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RESUMO 

Este trabalho traz algumas análises acerca de fatos e narrativas, observadas em 
campo, sobre a juventude e atos machistas e LGBTfóbicos no ambiente escolar. 
Essas observações aconteceram em duas escolas: a Jardins, da rede pública de 
Niterói e a escola Casa, da rede privada do município de São Gonçalo. Com intuito 
de refletir sobre as causas e efeitos dessas ações machistas e LGBTfóbicas na 
escola, a discussão deste trabalho traz à tona debates de gênero e diversidade 
sexual, aproximados dos conceitos centrais que a sociologia escolar propõe: 
estranhamento e desnaturalização. Apoiado nesses conceitos, nos fatos 
encontrados em trabalho de campo e uma breve análise/apresentação de políticas 
voltadas para a implementação da questão de gênero na escola, este trabalho tem 
como objetivo: trazer análises de atos de fala e/ou situações do cotidiano escolar, 
em que a questão de gênero e diversidade se coloca como cenário; demonstrar o 
caminho contrário que as políticas de educação foram sendo implementadas e 
identificar como a disciplina Sociologia aciona a temática de gênero no cotidiano 
escolar. 

 
 

 
 

Palavras-chave: escola; juventude; gênero; diversidade; educação. 

  



10 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 11 

1.1 A questão de Gênero e a Sociologia ..................................................................................... 11 

1.2 Origem da Pesquisa ...............................................................................................................12 

1.3 Definição dos Objetivos .........................................................................................................17 

1.4 Plano da Monografia ..............................................................................................................18 

2 O GÊNERO NO COTIDIANO ESCOLAR ............................................................ 19 

2.1 Corpo e Feminismo ................................................................................................................20 

2.2 Estudos feministas .................................................................................................................23 

2.3 Duas situações em campo: As questões de Gênero e LGBT na escola Jardins. ................26 
 
2.3.1 Oficina de Rap na Escola Jardins.............................................................................................28 

2.4 Considerações .......................................................................................................................30 

3 AS POLÍTICAS BRASILEIRAS E A EDUCAÇÃO EM GÊNERO E 

DIVERSIDADE SEXUAL .................................................................................... 33 

3.1 O Programa “Brasil Sem Homofobia”. ..................................................................................33 

3.2 O Projeto “Escola sem Homofobia”. .....................................................................................34 

3.3 O Projeto de Lei “Escola Sem Partido” ................................................................................36 

3.4 O cotidiano da escola Casa: As Aulas de Filosofia e a Metáfora do Sherman. ...................41 

3.5  Considerações .........................................................................................................................43 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 45 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................... 52 

 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 A questão de Gênero e a Sociologia 

As orientações curriculares nacionais para o ensino da Sociologia 

apresentam todo o processo que a disciplina vem trilhando até constar nos 

currículos de educação formal - na Universidade e na Escola Básica. Durante a 

trajetória de consolidação da disciplina Sociologia, é possível perceber que esta 

sempre esteve em um lugar de disputa. Ao longo dos anos, ela apareceu e 

desapareceu dos currículos. Sofreu mudanças em sua nomenclatura e alterações 

sobre  qual seria o profissional habilitado para lecionar a disciplina. De modo geral, a 

disciplina já foi ensinada por advogados, médicos e militares. 

É a partir da Reforma Rocha Vaz (1925-1942) e posteriormente com a 

Reforma Francisco Campos (1931) que a Sociologia passa a compor o currículo das 

Escolas Básicas. Em 1933 e 1934, aparecem os cursos superiores de Ciências 

Sociais na Escola Livre de Sociologia e Política na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Paulo e na Universidade do Distrito Federal. Em 

1942, a Sociologia no Ensino Básico começa a se tornar intermitente, ou seja, 

optativa. A Sociologia raramente aparecia. Quando fazia parte do currículo era em 

contexto de ensino técnico. Em escolas normais - cursos de Magistério - aparecia 

como Sociologia da Educação para dar caráter científico aos conceitos que 

versavam sobre a formação social e sobre fundamentos sociológicos da educação. 

Nesse cenário, não existe muita dificuldade em perceber que a Sociologia 

tem uma história bastante diferente daquela de outras disciplinas de caráter 

canônico como a Língua Portuguesa - campo da linguagem ou a Matemática - 

Ciências Exatas.  A disciplina Sociologia no currículo é muito recente, assim como os 

estudos que analisam as práticas sociológicas de ensino. Grande parte dos estudos 

realizados tratam do processo de institucionalização da disciplina, o que é de grande 

importância já que sua presença no Ensino Médio foi marcada por intermitências. 

Outra discussão importante nesse contexto, pouco explorada, é a 

expectativa quanto aos conteúdos dirigidos aos jovens. O poder da formação 

sociológica é um debate recente no campo da educação que se dá através da 
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associação dos conhecimentos sociológicos e políticos para o exercício da 

cidadania. Como espaço de materialização das Ciências Humanas e Sociais na 

escola, através de seus principais conceitos, o ensino de Sociologia veio a oferecer 

estratégias e instrumentos para a formação de cidadania a fim de ampliar a visão de 

mundo da juventude. 

Entretanto, a experiência de gênero não aparece no plano prático e material 

no contexto escolar. Como possibilitá-la? No exercício sociológico de estranhar e 

desnaturalizar -  relacionando os contextos sociais e culturais dos estudantes - os 

conceitos e percepções acerca da questão de gênero podem apresentar as formas 

variadas de construções sociais da realidade. 

Defendo, ao longo deste trabalho, que é preciso trazer os temas de Gênero 

e Diversidade Sexual como protagonistas no campo da educação, pois entendo que 

a abordagem reflexiva dessas temáticas nos permite repensar a estrutura da escola, 

a juventude que a compõe, as relações de poder e os arranjos sociais que se 

formam dentro e fora da escola. Penso que essas duas categorias - gênero e 

sexualidade - se relacionam uma com a outra, promovendo efeitos que trazem as 

estruturas ideológicas, social e política à tona e podem revelar as múltiplas 

dimensões sociais sobre o que é a escola.  

 

1.2 Origem da Pesquisa 

Pontuo o início do meu percurso que me levou a definir o tema desta 

pesquisa. Apesar de não ser uma auto etnografia, alguns fatos presentes no 

exercício da juventude dos interlocutores desse trabalho se relacionam diretamente 

com a minha vida. Dessa forma, decidi iniciar o meu trabalho apresentando parte da 

minha história e da minha família. 

Iniciei a minha graduação em Ciências Sociais – Licenciatura na 

Universidade Federal Fluminense no primeiro semestre do ano de 2012. Minha 

inclinação aos estudos de Gênero e Diversidade Sexual no contexto escolar se deu 

de forma anterior ao meu ingresso na universidade através de uma fatalidade que 

não se descola de minhas análises e vivências dentro da Academia. 
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Resido na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro. No ano de 2010, no mês de junho, durante a Copa do Mundo, quando todas 

as famílias e jovens se reuniam em suas casas, bares e praças para assistir a 

atuação do Brasil em campo, meu irmão Alexandre Ivo vivia suas últimas horas de 

juventude. 

No mundo dos afetos, ele experimentava e vivenciava, sem saber, as suas 

últimas oportunidades de se reunir com amigos, de comer churrasco, de vibrar e 

gritar: “GOL!”.  Se o domingo do dia 21 de junho de 2010 tivesse mais algumas 

horas, ele até poderia se apaixonar por alguém, beijar, abraçar, voltar para casa e se 

despedir de nós, a sua família. Isso infelizmente não aconteceu, ele não teve tempo. 

Nesse mesmo domingo, Alexandre foi sequestrado e torturado até a morte por um 

grupo de skinheads1, seu corpo foi encontrado, no bairro Jardim Califórnia, em São 

Gonçalo. 

O meu irmão se tornou mais uma vítima da homofobia, na sua manifestação 

mais cruel. Em 2010, nem eu e nem a minha família sabíamos o que significava o 

conceito de "violência homofóbica", “violência de gênero”, porém, transformamos o 

nosso processo de luto em luta, para que outros jovens, assim como o meu irmão 

não se tornassem vítimas fatais de mais uma mazela social que a sociedade insiste 

em invisibilizar. 

Durante a minha permanência na graduação - 2012 a 2017 -  fui militante em 

espaços que pensavam a questão dos direitos humanos das mulheres e das 

pessoas LGBT’s em uma perspectiva inclusiva, provendo acesso a direitos como 

saúde, educação e trabalho. Fui estagiária no Programa Estadual Rio Sem 

Homofobia 2 , do Governo do Estado do Rio de Janeiro, atuando em equipes 

multidisciplinares que propunham que esta iniciativa deixasse de ser um programa 

governamental e se tornasse uma política pública do Estado. No ano de 2015, após 

ter concluído o meu estágio, me tornei professora voluntária no Núcleo de Sociologia 

  
1
 Indivíduos simpatizantes ao nazismo, se comportam de forma intolerante e violenta perante às 

pessoas que pertencem a grupos de vulnerabilidade social: mulheres, pessoas negras e LGBT. 
2
 Programa Governamental,que presta serviços à população LGBT, tais como: atendimentos jurídi-

cos, psicológico e sociais em casos de violência. O órgão também mobiliza informações e fomenta 
políticas públicas para combater a LGBTfobia e a promoção da cidadania LGBT. 
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do curso Prepara Nem Niterói3, um pré-vestibular voltado para pessoas transexuais, 

travestis e em estado de vulnerabilidade social. Esses espaços pelos quais transitei 

foram responsáveis pelo meu amadurecimento pessoal e acadêmico e estão 

incorporados diretamente a toda produção deste trabalho, potencializando as 

minhas reflexões e posicionamentos políticos acerca da questão de gênero na 

educação. 

