereira e publicada em dezem-
bro de 2013, sobre os “rolezinhos” de jovens da periferia de São Paulo em 
shopping centers [Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/23/
opinion/1387799473_348730.html>]. Sobre a culpabilização das mulheres 
vítimas de assédio e violência sexual, uma pesquisa realizada pelo IPEA em 
2013 traz dados que demonstram que 42,7 % dos entrevistados concordam 
a afirmação de que “Mulheres que usam roupas que mostram o corpo me-
recem ser atacadas”, e 35,3 % concordam que “Se as mulheres soubessem 
como se comportar, haveria menos estupros” (IPEA 2014:21)
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essa experiência de forma tão intensa e contínua quanto as nossas esco-

las. Por isso, poucos espaços têm tanto potencial para promover mudan-

ças sólidas e sustentáveis na direção do reconhecimento e inclusão das 

diferenças, superando as desigualdades e promovendo a cidadania. Um 

espaço privilegiado para que se operem essa reflexão e essa transforma-

ção tão necessárias para a construção da equidade de direitos em nossa 

sociedade. Negar a diversidade e o direito a ela, e impor a desigualdade 

como lógica que estrutura as relações com nossos pares, é colaborar para 

a manutenção de formas de discriminação e violência contra sujeitos e 

grupos que, por direito, devem ser reconhecidos como diferentes, mas 

não desiguais. Nenhum/a de nós está imune a ser tratado como desi-

gual, pois cada um/a de nós porta diferenças que nos tornam singulares, 

que nos permitem que nos reconheçamos como somos, mas que podem 

nos tornar objetos de inferiorização e discriminação por parte de outros 

numa sociedade que hierarquiza diferenças. O reconhecimento da di-

versidade como fato humano vivido por todas/os nós, e a garantia do 

direito a ela como fato histórico, social, político, econômico e cultural 

que nós mesmas/os construímos cotidianamente com nossos valores e 

práticas, é um desafio e um compromisso que precisamos assumir quan-

do nos propomos a construir uma sociedade mais igualitária e na qual os 

direitos sejam efetivos para todas/os. Portanto, um desafio e um compro-

misso que devem ser assumidos em nossas escolas.

Cultura e diversidade

Embora já criticada por autores como Adam Kuper e Roy Wag-

ner, a noção de cultura ainda é uma das chaves para compreender-

mos o fenômeno da diversidade humana e da existência de tantas e 

diferentes formas de pensamento, expressão e organização da vida 

coletiva de grupos sociais, que variam no tempo e no espaço. Como 

conceito da Antropologia e das Ciências Humanas e Sociais, a noção 

de cultura se consolidou no princípio do século XX, num momento 
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em que se percebeu que as explicações evolucionistas biologizantes 

causavam mais problemas do que compreensão dos fenômenos rela-

tivos à diversidade dos povos.

Essa perspectiva biologizante, que resultava da aplicação de con-

ceitos evolucionistas das Ciências Naturais do século XIX para tentar 

explicar a diversidade das formas de organização e vida coletiva de gru-

pos humanos, teve na noção de raça um de seus principais alicerces. A 

ideia básica que sustentava essa espécie de racismo científico é que as 

diferenças entre raças eram insuperáveis por serem biologicamente de-

terminadas, definindo relações de superioridade de umas sobre outras, 

o que, por sua vez, resultaria na produção de civilizações e sociedades 

diferentes por cada raça, sendo também umas superiores a outras. Essa 

forma de pensar ajudou a legitimar o processo de colonização euro-

peia nos continentes americano, africano e asiático, e um de seus des-

dobramentos mais problemáticos: o uso de mão-de-obra escravizada 

nas colônias. Por essa lógica, povos superiores e “civilizados” poderiam 

dominar povos inferiores e “primitivos” ou “selvagens”, e esse contato 

seria benéfico para os menos “civilizados”, que teriam a oportunidade 

de se aproximar das civilizações superiores e, assim, evoluírem para 

formas menos primitivas de vida, sendo o trabalho um dos processos 

de civilização. Dessa forma organizou-se o processo colonial do Novo 

Mundo baseado no uso de mão-de-obra, tanto autóctone (como é o 

caso dos indígenas na América Latina e os negros na África Subsaa-

riana), quanto traficada (como foi o caso dos africanos trazidos como 

escravos para as Américas). Visões menos “otimistas”, por assim dizer, 

chegaram a propor o controle da reprodução ou o extermínio de pesso-

as e grupos identificados como biológica e racialmente inferiores. Foi 

essa a raiz das teorias eugenistas que, dentre outros desdobramentos, 

deram base a políticas de Estado em países europeus e nos EUA, tendo 

também apoiadores no Brasil.7

7 A eugenia era uma perspectiva teórica biologizante e racialista, surgida em 
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Como se pode perceber, a hierarquização das diferenças raciais 

em termos biologizantes e essencialistas foi uma ideia amplamente 

difundida e instrumentalizada pelas políticas de Estado na Europa, e 

aplicada nos processos de colonização que resultaram na formação das 

antigas colônias. Estas, por sua vez, viriam a se tornar independentes e 

a formarem os países que hoje conhecemos. A formação do Brasil é um 

exemplo típico desse processo.

Como a noção de raça foi crucial para estabelecer as diferenças 

e desigualdades na formação das colônias (por exemplo, organizando 

uma divisão racial do trabalho, como ocorreu no Brasil), estas, ao se 

tornarem países independentes, tiveram de enfrentar o problema já 

posto em termos raciais para construírem seu projeto de Estado-Nação. 

Essa foi uma das questões que marcaram as políticas e conflitos nacio-

nais e internacionais em várias partes do globo a partir da metade do 

século XIX. No Brasil não foi diferente e, principalmente após a abo-

lição da escravatura e a proclamação da República em fins do século 

XIX, o debate em torno das “relações raciais” era um dos pilares do 

debate sobre a construção da jovem nação brasileira. Dentre os temas 

fins do século XIX, que pressupunha que era possível acelerar a evolução 
humana através de intervenções e controles científicos sobre os corpos, 
selecionando características tidas como positivas e superiores, e elimina-
do características tidas como negativas e inferiores. O objetivo era chegar 
rapidamente ao que se supunha ser o ápice da evolução da espécie, apli-
cando estratégias de seleção social que seriam mais rápidas e eficazes que a 
seleção natural. As teorias eugênicas tiveram grande impacto nas políticas 
nacionalistas até meados do século XX, e deram fundamento tanto às polí-
ticas nazistas na Alemanha, quanto às políticas socialistas na União Sovié-
tica e liberais nos EUA. No Brasil também tivemos propostas não concreti-
zadas de implantação de políticas eugenistas após o advento da República, 
quando o controle da população, da miscigenação racial e da imigração era 
visto como necessário dentro do projeto de construção da nação. Sobre o 
impacto das teorias eugenistas nas políticas de Estado na Europa e EUA, 
há o documentário Homo Sapiens 1900, de Peter Cohen (1998). Sobre o 
debate e influências eugenistas no Brasil e no mundo, temos as obras de 
Lilia Schwarcz (1993) e Pietra Diwan (2007).
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mais debatidos, estava a questão da miscigenação racial e suas consequ-

ências futuras, majoritariamente vista como um problema grave, uma 

vez que as teorias racialistas do século XIX viam na miscigenação um 

processo de degeneração racial que resultaria na formação de povos de-

generados. Nessa perspectiva, o futuro da nação brasileira era visto de 

forma pessimista, pois estávamos sendo formados num processo de mis-

cigenação entre indígenas, europeus e africanos. Outros países, como 

a África do Sul e os EUA, adotaram leis segregacionistas como resposta 

a esse dilema nacional, sempre pensando a construção da nação como 

uma questão de controle das relações raciais.

A visão culturalista chegou ao Brasil na década de 1930, pelas 

mãos de intelectuais como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Ho-

landa, entre outros, e permitiu uma mudança de paradigma na manei-

ra de interpretar o país e sua diversidade interna. Freyre, por exemplo, 

criticou as interpretações racialistas e olhou para o contexto plural da 

nação como resultado da interação histórica de culturas diversas. Em-

bora a visão de Freyre tenha trazido novos problemas, como a noção 

de “democracia racial”, ela permitiu por outro lado que se percebesse 

que a diversidade interna à sociedade brasileira deveria ser compreen-

dida como um processo de construção histórica e cultural, ou seja, um 

processo dinâmico, em aberto, passível de transformações e descolado 

dos determinismos biológicos que as teorias racialistas defendiam. A 

partir dessa nova visão, viu-se nascer no país uma nova forma de se 

compreender e problematizar a questão da diversidade étnico-racial, 

que abriu espaço para os estudos de autores como Roger Bastide, Flo-

restan Fernandes, Oracy Nogueira, Darcy Ribeiro, Roberto Da Matta, 

Antonio Sérgio Guimarães, entre outros.8

8 Assumindo abordagens culturalistas e/ou sociológicas para compreender 
as relações raciais no Brasil, seu papel na formação da realidade nacional 
e a inserção desigual de negros e indígenas nesse cenário histórico ou na 
realidade contemporânea, estes autores criticaram e criticam a naturali-
zação e a essencialização das diferenças raciais, revelando os processos 
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Num sentido muito próximo às ideias racialistas, também se pen-

sou por muito tempo a diferença entre masculino e feminino pelo viés 

biologizante, atribuindo ao sexo biológico a capacidade de determinar 

universalmente comportamentos masculinos e femininos e suas sexua-

lidades. A crítica culturalista em favor da desnaturalização das diferen-

ças também fez emergir uma nova maneira de encarar as diferenças 

entre homens e mulheres, assim como a diversidade sexual, mostrando 

que o gênero e a sexualidade não são determinados pelo sexo biológi-

co, mas resulta de construções culturais, históricas, políticas e econô-

micas que variam e se transformam no tempo e no espaço.

Mas, afinal, o que estamos aqui entendemos por cultura?

Primeiramente, a cultura é algo que está presente em todos os agru-

pamentos humanos. Ela resulta da capacidade que os humanos têm de 

atribuir sentidos diversos aos seus corpos, às suas relações, ao ambiente 

que habitam e os objetos eu produzem, construindo suas próprias reali-

dades e uma grande diversidade de formas de vida coletiva e comporta-

mentos. Dessa maneira, somos uma espécie biologicamente unificada, 

mas que produziu e produz uma grande diversidade de formas de arran-

jos coletivos e maneiras de pensar e interferir sobre o mundo.

A cultura não explica apenas a diversidade entre povos através dos 

tempos, mas também a produção de diversidade dentro de uma mesma 

sociedade através de sua própria história. Ela diz respeito à capacidade 

que nós, humanos, temos de atribuir significados diversos à nossa rea-

lidade e às nossas ações, e de nos relacionarmos com o mundo e com 

nós mesmos a partir dessas significações. É nesse sentido que pode-

mos dizer que a cultura constrói mundos, corpos e pessoas, ao dar-lhes 

culturais e sociais que produziram e continuam a produzir diferenças e 
desigualdades étnico-raciais no país. Para melhor compreender a obra 
desses autores e suas formas específicas de abordar a questão, sugerimos a 
leitura das seguintes obras que constam nas referências bibliográficas ao 
final do texto: Bastide e Fernandes (1971), Fernandes (1978), Nogueira 
(2006), Ribeiro (1995), Da Matta (1984), Guimarães (2004). 
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sentidos diversos no tempo e no espaço, organizando nossas práticas, 

ideias e formas de interação, e produzindo realidades e experiências 

muito distintas em função da época e do lugar em que vivemos. Em-

bora tenhamos também uma dimensão individual da experiência com 

nossas realidades particulares, a cultura se refere à produção coletiva 

dos grupos nos quais estamos inseridos e dentro dos quais construímos 

nossas trajetórias individuais. Os sentidos de nossas trajetórias e expe-

riências são determinados pelas formas como elas são interpretadas a 

partir dos significados culturais que produzimos, utilizamos e compar-

tilhamos em nossas realidades coletivas. Portanto, a cultura tem esse 

caráter interpretativo, de atribuição de sentido e ordenação das nossas 

ações, relações e experiências individuais e coletivas frente a uma reali-

dade construída a partir desses significados historicamente produzidos 

e compartilhados, e que são passíveis de reinterpretações constantes. 

Assumimos aqui a noção de cultura defendida por Clifford Geertz, que 

assim a definiu numa perspectiva interpretativista:

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semi-
ótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 
amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a 
cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciên-
cia interpretativa, à procura do significado (geertz, 2008, p. 4).

Sendo resultado da atividade humana de interpretação do mundo e 

de que lugar os humanos ocupam nele, a cultura é um campo em per-

manente construção e transformação, uma vez que é produzida cotidia-

namente por sujeitos históricos e condições mutáveis, e permanentemente 

reinterpretada por eles. Ela, portanto, não remete apenas a um conjunto 

de costumes que se reproduz no tempo e no espaço através da repetição de 

ações coletivas, mas também e, principalmente, remete a um permanente 

trabalho de intervenção na realidade e produção de significados por parte 

dos sujeitos que têm a capacidade de interpretar e modificar as suas próprias 

culturas e formas de vida, criando-as e reinventando-as constantemente.
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A diversidade cultural

Como já apontado nas discussões anteriores, a diversidade cultu-

ral é um fenômeno que caracteriza a experiência humana em todas 

as partes do mundo. Se a cultura é um fenômeno determinado pela 

capacidade que temos de produzir e atribuir significados diversos às 

nossas ações e experiências através do tempo e do espaço, parece claro 

que a diversidade de culturas que a humanidade produziu e produz é 

uma consequência lógica dessa nossa condição e capacidade de pro-

duzirmos diferenças. Também como já apontado anteriormente, essa 

diversidade não diz respeito apenas às diferenças entre povos distintos, 

mas está também presente em contextos complexos e multiculturais, 

nos quais diferentes referenciais culturais convivem e interagem, mar-

cando diferenças internas entre grupos e segmentos que compõem es-

ses contextos. Esse é o caso do Brasil.

Como também já foi apontado, nem sempre essas diferenças cul-

turais são valorizadas e respeitadas, o que gera conflitos e situações 

de discriminação, e impõe o desafio de lidarmos com a diversidade 

cultural de forma positiva e inclusiva. Esse desafio é cotidianamente 

enfrentado por educadoras e educadores nas nossas escolas, e impõe a 

reflexão e a elaboração de formas de atuação promovam o respeito e o 

reconhecimento das diferenças dentro dos nossos ambientes escolares.

Contextos muitas vezes tomados como culturalmente homogêne-

os apresentam diferenças internas que são significativas para seus sujei-

tos, e que devem ser reconhecidas por nós. Esse é caso de continentes 

como a Europa e a África, por exemplo, que tomamos muitas vezes 

como unidades culturalmente homogêneas, mas que são compostos 

por nações e grupos culturalmente bastante diversos entre si, que se 

reconhecem e demandam serem reconhecidos enquanto tais. Quando 

nos referimos a esses povos como simplesmente “europeus” e “africa-

nos”, corremos o risco de invisibilizar e desconsiderar importantes dife-
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renças entre, por exemplo, bascos da Espanha e bávaros da Alemanha, 

ou entre zulus da África do Sul e berberes da Argélia. Isso exige que 

também reconheçamos essa diversidade como um dado de realidade 

que é importante para a identidade daqueles sujeitos, grupos e nações. 

O reconhecimento da diversidade e o respeito a ela é o primeiro im-

portante passo na construção de relações que superem as formas de 

discriminação, negação e conflitos que podem ser direcionadas àqueles 

marcados pela diferença.

No Brasil, apesar de termos o português como língua oficial e 

efetivamente falada pela imensa maioria de nossos habitantes (que 

é resultado de imposição do nosso processo de colonização), o que 

pode dar a impressão de homogeneidade cultural, temos uma gran-

de diversidade interna, já apontada anteriormente. Embora nos refi-

ramos comumente a uma “cultura nacional brasileira” como sendo 

uma unidade homogênea, já vimos que o contexto cultural é formado 

por uma grande diversidade de referenciais culturais oriundos de povos 

muito distintos entre si, e/ou gerados em diferentes contextos regionais 

internos ao país.9 Esses referenciais constituem patrimônios culturais 

de grupos que se pensam e se reconhecem a partir deles. Negar ou 

9 Benedict Anderson, em sua obra Comunidades imaginadas (Anderson, 
2008), explica a formação das “culturas nacionais” e dos Estados-nação 
como resultado do processo de colonização que os europeus dissemina-
ram pelos vários continentes a partir do século XVI. Necessitando criar 
uma experiência de continuidade entre as metrópoles e as colônias, que 
deveriam reconhecer-se como parte de impérios, o estabelecimento de 
uma língua comum foi crucial. Juntamente com a disseminação nas co-
lônias de crenças, costumes, formas de organização coletiva e do espaço, 
garantidos pelos veículos de imprensa que vão constituir o que Anderson 
denomina “capitalismo editorial”, criou-se uma experiência de homogei-
nização e continuidade entre metrópole e colônia. A produção de “co-
munidades imaginadas”, que transcendiam as separações geográficas e 
as diversidades culturais originais pela experiência de simultaneidade de 
partilha de elementos culturais comuns (línguas, crenças, costumes, etc), 
deu base ao surgimento da noção de cultura nacional, que formaria uma 
nação homogênea representada políticamente por um Estado central.
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desvalorizar essa diversidade redunda em negação e desvalorização de 

grupos e sujeitos que compartilham o mesmo território nacional e se 

encontram sob o mesmo Estado de Direito, e por isso devem ter seus 

direitos reconhecidos, o que inclui o direito à diferença. Esse tem sido 

o teor das lutas de movimentos sociais que reclamam não apenas di-

reitos civis e políticas inclusivas, mas também o reconhecimento de 

suas origens e diversidade, como é o caso do Movimento Negro, dos 

movimentos indígena e quilombola, do movimento feminista e do mo-

vimento LGBT, para citar apenas alguns exemplos notórios.

A diversidade é, portanto, uma realidade incontornável, que exi-

ge reconhecimento e garantia de direitos, na direção da superação da 

discriminação e exclusão social de sujeitos e grupos tratados como de-

siguais por serem meramente portadores de diferenças que lhes em-

prestam identidades e visões de mundo divergentes. É nesse sentido 

que a luta pelo reconhecimento da diversidade assume um caráter de 

luta política dentro de uma sociedade regida pelas estruturas políticas 

e jurídicas de um Estado de Direito. Negar o direito à diversidade é 

negar o direito à cidadania e ao gozo pleno dos direitos que devem ser 

acessíveis a todos os cidadãos. Negar que segmentos historicamente 

tratados como diferentes e inferiorizados pelos costumes necessitem de 

políticas públicas afirmativas e inclusivas, é contrariar o princípio da 

equidade de acesso aos direitos. Sujeitos e grupos historicamente trata-

dos como desiguais necessitam de mecanismos que lhes assegurem a 

possibilidade alcançarem condições de igualdade social, política e eco-

nômica em relação àqueles que têm seus direitos garantidos há tempos. 

Enfim, negar a diversidade e o direito a ser diferente, é negar a própria 

condição humana e a história que construímos e compartilhamos com 

nossos pares. E isso é algo que diz respeito a todas/os nós.
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Etnocentrismo, estereótipo e preconceito

Etnocentrismo, estereótipo e preconceito, assim como os proces-

sos de estigmatização e discriminação decorrentes deles, são fenôme-

nos ligados à diversidade e que estão presentes em todas as sociedades 

ao longo de suas histórias. Fundamentalmente, são mecanismos so-

ciais de desrespeito às diferenças em função da maneira como elas são 

encaradas em tempos e contextos diversos. São formas de inferiorizar e 

desumanizar sujeitos e grupos e que, por isso, exigem que sejam toma-

das como objeto de políticas públicas e mobilizações da sociedade civil 

para que sejam superadas.

O etnocentrismo decorre de processos de normalização e natura-

lização dos significados que cada cultura toma como corretos e justos 

para si, transformando a realidade vivida por cada grupo cultural como 

uma realidade de valor universal. O próprio termo revela seu sentido: ao 

sermos etnocêntricos, estamos centrados em nossas próprias concepções 

étnico-culturais, tomando-as como parâmetro universal para produzir 

juízos de valor sobre as diferenças expressas por outros. Esse fenômeno, 

que se constitui como uma espécie de resíduo do processo de aprendi-

zagem e formação de sujeitos que ocorre dentro de qualquer cultura, 

torna-se um problema quando culturas diferentes entram em contato. O 

estranhamento que a alteridade produz em qualquer um de nós quando 

nos deparamos com formas de vida diversas daquelas que aprendemos a 

viver e valorizar, resulta do etnocentrismo. Estranhamos o que não nos 

é familiar e compreensível pelos códigos culturais que adotamos. Temos 

dificuldade em compreender as lógicas e os sentidos que são atribuídos 

às diferentes culturas por seus praticantes, porque tendemos a usar nos-

sos próprios referenciais culturais para compreendê-las. O etnocentris-

mo produz sempre uma má compreensão das diferenças, porque utiliza 

parâmetros para interpretar fatos que não se constroem a partir desses 

parâmetros adotados por quem interpreta etnocentricamente.
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A diversidade tende ser encarada como um problema e uma 

ameaça potencial à ordem “normal” pela ótica do etnocentrismo e 

suas concepções universalizantes e essencializantes acerca do que é 

“certo” e “errado”. Isso se deve à dificuldade que temos em relativizar 

as diferenças quando assumimos o ponto de vista etnocêntrico. O 

ponto de vista do “outro”, nessa situação, é desconsiderado, o que im-

pede que consigamos enxergar o mundo pelo seu prisma, tornando 

exótico e estranho aquilo que é absolutamente familiar e “normal” 

para o outro. Perdemos, dessa maneira, a capacidade de compreendê-

-lo em seus próprios termos, da mesma maneira que perdemos a pos-

sibilidade de relativizarmos e compreendermos de forma mais com-

plexa e crítica as nossas próprias formas de vida, valores e certezas. 

Um encontro que poderia ser positivo e resultar em transformações 

que estabeleçam formas mais justas de relação com a diversidade se 

torna, pela via do etnocentrismo, um problema de convivência gera-

do pela incapacidade de compreendermos o outro e a nós mesmos de 

forma mais profunda e realista, resultando no desrespeito e desvalori-

zação da diferença que dá base às desigualdades.10

As maneiras como representamos etnocentricamente as diferen-

ças criam, para nós, representações simplistas e tipificadas sobre o ou-

tro. Essas representações constituem os estereótipos que produzimos e 

atribuímos a sujeitos e grupos que queremos marcar como diferentes, 

reduzindo-os a determinadas características que elegemos e generali-

zamos como atributos de valor dessas pessoas e grupos. Esses estere-

10 A respeito desse duplo movimento metodológico e cognitivo que caracteri-
za a pesquisa antropológica, que é o de tornarmos familiar (compreensível, 
explicável) aquilo que a princípio nos é exótico (a realidade do outro), e 
de tornarmos exótico (estranhar, questionar) aquilo que a princípio nos 
é familiar (nossa própria realidade), Roberto Da Matta (1978) e Gilberto 
Velho (1978) têm importantes reflexões e contribuições. Essa forma de ob-
servação e produção de conhecimento sobre a diversidade é fundamental 
para a compreensão das diferenças a partir do ponto de vista de quem as 
produz, o que é necessário para a superação da perspectiva etnocêntrica.
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ótipos nos permitem identificar e tipificar rapidamente categorias de 

pessoas e grupos, e estabelecer suas posições no jogo hierárquico das 

desigualdades. Os estereótipos são reafirmados e reforçados através de 

juízos subjetivos consolidados em expressões utilizadas cotidianamen-

te para nos referirmos negativamente a essas categorias de pessoas que 

desejamos marcar de forma genérica. Essas fórmulas sintetizam con-

cepções acerca das categorias inferiorizadas e discriminadas, e mos-

tram como a linguagem tem o poder de criar realidades e reprodu-

zir visões de mundo, marcando diferenças socialmente significativas. 

Estereótipos naturalizam as diferenças que eles querem representar, 

e criam consensos sociais a respeito de categorias étnico-raciais, regio-

nais, religiosas, de gênero, de orientação sexual, de classe e etc, que 

sustentam e reproduzem as desigualdades a que essas categorias estão 

historicamente submetidas. 

O estereótipo opera, portanto, como uma forma de tipificar e mar-

car diferenças que são socialmente significativas, definindo previamen-

te categorias de pessoas à medida que os estereótipos as classificam. 

As marcas estereotipadas que se concretizam em marcas objetivas dão 

origem ao que denominamos estigmas. Os estigmas remetem a marcas 

que desvalorizam sujeitos e grupos que as portam, e estão associadas a 

características corporais, posições e/ou espaços que os sujeitos ocupam, 

e que são facilmente identificadas por seus pares, pois são objeto de 

codificação coletiva. De acordo com Erving Goffman (1988), o estig-

ma “faz referência a um atributo profundamente depreciativo” que é 

utilizado para classificar depreciativamente certas categorias de pesso-

as num determinado contexto relacional. Ainda de acordo com esse 

autor, “um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normali-

dade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem 

desonroso”, mas assume tais significados no contexto de relações que 

marcam e diferenciam os sujeitos a partir desses atributos e os significa-

dos a eles imputados. Os traços fenotípicos, as características anatômi-
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cas sexuais, a gestualidade e postura, as dimensões corporais, as marcas 

de doenças são assim facilmente “lidas” e classificadas socialmente, 

e se tornam elementos estigmatizantes que desencadeiam formas de 

tratamento social diferenciado que são consensualmente previstas. Os 

tratamentos direcionados a essas pessoas estigmatizadas variam do jo-

coso ao violento, e estão no fundamento das formas de assédio como, 

por exemplo, o bullying nas escolas.

Estereótipos e estigmas, como apontam os argumentos desen-

volvidos até aqui, estão baseados em formas de pensar, representar e 

marcar as diferenças. Essas concepções subjetivas sobre as diferenças 

compõem um conjunto de ideias sobre pessoas e grupos específicos, 

e não necessariamente resultam da experiência concreta e objetiva 

com a diversidade. São, em grande medida, concepções historica-

mente elaboradas e difundidas que criam ideias pré-estabelecidas so-

bre o que são esses “outros” em nossa realidade. Portanto, nós apren-

demos a pensar o mundo e sua diversidade a partir de ideias prontas 

que nos são transmitidas durante a nossa formação como sujeitos, e 

informam a maneira como devemos tratar as diferenças. Essas ideias 

pré-concebidas, carregadas de juízos de valor e anteriores às nossas 

experiências com a alteridade, compõem nossa consciência de mun-

do culturalmente construída e são denominadas preconceitos.11

11 A filósofa alemã de origem judaica Hannah Arendt (1906-1975) dedicou-se 
à investigação das raízes e fundamentos do poder e da política, assim como 
suas consequências para a condição humana e para a formação das socieda-
des modernas, dos Estados-nação e dos regimes totalitários. No livro O que é 
política? (Arendt 2004), ela se debruçou sobre a questão do preconceito, pro-
curando demonstrar que preconceitos se constituem a partir de juízos que os 
sujeitos históricos formulam baseados em experiências históricas concretas 
relativas a contextos específicos, mas que são disseminados e se reproduzem 
de forma acrítica no futuro, estabelecendo-se como verdades consensuais 
não postas à prova e questionamentos. Dessa forma, podemos reconhecer 
que os preconceitos têm raízes históricas em experiências concretas de de-
sigualdade, e essas desigualdades têm na replicação dos preconceitos e sua 
legitimação acrítica um dos fundamentos de sua reprodução.
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Os preconceitos estão arraigados em nossa cultura e consciên-

cias individuais, o que resulta na reprodução muitas vezes incons-

ciente de suas formulações. Isso quer dizer que nem sempre nos da-

mos conta que estamos pensando as diferenças e atuando sobre elas 

a partir de preconceitos. Da mesma maneira, nem sempre percebe-

mos formulações preconceituosas quando nos deparamos com elas. 

Como essas formulações estão amparadas na naturalização dos seus 

argumentos e são difundidas por costume, a tendência é que esteja-

mos familiarizados com elas, que nos parecem “normais” e verdadei-

ras por serem reiteradas em nossa realidade e compartilhadas com 

nossos pares. Sendo formulações etnocêntricas, elas estão respaldadas 

por uma realidade que tendemos a não questionar, sendo, portanto, 

comumente tomadas como “verdadeiras” e repetidas acriticamente. 

Portanto, a superação e abandono dos preconceitos exigem uma pos-

tura de constante reflexão crítica. É preciso que duvidemos dessas 

“verdades” e dos seus fundamentos para que possamos reconhecê-las 

como percepções distorcidas da diversidade que compõe nossa reali-

dade. Dessa maneira poderemos começar a combater os preconcei-

tos que sustentam práticas discriminatórias, nos pondo na direção da 

construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. 

Os movimentos sociais (tais como o movimento negro, o movi-

mento feminista, o movimento LGBT, o movimento indígena, entre 

outros) têm cumprido um importante papel no sentido de explicitação 

e combate a preconceitos de diversas ordens e em diversas instâncias 

da vida social, abrindo espaço para a reivindicação de políticas públicas 

que revertam o quadro de desigualdades em que vivemos. Isso tem 

produzido importantes avanços e mudanças que apontam para uma 

diminuição das desigualdades e respeito à diversidade. As conquistas 

voltadas para o combate ao preconceito e à discriminação contra esses 

segmentos todos têm levado a propostas de inserção dessas temáticas 

nos currículos escolares, a fim de que a escola se torne um espaço de 
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promoção da igualdade e inclusão das diferenças, objetivando a cons-

trução de uma sociedade mais aberta e tolerante à diversidade.

O que se quer mostrar na discussão até aqui desenvolvida, é que 

a superação das diversas formas de discriminação depende da organi-

zação da sociedade civil em torno da luta pela igualdade de direitos e 

equidade de condições de vida para os vários segmentos discrimina-

dos, mas também exige a implantação de políticas públicas por par-

te do Estado que garantam o respaldo governamental e a articulação 

de ações com a sociedade civil para a efetivação das políticas voltadas 

para o respeito à diversidade. Ações articuladas também no sentido de 

reconhecer que a discriminação diz respeito a todos esses segmentos 

específicos, que devem unir forças na luta contra as desigualdades que 

afetam a todos e de formas diversas, uma vez que a interseccionalida-

de dos marcadores sociais de diferença resulta na soma e sobreposi-

ção de ações discriminatórias. O compromisso governamental com as 

demandas por direitos desses vários segmentos e a articulação com as 

organizações da sociedade civil que os representam é crucial para a 

transformação da sociedade no sentido de torná-la mais justa e inclusi-

va, promovendo a equidade de direitos e a valorização da diversidade.