Para esta reflexão ser possível, me propus a realizar trabalho de campo em 

duas escolas, uma privada e outra pública. Seus nomes serão substituídos ao longo 

da produção do texto, para preservar a identidade dos interlocutores que passaram 

a ser colaboradores diretos para a produção desta monografia. 

O contexto do trabalho de campo se iniciou durante a realização de estágios, 

devido à minha inserção como bolsista do PIBID – Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência, na escola Jardins. O contato com essa escola partiu da 

organização da coordenação do Programa. Chegando à escola, em março de 2013, 

algumas situações foram se colocando ao longo do cotidiano escolar e me levaram a 

perceber a necessidade concreta de se pensar gênero e sexualidade no contexto da 

juventude.  

A escola Jardins é tradicional na cidade de Niterói, pois foi uma das 

primeiras escolas técnicas do município, voltada inicialmente para o público 

feminino. Está localizada em um endereço estratégico no bairro do Ingá, em uma 

avenida que remete a figura de um corredor histórico, pois a escola tem como 

prédios vizinhos o Museu do Ingá, a Faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense e o Solar do Jambeiro. As etapas de ensino do colégio são: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – Supletivo organizado 

em três turnos: manhã, tarde e noite.  

Cheguei à escola Jardins em um sábado letivo, quando as alunas e alunos 

apresentavam trabalhos que dialogavam com a temática do período, que naquele 

momento era “Direitos Humanos”. Fui muito ansiosa esperando perceber a 

perspectiva que a escola abordava o tema. Quando cheguei no auditório, local onde 

acontecia o evento, me deparei com muitos alunos sentados assistindo a uma peça 

  
3
 Curso gratuito de pré-vestibular, cujo objetivo é melhorar a vida da população Travesti e Transexual 

por meio da educação. Idealizado pela militante transativista e profissional do sexo Indianara 

Siqueira, com sedes auto-gestionadas em vários Estados do Brasil. 
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de teatro, encenada pelos próprios alunos e alunas da escola, que tratava da 

temática do casamento igualitário. Quando me sentei, percebi que já estava no fim e 

dois alunos, que interpretavam um casal gay, se beijaram perante toda a 

comunidade escolar. Eles foram muito aplaudidos pelos alunos, alunas, professores 

e professoras que ali estavam.  

Além do beijo, o que também me chamou muito a atenção ao final da 

apresentação, foi o momento em que uma aluna, integrante do grupo de trabalho, 

pegou o microfone de maneira bem enérgica e disse: “Vocês estão vendo? Os gays 

e as lésbicas também podem se casar!! Não adianta vocês falarem que não! Agora 

tem até uma lei que diz que pode! Eu estou cansada! Acabou o trabalho, muito 

obrigada!”. Após essa fala, ficou claro que o tema foi tratado de forma a estabelecer 

uma espécie de resistência. Falar sobre a temática LGBT 4  naquela escola, era 

romper com a ideia de reprodução da heteronormatividade e do machismo 

presentes em nossa sociedade de forma geral. 

A situação acima relatada, ocorrida naquele contexto escolar, indica que os 

sujeitos se constróem nas relações sociais, no cotidiano da vida escolar e são 

atravessados por discursos produzidos e em produção. Símbolos, representações 

também fazem parte desse processo. Dessa forma, esses sujeitos vão produzindo 

suas identidades e suas formas de interpretação do mundo (LOURO, 2012, p.13). 

Outra experiência de atuação como estagiária e pesquisadora se deu 

enquanto eu cursava a disciplina de Prática de Pesquisa e Ensino em Ciências 

Sociais5, no primeiro semestre do ano de 2016. Naquele momento, dei sequência ao 

trabalho de campo em uma escola privada, a Casa. 

A Casa fica localizada na Mangueira, bairro no município de São Gonçalo, 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As etapas de ensino vão da Alfabetização 

ao Ensino Médio e existem turmas voltadas para a preparação para concursos 

públicos de acesso à universidade, que aparece como diferencial a ser oferecido aos 

alunos e alunas. As aulas acontecem nos turnos da manhã e da tarde – da 

alfabetização ao ensino fundamental e exclusivamente no turno da manhã as aulas 

  
4

 LGBT: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Essa sigla foi construída pelo 
movimento social organizado, a fim de pautar de suas demandas de direitos civis e sociais. Apesar de 
ser uma sigla, é importante ressaltar que existem especificidades dentro deste grupo. A violência os 
atinge por motivações diferentes, assim como o acesso a saúde, ao trabalho e a educação, também 
se dá modo diverso. 
5
 Disciplina obrigatória do curso de Ciências Sociais. 
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do Ensino Médio. A escolha desta escola se deveu ao fato de eu ter estudado 

grande parte de minha vida lá, assim como o meu irmão, hoje falecido por sofrer um 

assassinato de motivação homofóbica.  

Meu interesse em voltar para a Casa era perceber as mudanças que 

aconteceram, ou não, no cotidiano de uma escola que teve um aluno vítima de 

homofobia, já que não houve um posicionamento da escola sobre a motivação do 

crime perante a comunidade escolar. Quando cheguei na Casa, em abril de 2016, 

subi as escadas para me dirigir a uma sala de aula, e logo me deparei com um 

cartaz no pátio que trazia o título: “7 Atitudes para combater o machismo” e outro, 

colocado ao lado, “5 atitudes para conviver melhor na sala de aula”.  

Naquele momento, entendi que estava em um espaço escolar bem diferente 

daquele do qual pertenci há uns anos atrás. Muita coisa tinha mudado desde o 

tempo em que ali estudei, porém foi impossível não perceber como algumas 

estruturas de poder foram mantidas naquele espaço, como, por exemplo, os 

circuitos de câmeras espalhados por toda a escola. Ou ainda como a desigualdade 

racial estava presente na escola: todas as funções relacionadas a limpeza, cantina e 

inspeção eram executadas por mulheres negras. A grande maioria do corpo docente 

e discente era composta por pessoas brancas ou não-negras.  

Na Casa, a grande questão que me serviu de guia durante as minhas 

observações foi: Em qual perspectiva temas como o feminismo e a diversidade são 

encarados dentro do sistema escolar privado? Durante as minhas observações, 

procurei identificar termos e falas – signos e os significados dados pelos 

interlocutores (professores e/ou alunos) e analisar as dimensões que esses atos de 

fala podem nos indicar quando pensamos a educação pautada na igualdade de 

gênero e na promoção da diversidade e a juventude na escola.  

A linguagem, os atos de fala Austin (1960), passam a serem vistos como 

prática social. As reflexões acerca das dimensões que a linguagem nos transporta, 

revelam as ideias que temos sobre as construções dos sujeitos, os lugares que 

estes pertencem e suas características. 
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1.3 Definição dos Objetivos 

No universo escolar, ambiente permeado por muitas tensões, nossos alunos 

e alunas começam a produzir suas visões de mundo e concepções sobre o que é 

ser homem e mulher na nossa sociedade. Na maioria das vezes, essas visões e 

concepções são definidas a partir de experiências e narrativas estereotipadas e 

sexistas, fazendo com que o espaço escolar seja mais uma arena em que a 

hierarquia de gênero se coloca como ordenadora das práticas sociais. Nesse 

sentido, busco demonstrar a importância do acolhimento e o reconhecimento da 

problematização de Gênero no campo da educação, sob o viés sociológico, 

perpassando o debate sobre Direitos Humanos, garantindo a cidadania de mulheres, 

negras e negros, LGBTS na escola e na sociedade de forma geral.  

Durante o trabalho de campo na escola Jardins, iniciado ao longo do ano de 

2013, me preocupei em observar as alunas e alunos durante o período em que as 

aulas de Sociologia eram ministradas. Durante os intervalos acompanhava a 

professora supervisora até a sala de professores, com o intuito de saber um pouco 

mais sobre as suas áreas de interesse e a sua forma de se integrar nos projetos 

pedagógicos da escola. Na Casa, ao longo de 2016, minhas observações 

aconteciam nas turmas da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Fui autorizada a 

acompanhar aulas de todas as disciplinas dessas turmas, além do pátio no horário 

do intervalo. 