A dinâmica cultural, o respeito
e a valorização da diversidade

Até aqui vimos que a cultura resulta de processos de significação 

que variam através do tempo e do espaço. Dessa forma, as culturas que 

produzimos não são campos estáticos, imutáveis, mas se diversificam e 

se transformam constantemente por processos de interpretação e rein-

terpretação por parte dos sujeitos e grupos que as produzem, assim 

como pelo contato entre culturas diversas, criando diversidade num 

processo histórico e dinâmico. Portanto, a diversidade não é algo que 

ameace as culturas e as tradições que elas produzem, mas é sim parte 
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constituinte e motor do processo que as produz. Basta olharmos para 

o contexto brasileiro e sua diversidade interna para percebermos que o 

que constitui nossas formas culturais é exatamente o constante entrela-

çamento, redefinição, reinterpretação e transformação dos vários refe-

renciais que as compõem. As realidades socioculturais se transformam 

exatamente porque as culturas e os processos sociais são dinâmicos.

A noção de tradição costuma ser tomada como um conjunto de 

aspectos que caracterizam uma cultura e que são imutáveis. É dessa 

maneira de pensar que resultam perspectivas equivocadas, que veem na 

transformação das tradições processos de “perda” de cultura. As tradições 

são elas mesmas inventadas historicamente, o que não significa necessa-

riamente que sejam falsas por causa disso. Inventar tradições e reconhe-

cer-se a partir delas como patrimônio coletivo faz parte da história de 

formação de qualquer cultura e grupo cultural. O fato de serem inventa-

das e transformadas através da história não significa necessariamente que 

deixem de ser reconhecidas pelos seus sujeitos como aquilo que os une 

e que lhes empresta uma identidade compartilhada. Os sujeitos se reco-

nhecem como pertencentes a grupos específicos a partir da cultura e das 

tradições que tomam como significativas para si, e as mudanças que eles 

próprios produzem em suas culturas permanecem sendo referenciais 

identitários significativos e válidos para eles. Portanto, é esse processo 

de autodeterminação e autorreconhecimento que define a verdade e a 

autenticidade de uma cultura e das suas tradições para os sujeitos que 

as produzem, mesmo que elas se transformem no tempo e no espaço. 

Cultura é algo que se faz permanentemente na relação com a realidade, 

mesmo quando transformamos aquilo que produzimos anteriormente. É 

isso que empresta à cultura o seu caráter dinâmico.

É comum tomarmos essas transformações como processos negati-

vos e de perda de cultura e identidade, como já citado. É dessa percep-

ção equivocada dos fenômenos culturais que surgiu a noção de acultura-

ção. Essa perspectiva cria problemas para vários grupos e segmentos, pois 
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nela se sustentam argumentos que negam suas identidades e direitos, 

e acabam por produzir desigualdades. Portanto, se a noção de tradição 

tem o papel de, por um lado, reconhecer a existência de uma história e 

de um patrimônio cultural comuns que emprestam identidade e espe-

cificidade a grupos e segmentos da população – o que deve ser objeto 

de reconhecimento e respeito à sua diversidade pautados no princípio 

da autodeterminação dos povos –, por outro lado pode ser manipulada 

na direção oposta, no sentido de negar a autenticidade e direitos a esses 

mesmo grupos e segmentos quando estes se transformam e deixam de ser 

reconhecido como “autênticos” e “tradicionais” pelos outros.

Nós produzimos significados quando produzimos diferenças e 

lhes emprestamos sentidos. Dessa forma, ordenamos e damos sentidos 

à nossa realidade de formas diversas, aleatórias e imprevisíveis, criando 

as categorias através das quais pensamos e interagimos com nosso con-

texto e nossos pares. Sendo a cultura resultante de processos de inter-

pretação e significação, parece claro que ela irá criar diversidade e pos-

sibilidades de transformação por processos contínuos de produção de 

sentidos variáveis, estabelecendo os elementos significativos em nossa 

realidade, que podem mudar no tempo e no espaço. Dessa maneira, a 

cultura é dinâmica porque as significações e ressignificações que pro-

duzimos podem variar e, de fato, variam. Assim sendo, a diversidade é 

tanto o resultado da cultura, quanto a sua matéria-prima. Respeitar e 

valorizar a diversidade é respeitar e valorizar aquilo que nos empresta a 

qualidade de humanos, e aquilo que faz cada um de nós reconhecer-se 

a si próprio como sujeito no mundo. Garantir o direito à diversidade é 

garantir direitos humanos. Garantir o direito à diversidade é garantir o 

reconhecimento de cada de nós como sujeitos de direito.

A dinâmica cultural está intimamente ligada à produção da di-

versidade que nos constitui como sujeitos no mundo. Porém, como já 

vimos, a diversidade pode derivar em desigualdades sociais e produção 

de estereótipos e preconceitos. Em nossa sociedade, cabe ao Estado fa-
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zer valer seu princípio de igualdade previsto no direito constitucional, 

e aplicar as sanções previstas pelas leis para coibir e punir formas de 

discriminação e violência que atentem contra o direito à diversidade, 

quando esta não fere os princípios legais. Ao mesmo tempo, cabe ao 

Estado ampliar e atualizar o aparato jurídico e suas políticas públicas 

no sentido de garantir direitos e acesso de segmentos diversos que ainda 

não estão contemplados e representados nos códigos jurídicos e nas po-

líticas governamentais e que, por isso, se encontram à mercê da falta de 

acesso à justiça social e à equidade de direitos. Porém, cabe também a 

cada um de nós, como cidadãos e sujeitos de direito da sociedade civil, 

combater e superar as distorções que o preconceito e as desigualdades 

sociais impõem aos nossos pares em nosso cotidiano. Isso se dá através 

de uma atitude individual e coletiva que assuma o respeito, a valori-

zação e a incorporação da diversidade como fato constituinte de nos-

sa realidade e de nós mesmos. A igualdade jurídica, política, social e 

econômica não é, e não deve ser, sinônimo de ausência de diversidade 

cultural, sexual, de gênero e étnico-racial. Temos o direito à diversida-

de sem que isso implique em perda de direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais e humanos. Pelo contrário, temos direito à diver-

sidade e a que ela tenha respaldo no corpo de direitos e no conjunto 

de políticas públicas garantidos e promovidos pelo Estado, assim como 

tenha o respaldo de nossas atitudes e ações cotidianas em relação a ela. 

Só alcançamos isso quando o Estado e a sociedade civil incorporam 

a diversidade como fato e direito, e isso pressupõe uma mudança dos 

marcos legais e dos referenciais culturais que se omitem ou produzem 

e reproduzem os preconceitos e as desigualdades sociais.

O respeito e a valorização da diversidade não se esgotam nas rela-

ções de tolerância à diferença, pois tolerar pode ser meramente uma ati-

tude de suportar a convivência com o outro, sem que necessariamente 

deixemos de reconhecê-lo como desigual. A tolerância, portanto, não 

resulta necessariamente na revisão e mudanças dos termos sobre os 
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quais se constroem e se estabelecem as desigualdades. Respeito e valo-

rização só são alcançados de fato quando reconhecemos e garantimos 

a equiparação do outro em relação a nós, sem que para isso ele deva 

repetir nossas formas de estar no mundo em termos de escolhas, exis-

tência, aparência, expressão, comportamento e organização coletiva.

É por isso que a escola tem um papel crucial na transformação da 

nossa realidade, para a construção de um contexto social que incorpore a 

diversidade como parte dele, promovendo a sua valorização e o respeito 

a ela. A formação escolar de sujeitos e cidadãos deve incorporar o desafio 

de estabelecer bases inclusivas que garantam não apenas a convivência 

entre os diversos, mas o reconhecimento deles como iguais em direitos, 

sem que eles precisem para tanto se descaracterizar como diferentes en-

tre si. A escola pode e deve atuar nos dois sentidos acima apontados: 1) 

na construção de sujeitos que incorporem às suas práticas cotidianas o 

respeito à diversidade e a sua valorização, e 2) na construção de cidadãos 

que tenham acesso ao conhecimento dos direitos que regem as relações 

entre seus pares no âmbito do Estado de Direito, apropriando-se deles, 

defendendo-os e fazendo-os efetivos em nossa realidade. Por isso o cur-

so Gênero Diversidade na Escola, como parte das políticas públicas de 

Educação assumidas pelo Estado, traz em sua proposta pedagógica a 

reflexão sobre a diversidade e suas consequências, problematizando o 

preconceito, a discriminação e a exclusão social, ao mesmo tempo em 

que propõe o conhecimento e a discussão das leis e aparelhos de Estado 

que garantem a preservação da integridade de cidadãos submetidos a 

regimes de desigualdade e exclusão sociais por conta de suas diferenças. 

Para tanto, procura promover a apropriação de saberes relativos aos direi-

tos e às políticas públicas que se voltam para a promoção da igualdade 

social, ao mesmo tempo em que convida à reflexão sobre a diversidade 

como aspecto positivo e constituinte da nossa realidade e dos sujeitos 

que a compõem, buscando estimular a implantação e sustentabilidade 

de ações pedagógicas e transformadoras no âmbito escolar que promo-
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vam o reconhecimento do outro, sua valorização e o respeito a ele como 

diferente sim, mas não desigual em direitos e acesso à cidadania plena. É 

isso que discutiremos a seguir.

O ambiente escolar frente às discriminações 
e a promoção da igualdade

A escola está inscrita na sociedade, faz parte dela e, por isso, 

é atravessada pelos processos que constituem nosso contexto social. 

Dessa forma, ela não está imune àquilo que reconhecemos como 

positivo e negativo em nossa realidade. A escola tanto influencia ati-

vamente na formação dos sujeitos e da sociedade, quanto é influen-

ciada por ela. Portanto, é tanto um espaço de reprodução da estru-

tura social e suas relações, quanto um espaço que pode promover 

transformações nelas. Ao abrigar diversidades e estar em relação com 

educadoras e educadores, estudantes, suas famílias e comunidades, 

entidades governamentais e não governamentais, torna-se um espaço 

privilegiado para construção do respeito e da valorização da diversida-

de, estabelecendo estratégias sociais para superação das desigualdades 

fundadas em preconceitos e discriminações através de uma educação 

cidadã. Essa tarefa não diz respeito, portanto, apenas a educadoras e 

educadores, mas é um compromisso da sociedade como um todo, de 

seus agentes, organizações e instituições, e do Estado.

Uma educação cidadã deve estar baseada na promoção da igual-

dade de direitos e no reconhecimento e valorização da diversidade. Isso 

exige que superemos um modelo de educação pensado como um pro-

cesso de produção de homogeneidades padronizadas e normalizadas. 

A igualdade de direitos que fundamenta a noção de cidadania, como já 

dito, não pressupõe a ausência de diversidades. Portanto, a formação de 

cidadãos dentro das escolas não deve pressupor a eliminação de dife-

renças em favor da adaptação de sujeitos a padrões normativos apriorís-

ticos e universalizantes, mas sim a inclusão dessas diferenças na nossa 
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noção de cidadania, reconhecendo-as e respeitando-as como compo-

nentes da nossa realidade social e da identidade dos sujeitos dentro das 

escolas. Pressupor padrões normativos de categorias de pessoas ideais, 

criando uma noção de normalidade excludente, e reproduzi-los no 

processo de ensino-aprendizagem assumindo um ideal de eliminação 

das diferenças, produz um ambiente escolar avesso à diversidade e que 

promove homogeneização e/ou evasão. Ao fazermos isso, exigimos que 

os sujeitos se adaptem aos nossos padrões de normalidade para que 

continuem a ter acesso à educação.

 Como vimos, a “normalidade” é um modelo sociocultural que 

se transforma através do tempo e do espaço e que, portanto, não deve 

ser tomado como algo definitivo e imune à reflexão crítica e revisão. 

Caminharmos na direção de uma educação cidadã e inclusiva exige 

que questionemos constantemente esses padrões e seus efeitos de dis-

criminação e exclusão sobre indivíduos e grupos no interior da esco-

la. Afinal, o que é ser “normal”? Por que uma menina não pode usar 

roupas masculinas? Por que um menino negro não pode usar cabelos 

num estilo afro? Por que um garoto gay tem que ser “discreto” e não 

“afeminado”? Por que meninas e meninos transexuais devem ser pato-

logizadas/os? Por que vocábulos e sotaques regionais não fazem parte 

da “norma culta” e podem ser tomados como exóticos ou caricatos? 

Por que essas expressões que desviam da norma padronizada devem 

ser problematizadas, revistas ou eliminadas do ambiente escolar? Por 

que os diversos que não se adaptam à “normalidade” têm que assumir-

-se individualmente como “problemáticos”, tornarem-se objeto de dis-

criminação sem terem poder para enfrentá-la sozinhos, e engrossar o 

contingente da evasão escolar? Nesses casos, falham os indivíduos que 

não se adaptam à norma, ou falha a escola que ao não conseguir in-

corporar, respeitar e valorizar essas diversidades deixa de cumprir seu 

papel legal e obrigatório de garantir acesso universal à educação?
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O silêncio em relação a essas formas de discriminação e exclusão 

também é um problema que deve ser enfrentado no caminho da cons-

trução de uma educação cidadã que respeite e valorize a diversidade. 

Muitas vezes educadoras e educadores silenciam sobre preconceitos e 

discriminações para evitar um suposto acirramento desses fenômenos 

e dos conflitos que eles geram no ambiente escolar. Ou silenciam por-

que se sentem desempoderados para enfrentar esses temas e conflitos, 

por se sentirem sem amparo institucional e de pares, e sem apoio das 

famílias e da comunidade em que a escola está inserida. O silêncio no 

ambiente escolar em torno desses problemas tende ao reforço do chama-

do “currículo oculto” que invisibiliza diversidades e conflitos, reproduz 

desigualdades, e não estimula a crítica e a formulação de intervenções 

para transformar esse quadro.

Esse currículo oculto está presente nas representações das diferen-

ças que encontramos nos materiais didáticos, nos conteúdos ensinados, 

nas relações entre educadoras e educadores, entre estes e estas e seus es-

tudantes, entre estudantes com seus pares, entre escola, família e comu-

nidades, entre escola e Estado, e em toda uma série de experiências que 

atravessam o contexto escolar. As hierarquias de gênero, os estereótipos 

das sexualidades, as formas de estigmatização dos grupos étnico-racias e 

toda uma série de preconceitos e discriminações reproduzidos nos ma-

teriais didáticos e nas relações dentro do ambiente escolar, e da escola 

com sua realidade social, tendem a reproduzir, naturalizar, normalizar, 

informar e legitimar desigualdades. Em realção aos livros didáticos, Eli-

zabeth Macedo aponta que:

Trata-se de objetos pedagógicos que visam a uma aproximação 
com o leitor, ao estabelecimento de uma relação, também ela 
corporificando estratégias de omissão e marginalização. Os livros 
didáticos, ao apresentarem suas imagens, utilizam, consciente 
ou inconscientemente, uma estrutura narrativa determinada 
que localiza o espectador1 na posição a partir da qual a imagem 
precisa ser vista. Tanto fisicamente somos instados a assumir um 
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lugar pelo ângulo do desenho como lugares sociais e ideológicos 
são disponibilizados ao espectador (macedo, 2004, p.107).

Identificar, reconhecer e explicitar a existência dessas representa-

ções, ações e relações dentro e fora do ambiente escolar, e fazer uma re-

flexão crítica sobre elas, procurando caminhos para superá-las na relação 

ensino-aprendizagem e na formação de cidadãos, é um primeiro passo 

importante na construção de uma educação cidadã e de uma escola que 

incorpore, respeite e valorize as diversidades.

A diversidade não deve ser tomada apenas como mais um conteú-

do a ser incluído entre as já numerosas demandas de ensino formal di-

recionadas a educadoras e educadores. Ela deve ser, antes de tudo, re-

conhecida como um dado de realidade que diz respeito a todas e todos 

nós, um fenômeno constituinte de nossas experiências com o mundo e 

que, por isso, deve ser tratado como tema transversal que atravessa não 

apenas os conteúdos ministrados em salas de aula e as relações entre 

os vários agentes inseridos no ambiente escolar, mas também a própria 

produção de conhecimentos e dos sujeitos desses conhecimentos, uma 

vez que são resultantes das realidades em que são produzidos. O co-

nhecimento e a educação são fenômenos inscritos e produzidos pelas 

realidades em que são demandados, validados e legitimados, por isso 

não são anistóricos, apolíticos, pré-sociais e neutros. Eles partem de 

posicionamentos em relação à realidade que reconhecemos, definidos 

por perspectivas que refletem visões de mundo particulares. Portanto, a 

tomada de posição a favor do respeito e da valorização da diversidade se 

constitui num paradigma que redefine formas de conceber e conhecer 

a realidade, redefinindo formas de abordar conteúdos que se articulam 

entre si a partir de um eixo transversal e interdisciplinar que reconfi-

guram o processo educacional de acordo com a maneira como quere-

mos construir nossa realidade e seus sujeitos. Se nos posicionamos a 

favor do reconhecimento, do respeito e da valorização da diversidade 
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no ambiente escolar e na nossa sociedade, isso exige que implantemos 

processos pedagógicos que facilitem e promovam essa busca.

A diversidade e a promoção do respeito a ela, através de sua valo-

rização no ambiente escolar e na sociedade como um todo, constitui-

-se assim como um potencial pedagógico a ser trabalhado para a con-

solidação da educação cidadã voltada para a promoção da igualdade 

social e de direitos. Contextualizar currículos, incorporando a eles a 

diversidade que compõe a realidade em que a escola está inserida, atra-

vés da inclusão de materiais, atividades e discussões, dentro e fora das 

salas de aula, nos quais a diversidade esteja representada e valorizada, 

permite o reconhecimento das identidades diversas que se constroem 

e se inserem no corpo discente, docente e administrativo das escolas, 

assim como a possibilidade de ressignificar as marcas negativas histori-

camente associadas às diferenças de gênero, de sexualidade, de origem 

étnico-racial e regional, de religião, de classe, de práticas culturais, etc. 

A construção de uma cultura aberta ao novo e à diversidade está in-

trinsecamente ligada à possibilidade de afirmação de identidades e de 

valores culturais diversos no âmbito da escola, e isso se dá pela inclusão 

e legitimação de material didático e ações educativas nos quais a di-

versidade esteja simetricamente representada em termos de conteúdo 

e autoria, seja abordada como componente da realidade vivida, e seja 

objeto legítimo do saber e do fazer. Esse é um passo crucial na direção 

do enfrentamento e da superação das desigualdades.

No ambiente escolar temos o potencial de explicitar e desinvi-

sibilizar diferenças e desigualdades, e promover uma reflexão crítica 

que permita o reconhecimento de que a diferença não é ameaçadora e 

nem sinônimo de desigualdade, ou que ela possa ser desconsiderada ou 

eliminada da realidade, devendo sim ser respeitada e valorizada como 

componente do real e potencialidade positiva dos sujeitos. Estimular 

o conhecimento e o reconhecimento da diversidade é uma forma de 

ampliar possibilidades pedagógicas e promover a formação de sujeitos-
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-cidadãos capazes de transformar nossa sociedade num contexto mais 

inclusivo e respeitoso em relação à diversidade que o constitui.
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III. Debates e embates de gênero: 
dos estudos às políticas 

e práticas educativas1

Cláudia Vianna

“A utopia está no horizonte e se está 
no horizonte, nunca vamos alcançá-la. 
Porque se caminho dez passos, a utopia 
vai se distanciar dez passos e se cami-
nho vinte passos, a utopia vai se colocar 
vinte passos mais além. (...) Então para 
que serve? Para isso, para caminhar.” 

Fernando Birri

1 Agradeço o apoio financeiro do CNPq para as pesquisas necessárias à 
produção dessa reflexão.
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Nossa história recente sobre educação registra a defesa do debate 

de gênero nas diferentes instâncias de decisão e execução das políticas 

educacionais, bem como nas práticas escolares. É importante lembrar 

que esse debate nasce no contexto das lutas por direitos sociais, portan-

to na construção do que denominamos cidadania.

A constituição das relações de gênero está diretamente ligada à 

ampliação do direito das mulheres: direito ao voto, direito ao trabalho 

remunerado, direito de ir e vir, contra o modelo de família patriarcal, 

de dominação do pai e do marido e várias outras lutas. Em 2011, 

dados coletados pelo Anuário de Mulheres Brasileiras, com o apoio 

do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-

micos (Dieese) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) 

do governo federal, confirmam que boa parte desses direitos ainda 

não foi plenamente conquistada: as mulheres recebem salários que 

representam 56% do que ganham os homens em funções semelhan-

tes, mesmo que elas possuam em média um ano a mais de estudos. 

As mulheres são, ainda, 58,7% dos indigentes e 53,7% dos pobres 

de nosso país. Nas escolas e universidades convivemos com a falta 

de segurança de nossas alunas, especialmente mulheres jovens, que 

sofrem violência sexual e de gênero podendo até mesmo demandar a 

interrupção de seus estudos.

Trata-se, na verdade, de um longo trajeto de luta, no qual as iden-

tidades feministas não são dadas, são conquistas coletivas, criadas e 

fortalecidas na ação conjunta de movimentos feministas e movimen-

tos de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros 

(LGBT).2 Sempre no plural com formas de luta distintas diante das 

diferentes raízes da opressão feminina e LGBT. 

2 A sigla LGBT segue deliberação da I Conferência Nacional LGBT, re-
alizada em 2008. São muitas as tentativas de abarcar as dimensões do 
processo de construção das desigualdades em torno dos pertencimentos 
sexuais e de gênero, algumas nomeiam todos os Ts, outras incluem um 
Q (para queers), um A (para assexuais) ou um I (para intersexos).
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Mas, também podemos assinalar alguns consensos, como o fato 

de que os movimentos feministas e os movimentos LGBT não se re-

duzem apenas à defesa do direito humano básico de escolher a quem e 

como amar. São também expressões poderosas de identidade sexual e de 

enfrentamento das estruturas patriarcais e homofóbicas. A sexualidade 

torna-se uma questão política com o feminismo e com a nova militância 

homossexual. Esses movimentos desafiam algumas das estruturas sobre 

as quais as sociedades foram  historicamente construídas: repressão sexu-

al às meninas e às mulheres e patologização da homossexualidade.

É nesse contexto que as questões de gênero ganham força nos 

debates e embates acadêmicos. Enquanto conceito o gênero questiona 

o binarismo e o determinismo biológico presentes na forma como a 

constituição dos corpos sexuados é apresentada em nossa sociedade. 

Este modo de compreensão da realidade é reforçado pelas explicações 

oriundas da medicina e das ciências biológicas e também pelas institui-

ções sociais como a família e a escola. O androcentrismo impregna os 

pensamentos científico, filosófico, religioso e político há tanto tempo, 

levando a crer que não há outro modo de ser. Ficamos tão presos à 

ideia de um corpo singular, oposto, excludente e hierarquizado que 

somos incapazes de refletir sobre elas e criticá-las. Tornam-se verdades 

inalteradas: a força do costume faz com que defendamos explicitamen-

te a igualdade e pratiquemos implícita ou até escancaradamente a dis-

criminação, reforçando a desigualdade de gênero. 

Assim, o gênero enquanto categoria de análise histórica resgata o 

caráter plural e mutante desses significados, chamando a atenção para 

outras maneiras de estabelecer as relações entre os corpos sexuados, 

pautando agendas de reivindicações de direitos, justificando políticas 

sociais e, no caso específico, educacionais. 

Para criticar esse modelo explicativo fundado no determinismo 

biológico, muitos estudos têm sido realizados. Um dos mais antigos é 

o de Margareth Mead, antropóloga que observou a mudança dos com-
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portamentos de homens e mulheres, entre 1931 e 1933. Publicado 

pela primeira vez em 1935 o livro Sexo e Temperamento3 apresenta a 

pesquisa em três sociedades localizadas na Nova Guiné. Na primeira 

delas (Arapesh) não há distinções de comportamento entre homens e 

mulheres, apesar de exercerem funções diferentes, ambos são dóceis e 

cuidadores. Na segunda, homens e mulheres são muito agressivos e na 

terceira (Tchambuli), a autora evidencia uma verdadeira inversão dos 

padrões de comportamento comparados à nossa cultura: as mulheres 

detinham o poder, escolhiam seus parceiros e controlavam o lucro do 

comércio. Já os homens, emocionalmente dependentes, cuidavam da 

família, dos ornamentos e cerimoniais. 

Ao longo do século XX, esse e vários outros estudos passam a 

questionar as atitudes que tradicionalmente reputamos como femini-

nas ou masculinas: passividade, suscetibilidade, cuidado, por exem-

plo, no caso das mulheres. Feministas vão além e questionam o poder 

de um modelo explicativo calcado na imutabilidade das diferenças 

entre homens e mulheres, ressaltando o caráter histórico das diferen-

ças entre os sexos. 

Dos estudos feministas e sobre mulheres emergiram diversas abor-

dagens com temáticas próprias: a divisão sexual do trabalho, a subordi-

nação das mulheres, a separação entre público e privado, a dominação 

masculina, entre outras. 

A adoção do conceito de gênero, historicamente construído tam-

bém é um passo importante para sairmos das explicações sobre as dife-

renças entre homens e mulheres fundamentadas, quase exclusivamen-

te, em características físicas tidas como naturais e, portanto, imutáveis. 

Mais do que isso: chama-se a atenção para o fato de que essas diferen-

ças não devem ser transformadas em desigualdades.

3 MEAD, Margaret. Sexo e Temperamento. São Paulo: Perspectiva, 2000, 
4a edição.
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Fortemente influenciado pela produção da historiadora social 

americana Joan Scott,4 o debate sobre gênero deu maior ênfase ao seu 

caráter analítico enquanto uma categoria de análise capaz de produzir 

conhecimento histórico. 

No Brasil, esse campo de estudos é relativamente recente e du-

rante muito tempo foi denominado como sinônimo de estudos sobre 

a mulher. Hoje, sabe-se que não é possível pensar numa área de co-

nhecimento cuja categoria de análise seja a mulher. A defesa do uso 

do conceito de gênero, acompanhando o debate internacional, passou 

a adquirir caráter relacional e a abarcar a definição e a estruturação 

das relações sociais, englobando as dimensões de classe, raça, etnia e 

geração na procura de apreensão das distintas formas de desigualdade. 

4 Como professora no Centro de Altos Estudos de Princeton se especia-
liza no movimento operário francês do século XIX e na história das 
mulheres e do feminismo. Influenciada por literatas pós-estruturalistas 
que estudavam Foucault, Derrida e Lacan, já na Universidade de Bro-
wn, em Rhode Island, Estados Unidos, publica o livro Gender and the 
politics of History, no qual justifica o uso do gênero como categoria de 
análise para a História. O pós-estruturalismo é, para a autora, o cor-
po teórico que melhor permite analisar a construção de significado e 
as relações de poder que questionam as categorias unitárias e univer-
sais, justamente por “relativizar o estatuto do saber, vincular o saber 
ao poder e teorizar sobre eles operacionalizando a diferença” (scott, 
1994, p. 16). Alguns dos conceitos presentes nas proposições teóricas 
do pós-estruturalismo embasam sua proposta metodológica. São eles: 
linguagem, discurso, diferença e desconstrução. Para ela, a “análise 
da linguagem fornece o ponto de partida para se entender como estão 
organizadas as instituições, como se vivem as relações de produção e 
como se estabelece a identidade coletiva” (scott, 1992, p. 87). A gran-
de questão que permanece é como produzir a análise das estruturas sem 
abandonar a referência à subjetividade dos sujeitos. Todavia, ao inserir-
-se nos pressupostos pós-estruturalistas, com sua ênfase sobre o caráter 
cultural das relações sociais, a autora defende a não separação entre 
as determinações sociais e os pensamentos e ações humanas e afirma 
que “os objetos de estudos são portanto fenômenos epistemológicos que 
incluem economia, industrialização, relações de produção, fábricas, fa-
mílias, classes, gêneros, ação coletiva e ideias políticas tanto quanto as 
categorias interpretativas de cada um” (scott, 1994, p. 18).
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Além disso, o uso essencialista da expressão a mulher foi criticado por 

várias feministas, por pressupor uma identidade feminina universal. E 

ao conceito de gênero caberia exatamente a tarefa de problematizar os 

significados do que é ser mulher nos distintos contextos sócio históricos 

(haraway, 2004). Ou seja, é útil para questionar o fato de que em nossa 

sociedade as explicações sobre as diferenças entre homens e mulheres 

são fortemente qualificadas pelo sexo, com evidentes conotações bio-

lógicas e com forte intenção de produzir hierarquias que sustentem 

relações desiguais e de dominação no âmbito específico das relações 

sociais de gênero e na sua articulação com classe, raça, etnia e geração.

A elaboração desse conceito também recebeu e ainda recebe forte 

influência de diferentes áreas do conhecimento como Sociologia, Lin-

guística, Psicanálise, Psicologia, História e Antropologia, responsáveis 

por demonstrar a variabilidade cultural dos comportamentos, aquisições 

e habilidades consideradas femininas e masculinas. 

No final da década de 1980, grande parte dos estudos na área da 

educação no Brasil não incluía o recorte de gênero. Algumas publica-

ções, como as de Cristina Bruschini e Tina Amado (1988), constatavam 

que as áreas de pesquisa sobre gênero e sobre educação se desenvolviam 

separadamente, sem levar em conta os avanços teóricos de parte a parte. 

No caso da investigação educacional, a presença majoritária das mulhe-

res na composição do magistério subsumia-se à utilização do masculino 

genérico como referência às professoras (resemberg, piza, montene-

gro, 1990; rosemberg, 1992).

Ao longo da década de 1990 a produção acadêmica na área da edu-

cação apresentou um crescimento ainda que tímido como constatado 

por Fúlvia Rosemberg (2001) já no final da década, passando a exibir 

maior volume, seja de teses e dissertações, seja de artigos, a partir de 

2000 com um crescimento mais expressivo a partir de 2005 (vianna, 

carvalho, schilling, moreira, 2011; vianna, 2011).
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Nessa trajetória de produção, as reflexões contidas no livro Gender 

and the politics of History (1988)5 exerceram significativa influência 

nas críticas sobre educação no Brasil bem como sobre o saber produ-

zido acerca das diferenças sexuais e dos vários significados que este 

conhecimento adquire nos distintos espaços de socialização, entre eles 

as instituições responsáveis pela educação.

Para Joan Scott, o caráter fixo e binário da oposição entre signi-

ficados masculinos e femininos era perpetuado por diversas teorias. O 

termo sexo, ainda que problematizado pelas feministas à luz do mar-

xismo, da psicanálise e de outras vertentes, carregava fortes associações 

biológicas, sucumbindo ao poder da tendência de pensar a identidade 

sexual como dada, como básica e comum para além das culturas. 