Nos dois contextos escolares acima descritos, busquei identificar como a 

disciplina da Sociologia aciona ou não a tematização do Gênero. Se a abordagem 

da temática é circunstancial, se é estruturada na desconstrução dos estereótipos ou 

na perpetuação dos mesmos, e se este último colabora para o desserviço da criação 

de uma cultura escolar que favorece uma educação pautada na igualdade de 

gênero. Descrevi algumas situações observadas nos respectivos cotidianos 

escolares a partir dos conceitos de desnaturalização e estranhamento sociológico 

(IANNI, 2011), para desmistificar, criticar e pontuar ações preconceituosas 

produzidas e reproduzidas no ambiente escolar.  

A partir das situações que me deparei em atividade etnográfica e ao analisar 

as ações de políticas públicas, procurei também demonstrar o caminho contrário que 

as políticas de educação foram sendo implementadas, quando comparadas à nossa 
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demanda social por mais igualdade. Em um país tão violento para as mulheres e 

para a população LGBT, percebo que a escola, muitas vezes, acaba se tornando um 

campo de disputa para compulsoriamente se colocar a serviço de setores 

conservadores, no processo de invisibilização destas populações na nossa 

sociedade. 

De modo geral, objetivo, nesta monografia, pensar a função da escola junto 

aos processos de formações das identidades, dos posicionamentos políticos e 

intelectuais, de modo a refletir sobre até onde a escola consegue dialogar com os 

jovens sobre gênero, em diálogo com a sua realidade e suas demandas objetivas e 

subjetivas. 

1.4 Plano da Monografia 

Este trabalho se organiza em uma introdução, dois capítulos de 

desenvolvimento e um capítulo com considerações finais. 

No capítulo 2, irei incorporar ao texto algumas situações que aconteceram 

durante o exercício etnográfico sobre as conjunturas em que as questões de gênero 

e de diversidade sexual aparecem no contexto destas escolas. A partir dessas 

situações, procuro associá-las e analisá-las com embasamento teórico voltado para 

os Estudos de Gênero, Diversidade e Educação. 

No capítulo 3, a minha proposta é apresentar algumas Políticas Brasileiras 

que propõem a inclusão do Ensino de Gênero e Diversidade Sexual na Escola. 

Aproveitando minhas observações de campo, procuro demonstrar, através delas, a 

necessidade de implementação destas políticas educacionais para diversidade, para 

fomentar algumas iniciativas de propostas pedagógicas para construção de uma 

educação igualitária e para reparar e frear ações que perseguem as identidades de 

gênero e orientações sexuais na escola. 

No capítulo final, retomo a Sociologia e aos conceitos de desnaturalização e 

estranhamento. Nesta fase final do trabalho, procuro perceber o papel da disciplina 

no ambiente escolar, analisando se esta está possibilitando a experiência de Gênero 

aos alunos e alunas, se apropriando de seus conceitos norteadores, já referidos. 
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2 O GÊNERO NO COTIDIANO ESCOLAR 

A estrutura escolar, historicamente tem um papel de classificação de 

indivíduos. Quem não faz parte do sistema formal de ensino, já é classificado e 

estigmatizado perante a sociedade como um/uma jovem de conduta desviante. A 

Sociologia do Gênero pode ser lida à luz do trabalho de Goffman (2004) sobre o 

estigma. Nas investigações sociológicas, nas arenas que acontecem as interações 

sociais face a face, com membros de grupos estigmatizados, que seria o caso das 

mulheres e das pessoas LGBTs, mostram que a diferença de sexo, raça e de classe 

é a principal fonte de assédio que mulheres e outras minorias sofrem. Através da 

Sociologia de Goffman sobre os estigmas, é possível perceber a necessidade de se 

entender o Gênero no campo da cultura e a partir das construções sociais que se 

estruturam nesse espaço e tempo. 

No ambiente escolar -  onde se dão as interações face à face, onde se 

concebe o conceito de gênero a partir da performatividade, podemos perceber o 

quanto certos indivíduos estão em lugar de marginalidade e estigma, pois esses 

acontecem a partir do contato com o outro – interação face e a partir do selfie – 

como o indivíduo se visualiza dentro de um determinado ciclo social (AZEDEH, 

2014, p.315). Permeado por tensões e por uma estrutura material e simbólica de 

controle e classificações, se torna mais um campo onde é possível identificar a 

produção e a reprodução de desigualdades de gênero. 

É importante pontuar que o conceito de gênero está para diferentes sujeitos. 

No contexto deste trabalho, busco refletir sobre atos machistas e LGBTfóbicos6 sob 

o viés de desnaturalização e estranhamento sociológico. Esses sujeitos – alunas, 

alunos, professores e/ou professores -  tem o lugar de agência - sofrem com ações 

preconceituosas na escola, quando pensamos a desigualdade de gênero refletida 

através de ações machistas, sexistas e LGBTfóbicas.  

A escola compõe o primeiro campo de socialização dos indivíduos, mas não 

com exclusividade. A família está relacionada neste circuito socializador e perante a 

escola, também tem um papel relacionado à educação, mesmo que de maneira não 

formal (SCOTT 1995; MEYER 2000, p.18). 

  
6
 Medo, fobia, aversão a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 
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As mídias, redes sociais também vão se incorporando neste circuito e vão 

colaborando na formação de concepção dos indivíduos criando uma cultural juvenil, 

além da ideia sobre o papel e os modelos de feminilidade e masculinidade (SILVA, 

ROSIMERI; SOARES, ROSÂNGELA 2013, p. 94). 

Na sua grande maioria, a concepção de masculino e feminino que é 

transmitida aos sujeitos carrega uma herança estereotipada, produzida pelo senso 

comum. O resultado disso é a produção de comportamentos discriminatórios e 

excludentes por parte dos indivíduos, interligados a esse circuito. 

Para refletir sobre a problematização de gênero nos espaços escolares, 

apresentarei abaixo a discussão sobre corpo e feminismo, fundamental para a 

desnaturalização das categorias de gênero. Em seguida, apresentarei duas 

situações etnográficas e por fim, farei considerações sobre o papel da discussão 

central de gênero no espaço escolar. 

2.1 Corpo e Feminismo 

Essa dualidade é própria do Ocidente, pensando o par mulher / homem. 

Entretanto, objetivamente, com o decorrer dos anos e a partir dos anos de 1970, os 

estudos nas áreas das Ciências Humanas, foi possível observar que essa binaridade 

e oposição entre natureza e cultura, que atribui papéis ao par mulher / homem, não 

parece descrever adequadamente as sociedades, percebendo as tensões geradas a 

partir da naturalização desses papéis sociais que passam a universalizar o que é o 

“ser mulher” e o “ser homem”. 

Pensar o status secundário da mulher na sociedade é pensar no que a 

dicotomia natureza X cultura contribuiu para isso. É importante ressaltar que o papel 

da mulher varia de cultura a cultura e em diferentes tempos históricos. Por isso, 

universalizar e essencializar o que é dito como natural é tão problemático e revela 

questões sobre desigualdade de gênero a serem finalmente esclarecidas. 

Os deterministas biológicos7 sempre apontaram características genéticas, 

que fazem do macho o sexo dominante, características essas que faltam às fêmeas 

e assim as atribuem o status de dominadas. O problema dessa atribuição é que ela 

pára aí, não considerando a atribuição de gênero no campo cultural das relações. 

  
7
  Corrente antropológica, que acreditava que a herança genética é responsável pelas características 

sociais dos indivíduos. 
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Ela proporciona o status da diferenciação, designando o papel de quem é inferior ou 

superior dentro de uma sociedade com valores atribuídos de forma desigual e 

estigmatizante do lugar da mulher em determinados sistemas culturais. 

Margaret Mead é umas das fundadoras da Teoria do Culturalismo (1901-

1978). A antropóloga orienta suas análises etnográficas para a forma como um 

indivíduo recebe a cultura e as consequências que esta, acarreta na formação de 

sua identidade e personalidade. Em Sexo e Temperamento (1935), Mead analisa 

três tribos de diferentes culturas. A autora rompe com a ideia que baseava as 

diferenças entre homens e mulheres como meramente biológicas, deslocadas de 

seu contexto social e cultural. 

Margaret Mead foi pioneira, abordando as diferenças e as características de 

homens e mulheres, como reflexo da sociedade e da cultura.  A partir de seus 

estudos, a forma de se pensar a questão de gênero foi revolucionada, 

principalmente a partir dos anos de 1960. Seus argumentos apoiaram diversas 

iniciativas de pesquisas antropológicas que traziam temáticas de gênero e de 

cultura, que fugiam do cenário conservador, que a perspectiva biologizante revela.  

Ao descartar o determinismo biológico, podemos traçar outro caminho para 

assim entendermos o papel de subordinação da mulher, como propõe Ortner. 

 

Especificamente, a minha tese é que a mulher está sendo identificada com – 

ou se desejar, parecer ser um símbolo de – alguma coisa que cada cultura 

desvaloriza, alguma coisa que cada cultura determina como sendo uma 

ordem de existência inferior a si própria (ORTNER, 1979, p.100). 

 

A partir dessa leitura problematizada de Ortner, o status secundário e 

subordinado frequentemente atribuído às mulheres, e que prevalece na sociedade 

de um modo mais geral, estabelece uma relação direta entre mulheres e natureza, 

em oposição aos homens que são associados com a cultura. E uma vez que esse 

sistema se estabelece, fica claro o porquê das mulheres serem vistas como cidadãs 

de segundo plano, como subordinadas e excluídas desse espaço/condição. No 

campo da cultura, associado aos homens, se estabelecem os sistemas de poder e 

organização da sociedade; é onde se faz política, é o espaço público, que 
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transcende a natureza. A associação da mulher à natureza simplifica o fato da 

existência da dominação. 

A realidade da escola pública nos mostra o quanto o ambiente escolar é 

heterogêneo. Temos jovens pertencentes majoritariamente a classes sociais 

desfavorecidas e com diversos direitos básicos negligenciados, o que os impede de 

exercer de forma plena a sua cidadania. Esse, por si só, é um dilema da educação 

pública. 

A diversidade já nasce dessa perspectiva, a de que a diferença é resultado 

de ausência. Essa diferença é hoje um grande desafio para o sistema educacional. A 

diferença não é uma característica natural: ela é discursivamente produzida (SILVA, 

2000, p.73).  

Com relação aos Estudos de Gênero, devemos mencionar a trajetória dos 

Estudos Feministas que, durante muitos anos, lutou bravamente para conseguir se 

manter na academia, em busca de legitimidade, reconhecimento e espaço na 

sociedade. Esse movimento foi o que deu reconhecimento às temáticas que eram 

silenciadas, áreas estas que tratavam da sexualidade e da família, por exemplo 

(LOURO, 2014, p.23). 

Quando Guacira Louro (2000) traz o corpo para compor suas análises 

acerca da Educação e de Gênero, ela chama atenção para como este é deixado em 

segundo plano quando pensamos na forma de educar. Além disso, a autora destaca 

o quanto alimentamos ciclos de binaridade ao recorrer a fontes e teorias que não 

levam em consideração corpo-alma ou corpo-mente na educação, que apenas se 

preocupam com os níveis de inteligência e abstração que nossos estudantes 

deveriam chegar nos seus estágios de aprendizagem. Os professores são sempre 

guiados a criar situações estímulos onde o corpo sempre fica de fora. 

Guacira Louro e Shery Ortner podem ser aproximadas no que se refere ao 

debate sobre o lugar do corpo. Na interpretação de muitos, o corpo é concebido ao 

nascer e é este que regerá naturalmente as características e certas marcas 

distintivas. A busca por se afastar desta perspectiva biológica determinista, nos 

aproxima da maneira de viver a sexualidade de forma que ela seja influenciada pelo 

meio cultural. Os sujeitos aprendem dentro do sistema de cultura, determinados 

comportamentos a serem seguidos e que naquele circuito, são considerados 

adequados para expressar seus desejos e vontades (VANCE, CAROLE; 1995, p.65). 
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Nesse sentido, de construção de corpos, não podemos deixar de entender o lugar 

da escola e o que ela diz e em que lugar ela coloca e classifica esses corpos dentro 

de nossa sociedade. 

Há sempre uma expectativa sobre as identidades, gênero, raça, sexualidade 

dos indivíduos. Olhamos para o indivíduo querendo identificar a sua identidade – o 

que ele é e ao mesmo tempo identificar o que ele não é, o que é a diferença. 

Guacira Louro chama essa perspectiva de determinista, quando supomos a 

presença ou ausências de certas marcas como indicadores de identidade, como 

algo que já está dado ou concebido naquele corpo.   

O que surge como uma problemática nessa perspectiva é que acabamos 

esquecendo de nos questionar sobre o porquê de certas características – altura, 

tamanho dos braços, orelhas, pênis e vagina – serem marcadores escolhidos como 

determinantes e definidores de uma identidade sexual, raça, gênero e etnia. Ainda 

dialogando com as autoras, acabamos por esquecer que identidade é uma 

atribuição cultural, que é vista e entendida no contexto de cada sistema cultural.  

Assumido o caráter de formulação sobre o conceito de Gênero, aqui 

entendido como a construção social de homens e mulheres e as suas diferentes 

orientações sexuais, é importante também pontuar as colaborações do Movimento 

Feminista para este conceito, de modo a articula-lo a abordagem política através das 

ações dessas mulheres num contexto de desigualdade de gênero. 

2.2 Estudos feministas 

É possível observar as ações do movimento de mulheres através de suas 

trajetórias que podem ser contadas de diferentes formas e óticas, já que o gênero é 

uma ferramenta conceitual, política e pedagógica.  Em geral, o movimento de 

mulheres é registrado pela sua história mais recente, fazendo referência a uma 

primeira e segunda onda do movimento feminista (MEYER, 2013, p.13). 

A primeira onda feminista se constrói em torno do movimento sufragista, que 

pautava a extensão do direito ao voto às mulheres. É claro, que esta demanda, 

aglutinou outras pautas a serem reivindicadas pelas mulheres, como: acesso à 

educação e ao trabalho, eliminação dos maus tratos nos espaços públicos e 

privados, proteção aos interesses pessoais e econômicos, visto que seus bens eram 
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administrados pelos seus pais, quando solteiras e por seus maridos, quando 

casadas. Esse movimento nasce no Brasil, juntamente com a Proclamação da 

República, 1890 e termina em 1934, quando o direito ao voto aparece na 

constituição de 1934. 

A segunda onda do movimento feminista acontece no século XX, nos anos 

60 e 70 nos países ocidentais. No Brasil, essa onda é associada aos movimentos de 

oposição à ditadura militar e reconhece a necessidade de criação de um campo de 

produção de conhecimento, a fim de compreender, explicar e denunciar a 

desigualdade, a submissão e subordinação social e política que as mulheres são 

submetidas. As mulheres burguesas movimentaram esse campo de estudos 

feministas e iniciaram a ocupação de alguns cargos no mundo do trabalho.  

O mercado que se apresentava às mulheres naquele momento era 

relacionado à saúde e a educação. As suas atividades eram como se fosse um 

trabalho de apoio, nessas referidas áreas e também na assistência social. Esse era 

“trabalho para mulher”, porque sempre estavam controladas e prestando assessoria 

aos homens (HARAWAY,1990, p. 81). 

O cenário de desigualdade no mundo do trabalho serviu às pesquisas desse 

primeiro campo de estudos feministas como objeto de investigação da situação da 

desigualdade sofrida pelas mulheres. Esses primeiros estudos movimentaram e 

contribuíram para várias correntes e/ou perspectivas teóricas dentro do feminismo 

produzindo questões e paradigmas acerca da teoria do patriarcado. Neste cenário, é 

preciso ressaltar que muitas mulheres, camponesas e operárias já estavam fazendo 

este tipo de exercício, que consiste em confrontar situações nas quais estão em um 

lugar subordinado no seu local de trabalho. 

A terceira onda do movimento feminista aglutinou as demandas anteriores, 

só que as próprias mulheres pautavam uma determinada ruptura interna. Com este 

cenário é importante, nos voltarmos ao início da história do movimento feminista, 

que nos dá a impressão que ele é singular e heterogêneo, mesmo incorporando 

demandas que contemplavam uma miscelânea de vertentes políticas, que fez com 

que ele se tornasse plural, ou seja, o movimento é, em sua origem, composto por 

mulheres diferentes, com distintas necessidades.  

Naquele momento, a terceira onda feminista procurava dar conta dessa 

diversidade de mulheres. As mulheres negras, no final dos anos 80, começaram a 
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denunciar o silenciamento de suas pautas e reforçavam o seu lugar enquanto sujeito 

político. Com a reivindicação das mulheres negras, nesse contexto de terceira onda, 

foi levantada a questão sobre a importância de se pensar o feminismo com os 

recortes raciais (CARNEIRO, 2001, p.3). 

Outra crítica trazida por essa onda foi a produção de discursos e narrativas 

“universais” dentro do campo feminista, pois estes produziam exclusões, já que nem 

todas as mulheres sofriam as mesmas opressões. A importância de explicitar a 

trajetória do campo de atuação dos movimentos de mulheres é nos aproximarmos 

dos estudos feministas, que estruturam as produções acadêmicas acerca das 

desigualdades de gênero na vertente dos estudos culturais. 

O que isso significa? O movimento de mulheres é plural, heterogêneo e 

durante muitas gerações tem sido tensionado com confrontos e resistências através 

estudos e de movimentos mais conservadores, que insistem em produzir 

justificativas baseadas em crenças religiosas e em diferenças biológicas para 

explicar as diferenças entre homens e mulheres e justificar as desigualdades, 

produzidas através dessa relação que é socialmente hierarquizada.  

Na tentativa de demonstrar que as diferenças e as desigualdades não são 

explicadas pelas diferenças biológicas, pelo senso comum e pelas crenças religiosas 

que as feministas recorrem a uma abordagem que dê conta de explicar e marcar as 

desigualdades entre homens e mulheres.  