Aliás, essa é uma consideração confirmada também por várias 

autoras, entre elas Linda Nicholson (2000) e Donna Haraway (2004), 

em momentos distintos de suas publicações. As autoras ressaltam, em 

meio às características do conhecimento sobre as diferenças entre ho-

mens e mulheres no século XX, duas grandes polarizações: uma entre 

organismo biológico/natureza e cultura/construção social e a outra entre 

masculino e feminino, que é a expressão mais acabada do corpo como 

forma central de conhecimento sobre o indivíduo e sua identidade como 

homem e como mulher. 

Este é o caso de pesquisas que até hoje sustentam que, para além 

das diferenças anatômicas entre os sexos, o cérebro é sexuado, isto é, 

processa de modo essencialmente distinto, para homens ou mulheres, 

a linguagem, as informações, as emoções, o conhecimento e tantas ou-

5 Existem traduções de partes de seu livro: “Gênero, uma categoria útil de 
análise histórica”. Educação & Realidade (1990, 1995) e “Prefácio a Gen-
der and the Politics of History.” Cadernos Pagu (1994). Seu primeiro livro 
publicado no Brasil foi La citoyenne paradoxale (2002), lançado em 1996 
nos Estados Unidos e em 1998 na França. SCOTT, Joan W. A cidadã 
paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem. Florianóplis: 
Editora Mulheres, 2002.
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tras características, tidas como naturais, que conduziriam às distinções 

de comportamento e de habilidade cognitiva. 

Em ampla investigação sobre as construções do sexo e do corpo 

sexuado, Anne Fausto-Sterling (2000) – professora de biologia e estu-

dos do gênero do Departamento de Biologia Molecular e Celular e 

Bioquímica da Universidade Brow – cita inúmeras pesquisas que ates-

tam a existência de uma anatomia cerebral específica para cada sexo. 

Daí, viria o fundamento para atribuir às mulheres e a seu largo corpo 

caloso6 a intuição, a falta de aptidão para ciências exatas, a ampla ha-

bilidade verbal e o uso simultâneo de ambos os hemisférios cerebrais. 

Aos homens, em geral, atribui-se melhor desempenho espaço-visual, 

matemático e científico.

Ao articular biologia, medicina e ciências sociais, Anne Fausto-

-Stterling revela como as diferenças culturais se transformam em 

diferenças corporais. Em seu livro Sexing the body: gender politics 

and the construccion of sexuality, a autora debate a natureza social 

do conhecimento biológico sobre a sexualidade humana e animal e 

questiona o uso das relações sociais feito pelas pesquisas da área bio-

lógica para estruturar seu conhecimento sobre a natureza e, ao mes-

mo tempo, reduzir o mundo social a ela. Em outras palavras, tais 

pesquisas passam da discussão das diferenças externas e do ambien-

te social para as diferenças internas, do organismo biológico e seus 

efeitos sobre o que se entende por masculinidade e feminilidade.

6 O cérebro divide-se no meio em dois hemisférios cerebrais. Cada hemis-
fério é especializado para algumas tarefas específicas. Eles se comunicam 
através de um feixe que tem entre 200 e 250 milhões de fibras nervosas 
chamado de “corpo caloso”. Portanto, o encéfalo é constituído de vários 
componentes, sendo o neocórtice uma das regiões mais complexas, que 
se divide nesses dois hemisférios, os quais estão unidos por várias comis-
suras, ou seja, bandas de fibras nervosas que ligam certas regiões do he-
misfério esquerdo a zonas similares no hemisfério direito. A maior dessas 
comissuras toma o nome de corpo caloso (fausto-sterling, 2000). 
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O diálogo com essas autoras passou a descortinar caminhos para 

uma crítica mais incisiva às características tidas pela tradição como 

naturalmente masculinas ou femininas e às afirmações biológicas so-

bre corpos, comportamentos e habilidades de mulheres e homens e 

sobre diferenças sociais, destacando o caráter socialmente construí-

do do conhecimento científico. A perspectiva sociocultural permitia 

centrar o olhar no controle dos corpos sexuados enquanto um proces-

so social e culturalmente determinado, permeado por formas sutis, 

muitas vezes não percebidas. 

Portanto, não é mais possível compreender as diferenças de gê-

nero com explicações fundadas na teoria do determinismo biológico 

e no uso consequente da anatomia e da fisiologia como justificativas 

para as relações e as identidades de gênero na sociedade moderna. O 

gênero enquanto uma categoria analítica que supõe a conexão da his-

tória com a prática presente e dá sentido à organização e à percepção 

desse conhecimento socialmente construído passa a ser compreendido 

como um “elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos (e como) um primeiro modo de 

dar significado às relações de poder” (scott, 1995, p. 14). 

Como diz Joan Scott (1988), as relações de gênero não são dadas 

a priori e sim constituídas socialmente, por meio dos símbolos cul-

turalmente disponíveis sobre homens e mulheres, assim como sobre 

masculinidades e feminilidades. Dessa maneira, o gênero está presente 

em qualquer tipo de relação social: nas distintas atribuições relativas às 

masculinidades e às feminilidades; nos conceitos normativos que esta-

belecem as regras e normas no campo da educação ou em qualquer 

outro campo; nas políticas públicas em geral, nas políticas educacio-

nais implantadas nas escolas e nas identidades subjetivas que muitas 

vezes sustentam e em outras procuram reverter o modelo dominante 

de masculinidade, como um modo de dar significado às relações de 

poder estabelecidas e difundidas pelas políticas educacionais nas suas 
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mais variadas esferas, níveis e modalidades de ensino. Os significados 

e símbolos de gênero vão para além dos corpos sexuados e subsidiam 

noções, ideias e valores nas mais distintas áreas da organização escolar, 

resgatando o caráter social do conceito que remete à dinâmica da trans-

formação dos valores e das relações sociais. 

E Joan Scott não está sozinha na tarefa de circunscrever o gênero 

na produção e na reprodução das relações sociais. Muitas produções 

somam-se a ela, entre elas as de Judith Butler (1990, 2009) que tem 

como ênfase a crítica ao gênero como essência e substância. Ou seja: 

não igualar todas as mulheres, como se nós tivéssemos uma essência 

que nos tornasse mulher, cuidadora, submissa etc.

Se o conceito de gênero desafia algumas das estruturas milenares 

sobre as quais as sociedades foram historicamente construídas, cabe 

indagar: como esse processo de produção das relações de gênero se liga 

com a construção das sexualidades? 

Podemos dizer que as relações de gênero como um todo, não só 

dizem respeito, mas também influenciam o processo de construção de 

sujeitos em todas as suas dimensões, entre elas o modo como vivem as di-

ferenças sexuais que lhes são atribuídas e a sexualidade a elas relacionada.

Isso supõe, antes de tudo, a ampliação do conceito de sexualida-

de, pois a construção das sexualidades aproxima-se das mesmas deter-

minações contidas nas relações sociais de gênero. A própria Organiza-

ção Mundial da Saúde desde 2002 ressalta a referência do conceito de 

sexualidade ao processo de construção das relações sociais, experimen-

tado por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, 

valores, condutas e práticas. 

Jeffrey Weeks (2000) demonstra como o termo sexo passou a 

se referir às diferenças anatômicas, dividindo os corpos, marcando o 

aprendizado das masculinidades e das feminilidades e organizando as 

atividades e as identidades sexuais. O autor também é um ácido cri-

tico do essencialismo. Para ele, a sexualidade é um fenômeno social 
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e histórico, cuja centralidade organizou as preocupações da socieda-

de ocidental no campo da religião e da filosofia moral, instaurando a 

disciplina de sexologia no final do século XIX e estendendo-se para a 

medicina, a psicologia, o serviço social e a educação escolar.

Nesse sentido, o gênero é um caminho para compreender as distin-

tas e complexas dimensões do humano, abrangendo aspectos da organi-

zação social, como os saberes produzidos sobre a sexualidade. A deman-

da por visibilidade e superação das desigualdades de gênero é perpassada 

pela discussão sobre sexualidade, violência sexual e homofobia.

E esses saberes nunca são neutros, mas resultantes de tensões e 

contradições sociais. São múltiplos e surpreendentes os significados 

de gênero e de sexualidade na vida humana e, por consequência, 

nas relações e nos conteúdos escolares. As relações de gênero, como 

um modo de dar significado às relações sociais, são estabelecidas e 

difundidas pela sociedade nas suas mais variadas esferas, entre elas no 

universo da educação formal.

Debates e embates sobre gênero 
nas políticas educacionais 

As políticas e práticas educativas reproduzem e refletem, em mui-

tos momentos, as concepções dominantes sobre as relações de gênero. 

Nesse sentido, as políticas educacionais, o cotidiano e as práticas es-

colares não podem ser analisados sem o exame preciso das interações 

conflituosas que elas mantêm, a cada período de sua história, com o 

conjunto das relações de poder que lhe são contemporâneas. É dessa 

perspectiva que podemos examinar a introdução do gênero e da sexua-

lidade nas políticas e práticas educativas.

A inclusão da ótica de gênero, da sexualidade e da diversidade se-

xual nas políticas públicas de educação aparece inserida em um longo 

processo de mudanças desde o final da década de 1990, respaldado por 
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um conjunto de convenções, documentos e resoluções internacionais 

que defendem a inserção das mais variadas dimensões da diversidade 

na agenda das políticas educacionais brasileiras, em especial com rela-

ção às questões de classe, raça e gênero.

Na década de 1990 destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (brasil, 1996) e sua defesa das chamadas modalidades 

da educação básica, em especial, da educação indígena, da educação 

para pessoas com deficiências e da educação de jovens e adultos. Na 

esteira das questões postas pela LDB são elaborados os Parâmetros Cur-

riculares Nacionais, nos quais constam como temas transversais a Plu-

ralidade Cultural e a Orientação Sexual (brasil, 1997). 

Durante os dois mandatos do governo Luiz Inácio Lula da Silva 

intensifica-se o discurso voltado para a inclusão em geral e na pers-

pectiva de gênero e diversidade sexual, com a negociação de muitas 

demandas advindas das pressões exercidas por lutas sociais e ações co-

letivas que ocupam o cenário político.

Nesse processo o Ministério da Educação passa a incorporar o 

assunto de forma sistemática em planos, programas e projetos. Foram 

criadas novas institucionalidades no âmbito especifico do Ministério da 

Educação a partir de 2004. Uma delas, a Secretaria de Educação Con-

tinuada, Alfabetização e Diversidade (secad)7 formada em 2004 com o 

objetivo de articular a inclusão social com a valorização da diversidade, 

destacando as demandas que estavam, até aquele momento, pouco aten-

didas pelos sistemas públicos de educação.

Com a criação desta secretaria, temas antes marginalizados da 

agenda governamental foram negociados e, por vezes, acolhidos, total 

ou parcialmente, por algumas das políticas públicas de educação. En-

tre eles, destacam-se os relacionados às temáticas de gênero, sexualida-

de e diversidade sexual na formação continuada docente. 

7 A partir de 2011, essa secretaria passa a ser denominada Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
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Podemos distinguir duas das principais características contradi-

tórias dessas políticas: sofrem a pressão de agências multilaterais e de 

movimentos sociais organizados em nosso país a favor de uma con-

cepção de educação ora compensatória, ora parcialmente inclusiva e 

necessariamente precária, tanto no acesso quanto em sua qualidade. 

Ao mesmo tempo, a porosidade do governo federal, durante os dois 

primeiros mandatos do governo Lula, às demandas de sujeitos coleti-

vos formuladores de políticas públicas vai cedendo espaço para alian-

ças políticas conservadoras durante e após o governo Dilma (carrei-

ra, 2015; fernades, 2011; vianna; unbehaum, 2016).

Um dos resultados contundentes do investimento de setores con-

servadores em detrimento das políticas em defesa das mulheres e das 

pessoas LGBT deu-se no âmbito do debate educacional em torno da tra-

mitação do Plano Nacional de Educação (pne) no Congresso Nacional, 

com graves consequências para os embates nos estados e municípios.

A segunda edição da Conferência Nacional de Educação (conae), 

com a finalidade de construir deliberações e subsídios para a elaboração 

do Plano Nacional de Educação foi realizada de 19 a 23 de novembro 

de 2014, em Brasília. Na proposição das metas para elaboração do PNE, 

o Eixo II que teve como título “Educação e Diversidade: Justiça Social, 

Inclusão e Direitos Humanos” defendeu o necessário enfrentamento 

das “relações assimétricas de classe, étnico-raciais, gênero, diversidade 

religiosa, idade, orientação sexual, cidade/campo e pela condição física, 

sensorial ou intelectual” e previu a “realização de políticas, programas e 

ações concretas e colaborativas entre os entes federados, garantindo que 

os currículos, os projetos político-pedagógicos, os planos de desenvolvi-

mento institucional, dentre outros, considerem e contemplem a relação 

entre diversidade, identidade étnico racial, igualdade social, inclusão e 

direitos humanos.” (brasil, conae, 2014, p.28).

A versão do PNE enviada ao Senado Federal destacou vários destes 

aspectos, mas a variante do PNE sancionada como lei aprovou como 
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meta o combate às desigualdades educacionais, referindo-se de forma 

genérica à erradicação de todas as formas de discriminação.

Para a votação dos Planos Estaduais de Educação (pee) e dos 

Planos Municipais de Educação (pme), o Ministério da Educação 

retomou as deliberações dos sete eixos da Conferência Nacional de 

Educação (conae), inclusive as do Eixo II “Educação e Diversida-

de: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos”. A intenção foi 

seguir os princípios do ensino estabelecidos na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (1996) que de acordo com o Artigo 

3º da Constituição Federal de 1988 inclui entre os objetivos funda-

mentais da República Federativa do Brasil “promover o bem de to-

dos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

No entanto, o debate em torno da votação dos Planos Estaduais 

e Municipais de Educação, sofre um tratamento distorcido e politica-

mente nefasto em relação às questões de gênero e de diversidade sexu-

al. Com base no discurso de setores religiosos conservadores advoga-se 

a supressão das palavras gênero, diversidade e orientação sexual nos 

Planos Estaduais e Municipais de Educação. 

Para justificar essa exclusão, utilizam o pseudoconceito de “ideo-

logia de gênero”. Com o objetivo de resgatar o processo de constitui-

ção dessa retórica da “ideologia de gênero” Rogério Junqueira (2017) 

afirma tratar-se de um movimento transnacional antigênero, gestado 

desde a década de 1990 e atualmente vigente em mais de 50 países:

Nos últimos anos, em dezenas de países de todos os conti-
nentes, presencia-se a eclosão de um ativismo religioso re-
acionário que encontrou no “gênero” o principal mote em 
suas mobilizações. “Gênero”, “ideologia de gênero”, “teoria 
do gênero” ou expressões afins são brandidos em tons alar-
mistas, conclamando a sociedade para enfrentar um inimigo 
imaginário comum. E, em nome da luta contra ele, se em-
preendem ações políticas voltadas a reafirmar e impor valores 
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morais tradicionais e pontos doutrinais cristãos dogmáticos e 
intransigentes. (junqueira, 2017, p.25-26).

Deste modo, setores ultraconservadores, maioria religiosa, interferem 

drasticamente na produção das políticas educacionais com o objetivo de 

enfraquecer as conquistas dos movimentos feministas e LGBT no âmbito 

da educação. Dois fortes argumentos foram utilizados nesse embate: por 

um lado, as escolas, influenciadas pelo gênero, ensinariam as crianças a 

não ter pertencimento identitário; por outro, esses ensinamentos teriam 

a intenção de acabar com o modelo tradicional de família, criando um 

verdadeiro pânico social.

Pânico a meu ver injustificado porque gênero não é uma ideolo-

gia, é um conceito que procura ampliar o debate sobre a qualidade da 

educação; democrática e acolhedora de todos e todas independente de 

seu pertencimento racial, étnico, religioso ou de gênero. A intenção 

não é ensinar como ser menino ou ser menina ou acabar com a família 

como uma instituição, mas acolher todas as formas de ser menino ou 

menina ou qualquer modelo de organização familiar. 

Corremos, portanto, o risco de assistir a um verdadeiro retrocesso 

em um longo processo de construção e consolidação do conceito de 

gênero enquanto uma categoria analítica capaz de produzir conheci-

mento histórico e descortinar caminhos para uma crítica mais incisiva 

às características tidas pela tradição como naturalmente masculinas ou 

femininas e às afirmações biológicas sobre corpos, comportamentos e 

habilidades de mulheres e homens e sobre diferenças sociais, destacan-

do o caráter socialmente construído do conhecimento científico.

Novos olhares, novos e velhos embates

Sabemos que o momento atual é de muitas perdas, o que pode 

impedir ou dificultar a realização de projetos futuros. Todavia, esse 

contexto está necessariamente permeado por resistências (além dos re-

trocessos) que impõem novos desafios teóricos e práticos para aprimo-
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rar as propostas de políticas e práticas até aqui implementadas. Nesse 

sentido, vale refletir sobre nossa capacidade de ultrapassar os velhos 

embates, engendrar novos olhares e enfrentar desafios. Tomo por base 

análise recentemente empreendida por mim e Sandra Unbehaum 

(2016)8 com a finalidade de destacar alguns destes desafios. 

O principal deles diz respeito à necessidade de maior articula-

ção entre conceitos que tratam dos direitos de coletivos feitos desi-

guais em nossa sociedade. No caso específico: classe, gênero, raça e 

diversidade sexual. Nos estudos sobre o tema, nas políticas educacio-

nais e também em ações e conteúdos escolares esse temática apare-

ce de forma desarticulada. Nenhuma dessas dimensões surge como 

definidora das políticas públicas para a educação sejam elas federais, 

estaduais ou municipais: 

A busca por consensos construídos e/ou negociados em torno 
da relevância das políticas da diversidade permite considerar 
que a disputa em torno das diversas concepções e da articula-
ção dos espaços de diálogo ainda se constitui em amplo desafio 
para consolidar, de fato, a institucionalização de políticas de 
diversidade sexual e de gênero em política pública de Estado. 
(...) As disputas políticas e conceituais, bem como as resistên-
cias deixam apenas no papel as tentativas de interseccionar gê-
nero, raça/etnia e classe social (...) O mesmo podemos dizer 
sobre o enfrentamento do racismo, do sexismo e da lesbofobia 
(...). Apesar de prevista a instituição de políticas, programas e 
ações de enfrentamento ao racismo, sexismo, lesbofobia e ao 
preconceito e discriminação baseadas na orientação sexual e 
identidade de gênero essas ações foram sempre fragmentadas. 
(vianna, unbehaum, 2016, p.100-101).

8 Tal análise teve como ponto de partida o Informe Brasil – Gênero e Educa-
ção, produzido no marco da Campanha Educação Não Sexista e Antidiscri-
minatória pela Organização Ação Educativa, com a colaboração da ecos – 
Comunicação em Sexualidade, do cnrv – Centro de Referência às Vítimas 
de Violência do Instituto Sedes Sapientiae e da Relatoria Nacional para o 
Direito Humano à Educação da Plataforma dhesca Brasil, em 2011. Em 
2013 o Informe foi atualizado a partir dos dados da pnad de 2011 e do Censo 
de 2010 (ação educativa; carreira, 2013).
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Ao buscar os possíveis desafios a partir das recomendações do In-

forme Brasil – Gênero e Educação verificamos que as pesquisas voltadas 

para a interface entre gênero e diversidade sexual nas políticas de edu-

cação ainda carecem de reflexão mais adensada sobre as desigualdades 

de raça/etnia, mas também de geração: a educação infantil, especial-

mente o campo dos bebês, assim como a educação para jovens e adul-

tos merecem maiores aprofundamentos. O mesmo se pode dizer para a 

questão da religião e sua influência nas políticas e práticas educativas. 

Por outro lado, como esperar práticas docentes articuladas em 

torno das desigualdades que nos assolam quando a própria formação 

de professoras e professores é fragmentada e restrita. Os conteúdos 

referentes às relações sociais de classe, gênero, raça e diversidade se-

xual na formação docente começa a aparecer muito recentemente 

nos cursos de formação oferecidos, mas ainda de forma arbitrária e 

fragmentada, sendo a maior parte das ofertas voltada para a formação 

docente continuada nas modalidades presencial ou à distância e em 

caráter opcional.

Claro que essas iniciativas representam um avanço considerável, 

muito se tem feito nas escolas apesar das pressões de setores conser-

vadores, da falta de apoio da equipe gestora das escolas. Muitas vezes 

professoras e professores dedicados ao tema encontram-se sozinhos/as, 

sem parcerias e sem força política para sustentar um trabalho denegri-

do pela maior parte da escola. 

Mas como diz Joan Scott (2011) em seu último livro, para poder 

pensar o futuro é preciso enfrentar os desafios que o presente nos põe, 

e outros mais, necessitamos aceitar a perda ou até mesmo reconhe-

cermos que o lugar do gênero nas políticas públicas de educação é 

um lugar que nunca foi pleno. É um movimento de luta e resistência 

que, como tal, continua por ser feito. As conquistas, assim como as 

demandas e os conceitos que as sustentam, não são fixas. A desilusão 

ou até mesmo a nostalgia de conquistas agora negadas não podem nos 
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impedir de ver e ouvir nossas e outras vozes conflitivas e críticas que 

apontam os limites desse processo e perseguem novos embates. Vale 

sempre enfrentar novos desafios e estar atentos para o que também 

vem sendo construído (e não só destruído) em nossas escolas.
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IV. Relações de gênero na escola:
um debate ainda (mais) necessário

Paulo Rogério da Conceição Neves

Somos lo que hacemos, y sobre todo lo 
que hacemos para cambiar lo que somos

Eduardo H. Galeano

A temática das relações de gênero tem estado presente já há alguns 

anos nos debates políticos, principalmente por meio dos movimentos so-

ciais. Muitas vezes, o conceito é compreendido entre tantos significados 

como sinônimo para mulheres ou como sinônimo de sexo (masculino/

feminino). Ultimamente, a temática ganhou maior destaque nos meios 

jornalísticos e redes sociais por conta da reação de setores conservadores 



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)72

da sociedade contra o debate sobre relações de gênero na escola. Assim, 

a intenção é aqui apresentar como o conceito de gênero foi se consti-

tuindo, procurando contribuir – ainda que modestamente – para dife-

renciação entre gênero e mulheres; gênero e sexo biológico e apresentar 

dados de como a escola, querendo ou não, está envolvida e baseada em 

relações de gênero.

Muitas pessoas acreditam em explicações biológicas para as dife-

renças cognitivas, físicas e comportamentais entre mulheres e homens, 

mas refletir sobre os fundamentos destas afirmações no âmbito da edu-

cação exige o questionamento de suas origens e do peso do caráter bio-

lógico na construção das diferenças. Isso supõe, por exemplo, indagar 

sobre a interferência e o papel da cultura no processo de socialização e 

de educação de meninas e meninos desde suas primeiras experiências 

de vida na família e na escola.

As relações sociais de gênero se formam a partir da diferenciação 

criada socialmente a partir do sexo biológico, pois desde o período 

intrauterino já é possível saber se o feto será menina ou menino por 

meio de exames de ultrassom. Ademais, mesmo antes da possibili-

dade de tal definição, algumas crendices e superstições (posição e 

formato da barriga, enjoos, comportamento do feto, etc.) também 

cumpriam o mesmo papel: criar planos e expectativas para cada sexo. 

Após o nascimento e a confirmação do sexo biológico, inicia-se o 

processo de sociabilização no ambiente familiar que, gradualmente, 

vai-se ampliando para a família extensa, amigos da família, filiação 

religiosa, creche, etc. Estes espaços sociais constituirão o adulto por 

meio de permissões e interdições que visam o comportamento social-

mente esperado a seu sexo. Alguns afirmam e continuarão afirmando 

que esse comportamento está intimamente relacionado com a carga 

genética do bebê/criança/adolescente/adulto, determinando certos 

comportamentos para os XY e para as XX. Não se trata de menospre-

zar ou mesmo negar a influência dos hormônios e cromossomos na 
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constituição dos seres humanos, mas questionar se são somente esses 

os condicionantes.

Os debates sobre uma essência natural, uma natureza intrínseca 

aos seres humanos, recentemente vem obtendo maior nova repercus-

são a partir de pesquisas de neurociências, no entanto tais pesquisas 

ainda se baseiam na concepção de que as diferenças entre homens e 

mulheres estão mais relacionadas à biologia ou neurologia do que às 

relações sociais. Não se trata de afirmar a primazia do social/cultural 

sobre o biológico, nem vice-versa, mas não é possível isolar as pedago-

gias culturais no momento dos estudos e pesquisas de cunho biológico, 

como se brinquedos, brincadeiras, roupas não contivessem informa-

ções específicas para cada sexo. Em verdade, as definições essencia-

listas entre homens e mulheres, estabelecem estereótipos que retroa-

limentam um conjunto de discriminações e exclusões entre os sexos. 

Feminino e masculino são apresentados como categorias dicotômicas 

e antagônicas que ocupam espaços diferentes social e politicamente, 

sendo valorados, positiva ou negativamente, conforme sua adequação.

Por exemplo, os estudos realizados entre 1931 e 1933 pela an-

tropóloga americana Margareth Mead sobre três sociedades de Nova 

Guiné, concluíram que as três sociedades apresentavam diferentes 

padrões de comportamento ligados ao sexo e que se refletiam nos pa-

drões de casamento. Entre os Arapesh, os homens e as mulheres eram 

cooperativos e não agressivos. Como contraponto, entre os Mundu-

gumor, tanto homens como mulheres eram violentos e o modelo de 

casamento ideal seria entre um homem violento e agressivo com uma 

mulher violenta e agressiva. No entanto, entre os Tchambuli, a autora 

encontrou uma verdadeira inversão dos padrões de comportamento, se 

comparados à nossa cultura, na qual a mulher era a parceira dirigente, 

dominadora e impessoal e, o homem, a pessoa menos responsável e 

emocionalmente dependente. A partir de tais dados, a autora apresenta 

a seguinte conclusão:
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Se aquelas atitudes temperamentais que tradicionalmente repu-
tamos femininas – tais como passividade, suscetibilidade e dispo-
sição de acalentar crianças – podem tão facilmente ser erigidas 
como padrão masculino numa tribo, e na outra ser prescritas 
para a maioria das mulheres, assim como para a maioria dos 
homens, não nos resta mais a menor base para considerar tais 
aspectos de comportamento como ligados ao sexo. As padroniza-
das diferenças de personalidade entre os sexos são desta ordem, 
criações culturais às quais cada geração, masculina e feminina, 
é treinada a conformar-se (mead, 2003, p. 268-269, grifos meus).

Dessa forma, é no espaço das relações e das instituições compar-

tilhadas socialmente que se aprende o modo mais socialmente aceito 

de ser homem ou mulher, constituindo as identidades individuais e 

coletivas de uma população, comunidade, país... em determinado mo-

mento histórico1. No entanto, essa aprendizagem não é realizada de 

um momento ao outro, ela é constante, diária, imperceptível. Como 

afirma Guacira Lopes Louro (2001):

Homens e mulheres adultos contam como determinados com-
portamentos ou modos de ser [que] parecem ter sido “gravados” 
em suas histórias pessoais. Para que se efetivem essas marcas, um 
investimento significativo é posto em ação: família, escola, mídia, 
igreja, lei participam dessa produção (louro, 2001, p. 25).

Tais socializações também envolvem as práticas sexuais em sua 

articulação com as relações sociais de gênero, pois “[...] enquadrada 

por um conjunto de leis, costumes, regras e normas variáveis no tem-

po e no espaço, é um fenômeno socialmente construído, mas muitas 

vezes considerado uma evidência ‘natural’. (lhomond, 1999, p. 77)”. 

1 Se hoje as mulheres utilizam calças compridas ou mesmo jeans, isso era 
impensável há certo tempo atrás. Ou, no caso dos homens, o uso de brin-
co e cabelo comprido, embora seja mais aceito que no passado, em certas 
regiões ou países podem ser considerados ofensivos. No entanto, é neces-
sário frisar que para algumas religiões – outra instituição de socialização 
– tais trajes e enfeites não são permitidos.
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Tal evidência “natural” foi-se constituindo a partir do desenvolvimen-

to das ciências biológicas, em especial a medicina e a biologia, que a 

partir das descobertas de Darwin se afirmam como “ciências da ver-

dade” – em contraposição ao obscurantismo das religiões – que não 

economizaram esforços para estudar, classificar, padronizar e instituir 

o “normal” e o “anormal”. A preocupação com a saúde, o bem-estar, 

a moral, a eugenia, o controle da natalidade, etc., foram razões pelas 

quais a sexualidade foi se configurando (weeks, 2001). Em História da 

Sexualidade, Michel Foucault (1999), descreve como o discurso sobre 

sexo e sexualidade foi se construindo desde o século XVII, “[...] início 

de uma época de repressão própria das sociedades chamadas burgue-

sas, e da qual talvez ainda não estivéssemos completamente liberados.” 

(p. 21). Não se tratava de proibir falar sobre sexo, mas estipular a forma 

correta de falar no assunto. A política da língua e da palavra envolve 

não uma divisão binária entre aquilo que se pode ou não se pode dizer

[...] é preciso tentar determinar as diferentes maneiras de não 
dizer, como são distribuídos os que podem e os que não podem 
falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discri-
ção é exigida a uns e outros (foucault, 1999, p. 30).

Nesse sentido, ressalta o autor, é inexato que as instituições peda-

gógicas impuseram algum tipo de silêncio sobre o sexo dos adolescen-

tes ou das crianças.

Pelo contrário, desde o século XVIII ela concentrou as formas 
do discurso neste tema; estabeleceu pontos de implantação di-
ferentes; codificou os conteúdos e qualificou os interlocutores. 
Falar do sexo das crianças, fazer com que falem dele os educa-
dores, os médicos, os administradores e os pais. Ou então, falar 
de sexo com as crianças, fazer falarem elas mesmas, encerrá-
-las numa teia de discurso que ora se dirigem a elas, ora falam 
delas, impondo-lhes conhecimentos canônicos ou formando, a 
partir delas, um saber que lhes escapa - tudo isso permite vin-
cular a intensificação dos poderes a multiplicação do discurso. 
A partir do século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes 



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)76

passou a ser um importante foco em torno do qual se dispuse-
ram inúmeros dispositivos institucionais e estratégias discursi-
vas (foucault, 1999, p. 32).

Portanto não se trata de não falar sobre sexo, porém sobre o que 

e como falar. Assim, a sexualidade está na grade curricular vinculada 

à disciplina de biologia e é abordada não pelos prazeres e desejos, mas 

somente em seu aspecto reprodutivo (quando não das doenças trans-

missíveis sexualmente) e, desta forma, apresenta o padrão “normal”, o 

sexo entre pessoas heterossexuais, pois como a relação sexual entre pes-

soas do mesmo sexo não há reprodução,2 logo não pode ser “natural”, 

além, claro, de somente se expressar com termos científicos – e exigir 

o mesmo das/dos estudantes.

A partir desse preâmbulo, no qual se procurou mostrar que as di-

ferenças sociais baseadas nas diferenças sexuais são fruto da construção 

social de toda e qualquer sociedade, podemos agora tratar das relações 

sociais de gênero. Tal conceito foi construído a partir dos estudos teóricos 

feministas e dos estudos sobre as mulheres pelas ciências sociais com o 

objetivo de se opor às explicações que relacionavam as diferenças físicas 

e biológicas ligadas ao sexo que serviam – e ainda são utilizadas, vale 

lembrar – para justificar as diferentes hierarquizações de poder e direi-

tos entre os sexos – classificando as pessoas a partir de sua apresentação 

corporal. Dessa forma, gênero é uma categoria relacional e, embora essa 

seja uma construção contemporânea, organismos internacionais, como 

a Organizações das Nações Unidas (ONU) e suas agências, continuam a 

relacionar o termo gênero como sinônimo de mulheres, em decorrência 

da história do movimento feminista. A conhecida “primeira onda” do 

feminismo, remonta ao século XIX, principalmente na Europa e nos 

2 Para fins didáticos e como muitas vezes é ensinado na escola, aqui se está 
referindo somente à reprodução/fecundação por meio de intercurso se-
xual, descartando a possibilidade de intercurso entre homem transexual e 
mulher transexual que não tenham feito cirurgia de redesignação sexual. 
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Estados Unidos, constituída por mulheres majoritariamente brancas e 

pertencentes às classes médias, cujas principais reivindicações estavam 

em torno do sufragismo. Como afirma Joan W. Scott (2002):

A reiterada exclusão da mulher da política fez com que as 
feministas adquirissem um senso de solidariedade, mesmo 
tendo visões divergentes sobre quem eram e sobre o que as 
mulheres deveriam ser. Na verdade, a experiência comum de 
exclusão, não raramente, foi tomada, por engano, como uma 
visão compartilhada por todas do significado de ser mulher. 
Em consequência, as histórias do feminismo, se por um lado 
tratavam dos desacordos marcantes sobre questões de táticas 
e estratégias, por outro deixavam de abordar diferenças entre 
“mulher” e feminista, pressupondo a existência de conceitos 
imutáveis e autoevidentes para cada um desses vocábulos 
(scott, 2002, p. 43).

Já a marca do movimento conhecido como “segunda onda” é o 

aprofundamento das questões sociais e políticas, ultrapassando o de-

nuncismo da opressão feminina, a separação da maternidade do inter-

curso sexual e incluindo a necessidade da fundamentação teórica do 

conceito de gênero. Partia-se, assim, para a crítica às ciências biológi-

cas (medicina, fisiologia e demais ciências) que atribuíam ao corpo 

biológico a origem e justificativa das diferenças de direitos:

Os estudos de mulheres tratavam especificamente de retirar 
as mulheres da situação de relativa invisibilidade pelo encom-
passamento da ideia de “homens” como se “neutros” fossem 
em relação ao sexo, da relativa invisibilidade pela sua inserção 
privilegiada na história privada e pela sua quase exclusiva visi-
bilidade enquanto exercendo funções complementares ao sexo 
masculino (machado, 1998, p. 113).

A dicotomia decorrente da essencialização do masculino e do fe-

minino, tomadas como naturais, cristaliza concepções do que devem 

ser as atribuições femininas e masculinas e dificulta a percepção de 

outras maneiras de estabelecer as relações sociais:
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A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo mas-
culino e o corpo feminino e, especificamente, a diferença 
anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como 
justificativa natural da diferença socialmente construída en-
tre os gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho 
(bourdieu, 2002, p. 20).

Portanto, como escreve Raewyn Connell:3

O gênero é uma prática social que constantemente se refere 
aos corpos e ao que os corpos fazem, mas não é uma prática 
social reduzida ao corpo. [...] O gênero existe precisamente na 
medida em que a biologia não determina o social (connell, 
1997, p. 35, grifos da autora, tradução minha).

Gênero, então, pode ser compreendido como uma forma basilar 

de dar significado às relações de poder e, portanto, elemento caracterís-

tico das relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos (scott, 

1995). Dessa forma o conceito remete à dinâmica da construção e da 

transformação social, na qual os significados e símbolos de gênero vão 

para além dos corpos e dos sexos e subsidiam normas que regulam nos-

sa sociedade; a organização social, a distribuição do poder e a constitui-

ção de nossas identidades individuais e coletivas estão umbilicalmente 

envolvidas nas relações sociais de gênero e delas são expressão.

Linda Nicholson (2000), dialogando com a produção de Scott, ressalta 

que o conceito de gênero “[...] tem sido cada vez mais usado como referên-

cia a qualquer construção social que tenha a ver com a distinção masculino/

feminino, incluindo construções que separam corpos ‘femininos’ e ‘mascu-

linos’” (p. 9). Baseado na diferenciação e hierarquização dos sexos, Pierre 

Bourdieu (2002) contribui para a discussão acerca da dominação masculina. 

Ao articular sua análise de gênero ao seu conceito de habitus4 aponta:

3 Cientista social australiana, transexual, trocou seu nome de batismo Ro-
bert W. Connell para Raewyn W. Connell. Será, portanto citada como R. 
Connell ou simplesmente pelo sobrenome.

4 Por ser de origem latina a palavra habitus será grafada em itálico, porém 
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A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, 
como se diz por vezes falar do que é normal, natural, a ponto 
de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em es-
tado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes 
são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado in-
corporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando 
como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de 
ação (bourdieu, 2002, p. 17).

Estar articulada em estado objetivado e incorporado, significa 

que a divisão entre os sexos – produto das relações sociais – é concre-

tizada como ordem natural, estabelecendo, assim, uma ordem social 

vista como reflexo da natureza e não como uma construção histórica 

e social removendo, portanto, a possibilidade de crítica e até mesmo 

de transformação:

A força particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de 
ela acumular e condensar duas operações: ela legitima uma re-
lação de dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica 
que é, por sua vez, ela própria uma construção social naturali-
zada (bourdieu, 2002, p. 33, grifos do autor).

Há um longo processo pedagógico e político que ensina as me-

ninas e os meninos a serem socialmente reconhecidos como tal e 

que, embora não se inicie na escola, nela pode encontrar guarida ou 

não, dependendo da perspectiva pedagógica implementada. Dessa 

maneira, a escola e a educação tem como finalidade intermediar a 

transição da vida no seio familiar para a vida política, isto é, da vida 

doméstica para a vida pública (arendt, 2005) e é justamente por isso 

que a escola não é isenta de proposições e escolhas políticas expressas 

em seus currículos explícito e oculto, isto é, uma escola que aceite a 

hierarquização das diferenças entre os sexos, não ajudará meninas e 

meninos a superarem o machismo, o sexismo, a misoginia.

não será considerada como grifo, mesmo quando utilizada em citações.
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Reverberações na Escola: corpo discente

A pesquisa Revelando Tramas (abramovay, 2009) traz alguns da-

dos reveladores de como as relações sociais de gênero estão presentes 

na escola e como também podem se concatenar com as violências nas 

escolas. Na Tabela 1 observa-se que 44,4% dos meninos e 14,9% das 

meninas não gostariam de ter homossexuais como colegas de classe.

Fonte: RITLA, Pesquisa Revelando tramas, descobrindo segredos: vio-
lência e convivência nas escolas, 2008 (abramovay, 2009, p. 194)

Tal dado é relevante quando se leva em conta que as discrimina-

ções mais relatadas por alunos (63,1%) e professores (56,5%) serem 

pela pessoa ser ou parecer ser homossexual (Tabela 2).

Adaptado de RITLA, Pesquisa Revelando tramas, descobrindo segredos: 
violência e convivência escolar, 2008. (abramovay, 2009, p. 189)
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Ainda mais significante quando pesquisas recentes5 relatam des-

respeito, sofrimento e perseguição a pessoas trans (transexuais ou traves-

tis) na escola. Desde apelidos pejorativos, provocações, xingamentos, 

exclusões por parte de colegas de escola, até a recusa de professores/as 

em utilizar o nome social do/a aluno/a ou mesmo se referirem a eles e 

elas de forma pejorativa, pois:

A produção de seres abjetos e poluentes (gays, lésbicas, traves-
tis, transexuais, e todos os seres que fogem à norma de gênero) 
e a desumanização do humano são fundamentais para garantir 
a reprodução da heteronormatividade. A escola é uma das ins-
tituições centrais nesse projeto (bento, 2011).

Muitas vezes esses comportamentos em relação às pessoas trans 

levam à evasão escolar dessa população em todos os níveis de ensino, 

ocasionando, o desempenho de trabalhos informais, menos qualifica-

dos e, também, a prostituição. No entanto, como salienta Berenice 

Bento (2011): 

Na verdade, há um desejo de eliminar e excluir aqueles que “con-
taminam” o espaço escolar. Há um processo de expulsão, e não 
de evasão. É importante diferenciar “evasão” de “expulsão”, pois, 
ao apontar com maior precisão as causas que levam crianças a 
não frequentarem o espaço escolar, se terá como enfrentar com 
eficácia os dilemas que constituem o cotidiano escolar, entre eles, 
a intolerância alimentada pela homofobia (bento, 2011).

No entanto as violências que podem ser relacionadas às relações 

sociais de gênero não são restritas à discriminação por orientação se-

xual – mesmo que suposta. Elas também se expressam na forma de 

violência sexual, como podem ser vistas na tabela abaixo:

5 São alguns exemplos as produções de rodrigues, 2014; acosta, 2016; 
souza e bernardo, 2014; bento, 2006, 2011.
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Adaptado de RITLA, “Pesquisa Revelando tramas, descobrindo segre-
dos: violência e convivência escolar”, 2008. (abramovay, 2009, p. 380)

Nesse sentido, os padrões de comportamento socialmente esti-

mulados colocam as jovens em situação vulnerável frente aos rapazes, 

que podem ser tanto vítimas quanto algozes. Para não serem vítimas 

de discriminação ou da suspeição sobre sua sexualidade, alguns jovens 

podem recorrer ao assédio ou à violência sexual para afirmarem sua 

masculinidade perante o grupo. Está-se, portanto, reproduzindo um 

expediente socialmente esperado e construído pela masculinidade he-

gemônica, a qual compreende as mulheres como mais frágeis e, por-

tanto, possíveis de serem submetidas à força, evidentemente, a agressão 

sofrida pelas jovens é extremamente mais grave que as que poderiam 

sofrer os meninos:

De fato, no contexto de interações entre alunos, as prescrições 
de gênero podem expressar lógicas sociais amplamente com-
partilhadas sugerindo que assediar meninas pode ser um ato 
significado como prova de masculinidade, sendo o próprio 
assédio, muitas vezes, um ato performativo que, para além de 
desejo sexual, exprime uma afirmação identitária. Um aluno 
afirmou, por exemplo, passar a mão em colegas por uma ques-
tão de afirmar sua masculinidade, uma vez que aqueles que 
não tomam esse tipo de atitude podem ser taxados como ho-
mossexuais (abramovay, 2009, p. 382).
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Enfatizando o que já foi exposto mais acima, estas construções 

sociais ocorrem desde a infância, inclusive na educação infantil, como 

por exemplo: a pesquisa de Daniela Finco (2010) revela a existência 

práticas e estratégias de organização dos tempos e dos espaços, carac-

terizadas por uma disciplina heteronormativa de controle, regulação e 

normatização dos corpos e dos desejos de meninas e meninos. Destaca 

que nesta forma de organização institucional existe intencionalidade 

pedagógica baseada no sexo como um importante critério para a orga-

nização e para o uso dos tempos e dos espaços. Embora as formas de 

controle se proponham universais e unilaterais, meninas e meninos en-

contram brechas no gerenciamento do dia a dia da pré-escola e criam 

estratégias inteligentes para alcançar seus desejos, principalmente nos 

momentos de menor controle das pessoas adultas, no qual são criadas 

diferentes formas de burlar as estruturas propostas e de iniciar sempre 

um novo movimento de transgressão.

Ao tratar o tema das relações de gênero na infância, é possível 

identificar que nem sempre as crianças estão fazendo aquilo que os 

adultos querem ou esperam que elas façam. Ao contrariarem as ex-

pectativas dos adultos, meninas e meninos problematizam suas vidas, 

criam novas formas de relações, transgridem. Assim, as brincadeiras 

das crianças, o seu faz de conta e as suas fantasias mostram o papel 

ativo que as crianças têm na construção social das suas relações e iden-

tidades de gênero. Para Sayão (2003):

Uma visão mais apurada daquilo que as crianças fazem quando 
brincam ou expressam nas instituições educativas pode emer-
gir aos adultos que meninos e meninas fazem parte e contri-
buem para a construção dos processos sociais... eles e elas estão 
evidenciando o seu potencial transformador, transgressor, com-
portamento às vezes adormecido em nós adultos. Neste mo-
mento, como em outros, as crianças se mostram “ensinantes”, 
possibilitando a transformação de muitos elementos presentes 
na realidade (p. 83-84).
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Ainda no campo da educação de crianças pequenas, Diane Reay 

(2001) apontava para a existência de ao menos quatro expressões de 

feminilidades:6 Spice Girls (sapequinhas e/ou meninas mais sexualiza-

das); Nice Girls (certinhas); Girlies (patricinhas, menininha e/ou gos-

tosinha) e, por fim; Tomboys (molecas, “joãozinhos”). Reay afirma que 

estas últimas são as que mais desafiam a forma mais socialmente divul-

gada de feminilidade por terem seus comportamentos mais identificados 

como masculinos. Reay aponta a impossibilidade de se estabelecer uma 

feminilidade hegemônica, pois mesmo a feminilidade mais socialmente 

difundida é subordinada, criada e reforçada pela masculinidade hege-

mônica, pois ela também subordina as garotas aos garotos.

Uma temática muito cara à escola é a violência e indisciplina. 

Paulo Neves (2008, 2014) ao analisar episódios de agressões físicas 

praticadas entre meninas estudantes de escola pública ou de escola 

particular aponta que estas estavam vinculadas às relações sociais de 

gênero, seja porque durante sua socialização aprenderam que para 

serem respeitadas era legítimo recorrerem à força, afinal, seus fami-

liares, professores(as) e amigos recorriam a este expediente (neves, 

2008) ou que a incorporação dos estereótipos de gênero – disposições 

de gênero – criavam tensões, expectativas e julgamentos sobre suas 

ações (neves, 2014), no caso das alunas de classe média. Em ambos 

os casos, a briga ocorreu dentro da escola porque as ofensas foram 

realizadas ali e onde a honra e o respeito deviam ser restabelecidos.

Ainda é possível encontrar reflexões sobre as presenças homosse-

xuais nas escolas, como é o caso dos trabalhos de Luis Ramires Neto 

(2006), Maria Cristina Cavaleiro (2009) e Claudio Roberto da Silva 

(2010), dentre muito outros trabalhos, que por caminhos diferentes 

apontam as escolas como reprodutoras da heteronormatividade e lo-

cais de tensões, provocações e agressões homofóbicas, ou por vezes 

6 Assim como há várias feminilidades, há várias masculinidades, no entan-
to há uma que é hegemônica: heterossexual, cristã, branca e patriarcal.
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incapazes de superarem a propagação de um discurso sobre diversi-

dade sem conseguir avançar no enfrentamento das descriminações 

que ocorrem em seu espaço. As pesquisas também revelam pontos de 

resistência ao padrão de sexualidade mais divulgado na escola.

A categoria gênero também foi empregada para a análise de tem-

pos e espaços escolares. Preocupando-se em analisar as relações entre 

os alunos, Edna Telles (2005) indica que nos tempos de maior contro-

le dos adultos, principalmente a sala de aula, a tendência à oposição 

entre meninas e meninos era maior, devido à organização da sala de 

aula, isto é, a professora havia distribuído os meninos nas laterais e no 

fundo e, as meninas, na frente e no meio da sala. Ademais, relata a 

pesquisadora, raramente eram propostas atividades em dupla ou grupo, 

dificultando ainda mais a interação das crianças. Por outro lado, nos 

tempos de menor controle adulto, era comum ver menos separação 

entre meninos e meninas e mais interação, principalmente nas brin-

cadeiras desenvolvidas nas aulas de Educação Física e nos recreios, tal 

qual também apontado na pesquisa de Finco (2010) supra citada. Por 

sua vez, Carolina Alvarenga (2008) também realiza pesquisa na qual 

cruza tempo e gênero, na qual problematizava as extensas jornadas de 

trabalho de professores e professoras de uma escola municipal de São 

Paulo e questiona se, realmente, a dicotomia entre maiores tempos 

de trabalho econômico maiores para os homens e maiores tempos de 

trabalho para reprodução social para as mulheres fazia-se presente no 

cotidiano daqueles/as professores/as.

A pesquisa de Daniela Auad (2006), por sua vez, questiona as 

justificativas biológicas para uma educação diferenciada de garotas 

e garotos e aponta como a educação, as práticas educativas, a convi-

vência entre meninas e meninos na escola consistem em um proces-

so social complexo. Ao utilizar o conceito de gênero para revelar as 

relações de poder desiguais no interior da escola, a autora analisa dois 

importantes elementos da prática pedagógica: a linguagem e a orga-



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)86

nização do espaço físico. Faz uma ligação entre o controle e as disci-

plina com a configuração de espaços. Ao analisar os comportamentos 

de meninas e meninos em sala de aula, afirma que as interações pe-

dagógicas são menos estimulantes para as meninas, como estas não 

participam da dinâmica em sala de aula dominada pelos meninos, 

principalmente do “espaço sonoro”, e que como suas contribuições 

têm pouco valor e que a melhor solução consiste em se retrair. 

As relações sociais de gênero também estão presentes na Educa-

ção de Jovens e Adultos. Uma rápida pesquisa em uma sala de aula pos-

sivelmente indicará que os homens mais velhos haviam abandonado 

os estudos quando mais jovens para trabalharem, o mesmo ocorrendo 

com as mulheres, porém acrescido da maternidade como razão para o 

abandono escolar. Já os jovens possivelmente relatarão problemas de 

insucesso e indisciplina na escola, levando-os a percorrerem diversas 

escolas. No caso dos jovens, Rosemeire dos Santos Brito (2009) pesqui-

sa as relações entre masculinidade, raça e rendimento escolar com jo-

vens rapazes cursando Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a análise 

dos dados revelou que os jovens compartilhavam significados de gêne-

ro esperados pelo modelo hegemônico de masculinidade nas escolas. 

Assim, a medida do sucesso escolar, para esses jovens, está vinculada 

ao êxito das estratégias adotadas para preservar no espaço escolar os 

símbolos de gênero que estruturam o modo como entendem o que 

significa ser homem.

Em relação ao desempenho escolar algumas pesquisas também 

procuram analisá-las, como, por exemplo, as realizadas por Marília 

Pinto de Carvalho (2001, 2003 e 2004). Tais pesquisas apontam que as 

justificativas para as diferenças de desempenho escolar entre as meni-

nas e os meninos do Ensino Fundamental, por exemplo, estão relacio-

nadas às representações e às expectativas quanto a caracterizações dos 

comportamentos: as meninas são apontadas como mais responsáveis, 

dedicadas, comunicativas, estudiosas, interessadas, sensíveis, atentas. 
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Enquanto aos meninos são atribuídos os seguintes comportamentos: 

são malandros, não têm hábitos de estudo, não ficam em casa para 

estudar, saem para jogar bola, faltam às aulas, são dispersivos, têm in-

teresses fora da escola, são agitados, não prestam atenção, ainda que 

mais inteligentes. Reforçam a ideia de que as meninas possuem uma 

“facilidade” de adaptação ao contexto escolar, pois suas características, 

mais passivas e calmas, são compatíveis com as normas escolares. A 

pesquisadora Marília Carvalho (2003) aponta que 

Os meninos são mais indisciplinados, mais desorganizados e as 
meninas têm todo um comportamento que facilita o ser “alu-
no”, o que os franceses definem como “ofício de aluno”. As 
meninas já viriam da própria organização familiar mais prepa-
radas para exercer esse ofício, porque seriam mais passivas, obe-
dientes, calmas, silenciosas, ordeiras, caprichosas, minuciosas 
(carvalho, 2003, p. 88).

Dessa maneira, as meninas teriam um comportamento propenso 

à cultura escolar que favorece o desempenho escolar. Alguns estudos 

apontam a organização familiar e a socialização primária feminina como 

responsáveis por certo tipo de conduta das meninas (silva et al., 1999). 

Certas características seriam valorizadas pela escola como a passividade, 

obediência, calma, silêncio, ordem, capricho e minúcia. O Livro A me-

nina repetente (abramowicz, 1995) também revelou que fracasso esco-

lar é enxergado de maneira diferenciada para ambos os sexos. Os efeitos 

de uma história de insucesso escolar são ainda mais perversos para as 

repetentes. O mau rendimento escolar reforça o estereótipo de que não 

existe um espaço para as mulheres no saber. Nesse sentido, a reprovação 

dos meninos pode ser entendida como coisa de moleque, coisa da idade, 

rebeldia, ao passo que do lado das meninas tal resultado pode expressar 

“burrice”, “incompetência”, “não dá pra coisa”, “resta-lhe apenas o lar”. 

As pesquisas de Marília Carvalho também revelam que o melhor 

rendimento das meninas é resultado da escola ser o local onde elas vi-

viam espaços de liberdade, sem ter as responsabilidades que a elas são 



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)88

atribuídas no ambiente familiar – cuidar dos irmãos, cozinhar, limpar 

a casa –, enquanto que os meninos já a experimentavam, e não como 

comumente atribuído à sua “natureza” introspectiva e disciplinada. Ao 

mesmo tempo, revela que as professoras “branqueavam” os “bons” alu-

nos e o “enegreciam” os “maus alunos”. 

Ao debruçar sobre os dados acerca da escolaridade de homens 

e mulheres, cruzados com a variável étnico-racial/cor, podem ser 

encontradas algumas implicações das práticas expostas acima – em-

bora seja equivocado ou impossível afirmar que a razão para as desi-

gualdades de escolaridade dependa unicamente das práticas de pro-

fessoras e professores, pois outras tantas e diversas outras variáveis 

como acesso, infraestrutura, condições econômicas das famílias, 

etc., contribuem para tal situação. Segundo dados apresentados em 

“Retrato das desigualdades de gênero e raça” (ipea, 2011), a distor-

ção idade-série aumenta conforme se avançam as séries e nível de 

ensino, principalmente entre crianças e jovens negros.

Tanto no ensino fundamental como no ensino médio, observa-
-se a maior distorção idade-série entre crianças e jovens negros 
do sexo masculino. No ensino médio, a taxa de distorção idade 
série atinge 41,0% dos jovens negros, contra 26,9% dos jovens 
brancos. No entanto, atinge 38,2%das jovens negras, contra 

24,1% das mulheres brancas. (ipea, 2011, p. 21)

Ainda segundo essa publicação, tais reflexos também são encon-

trados no nível superior. Em 2009 a taxa de escolarização líquida no 

nível superior – proporção de pessoas matriculadas no nível de ensino 

adequado à sua idade – era de 21,3% entre a população branca e 8,3% 

entre a população negra. Por sua vez, a taxa de escolarização das mu-

lheres nesse nível de ensino superava em 4 pontos percentuais a dos 

homens (16,6% para mulheres e 12,2% para homens), porém ao se 

desagregar os dados por variáveis sexo e étnico-racial/cor, os resultados 

indicam maior escolarização de mulheres brancas (23,8%) que a de 
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mulheres negras (9,9%) (ipea, 2011). No mesmo sentido a publicação 

“Igualdade racial no Brasil: reflexões no Ano Internacional dos Afrodes-

cendentes” (silva e goes, 2013), indicam a baixa presença de negros 

nos níveis de pós-graduação em 2010 – embora superior ao encontrado 

em 2000: os/as negros/as representam 17,1% dos/as estudantes nesse 

nível enquanto que a população branca representa 80,7%.

Vale destacar que esse incremento na escolaridade de jovens negros 

nos cursos superiores estão vinculados à expansão de universidades (tan-

to privadas como federais), pela adoção de políticas de ação afirmativa 

no ingresso discente nas universidades públicas, em especial as univer-

sidades federais; pela promoção do acesso dos estudantes ao ensino su-

perior em instituições particulares, por meio do Programa Universidade 

para Todos (ProUni) e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), 

incentivados pelo Governo Federal, principalmente nos mandatos do ex-

-presidente Luis Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Roussef.

Reverberações na escola: corpo docente

As relações de gênero na escola não se resumem somente nas re-

lações com os/as estudantes ou entre eles, elas também estão presentes 
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no corpo docente. Joaquim Ramos (2011) investigou o ingresso e a 

permanência de professores homens na educação de infantil em insti-

tuições públicas do município de Belo Horizonte e uma das principais 

constatações da dissertação é que, para além do período probatório 

exigido legalmente, os professores relataram que também tiveram 

um “período comprobatório” no qual seus pares e os responsáveis das 

crianças também “avaliaram” as competências e as habilidades deles 

com a educação e o cuidado das crianças pequenas matriculadas nas 

instituições públicas de educação infantil do município. A constituição 

da identidade docente exige a problematização das marcas históricas e 

culturais, desconstruindo a lógica da associação entre as características 

“ditas femininas” e habilidades naturais para o cuidado e educação das 

crianças, pois a suposta aptidão feminina para lidar com as crianças 

pequenas trouxeram reflexos na vida escolar e na constituição da iden-

tidade profissional docente, como por exemplo, a presença majoritária 

de mulheres, principalmente na educação básica. As razões para essa 

configuração são históricas e contam com um sem número de estudos, 

pesquisas e publicações sobre o tema. Ciente de que lacunas irão ocor-

rer, um esforçado resumo apresenta-se abaixo:

Até o século XIX no Brasil, a presença feminina no magistério 

era rara, se não inexistente, principalmente porque as escolas eram 

exclusivas para meninos e, não raro, eles somente tinham aulas com 

professores. Às meninas restava o acesso à educação religiosa. Somente 

a partir da independência do Brasil o ensino se tornou gratuito e ex-

tensivo a todo mundo, porém, como a co-educação não era praticada, 

foi necessário a formação e contratação de mulheres para a função de 

professoras, ademais, o currículo determinado para as meninas era a 

materialização das diferenças de gênero, pois dava “(...) mais ênfase à 

agulha e ao bordado do que à instrução propriamente dita.” (bruschi-

ni; amado, 1988). É mister salientar que, embora a lei estabelecesse o 

ensino gratuito e universal, somente uma pequena parcela da popula-
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ção e, menos ainda de mulheres, tinham realmente acesso.

As concepções essencialistas que atribuíam e reforçavam o estereó-

tipo de mulheres como “naturalmente” mais aptas ao cuidado, por um 

lado, e a preocupação acerca da possibilidade de abuso à criança – atre-

lando a masculinidade à violência –, por outro, o acesso das docentes 

dava-se predominantemente nos níveis iniciais (monteiro; altmann, 

2013). O processo de urbanização e industrialização foi importante para 

a entrada mais efetiva das mulheres no magistério, logo elas se tornam 

maioria entre docentes, já no início do século XX (vianna, 2002). Este 

quadro mantém-se até o momento atual como se pode ver na tabela 

abaixo. É necessário destacar que a presença masculina somente é maior 

na modalidade “Educação Profissional”, o que permite questionar se 

essa casualidade também não estaria vinculada à docência em cursos 

técnicos, muitos com a intenção de formação e qualificação de mão de 

obra fabril.

Os dados da Tabela 4 também ajudam a refletir se o “determinis-

mo biológico” ou a essencialização de uma natureza ainda não está 

fazendo eco nas escolhas profissionais e nas oportunidades para as 

mulheres, pois, como se pode ver, nas modalidades Educação Básica, 

Creche, Pré-Escola, Anos Iniciais e Educação Especial (classes exclusi-

vas) a presença feminina é superior a 80%. É possível reparar que com 

o decorrer dos anos, a presença masculina aumentou, no entanto de 

modo extremamente tímido – na maioria das vezes em casas decimais 

da porcentagem –, porém as mulheres são maioria em todas as moda-

lidades a partir de 2014, pois, até 2013, os homens eram minoria em 

todas as modalidades, exceto Educação Profissional. 
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Tabela 4 – Proporção de Homens e Mulheres, por modalidade, nos 
anos de 2013, 2014 e 2015.

Tabela adaptada das tabelas 2.3; 2.9; 2.13; 2.18; 2.22; 2.26; 2.30; 2.35; 
2.40; 2.46; 2.52 da Sinopse Estatística da Educação Básica anos 2013, 
2014 e 2015, disponível em http://portal.inep.gov.br/basica-censo-esco-
lar-sinopse-sinopse

Outros dados, apresentados na Tabela 5, nos fazem refletir sobre 

as relações de gênero na docência está relacionado à gestão escolar. 

Os Microdados da Prova Brasil 2011 revelam que o cargo de dire-

ção é ocupado predominantemente por mulheres (81% ou 44629 

mulheres),7 são maioria numérica em todas as faixas de tempo8 sobre 

exercício na função de direção, no entanto, são minoria nas 3 primei-

ras faixas de tempo de exercício da função, isto é, 58,7% dos homens 

7 Os homens são, consequentemente, 19% (ou 10353 homens)
8 Para as questões relativas a tempo, como “Há quantos anos você trabalha 

em educação?” ou “Há quantos anos você exerce funções de direção?”, 
existem 8 faixas de divisão temporal, são elas: Há menos de um ano; De 
1 a 2 anos; De 2 a 5 anos; De 5 a 7 anos; De 7 a 10 anos;De 10 a 15 anos; 
De 15 a 20 anos e Há mais de 20 anos.
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assumem a direção de escola com menos de um ano a até 5 anos. 

A faixa de tempo profissional “de 2 a 5 anos” apresenta os maiores 

índices de resposta para ambos os sexos (31,9% para homens e 29,4% 

para mulheres) e, como se pode ver, os homens também são maioria. 

Nas 5 faixas de tempo profissional seguintes, as mulheres são maio-

ria, mas com pequena diferença percentual entre os sexos. O que os 

dados nos permitem concluir é que os homens assumem mais cedo 

as funções de direção que as mulheres e as razões para isso podem ser 

diversas9 e necessitam maior investigação.