Elas constroem a sua argumentação nas relações sociais, ou seja, são os 

modos pelos quais características femininas e masculinas são representadas 

socialmente, aquilo que se diz e que pode ser pensado a respeito de trajetórias de 

homens e de mulheres, sendo mais ou menos valorizadas dentro de um grupo ou de 

uma sociedade, em uma determinada cultura. Dessa forma, se incorpora o conceito 

de “gênero”. O gênero dava conta de marcar as desigualdades, através de uma 

abordagem histórico social, ao que se refere às diferenças sociais entre homens e 

mulheres. 

O conceito de gênero privilegia, exatamente, o exame dos processos de 

construção dessas distinções - biológicas, comportamentais ou psíquicas - 

percebidas entre homens e mulheres; por isso, a problematização sociológica desse 

conceito pode nos ajuda a afastar de abordagens que tendem a focalizar apenas 

papéis e funções de mulheres e homens para aproximar-nos de abordagens  mais 
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amplas e complexas que nos levam a considerar que as próprias instituições, 

símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis e as políticas de uma sociedade são 

constituídos e atravessados por representações e pressupostos de feminino e de 

masculino e, ao mesmo tempo, produzem e/ou ressignificam essas representações 

(SCOTT,1995; LOURO, 1997; MEYER,2000, p.18) 

A importância das discussões de gênero no cotidiano escolar é que esta 

oferece a possibilidade da construção de um olhar crítico sobre o lugar que as 

mulheres vêm ocupando na sociedade. O que deve ser ponto central deste diálogo é 

o objetivo de uma visão crítica de mundo, pautada no combate à discriminação de 

gênero. 

 

2.3 Duas situações em campo: As questões de Gênero e LGBT na escola 
Jardins. 

Na escola Jardins8, enquanto bolsista de iniciação à docência,  no dia 08 de 

março de 2013, tive a oportunidade de comparecer a um sábado letivo, a escola 

organiza seu calendário considerado um sábado como um dia letivo, para que os 

professores e alunos, em conjunto, apresentassem e toda a comunidade escolar, 

trabalhos desenvolvidos dialogando com um determinado tema.  

Neste dia, assisti a diversas apresentações com temáticas relacionadas à 

diversidade cultural, direitos humanos, movimentos sociais e direitos da população 

LGBT. 

A parte teatral foi a que mais me chamou a atenção. A peça tratava de 

questões relacionadas à cidadania e direitos LGBT, como o casamento 

homoafetivo.Os alunos interpretavam algumas cenas de preconceito vividas no 

cotidiano de um casal homossexual, as cenas retratavam a reação das pessoas 

quando os mesmos passeavam de mãos dadas na rua, quando trocavam alguns 

carinhos como abraços, toques na região do rosto e dialogaram com a questão de 

família – como se dava a aceitação ou a não aceitação da orientação sexual no 

espaço familiar. 

  
8
 Relato de diário de campo 



27 

 

O auditório da escola, onde acontecia a peça, estava lotado e os alunos e 

alunas estavam contagiados por um clima de euforia. O que eu gostaria de destacar 

desta apresentação teatral foi a sua finalização. Dois alunos homens se beijando 

perante toda a comunidade escolar – alunos e alunas, professores, diretor, alguns 

bolsistas e estagiários. Os alunos foram muito aplaudidos, principalmente os que 

protagonizaram a cena do beijo. Uma integrante do grupo de trabalho, que parecia 

estar realizando uma espécie de apoio aos colegas durante a apresentação, subiu 

no pequeno palco e com o microfone falou: “Vocês estão vendo? Os gays e as 

lésbicas também podem se casar!! Não adianta vocês falarem que não! Agora tem 

até uma lei que diz que pode! Eu estou cansada! Acabou o trabalho, muito obrigada! 

”. Ela seguiu sendo aplaudida. 

Passado esse momento, todos nós seguimos os nossos destinos, alguns 

continuaram no auditório para assistir outras apresentações e boa parte seguiu em 

direção às suas casas. Após esse evento, continuei dando sequência à minha 

observação durante as aulas de Sociologia, mas, em vez de seguir para a sala dos 

professores durante o intervalo, resolvi caminhar por todo pátio e seguir observando 

os alunos e alunas. 

Consegui perceber e pude identificar alguns alunos e alunas, com seus 

parceiros e parceiras em seus relacionamentos heterossexuais, mas também, um 

casal de lésbicas, no ambiente escolar. As aulas após o intervalo começaram a ter 

um pouco mais de sentido, pois percebi que esse mesmo tipo de interação afetiva se 

estendia até a sala de aula e pelos corredores de acesso a essas salas. 

Esse casal de alunas era da turma do 1º ano do Ensino Médio, eu passei a 

acompanhar enquanto bolsista nas aulas de Sociologia. Dentro de sala, elas se 

relacionavam bem com a turma, mas sempre faziam as atividades juntas. Pude 

observar que o contato com o restante da turma estava sempre em segundo plano, 

mas não por falta de abertura, mas sim, por terem naquele espaço – a escola – a 

possibilidade de exercer a vida afetiva.   

Passado este dia, questionei a Professora Luna9, sobre o que ela entendia 

sobre LGBTfobia na escola e como os projetos pedagógicos poderiam auxiliar na 

inserção da questão da diversidade sexual e os direitos da cidadania LGBT na 

  
9
 Nome fictício. 
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escola. Ela me respondeu da seguinte forma: “A escola tem uma função muito 

importante, que diz respeito à socialização de valores e práticas de democracia, 

nesse sentido é possível reforçar a situação da escola como produtora de sentidos 

das realidades, para que cada indivíduo consiga reconstruir o seu pensamento, 

analisá-lo de maneira crítica e se articular nos meios sociais, repensando valores, 

comportamentos, espaço e cidadania nas suas relações sociais.”. 

2.3.1 Oficina de Rap na Escola Jardins. 

Na escola Jardins10, pude participar de uma atividade junto à turma da 3º 

série do Ensino Médio, uma oficina de rap. Essa atividade era uma demanda dos 

alunos e da rádio estudantil, que era de responsabilidade desses alunos e alunas. 

Alguns alunos já compunham a cena de RAP de Niterói e a proposta era de 

apropriar de alguns conceitos sociológicos para a composição dos raps. 

Considerando o contexto político e social do rap, o estilo tem uma essência 

crítica.  Na oficina temas como desigualdade social, racial e de gênero apareceram 

com protagonismo.  

Dessa forma é importante pensarmos enquanto professores, como nossas 

alunas, de forma mais específica, percebem a temática de gênero e o feminismo a 

partir das suas experiências e trajetórias. 

A juventude é pensada em algo que fala por si, no sentido da 

vivência, e não encaixando a vivência numa determinada idade. A 

transição de vida do jovem tem o futuro no agora, e pensa no mesmo 

com alguma perspectiva. A juventude não é um passaporte para a vida 

adulta. Para o autor juventude é condição, encarada de forma plural, 

compreendendo as especificidades do jovem. (CHARLOT, 2007) 

A oficina aconteceu em dois dias. No primeiro foi elaborado um trabalho 

junto com a turma dentro da sala de aula. Aconteceu uma roda de conversa seguida 

de debate,  eu consistia em: uma explanação sobre o histórico do movimento rap 

em uma perspectiva mais geral, ou seja, desde as influências e surgimento, 

passando pelo histórico do movimento nas periferias americanas até chegar ao 

contexto a nível Brasil, mais especificamente nas periferias e favelas de São Paulo e 

Rio de Janeiro. 

  
10

 Relato de diário de campo 
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Os alunos e alunas tiveram colocações e sensibilidades bem maduras no 

sentido do debate a respeito da criminalização da juventude, indústria cultural e 

manipulação de conteúdo através da mídia, trazidos e incentivados pela professora 

e por nos pibidianos, com exemplos bem palpáveis e presentes no cotidiano de cada 

um de nós, visto que naquele momento também compartilhávamos do mesmo 

espaço de construção de conhecimento sociológico. 

Depois deste primeiro momento, convidamos os alunos e alunas a se 

dirigirem ao pátio, lá montamos uma espécie de palco, para os estudantes que se 

sentirem à vontade de cantar alguma de suas produções ou algum rap já produzido 

que dialogasse com a sua trajetória de vida. 

Nesse momento, disposição dos alunos e alunas que existiu lá no debate, 

ficou um pouco intimidada perante a presença do microfone, mas com o passar do 

tempo alguns alunos cantaram raps de diversos cantores que traziam mensagens 

atuais e retratavam a realidade social que era próxima às deles. 

No segundo dia, a oficina foi realizada com os alunos e alunas da turma de 

1º série do Ensino Médio. A dinâmica da oficina foi diferenciada pela forma com a 

turma se colocou diante a nossa proposta de debate em sala, nos direcionamos para 

o auditório da escola, lá, naturalmente se organizou uma roda de conversa que 

tratou de dois eixos temários: a cultura e o lugar da mulher no cenário do Rap e Hip 

Hop.  

A questão da cultura surgiu como ponto inicial do diálogo, visto que esta 

turma possui um maior número de alunos envolvidos com o movimento do Rap e Hip 

Hop na cidade de Niterói. Não levou muito tempo para que os alunos e alunas se 

tornassem os verdadeiros protagonistas desta oficina e através de suas vivências 

puderam mostrar o significado de cultura para a turma e para nós colaboradores da 

oficina.  

O segundo eixo do debate, a questão da mulher, na cena do Rap, aconteceu 

por iniciativa de algumas alunas que se organizaram e construíram um Rap que 

relacionava com questões de identidade, empoderamento feminino e ensaio para 

debate feminista sem embasamento teórico. Mas sim, a partir de suas vivências 

cotidianas dentro e fora do espaço escolar.  

As meninas trouxeram para a roda de debate e para a roda de rap suas 

narrativas pessoais, de como se sentiam diante a tantos julgamentos e perseguições 
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aos seus comportamentos. As suas falas retratavam uma extrema insatisfação com 

o status secundário na cena do rap, como elas se sentiam preteridas com relação 

aos meninos, na vida e no cotidiano mais geral. Enquanto os meninos cantavam no 

palco do auditório, seus raps falavam sobre racismo e cultura. As meninas se 

organizaram em uma roda, para pensar os seus lugares e formular uma letra de rap 

que retratasse essa desigualdade.  

Em nenhum momento, ouvi a expressão “feminismo” por parte delas. A 

palavra de ordem ali passou a ser igualdade, mas não a igualdade, que o senso 

comum se apropria para invisibilizar grupos em estado de vulnerabilidade social11. 

A igualdade ali estava sendo colocada pelas meninas de forma crítica e 

sociológica, a fim de repensar as hierarquias que estavam colocadas a elas e que as 

impediam de exercer de forma plena a juventude. 

2.4 Considerações 

Com relação ao sábado letivo, enquanto estive realizando o campo na 

escola Jardins, nos meses dos anos de 2013 e 2014, observei que um bom 

aproveitamento das práticas pedagógicas pode interferir de maneira positiva na 

construção de relações sociais no ambiente escolar e fora dele. O papel da 

Sociologia é ímpar, pois ela pretende questionar o senso comum e organizar a forma 

de pensar, apresentando o estranhamento e a desnaturalização de gênero o que 

significa pensar em cidadania e a construção uma sociedade mais igualitária através 

da educação. 

Pude observar que a categoria violência não é a única que norteia as 

análises sobre a homofobia na escola. Assim, é possível pensar o caminho inverso 

para obter um ambiente escolar que dialogue com a diversidade através de práticas 

pedagógicas diretas ou indiretas e que resulte em ações que não se pautem pelo 

preconceito e pela exclusão. 

Nesse sentido, aglutinando ao fato do exercício da afetividade das alunas, 

observado em campo, é possível trabalhar em uma perspectiva inclusiva, de 

maneira a não tratar nossos alunos, segundo diz Goffman, como sujeitos 

destoantes, que assumem as suas orientações sexuais e identidades de gênero na 

  
11

 Percebi o uso da palavra igualdade como um sinônimo do que conhecemos sobre feminismo no 
campo acadêmico. 
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escola, de forma quase que exclusiva. E assim, diminuir o quadro estigmatizante e 

desviante que as orientações sexuais não heteronormativas são tratadas pela nossa 

sociedade de forma geral, no ambiente escolar. 

Sobre a oficina de Rap, identifiquei que foi possibilitar a essas meninas a 

autonomia de falarem de si com propriedade, sobre seus lugares na sociedade e os 

mecanismos de sobrevivência a uma socialização que responde a existência e ao 

fato de serem mulheres com violência e perseguição.   

Ao nos desviarmos do cotidiano da sala de aula, nos é dada a oportunidade 

de realizar um trabalho sociológico mais horizontal e crítico, dialogando com a 

corrente intercultural, que transpõe o conhecimento sociológico pautado na 

historicidade em que a escola e os alunos e alunas estão inseridos. (IANNI,2011, 

p.153) 

Nessa perspectiva, escapamos de alguns limites que podem ser de ordem 

reprodutora que acontece quando adquirimos a visão de mundo do senso comum 

sobre a temática de gênero, ou podem ser os limites institucionais, quando estes 

interferem no cotidiano da sala de aula e na autonomia do professor perante a 

emergência de se falar sobre gênero na escola, acabando por impedir o objetivo de 

criar uma cultura de combate à discriminação e de respeito às identidades e 

subjetividades dos sujeitos inseridos na comunidade escolar. 

Para nos desviarmos desses limites que interferem na inclusão do gênero no 

cotidiano escolar, é interessante ter como aliadas as ferramentas que o 

conhecimento sociológico nos oferece, além dos conceitos já referidos aqui neste 

trabalho, prevendo articulações do lugar dos sujeitos nas nossas ações em sala de 

aula. A construção intercultural do saber sociológico escolar atua nesse sentido. 

Essa construção é capaz de reorganizar a visão crítica do senso comum, onde as 

concepções e visões de mundo de nossos alunos e alunas estão sendo construídos 

e articulados (IANNI, 2011, p. 332). 

O que entendo é que a experiência de gênero, na maioria das vezes, não 

está presente na construção crítica da visão de mundo de nossos alunos e nós, 

professores, temos o papel de agente para assim possibilitá-los. O resultado disso é 

a própria Sociologia do Gênero na prática escolar que pretende trazer a reflexão 

central sobre os comportamentos violentos, no campo prático e simbólico, 
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debatendo a produção e manutenção do bullying12 nas escolas, assédio sexual no 

trabalho e no espaço público, violência contra a mulher, violência por orientação 

sexual e identidade de gênero. 

Apesar dos estudos de gênero e educação serem considerados recentes, é 

possível entender a sua necessidade com uma introdução mínima no ambiente 

escolar.  

 

  
12

 São atitudes físicas ou verbais agressivas e intencionais, que acontecem de forma repetitiva de um 
indivíduo contra o outro. 
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3  AS POLÍTICAS BRASILEIRAS E A EDUCAÇÃO EM 
GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

A questão de Gênero não se refere somente a mulheres e homens mas 

também se integram nessa perspectiva de busca por legitimidade e direitos na 

nossa sociedade. Pautam direitos civis, reconhecimento social e respeito no 

exercício de sua cidadania. (GALIKIN; BERTONI, 2014, p.22) 

A população, hoje conhecida como LGBT – é composta por Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – a quem se aplica a definição de gênero e 

também sofrem com discriminações de ordem machistas, sexistas por 

representarem identidades e orientações sexuais que fogem do padrão 

heterossexual e normativo. Com relação ao Movimento LGBT, seus ativistas e 

militantes pautam direitos civis e sociais igualitários, combate à violência LGBTfóbica 

da qual são vítimas e reconhecimento de suas identidades e das diferenças que eles 

representam. 

Além de trazer a questão da população LGBT neste tópico, considero muito 

importante trazer movimentações políticas que afetam direitos já conquistados no 

campo da educação, que ferem os direitos das mulheres e da população LGBT, não 

trabalhados de forma consistente na cultura escolar para a diversidade na 

contemporaneidade. 

Neste capítulo, busco falar sobre fatos com os quais me deparei na escola 

Casa e apresentar algumas iniciativas que surgiram para promover uma educação 

que dialogasse com a diversidade sexual e de gênero. Por fim, busco apresentar 

represálias em forma de projetos de lei a essas iniciativas que contribuem para a 

manutenção do cotidiano escolar machista, sexista e LGBTfóbico. 

3.1 O Programa “Brasil Sem Homofobia”. 

Este Programa foi lançado no Brasil em 2004, pelo Governo Federal. Foi 

elaborado através da articulação entre o movimento social LGBT organizado e 

outras forças sociais e políticas ligadas a promoção dos Direitos Humanos. Essa 

iniciativa surge como um marco de avanço e ampliação do fortalecimento do 

exercício de cidadania, por consolidar direitos políticos e sociais tão necessários aos 
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LGBT’s brasileiros para enfrentar a LGBTfobia. Uma das recomendações deste 

programa versa sobre o direito à educação. A recomendação pauta a promoção de 

valores de paz e respeito e a não discriminação por orientação sexual e identidade 

de gênero. 

Também consta uma recomendação ao fomento e apoio de cursos de 

formação inicial e continuada de professoras e professores na área da sexualidade, 

formação de equipe para avaliação de livros didáticos, com o intuito de eliminar 

elementos discriminatórios por orientação sexual e identidade de gênero. Com essa 

iniciativa, fica explícito o entendimento do governo brasileiro de que a escola atua 

como um dos principais responsáveis pela produção, reprodução e naturalização da 

LGBTfobia. Esses processos de violência acontecem na produção dos conteúdos 

disciplinares até as interações cotidianas que ocorrem na escola e se estendem até 

o ambiente doméstico. 