9 Até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 para exer-
cer a função de professora na educação infantil e nas séries iniciais não 
era exigida a graduação em pedagogia, bastando o curso de magistério. 
Porém, para assumir a função de diretor/a é exigido formação superior 
em pedagogia. Assim, parcela considerável de professoras não podiam 
assumir a função de direção. Tal situação foi alterada a partir da promul-
gação da LDB, que estabeleceu a exigência de diploma de curso superior 
para todos os níveis. 
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Tabela 5 – Há quantos anos você exerce funções de direção? 

Questionário diretor Prova Brasil 2011. Número de respostas válidas: 
54982

Desde excluídas dos bancos escolares à maioria como docentes e 

diretoras com maior tempo na gestão escolar, o percurso de professoras 

é marcado também pelas relações sociais de gênero expressa na atribui-

ção de comportamentos sociais a partir de elementos ligados principal-

mente a especificidades reprodutivas, isto é, a partir da constatação bio-
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lógica que somente as pessoas nascidas como mulher10 podem gestar e 

da construção social – a partir dessa conclusão – de que a maternidade 

dota as mulheres de “amor incomensurável”, elas seriam as mais indi-

cadas para trabalhar com crianças pequenas e educar as mais velhas.

Reverberações na sociedade

Nas seções anteriores se apresentou como aqui são compreen-

didas as relações sociais de gênero e alguns exemplos de como estas 

relações reverberam na escola, tanto entre estudantes como entre do-

centes, e que, portanto, por mais que setores conservadores insistam 

que o “gênero” não pode ser abordado na escola, ele está presente co-

tidianamente porque faz parte das nossas próprias relações sociais. Por 

meio delas, aprendemos representações sociais baseadas nas diferenças 

entre os sexos biológicos em “doses homeopáticas”, diuturnamente por 

meio de permissões e interdições, nas socializações nas quais todos nós 

somos envolvidos desde a mais tenra idade, e que criam disposições, 

modos de agir e pensar que reproduzimos “sem pensar”, na maioria 

das vezes, com tal naturalidade a ponto de ser entendida como consti-

tutiva do próprio sujeito.

Como exemplo das reverberações na sociedade, pode-se elencar 

que as mulheres recebem, em média, 74,5% do rendimento de tra-

balho dos homens (pnad, 2015), ou quando jovens são agredidos na 

rua por serem homossexuais – como demonstram algumas notícias de 

jornais11 –, ou quando mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais so-

10 Aqui se faz necessário marcar o determinismo biológico, pois há homens 
transexuais que ainda não fizeram a cirurgia de redesignação sexual e, 
portanto, ainda são capazes de realizar uma gestação. Como exemplo: 
http://www.metropoles.com/mundo/homem-que-era-mulher-vai-dar-a-
-luz-a-filho-de-mulher-que-era-homem

11 Ver as notícias em: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/grupo-usou-
-lampadas-para-atacar-jovem-na-paulista-diz-ssp,4a799c1916837310Vgn-
CLD100000bbcceb0aRCRD.html; http://g1.globo.com/sao-paulo/noti-
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frem estupros “corretivos” como forma de adequar a orientação sexual 

delas para o padrão heterossexual,12 ou também quando mulheres e 

garotas evitam andarem sozinhas ou de usarem “roupas inadequadas” 

por medo de serem vítimas de violência sexual e, além disso, serem 

culpabilizadas por tal crime. Os dados de uma pesquisa on-line “Chega 

de fiu-fiu”, realizado pela usina de ideias (think tank) Olga,13 sobre as-

sédio em locais públicos e respondida por mais de 7.000 participantes, 

revela que 99,6% delas já foram assediadas; 83% não acham legal ouvir 

cantada; 81% deixaram de fazer alguma coisa com medo de assédio; 

90% afirmaram que trocaram de roupa por medo de assédio; 86% já 

foram assediadas na balada; 82% afirmam que tentaram agarrá-las em 

baladas e dessas, 68% foram agarradas pelo braço, 57% pela cintura e 

22% pelo cabelo. Ainda na mesma pesquisa: 85% já sofreram “passadas 

de mão” sendo, 73% na bunda, 46% na cintura, 17% nos peitos e 14% 

no meio das pernas. Abusando um pouco do espaço cito um relato de 

uma das participantes:

Ouvi um cara começar a me chamar de gostosa na rua e ig-
norei. De repente, o cara veio se chegando pro meu lado no 
ponto de ônibus, com o pau pra fora, batendo uma punheta 
pra mim, me chamando de gostosa. Entrei no primeiro ôni-
bus que encostou, nem vi para onde ia, só pra fugir do safado. 
Quando cheguei em casa chorando, minha mãe perguntou o 
que tinha acontecido. Depois que contei, ela perguntou: “E o 

cia/2011/07/nao-pode-nem-abracar-o-filho-diz-homem-que-teve-orelha-
-cortada.html; http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/jovem-filho-de-
-casal-gay-e-espancado-ate-morrer-em-sao-paulo,4c4d6a4f0d40c410Vgn-
CLD200000b2bf46d0RCRD.html; http://noticias.r7.com/cidades/fotos/
crueldade-tio-e-suspeito-de-matar-adolescente-a-paulada-e-pedradas-por-
-ser-homossexual-15062015#!/foto/1, por exemplo.

12 http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/reportagem-especial-mos-
tra-o-crescimento-do-estupro-corretivo/ 

13 Resultados disponíveis no sítio eletrônico: http://thinkolga.
com/2013/09/09/chega-de-fiu-fiu-resultado-da-pesquisa/. Último acesso 
em 05/02/2017)
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que você fez pra provocar o homem, ele não colocou o pau pra 
fora à toa”. Depois disso, nunca mais contei nenhum episódio 
de assédio, abuso ou qualquer outra coisa pessoal que aconte-
ceu comigo (faria, 2013).

Felizmente, as relações sociais de gênero não se remetem somen-

te à violência e à opressão, mas também a ações de afirmação de di-

reitos nos espaços públicos. Há uma série de exemplos como o reco-

nhecimento jurídico da união homoafetiva e a possibilidade de adoção 

de crianças por pais/mães homossexuais. A realização da semana do 

Orgulho LGBT – que envolve além da Parada, a realização de debates, 

projeções de filmes e vídeos e etc. –, a Marcha das Mulheres, no dia 

8 de março, e mais recentemente a Marcha das Vadias14 continuam 

sendo importantes momentos de visibilidade e de expressão de pau-

tas reivindicatórias de direito. Ademais, muito dos avanços sociais e no 

campo do direito, além de reforçarem o respeito à dignidade da pessoa 

humana, também contribuem para a separação da natureza da cultu-

ra, do biológico do social. Nossa cultura e ciência já desenvolveram 

formas muito avançadas de reprodução assistida, como fecundação 

in-vitro, inseminação artificial, ou barriga de aluguel, banco de esper-

ma e de óvulos, às quais muitos casais heterossexuais já recorrem com 

segurança, também permitem que casais homossexuais sejam pais e 

mães, afinal, maternidade e paternidade não estão mais vinculadas uni-

camente à capacidade reprodutora. Por sua vez, a criação da Lei Maria 

da Penha, por exemplo, garante maior segurança e forma de tratamen-

to diferenciado à ameaça e agressão à mulheres. Ou, resgatando anos 

14 Após uma série de agressões sexuais na Universidade de Toronto o po-
licial Michael Sanguinetti fez uma declaração recomendando que as 
mulheres evitassem se vestir como vadias (slut em inglês) como forma de 
evitarem novas agressões. A partir de então, em diversas cidades de diver-
sos países é a Marcha das Vadias (SlutWalk) na qual as mulheres “vestem-
-se” como “vadias” e exibem cartazes e inscrições contra a misoginia, a 
violência sexual, machismo e ao patriarcalismo.
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passados, o próprio direito a voto foi conquistado em meados do século 

passado depois de muitas lutas e reivindicações.

Ecoando

Procurou-se nesse texto contribuir para o debate atual sobre a 

pertinência e a presença da temática de gênero na escola, princi-

palmente no seu desdobramento para a sociedade. Como apontado, 

tal temática está presente cotidianamente na escola, porque se refe-

re às nossas relações sociais, como somos criados, educados e como 

educamos. Dessa forma, ao debater na escola como socialmente são 

construídas as feminilidades e masculinidades, está-se procurando a 

reflexão sobre a nossa própria sociedade e sua organização. Será que 

essa estrutura atual é capaz de garantir uma sociedade na qual os 

direitos são assegurados para todas e todos? Será que se está forman-

do pessoas para respeitarem homens e mulheres independentemen-

te de suas orientações sexuais do desejo e identidade de gênero, ou 

para manterem a discriminação e opressão? A aptidão para os estudos 

estão mesmo vinculados aos cromossomos e hormônios ou há uma 

construção social sobre as diferenças sexuais que também têm inci-

dência sobre a escolha e carreira de meninas e meninos? Não se trata, 

portanto, de ensinar a ser homossexual ou a por em risco a existência 

da família,15 mas refletir se as desigualdades entre direitos sociais e 

civis de homens e mulheres podem ser atribuídas somente a partir de 

diferenças biológicas e até de quais características biológicas podem 

ser elencadas para justificar a desigualdade.

15 Assim como a educação escolar das meninas, o uso da calça comprida, a 
possibilidade de votar, a participação no mercado formal de trabalho, o 
divórcio, etc., todas elas, cada qual em seu tempo, também foram consi-
deradas perigosas por porem em risco sua existência enquanto instituição 
social. O que se pode perceber é que a família continua existindo, com 
algumas transformações durante os anos.
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Assim, as relações sociais de gênero estão presentes de diversas 

maneiras e modos no ambiente escolar, desde as relações interpessoais 

até as relações profissionais. Refletir sobre a realidade escolar levan-

do em consideração as relações de gênero podem trazer contribuições 

importantes para o processo educativo. Mas não só a ele, pois refletir 

sobre a sociedade é também papel importante da escola na transição 

da criança/adolescente/jovem do espaço privado para o espaço públi-

co, para a construção de uma sociedade que valorize e reconheça a 

diversidade da pessoa humana e, principalmente, para uma relação re-

publicana e democrática – portanto, sem violência – entre as pessoas.
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V. Sexualidade e diversidade sexual: 
diferenças, hierarquias e resistências

Cristiane Gonçalves da Silva

(...) a diferença não é sempre um mar-
cador de hierarquia e opressão (...) é 
uma questão contextualmente contin-
gente saber se a diferença resulta em 
desigualdade, exploração ou opressão 
ou em igualitarismos, diversidade e for-
mas democráticas de agência política.

Avta Brah, 2006, p.374
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Algumas preliminares sobre o debate

O debate aqui apresentado se estrutura a partir do distanciamento 

de concepções que entendem sexualidade como derivação direta da 

dimensão biológica constitutiva dos corpos humanos. Problematiza o 

modo como sexualidade se articula a gênero considerando a dimensão 

política das relações sexuais, marcadas por diferenças que, no contexto 

da experiência da sexualidade, podem hierarquizar as pessoas, gerando 

desigualdades. Aqui, sexualidade é compreendida como uma categoria 

plural que deve ser apreendida e discutida a partir dos aspectos históri-

cos, sociais e culturais. 

No contexto da educação, a temática da sexualidade é importante 

não apenas porque resulta de um processo de aprendizagem comparti-

lhado por várias instituições, incluindo a escola, mas porque revela, ao 

mesmo tempo, sua diversidade constitutiva e as situações de discrimina-

ção que pode desencadear. Nos espaços escolares, questões relacionadas 

à sexualidade, não raramente, geram julgamentos, punições, isolamen-

to e exclusão. Estão presentes no cotidiano escolar sob a forma de de-

manda, de curiosidade inclusive, atreladas à própria experiência dos/as 

estudantes, podendo despertar sentimentos de receio, constrangimento  

nos/as educadores/as, surpreendidos/as com repertório limitado com que 

contam para lidar com tais questões. 

Para o debate apresentado, a cultura torna-se central para com-

preender  sexualidade, diversidade sexual e o modo como se expres-

sam masculinidades e feminilidades. Maios do que isso, torna-se o ele-

mento decisivo para argumentar diante de diretivas que entendem que 

sexualidade e gênero derivam e emanam diretamente das genitálias. 

Na perspectiva que se adota, interessa também refletir sobre a pressão 

social em torno da sexualidade, refletir acerca dos mecanismos que 

buscam garantir que a sexualidade siga o modelo heterossexual, consi-

derado  normal e/ou natural.
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Um dos principais interesses em promover uma discussão que pro-

blematiza algumas das questões conceituais em torno da sexualidade é 

pela possibilidade de produzir reflexões e efeitos concretos na prática 

cotidiana que contribuam para diminuição das desigualdades nos espa-

ços escolares e em outros espaços da vida social. Há interesse também 

em investir no reconhecimento da sexualidade como uma dimensão 

da experiência humana que não deriva diretamente da anatomia e nas 

implicações de adotar tal perspectiva. A sexualidade abarca vários ele-

mentos na sua constituição, como as relações sexuais, o erotismo, a in-

timidade e o prazer. É algo que se define pela experimentação real dos 

sujeitos e se expressa através de pensamentos, ações, desejos e fantasias. 

O exercício da sexualidade, articula-se ao gênero e a outros mar-

cadores sociais da diferença, como raça-cor, classe social, geração. A 

diversidade é uma característica da própria condição de humanidade e 

está na forma como a sexualidade é vivida. 

Normas explícitas e indiretas reproduzidas nos discursos em tor-

no da sexualidade, classificam a forma como as pessoas a vivem e 

experimentam. Há uma hierarquização da sexualidade, como coloca 

Rubin (1993), qualificando como “boa” a prática sexual entre um ho-

mem (com pênis) e uma mulher (com vagina) em uma relação mo-

nogâmica, preferencialmente estável e as sexualidades “más” seriam 

aquelas não heterossexuais. O sistema classificatório se mantém por 

meio de uma pressão social sobre os corpos, comportamentos e pra-

zeres de tal modo que tudo que fuja do que é tido como sexo “bom” – 

heterossexual e monogâmico – seja considerado fora da normalidade 

ou contra a natureza. Entretanto, sabemos, a sexualidade se constitui 

no plural, nas experiências das pessoas, escapa ao modelo ideal. Ela 

se define na forma como revela as expressões da diversidade sexual 

que ocupam posições de subalternidade, encontram-se à margem por 

estarem fora dos padrões culturais hegemônicos mantidos pelos dis-

cursos que naturalizam sexualidade e gênero.
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A variação de sentidos atribuídos às categorias “mulher” e “ho-

mem” em diferentes contextos culturais demonstram que as diferen-

ças biológicas entre os sexos não podem constituir uma base universal 

para as definições sociais e nem para a forma como é experimentada 

a sexualidade. Há um caráter necessariamente relacional entre as ca-

tegorias de gênero e sistemas simbólicos em torno da diferença sexual 

que ajuda na desnaturalização da sexualidade. Em todas as culturas 

existem “modos de fazer sentido ou atribuir sentido a corpos e práticas 

corporificadas – incluindo processos fisiológicos e fluidos e substâncias 

corporais – significa que todas as culturas têm um discurso de ‘Sexo’.” 

(moore, 1997, p. 6). 

Padrões de privacidade, de pudor e de nojo vão sendo estabele-

cidos ao longo da história e fazem parte do modo como é forjada a 

sexualidade. Durante muito tempo vigorou uma concepção essencia-

lista sobre o sexo, definindo-o como uma força natural que existe antes 

da vida social. Entretanto, a sexualidade real experimentada e vivida 

pelas pessoas, coloca em xeque tal  visão ao transparecer sua condição 

dinâmica, social e histórica. 

O corpo, o cérebro, os genitais, e a capacidade para a lingua-
gem são necessários para a sexualidade humana. Mas eles não 
determinam seus conteúdos, suas experiências e suas formas 
institucionais. Além de que nós nunca encontramos um corpo 
não mediado por significados conferidos pela cultura (...). A 
sexualidade é tão produto da atividade humana como o são as 
dietas, os meios de transporte, os sistemas de etiqueta, formas de 
trabalho, tipos de entretenimento, processos de produção e mo-
dos de opressão. Uma vez que o sexo for entendido nos termos 
da análise social e entendimento histórico, uma política do sexo 
mais realista se torna possível (rubin, 1993, p.13). 

O corpo é a base para a sexualidade, para sua experimentação 

na singularidade dos sujeitos. Ao mesmo tempo, em torno da sexuali-

dade se produzem e reproduzem saberes e discursos normativos. Por-

tanto, os corpos são constituídos de uma fisiologia e anatomia, mas 
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também de processos culturais que os marcam bem como definem as 

subjetividades que sustentam.

Nas sociedades contemporâneas o pensamento sobre sexo é ideo-

logicamente orientado para concebê-lo como essencialmente perigoso 

e destrutivo e para conformar a sexualidade dentro de um único padrão 

(Rubin, 1993). De forma eficaz, seus efeitos ainda estão presentes nos 

dias de hoje. O que foge, o que não se ajusta ao padrão da heterosse-

xualidade é, geralmente, encarado como ameaça social. Esse processo 

retroalimenta o próprio sistema classificatório. O valor que se atribui a 

diversidade na vivência da sexualidade hierarquiza pessoas, servindo de 

base para atitudes discriminatórias. Compreender a sexualidade de for-

ma contextual, como uma dimensão humana aprendida nos parâme-

tros da cultura das diferentes sociedades, ajuda apreender a dinâmica 

da realidade e operacionalizar mudanças nos significados atribuídos à 

diversidade sexual, buscando o rompimento e transformação das situa-

ções de desigualdade. 

Sexualidade, sociedade e política 

A partir do XVI, as esferas da intimidade e da afetividade vão ga-

nhando importância, mas é na modernidade que a sexualidade se torna 

uma dimensão específica da vida das pessoas, uma dimensão da expe-

riência humana que expressa as relações de poder que a constituem, 

como explicou Michel Foucault (2007). Para o autor, a sexualidade é 

uma invenção social, produzida por discursos e práticas, é um dispositi-

vo histórico de poder que se constitui a partir de vários discursos que re-

gulam e normatizam o sexo. O dispositivo da sexualidade foi historica-

mente construído, produzido pelo Ocidente moderno no século XIX, 

engendrando uma extensão dos domínios e das formas de controle. 

Os sujeitos sexuais foram inventados na era moderna, quando o 

sexo se converteu em pivô ao redor do qual toda a tecnologia da vida se 

desenvolveu e quando a sexualidade se descola da procriação. O sujeito 
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sexual surge, portanto, junto com os meios de regulação que se apresen-

tam sob a forma de um corpo político capaz de incidir tanto nos corpos 

individuais quanto no comportamento da população (corrêa, 2006).

A sexualidade é mais que uma questão pessoal, é social e é polí-

tica, resultante de um processo de aprendizagem que se dá ao longo 

do processo de socialização e está intimamente relacionada ao modo 

como as relações de gênero estão organizadas em um determinado 

contexto, servindo para constituir os sujeitos subjetivamente. Para Bo-

zon (2004), a sexualidade é uma esfera específica – mas não autônoma 

– do comportamento humano, que compreende atos, relacionamen-

tos e significados conferidos pelas dimensões não-sexuais da sociedade.  

Como aprendizagem, a sexualidade é um processo contínuo e não li-

near que se dá em determinado contexto histórico e cultural. 

O modo como as pessoas vivem a sexualidade e atribuem signifi-

cados a ela, tem conexão direta com os modelos de relações, práticas 

e afetos disponíveis. A sexualidade e seus significados estão enraizados 

no conjunto das experiências que constituem as pessoas como seres 

sociais, dentro dos cenários culturais, em sociedades específicas. As 

experiências da sexualidade vão compondo as trajetórias biográficas a 

partir dos discursos produzidos na escola, na família, na religião, na 

mídia, na internet. As trajetórias são constituídas pelas condições de 

vida, pelas redes de sociabilidade, pelos usos dos corpos e posição na 

estrutura social e a sexualidade se constrói em cada trajetória como 

processo resultante de um aprendizado complexo sobre como se es-

tabelecem os relacionamentos afetivos e sexuais, num processo de ex-

perimentação pessoal impregnado pela cultura sexual dos grupos de 

pares (heilborn, 2006).

Como experiência, a sexualidade constrói-se por scripts que se 

produzem no aprendizado, na codificação e inscrição na consciência 

dos sujeitos. Como qualquer outro domínio da vida, a sexualidade de-

pende de socialização, de roteiros e cenários culturais (gagnon, 2006). 
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O sujeito sexual reproduz ao mesmo tempo em que reelabora nas suas 

experiências, cenários possíveis de uma sexualidade que se constitui 

nos processos de socialização e pelos discursos normativos. 

Uma expressão da dinâmica complexa da sexualidade está na di-

versidade de relações que se estabelecem entre seres sexuados,  vivendo 

em um intercâmbio sexual. Como toda atividade humana, a sexualida-

de é constituída de práticas e carregada de sentidos (barbieri, 1990). 

As experiências sexuais se constituem por discursos, saberes e repre-

sentações sobre a própria sexualidade vividas de forma orientada por 

valores e práticas sociais (heilborn, 1999). Nesse sentido, sexualidade 

pode ser entendida como “(...) uma série de crenças, comportamentos, 

relações e identidades socialmente construídas e historicamente mode-

ladas (...).” (weeks, 2013, p.46)

O debate em torno da sexualidade remete ao termo sexo e aos vá-

rios sentidos que possui. Sexo pode referir-se ao ato sexual, à prática do 

sexo, mas também pode indicar o conjunto de órgãos e funções do apa-

relho reprodutor humano. Na sociedade moderna acrescenta-se à sexu-

alidade-sexo, outras duas dimensões: uma delas constituída pelo prazer 

e pelo desejo que os corpos experimentam e uma outra que disciplina e 

controla a expressão deste desejo nas pessoas. 

As dimensões da sexualidade e do sistema de gênero são distintas, 

ao mesmo tempo que entrelaçadas em muitos pontos nos sujeitos inse-

ridos em determinado contexto cultural e histórico (moore, 1997). O 

campo da sexualidade tem sua própria política interna, suas próprias de-

sigualdades e suas formas de discriminações específicas.(RUBIN, 1993). 

A politização da intimidade vai se intensificando a partir dos anos 

60, momento em que a sexualidade torna-se um tema relevante para o 

debate sobre a condição de liberdade, para a pauta das questões femi-

nistas, dos direitos políticos de pessoas não heterossexuais. Inaugura-

-se, nesse momento, o reconhecimento do exercício da sexualidade 

independente da reprodução.  O tema da sexualidade é, então, tomado 
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como permanente na pauta pública até os dias atuais, quando a disputa 

é marcada por uma ressignificação, principalmente pela visibilidade 

cada vez maior da diversidade sexual e da presença de pessoas de orien-

tações sexuais não hegemônicas e de travestis e transexuais em espaços 

estratégicos da sociedade, como a mídia e câmaras legislativas.  

Um ponto central do debate é a relação entre sexualidade e re-

produção, compreendidas como esferas necessariamente autônomas, 

apesar de estarem diretamente relacionadas. A separação entre sexua-

lidade e reprodução anuncia o reconhecimento do prazer como fina-

lidade própria da sexualidade tornando a reprodução apenas uma das 

possibilidades que a ela se vincula. 

O debate intelectual e a movimentação política que se dá a partir 

da década de 80, dão visibilidade ao reconhecimento da cultura e da 

política na dimensão da sexualidade. Particularmente, os movimentos 

feministas e de direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais (lgbt). A epidemia de aids também foi um fenômeno 

relevante neste cenário, dando visibilidade à orientação sexual de gays, 

para práticas sexuais consideradas desviantes e para estilos de vida jul-

gados como inadequados. A epidemia e as respostas de políticas pú-

blicas para contê-la provocaram, ao mesmo tempo, aprofundamento 

da estigmatização de grupos sociais ao dar materialidade e visibilidade 

para sexualidade como fenômeno social diverso e, necessariamente, 

articulado aos direitos humanos. A construção de políticas de saúde 

para combate à epidemia colaborou intensamente pela legitimação do 

sujeito sexual enquanto sujeito de direito e para o reposicionamento 

das políticas públicas em torno da sexualidade. 

No debate que se pretende enfatizar, toma-se a relevância política 

da sexualidade para se distanciar ainda mais de uma visão essencialis-

ta da sexualidade. A condição dos sujeitos no campo político-social é 

ponto central para transformação da sociedade rumo a equidade de 

sujeitos-corpos, inseridos em distintas redes de significados, com traje-
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tórias biográficas distintas e reivindicando o direito a existência, a partir 

do reconhecimento da diversidade sexual.

Corpos, sexualidade e diversidade

Corpos de mulheres e homens não sentem e vivenciam a sexuali-

dade de uma única forma, pois não há uma forma universal para esta 

experimentação. Os corpos sexuados estão sempre em um contexto 

cultural e são marcados por outros marcadores sociais da diferença, 

como classe social, geração, raça-cor-etnia entre outros. A caracteriza-

ção anatômica e fisiológica dos seres humanos é significada socialmen-

te. Há machos e fêmeas na espécie humana, mas a condição de ser ho-

mem ou ser mulher só é realizada pela cultura que se organiza a partir 

das categorias de gênero que são hierarquizadas, binárias e relacionais. 

Gênero é uma categoria relevante para realizar uma análise social e, 

assim como a sexualidade, suas expressões e sentidos são produções da 

cultura. Para Weeks (2013), a história da sexualidade demonstra que, 

enquanto organização social, ela nunca é fixa ou estável mas sim mo-

delada sob circunstâncias históricas complexas.

Entretanto, ainda predomina a ideia que sexualidade, desejos e 

gênero são derivações diretas da dimensão biológica dos corpos. Há 

sempre alguém e algo para dizer o que o sexo é, o que ele deve ser e o 

que ele pode ser. Na perspectiva de Foucault (2007) as relações de po-

der encontram-se na normalização da conduta de mulheres e homens 

desde a infância e na produção de saberes sobre a sexualidade e sobre 

seus corpos. Fatos supostamente naturais ou biológicos do sexo estão 

sujeitos a interpretação e reinterpretação no contexto de um discurso 

específico sobre o sexo e sobre a identidade (moore, 1997).

Como resistência, assume-se a relevância de conceber sexualida-

de e corpo como dimensões socialmente organizadas. A constituição 

dos corpos inclui sua condição biológica, além das dimensões psicoló-

gicas, culturais, sociais presentes no aprendizado que se dá ao longo da 
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trajetória de vida das pessoas. Desde a infância e, especialmente, du-

rante a juventude, cada trajetória biográfica tem de dar conta do plura-

lismo de discursos oriundos das instituições e redes de pertencimento: 

família, escola, trabalho, amigos, comunidade religiosa, mídia, redes 

sociais, programas de saúde. Esses discursos normativos pretendem de-

finir os corpos, a forma como os gêneros devem se expressar nos corpos 

e também o modo como se deve dar o exercício da sexualidade. Não 

se pode negar a relevância da dimensão biológica do corpo humano, 

que define condições e limites do que é possível para o exercício da se-

xualidade. Entretanto, as condições prévias determinadas pela biologia 

não produzem os padrões de vida sexual. Tais condições são potencia-

lidades que só se efetivam por meio do processo de aprendizagem que 

se dá nas diversas instâncias da sociedade. 

Além da regulação dos corpos, as relações sociais se constituem nos 

discursos heteronormativos que concebem e querem regular sexo-gêne-

ro-desejo numa única sintonia, com pretensão de determinar os padrões 

de como devem ser os corpos, comportamentos e atitudes e como deve 

ser exercida a sexualidade de mulheres e homens. O regime binário que 

reduz o sexo à classificação de lícito e ilícito, permitido e proibido apre-

senta a mesma lógica que, segundo Foucault (2007), organiza o conhe-

cimento e a prática sobre os sujeitos e sobre os corpos. Há expectativas 

sociais a partir de oposições entre masculinidade, associada à atividade 

sexual e feminilidade, associada à passividade sexual. Louro (2013a) afir-

ma que os corpos ganham sentido socialmente e que a inscrição de seres 

femininos ou masculinos nos corpos é feita sempre no contexto de uma 

determinada cultura, carregando suas marcas. 

A ideia de heteronormatividade é estratégica para explicar como 

as relações e os processos de socialização engendram mecanismos 

que orientam apenas para a possibilidade de conceber relações sexu-

ais entre homens (com pênis) e mulheres (com vagina). Um exemplo 

simples é pensar nos diálogos familiares entre jovens e parentes mais 
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velhos, curiosos em especular sobre a vida afetiva dos/as mais novos/

as. Quando se trata de uma menina, a pergunta comumente feita é: 

“Já tem namorado?” Ao anunciar o masculino na questão, a pessoa 

demonstra como a heterossexualidade se apresenta como dada, como 

naturalmente definida, como aspecto presumível da pessoa. Assim, 

heteronormatividade é

um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais 
de regulação e controle (...) uma denominação contemporânea 
para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu 
objeto: formar todos para serem heterossexuais ou organizarem 
suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, superior e 
“natural” da heterossexualidade. (miskolci, 2009, p. 156,157) 

Para a filósofa Judith Butler, a sociedade se organiza a partir de 

uma matriz heterossexual que pode ser concebida como uma grade de 

inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos 

são naturalizados (butler, 2003). Nossa cultura privilegia a diferença 

sexual (ter pênis ou vagina) como sendo a base da identidade de gêne-

ro. As diferenças anatômicas entre os sexos são tomadas para dividir o 

mundo entre homens e mulheres e também para definir quem deve se 

sentir masculino ou feminina. Ao longo de nossa trajetória, vai sendo 

reiterada uma percepção subjetiva de ser masculino ou feminina con-

vencionalmente estabelecidos a partir da “oposição” entre os gêneros. 

A identidade de gênero se traduz na convicção de ser masculino 

ou feminina e pode carregar elementos das convenções estabelecidas 

para os machos e fêmeas conhecidas e reconhecidas pela sociedade. 

Mas essa construção pode não corresponder ao que anunciado para 

aquele corpo, a partir  da genitália. Com base nesta perspectiva, pode-

mos compreender a existência de mulheres que nasceram com pênis e 

de homens que nasceram com vagina. As identidades definem-se em 

termos relacionais e, enquanto categorias, podem organizar e descre-

ver a experiência das pessoas. Na sociedade contemporânea, as iden-

tidades tornam-se instrumentais para reivindicação por legitimidade e 
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respeito. As identidades são históricas e culturalmente específicas, são 

respostas políticas a determinadas conjunturas e compõem uma “estra-

tégia das diferenças” (simões e facchini, 2009).