3.2 O Projeto “Escola sem Homofobia”. 

Este projeto é uma ramificação do “Brasil Sem Homofobia”. Financiado pelo 

Ministério da Educação – MEC, o “Escola sem Homofobia” é uma ação colaborativa 

de âmbito nacional. Foi idealizada e implementada por organizações da sociedade 

civil, a Associação de Bissexuais, Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais – 

ABGLT13, Pathfinder do Brasil, Comunicação em Sexualidade – ECOS e Reprolatina 

– Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, com a orientação técnica 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD do 

Ministério da Educação. 

O objetivo do Escola sem Homofobia é contribuir para a implementação e a 

efetivação de ações que promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à 

garantia dos direitos humanos e ao respeito das orientações sexuais e identidades 

de gênero no âmbito das escolas brasileiras. Essa contribuição se dá através de 

subsídios para a institucionalização de programas de enfrentamento e combate à 

  
13

 A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais é uma entidade de 
abrangência nacional, fundada em 1995 e tem como objetivo a defesa e a promoção da cidadania 
desses segmentos da população. 
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LGBTfobia 14  na escola com a pretensão de que essa iniciativa faça parte dos 

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas do Brasil. 

Foi elaborado um material, composto por um caderno, que trata da parte 

teórica e um kit de materiais audiovisuais, que pretendem dar início ao movimento 

de promoção da cidadania e a garantia de uma escola livre de LGBTfobia. Este 

material é orientado por princípios de igualdade e respeito a diversidade, de 

equidade, de laicidade do Estado, da universalidade das políticas e da justiça social. 

A meta da iniciativa é contribuir para o reconhecimento da diversidade de 

valores morais, sociais e culturais presentes na sociedade brasileira, heterogênea e 

comprometida com os direitos humanos e uma formação de cidadania de caráter 

inclusivo com relação aos direitos das pessoas LGBT. 

O caderno tem como proposta chamar os profissionais da educação para o 

debate, oferecendo instrumentos pedagógicos para a reflexão, confronto e combate 

à LGBTfobia no ambiente escolar. São textos que combinam educação, 

conhecimento, escola e currículo pautados nos princípios dos direitos humanos. 

O primeiro capítulo traz o conceito de gênero e como os conteúdos de 

diversas disciplinas, transpõe a maneira de pensar, agir e sentir apropriados ao sexo 

masculino e feminino. Também disserta sobre conceitos importantes que esclarecem 

dúvidas e desconstroem conceitos equivocados sobre o que é orientação sexual e 

identidade de gênero. O segundo capítulo se propõe a desconstruir a LGBTfobia no 

cotidiano escolar, a partir de conceitos que possibilitam compreender a sutilidade 

dos estereótipos criados e projetados em LGBT’s, demonstrando como o silêncio e a 

omissão perante a situações LGBTfóbicas podem gerar agressões e violências de 

todos os tipos. O terceiro capítulo traz a diversidade sexual na escola. A proposta 

deste capítulo é contribuir com reflexões para elaboração de planos de ação, para a 

construção de projetos políticos pedagógicos que atendam a urgência de enfrentar a 

LGBTfobia na escola. 

O kit de materiais audiovisuais é direcionado aos estudantes e para a 

formação de toda comunidade escolar. “Medo de que? ”, “Boneca na mochila”, 

  
14

 No texto do projeto “Escola Sem Homofobia”, a violência é classificada como homofóbica, 
contemplando a todos os seguimentos da população LGBT. Neste trabalho me refiro a violência como 
LGBTfobia, devido a promoção de debates feitos pelo movimento social LGBT, que pauta a 
importância de não universalizar o termo homofobia. A manifestação de violência contra este grupo 
tem especificidades quando atinge a gays, às lésbicas, às travestis, às mulheres transexuais e 
homens transexuais. 
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“Torpedo”, são vídeos que retratam as questões de gênero e diversidade sexual no 

cotidiano da vida juvenil e trazem à tona questões de descobertas de desejos, 

identidades, perpassando pelo lugar da escola e as tensões que esses fatos trazem 

à tona. 

Assim que o MEC divulgou o material didático do projeto, a bancada 

religiosa de senadores e deputados federais e estaduais o batizou de “kit gay”. No 

ano de 2011, o projeto foi vetado, com o argumento de que esta proposta possui 

caráter de doutrinação. Alguns juristas também se manifestaram com relação à 

iniciativa e disseram que o projeto é uma concessão de privilégios. Segundo eles, no 

nosso país tem uma Constituição que traz a garantia de igualdade entre os 

indivíduos, fazendo com que não exista a necessidade deste tratamento 

diferenciado aos LGBTs. 

Mesmo com esse movimento de “boicote” e o veto ao projeto liderado pelas 

bancadas religiosas, a ABGLT conseguiu publicar esse material que já vinha sendo 

produzido na Revista Nova Escola e deixa-los a disposição de professores e 

professoras. Em maio de 2011, a Presidenta Dilma Rousseff (PT) determinou a 

suspenção do kit do “Escola Sem Homofobia”, justificando que iniciativas como esta 

que versam sobre a diversidade de comportamentos, precisam passar pela 

coordenação da presidência e ser colocada para o debate junto à sociedade civil. 

Mesmo com todas essas ações conservadoras em devolutiva ao projeto e ao 

seu fim com o veto, a Unesco - Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura - publicou um parecer favorável à implementação do projeto e à 

distribuição dos kits de combate à violência LGBTfóbica nas escolas públicas.15 

3.3 O Projeto de Lei “Escola Sem Partido” 

Em 1975, Políticas Públicas direcionadas à igualdade de gênero começaram 

a integrar o campo de debates em nível mundial na ONU16. Naquele contexto, 

movimentos feministas tiveram força política suficiente para impor a década da 

  
15

 De acordo com o parecer da Unesco, assinado por Vincent Defourny, representante da entidade no 
Brasil, "os materiais do Projeto Escola sem Homofobia estão adequados às faixas etárias e de 
desenvolvimento afetivo-cognitivo a que se destinam". Diz ainda que este projeto se utiliza do espaço 
da escola para ariculação de políticas públicas voltadas para adolescentes e jovens, fortalecendo e 
valorizando práticas do campo da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos destas faixas etárias. 
Fonte: G1 – Portal de Notícias da Globo. 
16

 Organização das Nações Unidas 
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mulher instituída pela ONU e de manter as questões relacionadas à desigualdade de 

gênero na pauta dos Direitos Humanos. No Brasil, as políticas públicas para 

igualdade de gênero ainda estão em processo de organização, apesar dos 

protagonismos dos movimentos de mulheres, a partir da década de 1970.  

Em 1975, as discussões a respeito de políticas públicas de gênero começam 

a acontecer, quando a ONU institui o Ano Internacional da Mulher e cria as agendas 

temáticas de gênero. Em 1985, no Brasil, é criado o Conselho Nacional da Mulher e, 

em 2004, é lançado o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. No ano de 2005 

16 Estados já tinham aderido ao Plano, que tinham como eixos: 1 – O enfrentamento 

à pobreza; 2 – Superação da Violência contra a Mulher; 3 – Promoção do Bem-Estar 

e qualidade de vida para as mulheres; 4 -  Efetivação dos Direitos Humanos das 

Mulheres e 5 – Desenvolvimento de Políticas Públicas de educação, cultura, 

comunicação e produção de conhecimento. 

Mesmo com essa iniciativa de criação do Plano Nacional de Política para as 

Mulheres, em 2011, o Observatório Nacional da Educação apontou a ausência da 

temática de gênero, sexualidade e combate à homofobia no Projeto de Lei 

8035/2010, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE). Em 2012, o projeto 

do PNE do período de 2011-2020 foi aprovado no Senado e apresentou novamente 

esta questão. Os setores conservadores e religiosos contestaram-no energicamente. 

No cenário desta pequena retrospectiva, podemos observar a negligência e 

resistência por parte dos poderes legislativos em regulamentar as temáticas de 

gênero e diversidade sexual na educação, mesmo sendo parte das metas de um 

grande Plano para a promoção da igualdade de gênero. 

No Brasil, desde 2012, este cenário não foi modificado. Múltiplas tentativas 

de violação dos Direitos das Mulheres e da população LGBT se perpetuaram através 

de um movimento que resulta no projeto de Lei que revela essa perseguição - o 

“Escola Sem Partido”. 

Desde 2014, esse movimento vem ganhando força no cenário nacional, 

colocando em risco a educação e a formação crítica que garanta o respeito à 

diversidade.  Propor uma educação inclusiva, não discriminatória, que garanta o 

exercício da cidadania, que cria uma cultura de respeito às identidades e 

subjetividades dos sujeitos escolares vem sendo chamada de “doutrinação 
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ideológica” pelos defensores desse movimento que criminalizam a discussão de 

gênero no âmbito escolar. 

Essa criminalização se fundamenta em narrativas que colocam a temática 

de gênero como proposta de conversão de crianças à homossexualidade além da 

alegação que pessoas travestis e transexuais estão em nossa sociedade para 

destruir o que eles chamam de “família tradicional”. 