As diferentes orientações sexuais também são produtos da cultu-

ra e apresentam uma história. Tanto a sexualidade não heterossexual 

como as identidades sexuais resultam do processo histórico e estão 

relacionadas aos significados que lhes são dados. A noção de orienta-

ção sexual deve ser concebida no plural de forma a admitir sua diver-

sidade na vida das pessoas. Para Sousa Filho (2009), as orientações 

sexuais constituem sensibilidades e expressões do desejo e do prazer 

que podem aparecer na vida de um indivíduo de muitas maneiras, 

sem que sejam fixas e inevitáveis. É importante compreender a vigên-

cia de um suposto cultural poderoso que exige conexão entre o sexo 

do corpo (macho ou fêmea), a identidade e a orientação do desejo 

para o sexo oposto, ou seja, machos devem desejar fêmeas e vice-

-versa. Entretanto, “comportamento e identidade são componentes 

da orientação sexual que não caminham necessariamente na mesma 

direção” (simões e facchini, 2009, p.31). As conexões entre desejo, 

comportamento e o modo como as pessoas se percebem também são 

fruto das convenções, contingências, constrangimentos sociais e tam-

bém de desejos, agenciamentos e resistências. 

A noção de orientação sexual refere-se ao que se constitui como 

desejo da pessoa desejante. Nisso, não está implicada nem consciência, 

nem intenção e nem serve necessariamente para descrever uma condi-

ção permanente da pessoa. Não resulta de escolhas racionais dos sujeitos 

e apresenta grande abertura e flexibilidade. Esta condição permite diver-

sas interpretações e usos que, em algumas situações, acabam agregando 

significados que cristalizam e essencializam a orientação sexual nos su-

jeitos (simões e facchini, 2009). A definição de orientação sexual está 

diretamente relacionada com o sentido do desejo sexual e não deve ser 

vista como algo fixo e/ou definitivo, já que o desejo não está previamente 
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definido mesmo que haja um engendramento heteronormativo que pro-

cure capturá-lo. Não se deve falar em opção sexual, já que a dimensão do 

desejo não cabe numa escolha racional e a experiência social está envol-

ta de grande complexidade. O termo orientação sexual se constitui mais 

recentemente como conceito e como mecanismo estratégico no debate 

acerca da sexualidade, servindo para o fortalecimento político de movi-

mentos que se constituem na afirmação pública da identidade sexual. 

A homossexualidade é discursivamente produzida e se transfor-

ma em uma questão social relevante que, politicamente, promove 

visibilidade às identidades sexuais que se contrapõem à heterossexua-

lidade (louro, 2013b). Para Heilborn (2004), a identidade sexual ga-

nha sentindo num contexto histórico-cultural delimitado, quando se 

ancora a sexualidade no lugar que ocupa hoje nas sociedades ociden-

tais, adquirindo relevância na composição da identidade do sujeito. 

A partir da invenção da homossexualidade, na metade do século XIX, 

se constituem as identidades sexuais na esteira dos discursos médicos 

e no uso político da categoria por parte dos movimentos sociais. 

Para Louro (2013b), o uso político da identidade sexual é acom-

panhado por questionamentos acerca da fixidez das categorias organi-

zadas tradicionalmente de forma dicotômica (homem/mulher; homos-

sexual/heterossexual). O processo revela uma crise nas políticas que se 

constroem a partir da identidade homossexual, abrindo um espaço que 

vai sendo ocupado por ideias que emergem a partir da teoria queer. O 

termo queer pode ser traduzido para o português de diversas formas 

(ridículo, excêntrico, raro), mas sua força analítica está na ressignifi-

cação da palavra, originalmente usada como xingamento, um modo 

pejorativo para designar homens e mulheres não heterossexuais. O uso 

da palavra quer passa a representar uma contraposição a normalização, 

assumindo com o termo, que a diferença das pessoas que não quer 

ser assimilada ou tolerada. No campo da produção de reflexões queer, 

a crítica a heteronormatividade compulsória tem grande relevância. 
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Neste campo teórico, Judith Butler é reconhecida como referência pri-

mordial ao reafirmar o caráter discursivo da sexualidade, produzindo 

novas reflexões sobre sexo, sexualidade e gênero ao argumentar que 

as normas que regulam o sexo dos sujeitos precisam de repetição e 

reiteração para que se materializem nos corpos, apontando para im-

portância do caráter performativo do gênero, para a dimensão política 

da linguagem que não apenas nomeia corpos e sexos mas também os 

(des)constrói, (re)produz, (des)faz. Aqui a diferença nos sujeitos é, jus-

tamente, o que não permite que se ajustem. Tais sujeitos não são e não 

se desejam ajustáveis. É comum até promoverem o desajustamento 

como forma de romper com a condição de corpos abjetos, como forma 

de lutar contra sua condição desigual.

(...) o sujeito não decide sobre o sexo que irá ou não assumir; 
na verdade, as normas regulatórias de uma sociedade abrem 
possibilidades que ele assume, apropria e materializa. Ainda 
que essas normas reiterem sempre, de forma compulsória, a 
heterossexualidade, paradoxalmente, elas também dão espaço 
para a produção dos corpos que a elas não se ajustam. Esses se-
rão constituídos como sujeitos “abjetos”- aqueles que escapam 
da norma (louro, 2013b, p. 45,46).

Marcadores sociais da diferença, 
estigmatização e discriminação 

A sexualidade se articula a outros marcadores sociais da diferença 

– classe social, gênero, geração, raça-cor-etnia definindo quais corpos, 

desejos e expressões são mais aceitos e quais não são. Por exemplo, uma 

mulher lésbica, masculinizada e branca, em algumas situações, pode ser 

mais aceita que uma lésbica não masculinizada, negra e pobre. Entretan-

to, a gradação hierárquica resultante das articulações entre marcadores 

sociais não deve ser vista como uma fórmula que soma diferentes opres-

sões quando a diferença que serve de base para exclusão é, ela própria, 
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diversa. A pessoa não é divisível em cada situação particular assim como 

não há fórmula que explique como ocorrem as opressões, sem olhar para 

a singularidade. As opressões atingem a pessoa de modo combinado, 

coexistindo e reforçando-se mutuamente na produção das desigualda-

des a partir dos marcadores sociais da diferença. Os marcadores da dife-

rença são socialmente definidos para delimitar, classificar, hierarquizar 

e padronizar. Se entrelaçam de forma interseccional, caracterizando a 

interação entre múltiplas formas de diferenças e desigualdades. O enfei-

xamento entre os marcadores se dá tal forma que o eixo de diferenciação 

constitui o outro ao mesmo tempo em que é constituído pelos demais 

(pelucio, 2001). O uso do conceito de interseccionalidade permite ler 

e interpretar com a pretensão de transformação da realidade. O olhar 

interseccional possibilita a apreensão dos eixos que se combinam e tam-

bém a subordinação que promovem nessa combinação (mello & gon-

çalves, 2010). Gênero, raça-cor, geração, orientação sexual, identidade 

de gênero, entre outros marcadores sociais da diferença, encontram-se 

sempre em correlação e apontam para seu caráter histórico, quando 

utilizados para compreensão de determinado fenômeno (alves, 2009). 

Marcadores sociais são negociados e articulados na construção de rela-

ções afetivo-sexuais, na forma de experimentação dos prazeres, nas prá-

ticas, nas condições sociais, hierarquias, agenciamentos e resistências no 

exercício da sexualidade.

A ideia de opressão sexual implica na existência de uma relação de 

exploração e de dominação que confere um lugar de subalternidade às 

sexualidades não heterossexuais e aos corpos abjetos. As possibilidades 

da sexualidade – das formas de expressar os desejos e prazeres são sem-

pre socialmente estabelecidas e codificadas (louro, 2014a) e, como se 

sabe, a sociedade se organiza a partir da heteronormatividade, expressão 

legítima para a humanidade, atribuindo ao diferente, a condição de me-

nor valor social ou mesmo a condição de não humano. De acordo com 

Brah (2006) as posições dos sujeitos e suas subjetividades diferentes são 
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inscritas pelo contexto que as reitera ou repudia. O debate pretende, 

portanto, enfatizar que a diferença deve ser utilizada como ferramenta 

analítica capaz de fornecer elementos descritivos e ajudar a pensar sobre 

os processos que marcam certos indivíduos e certos grupos a partir da 

experiência da diferença enquanto desigualdade, levando a preconceito 

e discriminação. A análise interseccional permite tratar a diferença e a 

diversidade a partir do posicionamento equânime entre as pessoas.

Sujeitos e práticas se constituem nos discursos que também insti-

tuem lógicas de compreensão diante da realidade. Há sujeitos e práticas 

que chegam a ser impensáveis pelo desajuste em relação a lógica ad-

missível para aquela cultura, naquele período histórico. A vigência da 

heteronormatividade faz com que seja insuportável pensar em sujeitos 

e práticas que rompem com o binarismo presente na categorização dos 

gêneros, das normas e que acenam explicitamente para multiplicidade e 

mistura, para o não-lugar (louro, 2013a).

O conflito social que o preconceito e a discriminação por orien-

tação sexual ou identidade de gênero expressam pode ser explicado, 

em certos sentidos, pelas categorias homofobia, lesbofobia, transfobia 

e bifobia, a depender do sujeito ou grupo para quem são dirigidos pen-

samentos-atos excludentes. Para compreender melhor, toma-se como 

ponto de partida a definição apresentada por Borrillo (2010) que defi-

ne a homofobia como um conjunto de atitudes negativas sobre os com-

portamentos percebidos como desvios da ordem e dos papeis clássicos 

de gênero. Nas atitudes homofóbicas há intencionalidade de manter 

fronteiras sexuais (hetero/homo), de gênero (masculino/feminino), as-

sim como a heteronormatividade.

O desafio da ordem de gênero e sexualidade que as orientações 

sexuais não heterossexuais expressam e que as identidades de gênero 

divergentes do sexo biológico revelam, são capazes de produzir reações 

de repúdio, violência e exclusão que se origina também no sexismo 

que opera a partir de estereótipos articulados aos significados atribu-
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ídos ao feminino e ao masculino. Geralmente se materializa em pre-

conceitos e discriminações que têm como alvos principais, as mulheres 

e as expressões do feminino. Decorre diretamente da assimetria de gê-

nero nas relações de poder, das hierarquias que operam na lógica que 

toma os marcadores sociais da diferença como base para posições de 

subalternidade. A força das dessimetrias de poder, presentes nos jogos 

relacionais de gênero, ainda sustentam o controle e a posse sobre o 

corpo feminino ou sobre um corpo que se expressa no feminino. 

O preconceito se constitui nas percepções hierarquizantes de 

pessoas e grupos. A discriminação é o que materializa as percepções 

preconceituosas em práticas, em atitudes e nas relações sociais. Discri-

minar implica na exclusão de pessoas categorizadas, estigmatizadas a 

partir da orientação sexual ou da identidade de gênero. A estigmatiza-

ção se dá a partir de uma “marca moral” que se produz no significado 

dado a diferença, geralmente traduzida em termos de desvio. Implica 

em desvalorização social do sujeito, reduzindo-o à marca que o torna 

“anormal” (goffman, 2013). 

As orientações sexuais não heterossexuais e as identidades de gê-

nero dissonantes do anunciado para o sexo biológico, enfrentam pro-

cessos de estigmatização que se relacionam diretamente com discursos 

e moralidades religiosas. Isso revela a condição frágil para laicidade na 

sociedade brasileira que, cada vez mais, se amplia pela presença de va-

lores religiosos nas decisões da esfera legislativa e de outras instâncias, 

especialmente quando versam sobre a sexualidade e sobre a reprodução. 

Há especificidade na situação da religiosidade no Brasil que merece ser 

apontada. As condições históricas produziram um certo tipo de laicida-

de em consonância com os jogos de poder de cada época. A separação 

entre Estado e Igreja, anunciada com a República promoveu, ao mesmo 

tempo, realocamento da religião para esfera da vida privada e também 

para instâncias da sociedade civil, realocadas sob novas formas religiosas 

institucionais, em vez de tirá-la do espaço público. O campo religioso na 
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política vai se complexificando de tal modo a se tornar um dos principais 

desafios para o avanço na legislação que garante direitos de pessoas estig-

matizadas pela orientação sexual ou identidade de gênero (gomes et al, 

2009). As políticas públicas dever estar baseadas em princípios de forta-

lecimento de uma democracia secular onde a laicidade funcione como 

uma forma de regulação social, um caminho para a justiça social e uma 

condição fundamental da igualdade e equidade, garantindo também a 

liberdade de consciências. O Estado laico no Brasil está condicionado 

a uma contínua negociação de conflitos entre os discursos que prota-

gonizam a tensão entre a defesa dos valores religiosos e as liberdades 

individuais (gomes et al, 2009). 

Para enfrentamento da hierarquização dos sujeito por conta da se-

xualidade e da expressão de gênero, é preciso haver meios para que os 

sujeitos assumam a autonomia no exercício da sexualidade, apesar da 

reiteração dos discursos sobre o modo de fazer os gêneros e da heteronor-

matividade que atravessam as pessoas. No campo da sexualidade, a ideia 

de cidadania está condicionada ao reconhecimento do sujeito sexual, 

protagonista e regulador de sua trajetória sexual. 

Educação, sexualidade, reprodução e direitos

Pensar em sexualidade e em políticas públicas que promovam 

seu exercício sob condições dignas, implica em pensar nas diferen-

ças em termos de equidade. O caminho para concretização na vida 

das pessoas, encontra com a educação tomada como política e como 

prática. É preciso que se reconheça os processos de produção de desi-

gualdades e subalternidades nas instituições escolares e que  possam 

olhar para sua prática e para os discursos que orientam a prática, 

repensando sobre os conteúdos de sexualidade e reprodução nos 

currículos e nas práticas cotidianas, em termos de gênero, equidade, 

reconhecimento da diferença e de direitos. Nessa perspectiva, é im-

portante que a educação assuma que sexualidade e reprodução são 
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constitutivas dos direitos humanos e estão diretamente relacionados 

às condições da saúde sexual e saúde reprodutiva. 

Há coexistência de discursos distintos sobre a sexualidade que pro-

duzem verdades sobre ela, como é o caso do discurso da educação. Nas 

instituições escolares há vigência de uma forma de escolarização dos 

corpos, que objetiva formar mulheres e homens que estejam de acordo 

com a norma para conformação da identidade sexual e identidade de 

gênero. As proposições, imposições e proibições que fazem parte da 

prática educacional têm “efeitos de verdade” e constituem-se como 

parte significativas das histórias pessoais (louro, 2013). A escola é um 

lugar privilegiado para pensar como os discursos normativos incidem 

sobre os corpos e produzem exclusão ao mesmo tempo em que é um 

território estratégico para promoção de espaços de diálogos baseados 

na perspectiva que concebe os direitos reprodutivos como constitutivos 

do respeito à igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva e os 

direitos sexuais como constitutivos do respeito à igualdade e à liberda-

de no exercício da sexualidade (silva, 2011).

Nas instituições escolares, mesmo sendo exemplares na conforma-

ção de meninos e meninas, rapazes e moças, há deslocamentos, fugas 

e lugares fronteiriços onde sexualidade e gênero destoam e resistem ao 

ajustamento e, portanto, à padronização que a educação insiste em per-

petuar. A escola oferece matéria-prima relevante para entender sexuali-

dade e gênero na nossa sociedade, porque é muito eficaz na delimitação 

do espaço que ocupa na constituição das subjetividades de crianças, ado-

lescente e jovens. A instituição educacional serve-se de símbolos e códi-

gos, afirma o que a pessoa pode ou não fazer, separa e institui, informa, 

de forma imperativa, o lugar devido de meninos e meninas. É na escola 

que se pratica a pedagogia da sexualidade, seja pela afirmação ou pelo 

silenciamento exercidos em todos os espaços escolares que legitimam 

determinadas identidades e práticas sexuais, ao mesmo tempo em que 

reprimem e marginalizam outras (louro, 2007).
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Para o campo da educação, a questão geracional é relevante 

para refletir sobre a sexualidade, particularmente porque muitos dos 

discursos normativos presentes na vida de adolescentes e jovens, co-

mumente não os reconhece como sujeitos de direito no campo da 

sexualidade. A noção de jovens como sujeitos de direitos ainda não é 

comum nos discursos socializadores dominantes na escola, nas famí-

lias, na assistência à saúde e nas demais políticas públicas. O ponto 

de vista de adultos, responsáveis pela socialização de jovens, é o de 

sempre encarar a atividade sexual deles como sendo problemática. 

(calazans, 1999; paiva et al, 2004)

A resistência aos discursos normativos que medicalizam os corpos, 

que essencializam significados de gênero e dos discursos morais que jul-

gam e condenam o exercício não hegemônico da sexualidade e as iden-

tidades de gênero dissonantes, precisa de contínuo fortalecimento para 

contrapor-se ao modo como operam nas instituições, nas relações sociais 

e nas políticas públicas. Deste modo, intervir na lógica que coloca pesso-

as em situação de subalternidade, segue sendo um desafio para políticas 

públicas, incluindo as de educação. 

As práticas cotidianas das instituições precisam reconhecer que o 

exercício da sexualidade é um direito das pessoas. Para reconhecimento 

do sujeito sexual é preciso deixar de exigir que sexo, gênero e desejo te-

nham uma única sintonia. Deixar de operar discursos que naturalizam 

os corpos, ao reiterar cotidianamente que o pênis, anunciado como 

macho e como masculino, define o corpo dos rapazes que devem ter 

desejo e relações sexuais exclusivamente como mulheres que possuem 

vaginas. Assim como deixar de reiterar a naturalização do corpo com 

vagina, anunciado como fêmea e como feminino que, em oposição, 

deve expressar desejo e se relacionar exclusivamente com homens com 

pênis. A exclusiva conformação dos corpos nessa concepção, que se 

pretende coerente, subjuga outras possibilidades de existência. 
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Assim, o debate que aqui se apresenta, insistirá na necessidade 

de desnaturalizar a sexualidade e de se compreender os discursos que 

constituem a dimensão social do sexual. A sexualidade não é natural, 

nem universal em sua forma de expressão, nem inata e nem exclusiva-

mente uma função biológica. As expressões da sexualidade se dão em 

contexto e atravessadas por discursos que vão constituir a experiência 

pelos processos culturais. Isto está em destaque justamente porque os 

discursos normativos insistem em reiterar situações que já deveriam 

estar superadas, como por exemplo, visões e atitudes que reduzem as 

mulheres aos seus corpos reprodutivos, objetificados, submissos. Ou, 

onde há (re)patologização da não heterossexualidade e das identidades 

de gênero nos posicionamentos, atitudes e pensamentos.  

Pensar em sexualidade em termos de direitos, implica em conce-

ber os direitos sexuais como parte integrante do conjunto dos direitos 

humanos, concebido como referência ético-política constitutiva da de-

mocracia. Implica, portanto, no reconhecimento e respeito às diversas 

manifestações de sexualidade (rios, 2006). A reivindicação por direitos 

sexuais exige que o exercício da sexualidade de cada pessoa  seja res-

peitado pelas demais pessoas, pelas instituições sociais, pelo Estado. O 

reconhecimento pleno do exercício da sexualidade como direito, depen-

de do reconhecimento da sexualidade na sua diversidade. Para isso é 

preciso promover esforços para a transformação  dos sentidos negativos e 

depreciativos atribuídos às práticas sexuais que escapam das normativas 

heterosexistas.  A efetivação da democracia passa, necessariamente, pela 

ampliação dos direitos no campo da sexualidade e reprodução.  

Os direitos sexuais dizem respeito ao exercício da sexualidade livre 

de discriminação, coerção e violência. Nessa perspectiva o exercício da 

sexualidade de forma livre e segura só é possível se a prática sexual es-

tiver desvinculada da reprodução. Os direitos reprodutivos referem-se 

a garantia de poder decidir livre e responsavelmente sobre o número, 

espaçamento e possibilidade de ter filhos, bem como ter garantido o 



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)126

acesso a informação e aos meios para tomar esta decisão. Distinguir 

sexo e reprodução no campo dos direitos é uma estratégia didática para 

dar visibilidade e nitidez às reinvindicações específicas. 

Políticas públicas dirigidas a esses direitos devem estar voltadas 
para a justiça social, e para isso, elas têm de ser formuladas 
e executadas levando em conta as desigualdades de gênero, 
de classe, de raça e de expressão sexual. A transformação de 
mentalidade é um processo incontornável para vivência desses 
direitos. Chego mesmo a afirmar que os direitos sexuais e os 
direitos reprodutivos trazem consigo a prerrogativa de a cons-
trução de um novo imaginário social sobre os temas dos quais 
eles tratam (ávila, 2003, p.468).

A sexualidade é um direito construído socialmente pelos sujeitos, 

intensamente interpelados pelos discursos e plataformas institucionais 

da lei e dos direitos humanos (corrêa, 2006). O exercício dos direitos 

sexuais está no âmbito da privacidade e da liberdade sexual relativa à 

forma como se obtém prazer e, ao mesmo tempo deve ser também 

objeto de proteção estatal para que essa liberdade possa ser exercida 

plenamente, sem discriminação, coerção e violência. Os direitos sexu-

ais são reconhecidos como parte constitutiva dos direitos humanos, ou 

seja, entendidos como necessidade básica e parte dos direitos funda-

mentais (petchesky, 2001).

Algumas ênfases, para finalizar 

O gênero e a assimetria entre as construções sociais acerca das 

masculinidades e feminilidades assim como a naturalização da sexu-

alidade heterossexual permanecem sendo organizadores poderosos do 

modo como as pessoas vivem suas experiências e se expressam no mun-

do. Gênero e sexualidade funcionam como princípios organizadores 

e hierárquicos, tendo ainda por base as diferenças percebidas entre os 

sexos e anunciadas nos discursos.



Educação e resistência escolar 127

A sexualidade não é determinada biologicamente ou dada pela na-

tureza o que significa que no campo do desejo e das experiências afe-

tivo-sexuais, não encontramos sempre conexão entre ser, apresentar-se 

feminino/a e gostar de homens ou ser, apresentar-se masculino/a e gostar 

de mulheres. Trata-se de uma conexão esperada e reiterada pelos discur-

sos que atravessam os sujeitos. Sexualidade é uma categoria abstrata que 

se utiliza para falar de atributos, qualidades e capacidades associadas aos 

desejos e prazeres sexuais resultantes de processos de aprendizagem. 

O sujeito, no exercício de sua sexualidade, deve ser condutor de 

suas escolhas ao longo de sua trajetória sexual e não alguém sob o co-

mando irracional de instintos, impulsos e nem como alguém que sim-

plesmente se assujeita aos discursos sobre sexualidade. No exercício da 

sexualidade a pessoa, como sujeito sexual, está permanentemente inter-

pelada por diferentes discursos, por distintos contextos intersubjetivos 

e, nessa condição, deve ser agente autônomo inclusive para lidar com 

os muitos discursos sobre o sexo que, por vezes, se contradizem (paiva, 

2008). Sujeitos-sexuais agenciam tradições culturais e realidades norma-

tivas, especialmente na esfera da sexualidade. Ser sujeito é lidar com a 

complexidade e os múltiplos fatores que competem pela sua atenção 

consciente em cada experimentação, é ser agente ativo da sua sexualida-

de e, ao mesmo tempo, portador de direitos que inclui, por exemplo, o 

direito à informação e o direito à não discriminação (paiva, 1999). 

O debate pretendeu provocar reflexões sobre sexualidade numa 

perspectiva de justiça social que, reconhecendo a coexistência de dis-

cursos conflitantes, identifica o estabelecimento de acordos e diálo-

gos como estratégicos e fundamentais  para o fortalecimento de uma 

sociedade democrática, onde esteja preconizado o reconhecimento 

da diferença como constitutiva da humanidade, da sexualidade e da 

reprodução como direitos humanos fundamentais que devem ser pro-

tegidos e promovidos. Não é possível dissociar os direitos sexuais e di-

reitos reprodutivos do que está em jogo no cenário sociopolítico, das 
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múltiplas tensões entre o ideal de laicidade e os valores religiosos na 

gestão da vida política do país.

As instituições de educação precisam se dar conta que reproduzem 

moralidades quando atribuem valores que induzem ao julgamento das 

pessoas, dos corpos, das práticas e dos desejos para que possam romper 

com a (re)produção de abjeções, de posições e condições de subalterni-

dade, desafiando assim, as fronteiras muito rígidas instituída pelos discur-

sos normativos. As práticas em educação  precisam incorporar o quadro 

ético-político que investe em um tipo de democracia que se compro-

mete com a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. A 

escola é um espaço privilegiado que reclama por transformação, que dá 

elementos para que se rompa de vez com os determinismos biologizan-

tes e heteronormativos reproduzidos nas relações institucionais, interpes-

soais, no conteúdo curricular, na prática cotidiana. O território escolar 

combina com ações que buscam garantir a equidade e portanto, deve 

reconhecer  a desigualdade entre pessoas e entre distintos grupos sociais 

relacionada à sexualidade, às expressões  de gênero, a classe social, a 

geração, a raça-cor-etnia, ao estilo de vida ao mesmo tempo que assume 

seu comprometimento com a resiginificação da diferença, reforçando 

sua humanidade e sua força para garantir a diversidade na equidade.

É preciso reconhecer o campo de negociação próprio dos direi-

tos humanos e seu caráter relacional para que isto fortaleça a trans-

formação da prática em educação, rumo a efetivação da garantia de 

direitos e rumo ao reconhecimento da diversidade, incluindo a diver-

sidade sexual. A incorporação da perspectiva dos direitos humanos na 

prática cotidiana implica em afirmar e reconhecer, ao mesmo tempo, 

o direito à igualdade e o direito à diferença (santos, 2009) na con-

cepção da sexualidade e investir na participação política e em uma 

atuação político-social, especialmente no cotidiano das práticas de 

modo que as potencialidades do território escolar estejam voltadas 

para a transformação da realidade. 
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VI. Orientação sexual na escola:
desmistificando a educação em 
sexualidade no espaço escolar

Maria Jose Dias de Freitas 

A educação é uma das ferramentas 
mais poderosas para se obter mudan-
ças nas nossas próprias atitudes, nas 
das famílias, nas das escolas e de toda 
a sociedade, para eliminar estereótipos 
e preconceitos. 

Ribeiro,2005, p. 62
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Sexualidade, a criança e a escola

Na escola de educação infantil é aonde tudo começa, esse é o pri-

meiro local em que convivemos com um mundo diverso daquele do 

qual estávamos acostumados. Assim, esse espaço de socialização requer 

parâmetros educacionais de primeira qualidade, isto é, na escola os avan-

ços e as novidades teóricas devem estar sempre presentes. 

Nessa perspectiva docentes são desafiados a pensar uma educação 

na integralidade e, a educação corporal está presente nesse eixo de 

discussão, pois o corpo está em todo o momento e em todos os lugares, 

dentro e fora da escola. O corpo e o movimento estão presentes nas 

mais diversas situações da vida da criança, assim, pensar a educação 

na infância é necessário ter como ponto de partida o corpo integrado, 

biopsicosociocultural.

Ao que se refere a educação em sexualidade de crianças e adoles-

centes essa ação deve ser considerada prioritária dentro das instituições 

educacionais, tanto para reduzir os riscos de vulnerabilidades quanto para 

empoderar os futuros cidadãos através de conhecimentos de qualidade.

A discussão da educação em sexualidade não é algo novo e pro-

voca muitas controvérsias, pois é um tema pouco debatido e, quando 

discutido é perceptível o desconhecimento e a visão estereotipada por 

grande parte da população leiga. No que concerne ao tema, docentes, 

técnicos e teóricos da área tem dedicado anos de estudos para oferecer 

uma educação que promova a justiça social a partir da equidade de 

gênero para meninas e meninos. 

Assim, para iniciar o diálogo é necessário compreender o processo 

do qual ocorre as discussões acerca de gênero e sexualidade no Brasil. 

Além disso, será possível entender como, “os direitos e deveres de mu-

lheres e homens estão relacionados com a maneira como são social-

mente representados em diferentes culturas e contextos históricos” em 

uma sociedade (galinkin, bertoni, 2014, p 23).
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Com base nessas considerações iniciais é necessário entender como 

foram construídas as bases legais para desenvolver a educação em se-

xualidade nas escolas brasileiras. Nessa perspectiva Xavier Filha (2009) 

questiona acerca do termo “orientação sexual”, que consta no Parâmetro 

Curricular Nacional (pcn,1997), como uma ação que deve ser realizada 

no espaço escolar de maneira sistematizada. No entanto, esse enunciado 

não mais comporta o significado inicial utilizado pelo PCN (1997), devi-

do hoje a sua utilização ser para designar para onde se direciona o desejo 

afetivo e sexual das pessoas. Isto é, atualmente orientação sexual se refere 

a atração afetiva e erótica, para onde aponta a nossa libido, que pode ser 

para pessoas de sexos diferentes (heterossexual), de sexos iguais (homos-

sexual), para ambos os sexos (bissexual) ou “aqueles que tem desinteresse 

pela prática sexual (assexual) ” (oliveira, 2014, p.11). 

Percebe-se que a maneira em que são utilizados os enunciados de-

terminam também as práticas pedagógicas, por exemplo, “orientação 

sexual”; “educação sexual” aquela realizada pela família (pcn,1997); 

“educação para a sexualidade” termo que é conceitualmente entendi-

do pela perspectiva da transitoriedade, inconstância e fluidez (felipe, 

2007, p.42), além de abranger elementos como “prazer e desejos”, não 

se restringe “ao sexo como ato” (xavier filha, 2009, p. 96). 

A Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a 

cultura (unesco) em 2010, baseada em estudos internacionais trouxe 

o termo “educação em sexualidade” quando publicou a versão em por-

tuguês do documento Orientação Técnica Internacional de Educação 

em Sexualidade volumes 1 e 2, material bem fundamentado de acordo 

com os padrões e características de um documento dessa abrangência. 

No entanto, como o próprio documento informava, cada país realiza-

ria as adaptações que julgassem necessárias. 

No Brasil, considerando os avanços das políticas públicas e a 

qualidade técnica de especialistas nessa área, um grupo de estudiosos 

foram convidados para trabalhar na versão nacional do documento. A 
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Unesco considerou de grande relevância ter a validação do material 

por especialistas brasileiros nas áreas de gênero e sexualidade, assegu-

rando assim a relevância e adequação dos conteúdos a cada público-

-alvo em território nacional. 

Assim sendo, o termo educação em sexualidade, utilizado pela 

UNESCO, refere-se a uma abordagem que deve ser “apropriada para a 

idade, além de culturalmente relevante ao ensino sobre sexo e relacio-

namentos, fornecendo informações cientificamente corretas, realistas 

e sem pré-julgamentos” (unesco, 2010, p.9).

Compreender e se apropriar dos enunciados é importante para 

que se desenvolva e desempenhe um trabalho libertador e livre de dog-

mas, pois os significados e as representações são cunhados a partir de si-

tuações e de relações que se estabelecem histórico e socialmente. Nes-

sa perspectiva quem, de onde fala e, como ensina indica o caminho 

seguido pedagogicamente, seja libertário ou normativo e higienista. 

O recorte histórico desse capítulo será a partir de 1960 período 

em que os movimentos feministas iniciaram uma luta para conquistar 

direitos e liberdade, sendo que um dos fatos marcantes desse perío-

do foi a possibilidade da mulher controlar a natalidade através do uso 

de anticoncepcionais. Essa possibilidade dava a mulher um controle 

maior sobre seu corpo, podendo definir o momento adequado para ter 

filhos, porém, o controle sobre o corpo não significa necessariamente 

conhecê-lo (freitas, 2005). Nesse mesmo período, em 1968, a edu-

cadora Henriete Amado, então diretora do Colégio André Maurois no 

Rio de Janeiro, realizou uma pesquisa entre seus 2600 alunos, para 

saber se eles gostariam de ter um curso sobre “educação sexual”. Esta 

pesquisa resultou que apenas 47 alunos se manifestaram contrários à 

ideia, e então, foi implantado em 1967 este curso em sua escola, a pro-

pósito apenas uma família retirou um estudante da escola (veja,1968). 

Historicamente os grupos organizados como o movimento femi-

nista e o movimento gay foram os primeiros grupos a iniciar um debate 
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mais amplo sobre sexualidade no Brasil. Na década de 1980 esses mo-

vimentos organizados se articulavam em prol da construção de novos 

conhecimentos. Neste cenário aparece o movimento gay como espaço 

educativo que iniciam um trabalho falando abertamente não somente 

sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), mas sobre temas 

nunca antes debatidos abertamente pela maior parte da sociedade. 

Através desses grupos é iniciado um trabalho de cunho educativo, que 

segundo Ferrari (2004): 

[...] foi fortalecendo-se uma característica que já existia no 
interior do movimento gay desde o seu surgimento: a dedica-
ção à educação. A referência não é a educação escolarizada, 
mas a todo o processo mais amplo, a essência da educação 
(ferrari, 2004, p. 107).

Os desafios que esses grupos organizados corajosamente enfrenta-

ram acabaram por lançar na sociedade a ideia de que educar e não se 

omitir são ações mais apropriadas para se ter uma vida com mais qualida-

de, e menos preconceitos e tabus. Como você pode perceber que dentro 

de dois grandes movimentos são abertos espaços de discussão educativa 

que amadurecem e migram para a educação formal.

Marcos Legais da Educação em Sexualidade

A constituição Federal Brasileira de 1988 garante, em seu Artigo 

6º, que a Educação é um direito irrevogável de todas e todos e assegure a 

igualdade de condições para acesso e permanência escolar, além disso, 

o Brasil signatário da Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação, documento adotado em 1979 pela Assembleia Ge-

ral da ONU. No entanto, de acordo com o Manifesto pela igualdade de 

gênero na educação, por uma escola democrática, inclusiva e sem cen-

suras (2015) as pesquisas mostram que esse direito é constantemente 

violado a partir das estruturas hierárquicas de gênero. Assim, trabalhar 

gênero e sexualidade na educação e com a sociedade é reduzir os pre-
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conceitos e melhorar as condições de homens e mulheres. Dessa forma 

trazer para a escola a discussão de gênero e sexualidade trata-se antes 

de tudo um Direito Humano consubstanciado nos Direitos sexuais.

O Estatuto da criança e do adolescente (eca,1990) cita no capítu-

lo I acerca do “direito à vida e à saúde”, sendo que no Art. 7º explicita 

que “a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam [...]o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existên-

cia” (eca, 1990, p.2). A partir da lei de Diretrizes e bases da Educação 

(ldb/9.394-96 Atualizada 5/2014) e dos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (pcn, 1997) são definidas as diretrizes para a área da educação. Em 

consonância está o Estatuto da Juventude (2013) que no Art. 17 enfatiza 

que “o jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de 

oportunidades e não será discriminado por motivo de: I - etnia, raça, cor 

da pele, cultura, origem, idade e sexo; II - orientação sexual, idioma ou 

religião; II - opinião, deficiência e condição social ou econômica. Sendo 

que no Art. 18, item III, cita como premissa a formação dos profissionais 

de educação em relação aos temas de “orientação sexual, de gênero e de 

violência doméstica e sexual” (brasil, 2015, p. 29).

Marcos Internacionais 
de Educação em Sexualidade

Entre os Marcos internacionais temos a Conferência Internacio-

nal sobre População e Desenvolvimento (cipd) (Cairo, 1994), IV Con-

ferência Internacional sobre a mulher (Pequim,1995) e os Princípios 

de Yogyakarta (2007) destacam-se enquanto Marcos Internacionais de 

proteção aos direitos humanos e sexuais.

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 

(cipd) (Cairo, 1994) conhecida como Conferência do Cairo, que entre 

diferentes temas discutidos acerca de proporcionar a melhor qualidade 
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de vida para as pessoas.  Em seu relatório está o apelo da Conferência 

de 1994, por maior investimento nas pessoas e um novo plano de ação 

para “emancipação da mulher com vista à sua plena participação, em 

todos os níveis, na vida social, econômica e política de suas comunida-

des” (Relatório cipd, 2004, p.40). Entre os 15 princípios preconizados 

pela Conferência do Cairo, destacamos os Direitos sexuais e reproduti-

vos com acesso universal aos serviços de saúde, além de

Assegurar a igualdade de gênero, empoderamento das mulhe-
res e a igualdade de acesso das meninas à educação; abordar 
o impacto individual, social e econômico da urbanização e 
migração; apoiar o desenvolvimento sustentável e abordar as 
questões ambientais associadas a mudanças populacionais 
(CESAR, 2014)

No entanto, é necessário que estejamos sempre alertas quanto, 

pois segundo o Relatório da Conferência “apesar dos avanços alcança-

dos, as conquistas do Cairo não aconteceram sem resistências” (Rela-

tório da CIPD, 2004, p.35). Atualmente, segundo o Fundo de Popu-

lação das Nações Unidas no Brasil (UNFPA), existem “dois grandes 

obstáculos que devem ser superados para que as metas do Cairo sejam 

atingidas: o aporte insuficiente de recursos e o movimento crescente 

de setores conservadores, contrários aos princípios acordados em 1994” 

(relatório da cipd, 2004, p.35). Além disso alerta os movimentos or-

ganizados de proteção aos direitos humanos que, “face ao avanço de 

movimentos contrários à Agenda do Cairo, é preciso uma vigilância 

contínua para evitar retrocessos nas conquistas que demandaram tan-

tos esforços de negociação e consenso” (relatório da cipd, 2004, p.36).

Tendo em vista os desafios enfrentados tivemos a IV Conferência 

Internacional sobre a mulher (Pequim,1995) da qual preconizou como 

objetivo “alcançar a igualdade de gênero e eliminar a discriminação 

contra mulheres e meninas em todo o mundo”, além de promover o 

avanço da “igualdade e do empoderamento das mulheres nos países”.  

Apesar de todos os avanços, segundo o Relatório de Beijing +20



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)140

[...] não aconteceram retrocessos efetivos na construção da 
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. No en-
tanto, em razão da persistência da cultura sexista, misógina, 
racista e patriarcal, observa-se em diversos setores da socieda-
de, incluído o Congresso Nacional, o aumento do conserva-
dorismo em discursos e pautas em discussão, bem como forte 
presença e intervenção das bancadas religiosas, em particular 
evangélicas, em temas caros aos movimentos feministas e de 
mulheres. (relatório beijing +20, 2015, p 11.)

O cenário do qual presenciamos de violência, discriminação, ex-

clusão e violação de direitos humanos e sexuais exige vigilância cons-

tante para que sejam preservadas as reinvindicações já alcançadas. 

Em vista disso em 2006 especialistas em legislação internacional de 

Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero encon-

traram-se na Conferência realizada em Yogyakarta, Indonésia, para 

discutir e adotar princípios para que tornasse uma “obrigação primaria 

dos Estados implementarem os direitos humanos” (yogyakarta, 2007, 

p.8). Entre os países signatários dos Princípios de Yogyakarta (2007) 

está o Brasil, esse documento aponta sobre a aplicação da legislação 

internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e 

identidade de gênero. Em que

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Todos os direitos humanos são universais, interdepen-
dentes, indivisíveis e inter-relacionados. A orientação sexual e a 
identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humani-
dade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação 
ou abuso (princípios de yogyakarta, 2007, p.7).

Assim, entendemos que para cumprir essa legislação internacional 

exige um grande esforço dos governos e um dos caminhos mais promis-

sores para a implantação é o da educação. Segundo o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, a escola é um espaço privilegiado para 

promover a igualdade de oportunidades e educação sobre os valores do 

pluralismo e da igualdade entre homens e mulheres. 
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Nessa perspectiva, em 2015 o Brasil junto com 193 Estados-Mem-

bros das Nações Unidas em Incheon, na Coreia do Sul assumiu impor-

tantes compromissos com a educação. Nesse evento, ocasião do Fórum 

Mundial de Educação 2015 (fme 2015) foi estabelecida uma nova pers-

pectiva para a educação nos próximos 15 anos, sendo que o Brasil adotou 

e ratificou a Declaração de Incheon para a Educação 2030. A proposta 

da declaração tem a “visão é transformar vidas por meio da educação ao 

reconhecer seu importante papel [...]” (unesco, 2016, iii). O documen-

to dedica especial atenção à “discriminação baseada em gênero, bem 

como a grupos vulneráveis”, além de ampliar e garantir uma “educação 

inclusiva, equitativa e de qualidade como direito de todas as pessoas” 

(unesco, 2016). Esse item, contém aspectos bastante importantes para a 

sociedade brasileira, devido as intensas situações de assimetria e violên-

cia de gênero, assim sendo é premissa o comprometimento dos governos 

em realizar políticas públicas de “inclusão e equidade na e por meio da 

educação que são o alicerce de uma agenda de educação transformado-

ra” (unesco, 2016, iv). Assim, o Brasil diante de outros países assume a 

responsabilidade de oferecer uma educação de qualidade, livre de dog-

mas e preconceitos. A garantia à educação de meninas e meninos desde 

a creche é de suma importância, pois é a partir dela que temos a forma 

mais “poderosa de alcançar a igualdade de gênero, de possibilitar que 

meninas e mulheres participem, de maneira plena, social e politicamen-

te”, além de fortalecê-las “economicamente” (unesco, 2016, p. 6).

O desafio da Educação na perspectiva de gênero 

A forma em que as meninas e os meninos são educados é, ainda, a 

partir das diferenças corporais, essa expressão biológica irá definir uma 

série de prerrogativas para os homens e para as mulheres. Devido algu-

mas instituições que a partir de práticas educacionais reforçam mode-

los de feminilidade e masculinidade. Assim, cada vez mais somos desa-

fiados a construir uma nova geração livres de estereótipos e com acesso 
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a informações de qualidade, com menos desigualdades e com maior 

equidade. Uma nova geração em que homens e mulheres vivam num 

patamar de respeito mútuo e que não sofram descriminações por sexo, 

raça ou condição social. Entendemos que a descriminação sofrida por 

homens e mulheres causa danos, como por exemplo, as violações de 

ordem sexual e a assimetria salarial entre homens e mulheres que ain-

da impactam e trazem consequências deletérias a condição humana.

Por exemplo, a violência contra a mulher, a criança, ao adolescente 

e ao homossexual são todas ramificadas a partir de um discurso que é co-

mum na sociedade, que mulheres e homens precisam cumprir modelos, 

caso contrário são desrespeitados em seus direitos. 

Assim, as meninas são educadas para cumprir papeis ligados as ativi-

dades do cuidado, das artes e áreas humanas e os meninos educados para 

atuar nas ciências, matemática e nas áreas do direito. Essa divisão de ati-

vidades por muito tempo acontecia devido a crença que existiam desen-

volvimento cognitivos diferenciados para cada sexo. Além disso, havia o 

mito de que o cérebro de homens e mulheres são diferentes. O estudo de 

Ardila e Rosselli (2011) aponta que as diferenças de gênero durante o de-

senvolvimento cognitivo são mínimas, isso devido à baixa percentagem 

da variância da pontuação nos testes realizados (ardila, rosselli, 2011). 

O estudo sugere que futuramente os resultados serão nulos para as dife-

renças de gênero em tarefas cognitivas (ardila, rosselli, 2011, p. 990). 

Acerca do “mito” das diferenças a partir da anatomia cerebral, Isquierdo 

(2004) aponta que “a mente humana abrange muitos aspectos e não é 

possível estudá-la nem a entender, ainda que num nível elementar, sem 

levar em consideração” (isquierdo, 2004, p.3) diferentes aspectos entre a 

mente e corpo. O que corrobora com Button et al. (2013) que aponta as 

margens de erros nesses estudos devido à baixa significância estatística, 

os princípios metodológicos e a reprodutibilidade dos resultados. Armi-

tage (2013) chama da “grande fraude sexual”, isto é, a existência de pou-

ca evidência de diferenças reais entre os cérebros masculino e feminino.
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Assim, Izquierdo (2016) em entrevista concedida, ao ser indaga-

do acerca “da desigualdade entre homens e mulheres no trabalho e 

o mito de que os cérebros são diferentes” e quais as “semelhanças e 

diferenças que a ciência já demonstrou entre os cérebros do homem 

e da mulher? ”, prontamente respondeu,

Uma é o tamanho. O cérebro do homem é maior. Agora ta-
manho, tecido nervoso, não é documento. Um cérebro como 
o dos elefantes é muitas vezes maior do que o nosso, mas não é 
mais inteligente. É incrível que o cérebro pequenino de uma 
mosca pode aprender coisas complexas, que nós não conse-
guimos fazer. Outra diferença é que o número de neurônios 
é maior nos homens do que nas mulheres, mas também não 
quer dizer muito, porque o elefante também tem muito mais 
neurônios que os humanos. Eu tenho uma propensão a pensar 
que as mulheres trabalham muito bem, tanto quanto ou mais 
que os homens. Tenho um laboratório com 13 mulheres e dois 
homens. Um sou eu, e o outro, um aluno (isquierdo, 2016).

Podemos inferir que além das funções biológicas, químicas e 

psicológicas, temos as de ordem sociais que incluem a educação e 

a socialização das crianças. Sendo que essa última é a perspectiva 

da qual é possível romper com as construções sociais vigentes de 

feminilidades e masculinidades. Pois, o mais importante é fornecer 

acesso e permanência na escola para todas as crianças, em educa-

ção gratuita e de qualidade além de, possibilitar a vivência de dife-

rentes experiências para que tenhamos no futuro impactos positivos 

na vida de mulheres e homens. 

Na escola o desafio de educar em
e para a sexualidade

O ambiente escolar coloca diante dos docentes questionamentos 

que ultrapassam o conteúdo de disciplinas regulares. Cada vez mais, o 

docente é levado a lidar, na sala de aula, com questões relacionadas a 
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sexualidade e gênero. Saber trabalhar com esses temas transversais torna-

-se, portanto, parte importante da formação de todo educador.

O profissional precisa perceber o contexto social em que ele próprio 

e seus estudantes estão inseridos, a partir disso refletir que somos educa-

dos a partir de padrões que pressupõem atribuições específicas para cada 

sexo. Esses parâmetros valem em nossas relações pessoais, bem como em 

relação a como enxergamos os nossos estudantes.

Os subsídios dos quais me apoiarei são amparados à luz de pa-

râmetros pedagógicos, sob o olhar para a diferente percepção acerca 

da sexualidade em relação a cada faixa etária. Isto é, a sexualidade na 

perspectiva do adulto e da criança são diametralmente diferentes. Isto 

se deve a visão dos adultos, em que os sentimentos são carregados de 

diferentes conotações, o que não condiz com a realidade da criança. 

Na década de 1960 predominava a distinção entre homens e mu-

lheres com base biológica. Nesse período as identidades eram estan-

ques e existia padrões para ser homem e ser mulher. No entanto apesar 

das lutas dos movimentos sociais ainda existe um embate acerca da 

forma em que meninos e meninas são socializados e a chave para essa 

mudança está na educação e pela educação. Assim, para compreender 

e mobilizar novos conhecimentos acerca da educação das crianças é 

necessária uma mudança de paradigmas, entre os quais estão as ativi-

dades desenvolvidas no cotidiano. Portanto, o espaço escolar e social 

deve ser um ambiente que promova diferentes valores independente 

do sexo biológico. Sendo que a valorização das diferenças de gênero, 

de religião, de origem social, orientação sexual, idade, situação física/

mobilidade, intelectual, sensorial e étnico racial é premissa para as mu-

danças almejadas. Conseguir alcançar esses objetivos depende de um 

trabalho coletivo e com esforço simultâneo para habilitar o educador a 

criar estratégias e agregar esses temas nos conteúdos escolares. 

Assim, a partir de situações reais da escola vamos refletir em rela-

ção ao cotidiano, todos os casos abaixo foram relatados por docentes da 

Educação Infantil (ei) e Ensino fundamental I (efi).
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Caso 1: Na pré-escola “menino de quatro anos fica se encostan-
do na fila do refeitório na colega da frente”.

Caso 2: Na pré-escola a “menina de quatro anos fica se “esfre-
gando” na cadeira ou na mesa”. 

Caso 3: No EF I “duas meninas do 4º ano, uma de 10 anos 
fica em cima da outra de nove anos na recreação, e dá beijo 
na boca a força”. 

O que tem em comum em todos esses relatos é que são as ma-

nifestações comuns e próprias da infância e da pré-adolescência. Nos 

casos 1 são situações de brincadeiras que não existe a conotação sexual 

do adulto, fato compartilhado por ambas as docentes que observaram 

a situação e trouxeram essa discussão para o grupo. Sendo que, é reco-

mendável desencadear um diálogo com as crianças sobre a importân-

cia de estabelecer os limites. Essa dinâmica pode acontecer na roda de 

conversas com as crianças, em que é possível estabelecer combinações 

sobre o convívio social, pois na escola as “relações, regras e limites são 

diferentes daqueles do espaço doméstico a que ela está acostumada” 

(pereira, 2011, p.9). Dessa maneira é necessário reconhecer a com-

plexidade da ação docente, que cotidianamente vai mediar situações, 

evitando constrangimentos e preservando uma boa relação de respeito 

entre as crianças.

No caso 2 são situações comuns em uma escola infantil casos de 

crianças se “masturbando” ou, olhando por baixo da saia das meninas, 

expiando o colega no banheiro isso ocorre porque há várias crianças nes-

sa fase, então precisamos pensar em atividades relacionadas ao corpo, ao 

conhecimento do corpo. Conversar com a criança, de acordo com a de-

manda e a necessidade, a partir do que ela pergunta você vai responder. 

No caso da masturbação sempre é importante conversar com a criança 

e explicar que isso deve ser feito privadamente. Além disso é necessário 

observar e identificar se essa situação vem acompanhada de outras mu-

danças de comportamento como ansiedade, alterações cognitivas e le-



Daniela Finco • Adalberto Souza • Nara Rejane de Oliveira (orgs.)146

sões no corpo e em regiões das genitálias e boca (habigzang et al., 2008), 

pois esses são traços característicos de violência sexual. 

No caso 3, período em que existe uma grande curiosidade acerca 

do corpo e de todas as potencialidades que ele pode oferecer, nessa 

faixa etária os estudantes estão passando por uma transição da infância 

para a pré-adolescência e esse momento requer diálogo. Sendo que a 

situação apresentada possibilita iniciar uma discussão a fim de conver-

sar sobre assedio e consentimento. 

A partir de atividades cotidianas de sensibilização é possível con-

versar com os (as) estudantes sobre assédio, os diferentes tipos, além de 

informar que essa é uma forma de intimidação impertinente da qual a 

pessoa assediada sente-se potencialmente inferior acerca das relações 

de força e poder em que está subordinada.  Trata-se de um tipo de per-

seguição que pode acarretar danos psicológicos na vítima de assédio, 

geralmente as situações de assédio são de relações entre homens sobre 

as mulheres e nesse caso presenciamos algo novo. Torna-se primordial 

conversar sobre as etapas que o ser humano vive, que existe um tempo 

para tudo e, que as manifestações de afeto e carinho são importantes, 

mas existe limites que devem ser respeitados. Diante dessas situações é 

recomendável realizar uma dinâmica de sensibilização sobre “consen-

timento”, para que as crianças e pré-adolescentes cresçam percebendo 

que é necessário pedir permissão ao outro e que esse consentimento 

pode ser retirado a qualquer momento e deve ser respeitado. Além dis-

so, “dizer “Não” não significa que você está sendo grosseiro, signifi-

ca que você não gosta quando alguém invade seu espaço individual” 

(bbc, 2015). Assim, baseado na aula da Heston Community School de 

Londres (bbc, 2015) sobre “consentimento sexual”, essa situação se 

adapta a outras situações do cotidiano como a apresentada acima da 

insistência da menina em beijar a outra. Quanto a situação do beijo, se 

beijar na boca não é permitido na escola essa regra vale para todos os 

estudantes independente do sexo.
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Deve-se levar em conta que essas situações do cotidiano que en-

volvem crianças e pré-adolescentes são partes integrantes do processo 

de socialização, que constitui identidades individuais e não tem, ne-

cessariamente, um fim específico. Isso quer dizer que o fato de uma 

menina beijar a outra ou de um menino realizar uma atividade dita de 

menina não determina a orientação sexual no futuro. Além disso, atu-

almente, há um intercâmbio de funções sociais entre homens e mulhe-

res. Há homens cuidando das tarefas domésticas e mulheres atuando 

em ramos profissionais antes predominantemente masculinos.

Assim, reconhecer as relações de gênero e assegurar o respeito 

entre meninos e meninas torna-se uma questão não só da educação, 

mas de toda a sociedade. 

Como profissionais, temos a obrigação de colaborar para que as 

crianças sejam educadas com uma visão de mundo aberta e respeitosa, 

para que elas também colaborem para uma sociedade com mais igual-

dade e menos preconceito.

Inovações na Escola, a dimensão 
da Educação em sexualidade 

O ambiente escolar coloca diante dos docentes questionamentos 

que ultrapassam o conteúdo de disciplinas regulares. Cada vez mais, o 

docente é levado a lidar, na sala de aula, com questões relacionadas a 

sexualidade e ao gênero. Saber trabalhar com esses temas transversais 

torna-se, portanto, parte importante da formação humana.

Antes de tudo, o profissional precisa perceber o contexto social em 

que ele próprio e seus alunos estão inseridos. A partir dessa percepção 

refletir que somos educados a partir de padrões sobre o feminino e 

o masculino, que pressupõem atribuições para cada sexo, sendo que 

esses parâmetros valem em nossas relações pessoais e em relação aos 

nossos estudantes. 
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Nosso foco enquanto formador humano deve ser baseado no di-

reito à educação e a igualdade de oportunidades em fornecer infor-

mações adequadas acerca do corpo e das questões relativas aos direitos 

humanos e sexuais.

A fim de situar essa escrita e ampliar a compreensão do leitor, 

nosso olhar sobre as questões da sexualidade na infância deve ser a 

partir da diferença acerca da sexualidade na perspectiva do adulto e 

da criança.  Pois, quando pensamos na sexualidade da criança faz-se 

necessário se debruçar em diferentes aportes teóricos e ampliar nossa 

lente de estudos para dar suporte a essa reflexão. Assim, devemos lan-

çar mão de conhecimentos acerca do desenvolvimento da criança, da 

teoria psicossexual e dos estudos culturais a fim de mapear a “hiper 

sexualização” das crianças no contexto brasileiro.

Na creche, educação infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental I existe recomendações das Diretrizes da Educação 

Nacional para desenvolver um trabalho pautado do corpo em movi-

mento. Assim, sabemos que a criança e o pré-adolescente têm uma 

necessidade ímpar de movimentar-se, pois é a partir disso que desco-

bre o mundo. Dessa forma, trabalhar a questão da corporalidade nas 

etapas iniciais de escolarização é um fato não somente recomendá-

vel, mas imprescindível. 

Nessa perspectiva, vamos utilizar “Corporalidade” (csordas,1990), 

um paradigma da antropologia que tem a ideia de um corpo integrado, 

biopsicosociocultural. Diferente do conceito utilizado nos documentos 

oficiais do Ministério da Educação e Cultura (mec) de “corporeidade” 

que apresenta dualidades entre mente e corpo, sujeito e objeto.

Csordas (1990) discute o corpo na perspectiva de que este não é o 

objeto a ser estudado em relação à cultura, mas pode ser considerado o 

sujeito da cultura. Isto é, base existencial da cultura, então para a cultura 

existir precisa existir “pessoas” e somente terá cultura se tiver o “corpo”. 
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Segundo Weidner (2001), quando utilizamos o termo corporalida-

de, entendemos que eles dão conta da discussão proposta por Csordas 

(1990), não sendo necessários neologismos (encorporação/incorpora-

ção) nem deslocamentos de significados de outras palavras.

Assim, pensar em um corpo que também é “produtor” e não ape-

nas “produto” de uma cultura faz com que possamos refletir nossos 

conceitos acerca do corpo. Weidner (2001) afirma que:

O paradoxo da antropologia do corpo não é resolvido: ao mes-
mo tempo em que se pensa o corpo como uma construção 
cultural e histórica, separa-se o corpo como um fenômeno es-
pecífico e independente. Se as abordagens objetificadoras do 
corpo retiram deste qualquer agência e acabam reduzindo-o a 
um objeto da cultura e das representações sociais, no extremo 
oposto as concepções que buscam dar alguma agência ao corpo 
e apontam para o sentido corporificado (embodied) da experi-
ência não escapam a uma ontologização dessa noção — ao rei-
ficar o corpo como sujeito. A pergunta retorna sob outra forma: 
que sujeito é esse? Para uma resposta, é necessário articular a 
discussão sobre corpo e corporalidade com uma reflexão so-
bre a noção de Pessoa e suas formas culturais específicas. Caso 
contrário, está se criando uma nova dicotomia: entre corpo e 
pessoa. Se certas experiências sociais contemporâneas, como 
nas sociedades ameríndias, estão voltadas para a “fabricação de 
corpos” que - investidos de agência e subjetividade - “fabricam 
cultura”, é também da fabricação de pessoas (e de sujeitos) que 
se trata. Elas também, não sendo uma “coisa dada”, são pro-
duto e produtoras de sentidos e de novas experiências sociais 
(weidner, 2001. p. 98-100).

Os docentes precisam estar atentos para essas considerações. A 

educação corporal está presente a todo o momento e em todos os lu-

gares, dentro e fora da escola. O corpo e o movimento estão presentes 

nas mais diversas situações da vida da criança. Portanto, na Creche e 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I é primordial trabalhar a 

corporalidade, a apropriação da imagem corporal, bem como buscar 

não reprimir a curiosidade pelo corpo e a curiosidade sexual das crian-
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ças (campos, rosemberg, 2009). Na Creche a criança está construin-

do sua identidade e, isso se dá no cotidiano, na interação dela com o 

meio social. Assim, a cada dia serão realizadas novas descobertas, seja 

na hora do banho, na troca de fraldas, ao se alimentar ou ao brincar. 

Uma vez conhecendo as especificidades da faixa etária, devemos evi-

tar passar conceitos estereotipados em relação ao ser homem e ao ser 

mulher, deixar que ambos, meninos e meninas explorem as diferentes 

dimensões lúdicas. Na Educação Infantil, por exemplo, podemos rea-

lizar atividades pedagógicas com massinha de modelar comestível, em 

que a criança faz a sua massinha. Em seguida, cada criança constrói 

um boneco de acordo com o seu entendimento quanto à representa-

ção corporal. Na etapa seguinte, a criança desenha o boneco em uma 

folha com a receita da massa para levar para casa. A finalidade desta 

atividade, além de trabalhar o esquema corporal, é exercitar a coorde-

nação motora, a percepção espaço-temporal, a criatividade, o controle 

da força muscular, a motricidade e a aquisição de conceitos (constân-

cia da massa e causa e efeito).

Uma criança ao nascer carrega junto ao seu corpo um aparato 

fisiológico que a possibilitará ter sensações que a permitirão viver, des-

sa forma ao sentir fome irá chorar e ao receber o alimento terá uma 

sensação agradável de satisfação. Por meio da oralidade a criança até o 

primeiro ano de vida se apropria do microuniverso da qual ela habita. 

Com o decorrer dos anos a criança passará por outras fases do desenvol-

vimento, desde a satisfação proporcionada pelo controle esfincteriano, 

passando pela descoberta e a manipulação dos órgãos genitais, ação 

não genitalizada, isto é, não tem cunho sexual. Essa considerada a últi-

ma etapa da organização sexual da criança. Em seguida vem a latência, 

momento em a criança se concentra nas atividades sociais e escolares, 

até a chegada da adolescência quando há uma retomada dos “impulsos 

sexuais”, a chamada de fase genital. 
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No entanto na escola esquecemos que existe um corpo que sente, 

a criança é cheia de vitalidade, ela se arrasta, engatinha, corre, pula, 

joga, fantasia, faz e fala de coisas que nós, adultos, nem sempre en-

tendemos. A característica marcante da criança é a intensa atividade 

motora e a imaginação.

Mesmo as crianças que vivem em ambientes pequenos arrumam 

um espaço para exercer atividades com movimentos e brincadeiras 

típicas da infância. Inclusive crianças que necessitam trabalhar para 

sobreviver, no tempo que lhes sobra, têm o seu momento de fantasia.

Às vezes no sistema escolar e na sociedade falta uma visão mais 

ampla de como é o universo da criança. Segundo, Freire (1999) deve-

-se buscar alternativas para que o ensino se dê não apenas de maneira 

rígida, que o docente não obrigue os estudantes a uma atitude passiva 

de silêncio e imobilidade, mas sim proporcionar que todas as situações 

de aprendizagem sejam interessantes para a criança.

Certamente queremos uma sociedade livre, no entanto restringi-

mos à liberdade das crianças, nessa parte a escola tem um papel fun-

damental: a de não restringir o movimento corporal das crianças e 

proporcionar uma integração entre o corpo e a mente. Freire (1999) 

animadamente sugere que a cada início de ano letivo, por ocasião das 

matrículas, também o corpo das crianças seja matriculado.

A expectativa dos pais ao levar os filhos para a escola e creches é 

que eles recebam cuidados essenciais, alimentação, façam muitos tra-

balhos escritos, não tendo grandes expectativas de que eles aprendam 

muita coisa. Os docentes junto com pais esquecem que além desses 

cuidados a criança necessita de atividade corporal e a possibilidade 

de explorar esse novo mundo que se apresenta. Assim, a infância é um 

período muito intenso de atividades e as fantasias e os movimentos 

corporais ocupam quase todo o tempo da criança. 

Na escola e não somente nela há um esforço na manutenção de 

uma ordem social que dá ênfase a um comportamento “pré-fabricado”, 
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isto é, a maior parte da vida se aprende que a renúncia é meritória e o 

prazer é culpável, a resignação é obrigatória e que a aprovação social e a 

segurança são bens mais desejáveis (bernardi,1985).

Dentro desses paradigmas qualquer comportamento ou manifes-

tação que envolva o corpo, mais especificamente a sexualidade passa 

a ser um problema na escola. De fato, é necessário romper com esse 

tipo de educação, pois a criança tem percepção de sua sexualidade, se 

maravilha e se intriga com ela. Copia modelos a sua volta e vivencia 

a sua sexualidade num estado de alerta receptivo e de certa maneira 

antecipatório, aguardando com curiosidade e ansiedade construtiva o 

que este potencial lhe reserva. É importante que lhe seja permitido ex-

plorar de maneira não reprimida, o seu corpo e que os questionamen-

tos sobre esta sexualidade sejam encarados com seriedade e respeito.

Assim, é importante preservar que essa criança se toque, se exami-

ne, conheça o seu corpo. Essa busca exploratória permitirá que a crian-

ça se desenvolva com desembaraço, orgulho, prazer e carinho por si e 

pelo seu bem maior que é o corpo. Consequentemente aprenderá atra-

vés do respeito, do carinho e do prazer próprio a respeitar e ter carinho 

pelo corpo e a sexualidade do outro, independente do sexo e da idade.

Infelizmente, esse movimento normal de busca e de exploração 

pessoal é reprimido pelo adulto de forma severa. Precisamos refletir 

sobre uma educação em sexualidade saudável para as crianças, pois 

reprimir as manifestações de sexualidade da criança pode implicar alto 

risco para a formação de sua personalidade. Certamente, também pre-

cisamos aprender a diferenciar situações que fazem parte do desenvol-

vimento das que indiquem que a criança ou pré-adolescente foi vítima 

de violência sexual

Como profissionais, temos a obrigação de colaborar para que as 

crianças sejam educadas com uma visão de mundo aberta e respeitosa 

com as diferenças, para que elas também colaborem para uma socieda-

de com mais igualdade e menos preconceito.
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VII. Igualdade étnico-racial também 
se aprende na escola1

Lucimar Rosa Dias

Waldete Tristão Farias Oliveira

O objetivo deste artigo é discutir a importância das instituições 

escolares serem espaços de promoção da igualdade étnico-racial e 

de como os(as) professores(ras) podem se atentar no sentido de des-

contruir o racismo institucional que opera no cotidiano das escolas. 

Apresenta as alterações legais que preveem o tratamento educacional 

para a diversidade étnico-racial (Lei Diretrizes e Bases da Educação 

1 Este texto contém em parte reflexões produzidas para compor um módu-
lo do Curso GDE - Unifesp.
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nº9394/96 em seus artigos 3º, 26-A e 79-B (12.796/2013, 10.639/2003 

e 11. 645/08), e a necessidade de alteração do currículo escolar para 

darmos conta desta demanda.  Busca, ainda, refletir sobre os desa-

fios para efetivar práticas pedagógicas que provoquem rupturas com 

a normatividade de branquitude presentes no cotidiano escolar em 

um país de diferentes “raças”2 e etnias.  Partimos para isso da seguinte 

questão: Em uma sociedade em que se valoriza a mistura de “raças” 

é possível pensar em uma “escola sem raça/cor”? Essa é a nossa pri-

meira indagação e nosso ponto de partida para discutirmos este tema: 

igualdade étnico-racial também se aprende na escola. 

Convidamos você leitor(a) a pensar conosco a  seguinte situação. 

Se observamos ao nosso redor o que identificaremos? Pessoas? Objetos? 

Plantas? Animais? Qualquer um desses elementos que conseguirmos 

perceber terá características tais como: cor, tamanho, espessura, dimen-

sões, etc. E mesmo quando identificamos um grupo de objetos iguais, 

por exemplo, cadeiras. É possível notar que elas apresentam distinções 

entre si. Podem ter a mesma cor, mas não terão as mesmas marcas. Po-

dem ter o mesmo tamanho, mas não terão a mesma textura. Seja porque 

uma foi mais usada que a outra, seja porque uma tem mais cor que a 

outra. Enfim, é possível apontar especificidades em cada uma delas. E o 

que ocorre se transportamos este exemplo para pessoas? As singularida-

des de cada uma, provavelmente, serão tantas que é impossível contabi-

lizá-las. Por isso, é muito comum dizermos que cada pessoa é única. E 

isso não é força de expressão. É uma realidade científica.

Quando tratamos de pessoas algumas características se sobressa-

em entre as muitas existentes, não é mesmo? Quais seriam? Certa-

mente se pedirmos a alguém que enumere o que distingue uma pessoa 

da outra, em um determinado momento aparecerá nesta lista: a cor 

2 A palavra “raça” aparecerá entre aspas porque partimos da concepção de 
que raça é um conceito construído socialmente que tem sido utilizado 
para hierarquizar as pessoas e não tem vínculo com o campo da biologia.
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da pele, o tipo de cabelo, a altura, o gênero, etc. Seguramente serão 

apontados aspectos físicos para identificação, ou seja, o fenótipo3 é um 

importante recurso que usamos para distinguirmos alguém dentro de 

um grupo. Se na sociedade de modo geral é assim, também nas insti-

tuições escolares encontraremos pessoas com distintas características 

físicas e elas serão utilizadas para diferenciar as pessoas. Nada disso se-

ria um problema se essa distinção não produzisse hierarquias, subordi-

nação e valorização de determinadas pessoas em detrimento de outras. 

Por isso, a afirmativa “escola sem raça/cor”, problematiza uma 

perspectiva usualmente difundida de que no ambiente escolar não há 

distinção racial entre as pessoas. Todos(as) são tratados(as) da mesma 

forma independentemente das suas características e pertencimentos 

étnico-raciais, de gênero, sexualidade, etc. Sabemos que a realida-

de é outra. Pesquisas e várias denúncias feitas por diferentes grupos 

demonstraram que a Escola4 como instituição têm sido sistematica-

3 Dois conceitos importantes para o desenvolvimento da genética, no come-
ço do século XX, foram os de fenótipo e genótipo, criados pelo pesquisador 
dinamarquês Wilhelm L. Johannsen (1857 – 1912). O termo “fenótipo” 
(do grego pheno, evidente, brilhante, e typos, característico) é empregado 
para designar. O conceito de fenótipo está relacionado com as característi-
cas externas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos, 
ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo (em sua maioria, 
aspectos visíveis), resultante da interação do meio e de seu conjunto de ge-
nes (genótipo). Exemplos de fenótipo são o formato dos olhos, a tonalidade 
da pele, cor e textura do cabelo, dentre outros. O conceito de genótipo 
associa-se às características internas, à constituição genética do indivíduo, 
ou seja, o conjunto de cromossomos ou sequência de genes herdado dos 
pais, os quais somado às influências ambientais, determinará seu fenóti-
po (características externas). Em outras palavras, o genótipo determina o 
fenótipo, sendo portanto, um característica fixa do organismo e mantida 
durante toda a vida e, diferentemente do fenótipo, não sofre alterações em 
contato com o meio ambiente. Disponível em: < https://www.todamateria.
com.br/fenotipo-e-genotipo/Blog Só Biologia >. Acesso em 17/03/2017.

4 Quando colocarmos no texto a Escola de forma genérica, não estamos ig-
norando em nenhum momento que existem muitas exceções espalhadas 
Brasil afora que fazem um excelente trabalho fortalecendo a perspectiva 
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mente desfavorecidos determinados grupos, isto é, a Escola é hetero-

normativa, é sexista, é LGBTfóbica, é racista, ou seja, a “cor da escola 

é branca”, na medida em que é essa a cor/cultura que é valorizada 

majoritariamente na organização do seu trabalho pedagógico. Seja 

na forma como organiza o seu currículo, seja nos modos como trata 

os grupos étnico-raciais presentes no ambiente, seja nas imagens que 

valoriza. Chamamos a isso de branquitude normativa porque não se 

trata simplesmente da cor da pele e sim de privilégios destinados a 

determinados grupos em detrimento de outros. Um exemplo dessa 

normatização e privilégio são os currículos escolares que silenciavam 

sobre a História e Cultura afro-brasileira, Africana e Indígena, ou 

quando muito apresentavam essas populações e suas históricas ape-

nas na perspectiva da subserviência e não da resistência.

Para questionar essa branquitude do ambiente educacional mui-

ta ação provocada pelo Movimento Negro e por pesquisadores do 

tema conseguiram instaurar e desembocaram na constituição de leis 

educacionais. É importante saber que o início das discussões sobre 

a temática das relações raciais na educação não aconteceu com o 

advento da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9394/96 pelas Leis nª 10.639/03 e 10. 645/08 na verdade, ela é fruto da 

ação dos movimentos negros, bem como da produção e envolvimen-

to de muitos(as) intelectuais negros(as) e aliados(as) engajados(as) 

na luta antirracismo.  De fato, foram necessários quase meio século 

para que o estudo da história do continente africano e dos africanos, 

da luta dos negros no Brasil, da cultura negra brasileira se tornassem 

obrigatoriedade nos currículos das escolas da educação básica.

de igualdade racial no ambiente escolar e muitas outras tentando fazer o 
melhor. Mas é importante enfatizar que a Escola como instituição ainda 
precisa avançar muito para realizar um bom trabalho com a educação das 
relações étnico-raciais em todas as suas etapas e não apenas como ação de 
alguns(mas) profissionais.
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Contudo, torná-los obrigatórios através da legislação não é condi-

ção suficiente para a sua implementação ocorrer no cotidiano das ins-

tituições de educação. A valorização da contribuição dos(as) negros(as) 

para a construção da formação e história do Brasil e o fim do embran-

quecimento cultural do sistema de ensino brasileiro embora garantidos 

na legislação brasileira ainda não se efetivaram nas práticas desenvolvi-

das em boa parte das instituições de ensino.

Embora a legislação tenha atendido às reivindicações e pressões 

históricas dos movimentos negros e antirracista brasileiros, é patente 

a ausência de compromisso vigoroso dos gestores(ras) com a sua exe-

cução e, principalmente, com sua eficácia e monitoramento, uma vez 

que não é a totalidade das universidades a formarem professores(ras) 

qualificados(as) para uma educação antirracista e não eurocêntrica. 

O que se observa é a necessidade de uma mudança significativa nos 

programas e/ou currículos das licenciaturas das universidades, uma 

vez que atualmente elas não cumprem integralmente sua função for-

mativa em acordo com os objetivos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (alterada em seus art. 3º, 26-A e 79-B). Isto de fato é grande 

problema, pois acreditamos que os cursos de formação continuada 

passam a ser em muitos casos os únicos momentos para que os(as) 

profissionais se apropriem dos conhecimentos específicos deste cam-

po, ocupando um papel muito importante para possibilitar aos(as) 

professores(ras) condições de realizar práticas promotoras da igualda-

de racial e começarem a instituir mudanças curriculares que tornem 

a escola um espaço que valorize a diversidade e promova a igualda-

de de fato desconstruindo estereótipos e preconceitos étnico-raciais, 

dentre os outros já citados.

A título de exemplo de como a formação pode colaborar com 

os(as) professores(ras) a identificar como a branquitude normativa 

está presente no cotidiano escolar vamos tratar apresentar algumas 

situações corriqueiras que podem nos fazer pensar sobre como temos 
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atuado para coibir ou não a reprodução do racismo institucional no 

ambiente da escola. 

É preciso mais para superar a perspectiva racista 
do currículo escolar

As datas comemorativas são uma realidade muito presente nas 

escolas, por isso, nosso exemplo evoca uma delas que era tradicional-

mente trabalhada no calendário escolar. O 13 de maio tem sido gra-

dativamente substituído pelo 20 de novembro. Única data que a Lei 

de Diretrizes e Bases n.9494/96 determina que esteja no calendário 

escolar, conforme o Art.79-B “O calendário escolar incluirá o dia 20 de 

novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’”. Temos nota-

do esta data tem tomado o lugar do 13 de maio, porém verifica-se que 

uma data tem substituído a outra, não no conteúdo, mas na forma, ou 

seja, deixa-se de “comemorar” o 13 de maio a partir da visão subalter-

nizada que eleva uma princesa branca a posição de grande “mãe” da 

população escravizada, mas se inclui o dia 20 de novembro, não como 

uma data de luta e resistência da população negra e sim enfatizando  

velhos estereótipos: identificando os negros e negras como escravos, re-

produzindo por meio de teatros uma posição de subalternização deste 

povo, sem destacar suas inúmeras formas de resistência, suas muitas 

contribuições civilizatórias para a humanidade. 

Em algumas situações a ação da Escola se resume a trazer um/a 

capoeirista ou alguém para dar uma palestra e depois durante o ano 

inteiro não se importa com os/as o lugar social que negros e negras 

ocupam na escola. Por isso, não se trata de “comemorar” o 20 de no-

vembro, mas sim de problematizar a data. Senão a experiência pode 

contribuir para reforçar o preconceito no ambiente escolar, uma vez 

que o reconhecimento da história e cultura de matriz africana não 

está presente ao longo do ano e aparece apenas de modo foclorizado. 

Santomé (1998), alerta:
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Assim, não se trata de transformar as culturas das etnias minori-
tárias ou sem poder, o mundo feminino, a classe trabalhadora, 
etc em suplementos do currículo escolar; em temas comple-
mentares para que nossa consciência possa ficar tranquila. 
Entretanto, esta é a tônica de trabalho em muitas das nossas 
salas de aula quando desenvolvem o que podemos chamar 
de “currículo de turistas”. Currículos nos quais a informação 
sobre comunidades silenciadas, marginalizadas, oprimidas e 
sem poder é apresentada de maneira deformada, com grande 
superficialidade, centrada em episódios descontextualizados. 
[...]. Fazer um currículo de turistas é trabalhar esporadicamen-
te, por exemplo, um dia por ano, em temas como luta contra 
preconceitos racistas, ou dedicar-se a refletir sobre as formas 
adotadas pela opressão das mulheres, ou da classe trabalhado-
ra, pesquisar a poluição, as guerras, os idiomas oprimidos, etc. 
(1998, p.148,149, grifos do autor)

Trabalhar na perspectiva de alterar o “currículo de turista” signifi-

ca rever os modos como a instituição opera no seu dia a dia com os gru-

pos discriminados, por exemplo, casos de discriminação ocorrem den-

tro da escola constantemente e os(as) profissionais da educação tentam 

minimizá-los, ignorando-os, ou pedindo às vítimas que esqueçam ou 

fazendo intervenções sem muita muitas  decorrências, tais como ve-

zes dizer ao praticante “não faça isso, ele/ela é igual a você” e dar por 

encerrada a sua tarefa. Esta intervenção não é das melhores por que é 

uma prática que não problematiza o ocorrido tratando verdadeiramen-

te as diferenças fenotípicas, a história e identidade de povos negros. 

A problematização de um evento de discriminação ou preconcei-

to na escola é uma oportunidade de discutir que “ninguém é igual a 

ninguém” e que ser diferente é parte da nossa condição de humanos 

e que por isso a diferença deve ser valorizada nas suas mais múltiplas 

expressões. Tratar a discriminação com indiferença é uma maneira 

sutil de perpetuar preconceitos e ainda uma prática que promove a 

valorização de uma história única. Embora a lei federal indique sensi-

bilidade às reivindicações e pressões históricas dos movimentos negros 
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e antirracistas brasileiros, ainda se observa a ausência de compromisso 

vigoroso com a sua execução e, principalmente, com sua a eficácia 

e monitoramento, uma vez que não é a totalidade das universidades 

que formam professores(ras) qualificados(das) para uma educação an-

tirracista e não eurocêntrica. O que se observa ainda é a necessidade 

de uma mudança significativa nos programas e/ou currículos das li-

cenciaturas das universidades, uma vez que atualmente elas não são 

capazes de cumprir os objetivos das normativas antirracista. E o Estado 

tem sido praticamente omisso no monitoramento da aplicação da sua 

própria legislação. 

Entretanto, não há trégua na luta e muitas das vitórias legais e 

de políticas públicas neste campo tem sido alcançada graças ao en-

volvimento do movimento negro e de órgãos não governamentais. Até 

mesmo instituições internacionais têm sido mobilizadas a darem sua 

contribuição. Uma amostra de envolvimento de organismos não go-

vernamentais foi a campanha do Fundo das Nações Unidas para a In-

fância - Unicef lançada, em 2010, Infância sem racismo, que divulgou 

uma lista das dez maneiras de combater o racismo na infância, numa 

tentativa de comprometer o Estado e a sociedade de modo geral a se 

envolver com a temática.  De acordo com a campanha, para lutar con-

tra o racismo é necessário:

1. Eduque as crianças para o respeito à diferença. Ela está nos 
tipos de brinquedos, nas línguas faladas, nos vários costumes 
entre os amigos e pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. 
As diferenças enriquecem nosso conhecimento.

2. Textos, histórias, olhares, piadas e expressões podem ser estig-
matizantes com outras crianças, culturas e tradições. Indigne-
-se e esteja alerta se isso acontecer – contextualize e sensibilize!

3. Não classifique o outro pela cor da pele; o essencial você 
ainda não viu. Lembre-se: racismo é crime.

4. Se seu filho ou filha foi discriminado, abrace-o, apoie-o. 
Mostre-lhe que a diferença entre as pessoas é legal e que cada 
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um pode usufruir de seus direitos igualmente. Toda criança 
tem o direito de crescer sem ser discriminada.

5. Não deixe de denunciar. Em todos os casos de discriminação, 
você deve buscar defesa no conselho tutelar, nas ouvidorias dos 
serviços públicos, na OAB e nas delegacias de proteção à infân-
cia e adolescência. A discriminação é uma violação de direitos.

6. Proporcione e estimule a convivência de crianças de diferen-
tes raças e etnias nas brincadeiras, nas salas de aula, em casa ou 
em qualquer outro lugar.

7. Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem pre-
conceito em relação à diversidade étnico-racial.

8. Muitas empresas estão revendo sua política de seleção e de 
pessoal com base na multiculturalidade e na igualdade racial. 
Procure saber se o local onde você trabalha participa também 
dessa agenda. Se não, fale disso com seus colegas e supervisores.

9. Órgãos públicos de saúde e de assistência social estão trabalhan-
do com rotinas de atendimento sem discriminação para famílias 
indígenas e negras. Você pode cobrar essa postura dos serviços de 
saúde e sociais da sua cidade. Valorize as iniciativas nesse sentido.

10. As escolas são grandes espaços de aprendizagem. Em mui-
tas, as crianças e os adolescentes estão aprendendo sobre a his-
tória e a cultura dos povos indígenas e da população negra; 
e como enfrentar o racismo. Ajude a escola de seus filhos a 
também adotar essa postura. (unicef, [2010?] data provável).

A Campanha foi muito comentada nas mídias o que possibilitou 

uma divulgação do tema para setores que pouco discutem relações ra-

ciais se sem dúvida esses eventos colaboram na luta pela igualdade 

racial. Outro aspecto positivo deste movimento foi definir uma lista 

com recomendações para diferentes setores, órgão públicos e sobretu-

do famílias. Não é mera coincidência que a lista da campanha termina 

com uma dica sobre a Escola, locus reconhecido pela sua potência no 

âmbito da socialização. 
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Em que pese a assertiva da educação como espaço de luta e 

combate à discriminação racial, o principal ator social tem sido o mo-

vimento negro e não o Estado, como poderemos constatar a seguir 

por meio da apresentação de alguns dos movimentos históricos de 

combate ao racismo. A igualdade racial na educação tem sido uma 

tarefa realizada em grande parte DE forma isolada por professore(ras) 

comprometidos(as) com esta pauta, estimulados(as) muitas vezes mais 

movimento negro e menos pelo Estado, não por falta de legislação e 

mais por ausência de ação mais contundente, embora, não possamos 

dizer que ele esteja completamente omisso.

Subsídios para a promoção da
igualdade racial na educação

Desde a década de 1950, ao perceberem a inferiorização dos ne-

gros, ou melhor, a produção e a reprodução da discriminação racial 

contra os negros e seus descendentes no sistema de ensino brasileiro, 

os movimentos sociais negros (bem como os intelectuais negros mi-

litantes) passaram a incluir em suas agendas de reivindicações junto 

ao Estado Brasileiro, no que tange à educação, o estudo da história 

do continente africano e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional 

brasileira. Parte desta reivindicação já constava na declaração final do 

I Congresso do Negro Brasileiro, que foi promovido pelo Teatro Expe-

rimental do Negro (ten), no Rio de Janeiro, entre 26 de agosto e 4 de 

setembro de 1950, portanto, há mais de meio século. 

O ten visava a estabelecer o teatro, espelho e resumo da peri-
pécia existencial humana, como um fórum de idéias, debates, 
propostas, e ação visando à transformação das estruturas de do-
minação, opressão e exploração raciais implícitas na sociedade 
brasileira dominante, nos campos de sua cultura, economia, 
educação, política, meios de comunicação, justiça, adminis-
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tração pública, empresas particulares, vida social, e assim por 
diante. (nascimento, 2005, p.221).

Segundo Carlos Hasenbalg (1987), o ressurgimento do movimen-

to negro em 1978 traz em sua agenda de reivindicações basicamente 

as seguintes áreas: combate ao racismo, valorização da cultura negra, 

educação que contemple a perspectiva negra, igualdade no trabalho, 

reconhecimento das especificidades da mulher negra e política inter-

nacional com foco na questão racial. Na educação, as reivindicações 

eram, entre outras, as seguintes lutar contra a discriminação racial e 

a veiculação de ideias racistas nas escolas; por melhores condições de 

acesso ao ensino à comunidade negra; reformulação dos currículos es-

colares visando à valorização do papel do negro na História do Brasil e 

a introdução de matérias como História da África e línguas africanas; 

pela participação dos negros na elaboração dos currículos em todos os 

níveis e órgãos escolares (hasenbalg, 1987).

Já na década de 90 a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racis-

mo, Pela Cidadania e a Vida (1996), culminou com a entrega do Pro-

grama de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial ao chefe de 

Estado brasileiro, o então presidente Fernando Henrique Cardoso. O 

documento continha várias propostas antirracistas. E no que diz respei-

to à educação podemos citar, entre outras: 

Recuperação, fortalecimento e ampliação da escola pública, 
gratuita e de boa qualidade. Implementação da Convenção 
Sobre Eliminação da Discriminação Racial no Ensino, mo-
nitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e progra-
mas educativos controlados pela União. Desenvolvimento de 
programas permanentes de treinamento de professores e pro-
fissionais da educação que os habilite a tratar adequadamente 
com a diversidade racial, identificar as práticas discriminatórias 
presentes na escola e o impacto destas na evasão e repetência 
das crianças negras. Desenvolvimento Concessão de bolsas 
remuneradas para adolescentes negros de baixa renda para o 
acesso e conclusão do primeiro e segundo graus. Desenvolvi-
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mento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos 
profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de 
ponta. (executiva nacional da marcha zumbi dos palmares 
em brasília, 1996, p.24,25)

Santos (2005) destaca alguns pontos desta luta histórica do mo-

vimento negro que foram atendidos pelo Estado brasileiro, tais como: 

a revisão de livros didáticos ou mesmo a eliminação de vários livros 

didáticos em que os negros apareciam de forma estereotipada, ou seja, 

eram representados como subservientes, racialmente inferiores, entre 

outras características negativas e também o fato de que em vários esta-

dos e municípios brasileiros, reconheceram a necessidade de reformu-

lar as normas estaduais e municipais que regulam o sistema de ensino. 

Outro aspecto importante que o trabalho de Silva Junior (1998), 

revelou é que a existência de legislação de caráter antirracista é ante-

rior aos anos 2000.  Por exemplo, as Leis Orgânicas dos Municípios de 

Salvador e Belo Horizonte, por exemplo, estabelecem no artigo 183, 

§ 6ª e no artigo 163, § 4ª, respectivamente, que “é vedada a adoção 

de livro didático que dissemine qualquer forma de discriminação ou 

preconceito”. A Lei Orgânica do Município de Teresina, promulgada 

em 26 de julho de 1999, artigo 223, inciso IX, estabelece a “garantia de 

educação igualitária, com eliminação de estereótipos sexuais, racistas 

e sociais os livros didáticos, em atividades curriculares e extracurricula-

res”. Também percebemos esta discussão presente na Lei Orgânica do 

Município do Rio de Janeiro, promulgada em 5 de abril de 1990, no 

artigo 321, inciso VIII, a qual estabelece que o ensino será ministrado 

com base no princípio de uma “educação igualitária, eliminando este-

reótipos sexistas, racistas e sociais das aulas, cursos, livros didáticos ou 

de leitura complementar e manuais escolares”. Além da Inclusão, por 

meio de leis, de disciplinas sobre a História dos Negros no Brasil e a 

História do Continente Africano nos ensinos fundamental e médio das 

redes estaduais e municipais de ensino. 
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O salto significativo nesta normatização legal da inserção de te-

mas relativos à população negra foi a alteração da LDB, com a inclusão 

do artigo 26-A que exige a inclusão da história e cultura afro-brasileira 

nos currículos da educação básica. Passando assim de iniciativas pon-

tuais de estados e municípios brasileiros para uma demanda obrigató-

ria para todo o sistema educacional brasileiro.

A primeira ação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tomar 

posse, em 2003, foi a sanção da Lei 10639/03 que alterou a Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação incluindo no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da presença da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana” e no ano de 2008 o mesmo artigo sofre nova 

alteração pela lei 11.645/08 contemplando também a história dos po-

vos indígenas como tema obrigatório no currículo escolar.

A assinatura ocorre graças às históricas pressões do movimento 

negro e, consequentemente, de suas articulações com políticos mais 

sensíveis à questão racial brasileira, em especial aqueles eleitos com vo-

tos do movimento negro, e sem dúvidas é uma conquista desses atores 

sociais. No parágrafo primeiro, o texto da lei cita que o conteúdo pro-

gramático incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e forma-

ção da sociedade nacional “resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil”.

O detalhamento do conteúdo estabelecido na lei é encontrado no 

texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Rela-

ções Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasi-

leira e Africana – dcn-erer, de outubro de 2004. Por meio destas pres-

crições legais as instituições de ensino, gestores(ras) e professores(ras) 

são amparados(as) por orientações, princípios e fundamentos para o 

planejamento e execução de um currículo que contemple conteúdo 

da história e cultura afro-brasileiro e africano. Construído a partir do 

diálogo com a sociedade civil, militantes, pesquisadores(ras) das uni-

versidades dedicados ao estudo da questão racial, as dcn-erer apresen-
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ta um panorama histórico sobre a condição da população negra ao lon-

go da história. O texto apresenta questões significativas ao Movimento 

Negro, como por exemplo, a necessidade de políticas de reparação, a 

urgente desconstrução do mito da democracia racial, trata dos questio-

namentos comuns dos (das) profissionais da educação como se deve ou 

não denominar negros(as) e desmistifica afirmações equivocadas como 

a de que negros(as) se discriminam entre sim e são racistas também.

É importante enfatizar o destaque do documento para o fato de 

que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de 

raiz europeia por um africano, mas de ampliar os currículos escolares 

para a diversidade cultural, racial, social e econômica presente na 

sociedade brasileira. Desse modo, as Diretrizes-erer apresentam e 

apontam todo o embasamento teórico e prático que auxiliarão os pro-

fissionais da educação na concepção e execução de uma educação 

mais igualitária e diversa.

Nessa esteira enquanto o parecer das Diretrizes - erer se con-

centra nos princípios teórico-metodológicos de uma educação antir-

racista foi elaborado em 2013, dez anos após a mudança da ldb, o 

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Na-

cionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2013) que objetiva 

instruir os sistemas municipais, estaduais e também o federal nos 

modos pelos quais seria possível constituir políticas educacionais an-

tirracistas.  Seu conteúdo detalha os direitos e obrigações dos entes 

da federação frente à lei, assim como amplia temas do âmbito da 

política tratados no texto das Diretrizes.

Nas últimas duas décadas diretrizes oficiais de âmbito nacional 

foram estabelecidas para apoiar a elaboração do Projeto Político Peda-

gógico das instituições de educacionais. É importante destacar que, 

há quase uma década, exemplares da cartilha das dcn-erer foram 

publicados e distribuídos pelo MEC para os sistemas de ensino do 
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território nacional.  O texto continua disponibilizado e compõe um 

acervo de publicações realizadas com o apoio do Ministério da Edu-

cação, como livro o Orientações e Ações para Educação das Relações 

Etnicorraciais, publicado em 2006, também com larga distribuição, 

compondo um acerco de materiais que auxiliam os sistemas e os(as) 

professores(as) a efetivarem uma educação antirracista da educação 

infantil até o ensino superior. Este material além das questões teóri-

cas também apresenta sugestões metodológicas para as três etapas da 

educação básica, para as licenciaturas e para a modalidade educação 

de jovens e adultos e pode ser facilmente acessado.5

Na mesma direção de subsidiar os(as) professores(ras) a efetiva-

rem práticas de promoção da igualdade racial foi publicada em 2012 

a revista Educação infantil e práticas promotoras de igualdade racial. 

É um rico material oriundo de situações reais nas quais as práticas 

de igualdade foram desenvolvidas e que podem orientar os sistemas a 

realizarem suas experiências. Além deste material há três dvs: Educa-

ção Infantil – Organização dos espaços físicos e dos materiais, Educa-

ção Infantil - Gestão e família e Educação Infantil – Experiências de 

Aprendizagem, que foram produzidos com o apoio do MEC e estão 

disponíveis no acervo de vídeos do Centro de Estudos das Relações 

de Trabalho e Desigualdades que além desses possui uma coleção de 

livros, vídeos e relatos de experiência em todas as etapas da educação 

e na modalidade educação quilombola que é um verdadeiro tesouro 

para a efetivação da igualdade racial na educação.

Para finalizar, destacamos que, para além do cumprimento dos dis-

positivos legais, o compromisso dos(das) profissionais da educação com a 

promoção da igualdade étnico-racial representa um avanço nas discussões 

em torno do currículo, ao mesmo tempo em que ainda se constitui como 

um desafio para as práticas pedagógicas que visam enfrentar as discussões 

5 Livro disponível em < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientaco-
es_etnicoraciais.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2017.
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sobre branquitude, num país onde o conceito de raça existe e é latente, 

enquanto construção social. 
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