O “Escola Sem Partido” tramita em forma de Projeto de Lei no Congresso 

Nacional - PL 867/2015 - em conjunto com vários projetos com propostas 

semelhantes. No seu conjunto de artigos, a censura passaria a fazer parte do 

cotidiano das salas de aula onde professoras e professores não poderiam debater 

valores morais. Segundo o projeto de lei, qualquer coisa que ultrapasse a 

transmissão do conteúdo passa a ser considerada “doutrinação ideológica”.  A 

educação seria de responsabilidade da família que não poderia ser contrariada em 

seus valores morais, religiosos e sexuais. 

Isso vai contra a proposta de uma educação emancipadora e coloca nossos 

alunos em alunas na condição de receptores de conceitos, criando uma população 

passiva, gerada por uma proposta de educação mecânica, que não fomenta o 

pensamento crítico e o questionamento da realidade na qual estão inseridos. O 

“Escola Sem Partido” aparece como aparelho institucional de ataque aos Direitos 

Humanos e como ferramenta de desmonte da construção democrática da educação 

nacional, criminalizando a atuação dos professores e professoras no exercício de 

sua função. 

Outro projeto semelhante também circula pelo Senado Federal, o PL 

193/2016 que inclui entre as diretrizes bases da educação o “Programa Escola Sem 

Partido”. Esse último é uma versão atualizada do projeto “Escola Sem Partido” que 

inclui a proibição da discussão de gênero nas escolas. 

Nas esferas Estaduais, os projetos da “Escola Sem Partido” foram 

apresentados em 10 Estados e no Distrito Federal e foi aprovado em Alagoas, 

nomeado de “Escola Livre”, que estabelecia punição dos professores e professoras 

que colocassem em prática a “doutrinação ideológica”. Porém o Ministro Roberto 

Barroso o suspendeu em março de 2017 através de uma liminar. 

Nessa conjuntura, o único Projeto de Lei que teve a motivação de enfrentar 

esses projetos que disseminam o ódio e a intolerância foi o PL 6005/2016 do 
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deputado federal Jean Wyllys. O projeto está apensado ao 867/2015, que instituiu o 

Escola Sem Partido.O PL 6005/2016 se resume em uma resposta à pretensão 

autoritária de perseguir, clara e criminalizar a liberdade de expressão e pensamento 

nas escolas brasileiras. 

Esse projeto de lei vem como um alento dentro deste contexto marcado por 

intolerância e fundamentalismo religioso. Neste mesmo ano, apesar da proposta do 

Escola Livre, foram retirados dos trechos da Base Nacional Curricular Comum que 

diziam que os estudantes teriam que respeitar a orientação sexual de seus colegas. 

A versão que foi elaborada pelo Ministério da Educação também suprimiu a palavra 

“gênero” dos trechos do documento. 

Nessa conjuntura hostil, que se disfarça de neutralidade política para com as 

escolas, a presidência conseguiu aprovar a Reforma do Ensino Médio para reforçar 

o contexto conservador da Educação. Essa reforma flexibiliza o currículo escolar, 

mantendo apenas a matemática e a língua portuguesa como obrigatórias no Ensino 

Médio. Disciplinas como Sociologia e Filosofia não tem mais obrigatoriedade de 

constar nos currículos. O objetivo desta reforma é reforçar a formação técnica, 

fazendo com que estudantes das classes mais baixas passem a compor trabalhos 

precarizados em detrimento da formação crítica para exercício da cidadania. 

Podemos dizer que esta reforma acompanha os objetivos do Projeto Escola sem 

Partido, pois ela excluiu conteúdos críticos, investindo numa educação que manipula 

e forma sujeitos sem consciência de si e das complexas relações de hierarquias e 

dominações de nossa sociedade. 

No dia 29 de novembro de 2017, o Senador Magno Malta apresentou um 

requerimento à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, 

solicitando a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei 193/2016, o “Escola 

Sem Partido”. No início do mês de novembro, alguns pareceres 17  contrários à 

implementação do Projeto de Lei tramitaram no Senado, apontando uma possível 

rejeição. Esse fato pode ter levado o Senador a retirá-lo de pauta, já que ele não 

explicou os motivos desta decisão no requerimento enviado à comissão. 

  
17

 “Participação, diálogo e crítica são elementos do processo educativo essencial para diferenciar a 
verdadeira educação da mera doutrinação. Em uma sociedade na qual tantas tarefas já são 
transferidas aos robôs, não podemos transformar os seres humanos em autômatos. O docente deve 
ter liberdade para orientar os alunos no caminho da autonomia moral e intelectual, nunca no rumo da 
submissão” parecer do Senador Cristovam Buarque (PPS- DF)e, rejeitando o Projeto de lei “Escola 
Sem Partido”. Fonte: Carta Capital 
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No entanto, esta decisão, em nada muda o cenário de perseguição à 

liberdade de ensino e à educação crítica. A retirada do Projeto de Lei não o excluiu 

da pauta de votação no Congresso. Outros Projetos de Lei, até mesmo emendas, 

seguem sendo propostos em diálogo direto com a proposta geral do “Escola Sem 

Partido”. 

Este ano, o município de Niterói, cidade onde fica localizada o maior campus 

da Universidade Federal Fluminense, aprovou o Plano Municipal de Educação que 

traz as diretrizes educacionais para os próximos 10 anos sem adotar o ensino de 

Gênero e Diversidade no currículo mínimo na Educação. Este fato gerou grande 

movimentação na sociedade civil que ocupou as galerias da Câmara Municipal, no 

dia da votação, protestando contra a decisão dos legisladores e que acabou por 

ignorar o diálogo e a recomendação dos especialistas, professores e movimentos 

sociais de mulheres e LGBT’s sobre a importância da inclusão das temáticas para a 

promoção de igualdade e combate à violência de gênero e LGBTfóbica no ambiente 

escolar.  

No ano de 2016, 343 pessoas LGBT’s foram mortas, dados do Grupo Gay 

da Bahia18 A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. Segundo o Mapa da 

Violência, o Brasil é campeão mundial no ranking mundial de países que mais 

cometem crimes contra a população LGBT. Ainda, segundo os dados do Mapa da 

Violência, no Brasil, matamos mais homossexuais do que nos 13 países do Oriente 

e na África onde há pena de morte para pessoas LGBT. 

Somente no mês de janeiro de 2017, foram documentados 23 assassinatos 

de pessoas LGBTs. Nos primeiros 22 dias do ano, mais de 1 assassinato por dia. No 

caso das pessoas transexuais e das travestis, as estatísticas apontam um genocídio 

a esta população, aproximadamente 169 travestis e/ou transexuais já foram 

assassinadas em 2017, segundos dados da Associação Nacional de Travestis – 

ANTRA19. 

Entre os anos de 1980 e 2013, calcula-se uma média de que morrem 13 

mulheres por dia no Brasil, segundo o Mapa da Violência de 2015. O ambiente 

  
18

 Grupo Gay da Bahia, fundado em 1980, é a organização não governamental mais antiga do Brasil 
em atividade, sediado na Bahia. Luta pela defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTS. 
19

 A Associação Nacional de Travestis e Transexuais é uma instituição voltada a suprir as 
necessidades da população de Travestis e Mulheres e Homens Transexuais e combate a transfobia, 
fundada em 1993 e sediada na Bahia.  
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doméstico é o local que mais ocorre esse tipo de violência. Em cinquenta por cento 

dos casos, os assassinatos são cometidos pelos seus namorados, maridos e ex-

namorados. 

No período de 2003 a 2013, como mostra o Mapa da Violência, as mulheres 

negras são mais violentadas. Foram 54% mais violentadas, de acordo com os 

registros de mortes. 

Neste cenário, ainda nos deparamos com um cotidiano escolar, que nas 

mínimas expressões ainda depreciam e sexualizam a figura da mulher e da pessoa 

LGBT, sem perceber que estão cometendo uma violência mesmo que no plano 

simbólico20. 

3.4 O cotidiano da escola Casa: As Aulas de Filosofia e a Metáfora do 
Sherman. 

Com relação à escola Casa, procurei observar, em turmas do Ensino Médio, 

as interações e atos falas nas relações professor/aluno principalmente no cotidiano 

da sala aula. Dessa forma, procurava compreender a atmosfera da produção de 

conhecimento, trazida pela juventude ali presente, através de suas vivências e 

experiências.  

Durante uma das aulas de Filosofia21 na turma do 1° ano do Ensino Médio, o 

professor propôs a realização de uma auto avaliação da turma como uma espécie 

de balanço do trimestre. Ele foi perguntando a cada aluno e aluna que estavam 

sentados, enfileirados um atrás do outro, o que mudou após o primeiro contato com 

a Filosofia. O professor deixou os alunos e alunas que não queriam responder à 

vontade, porém todos participaram da atividade.  

Uma aluna responde: “Professor, a matéria me ajudou a pensar sobre a 

minha existência e como eu devo trazê-la para a minha família, sem mais conflitos. 

Todo mundo aqui sabe que eu gosto de meninas, que eu sou lésbica. A minha 

família também sabe. Eu acho que estou querendo impor isso a eles e isso resulta 

em muitos conflitos. Hoje com ajuda da Filosofia, eu entendo que vivo em outra 

época, não a mesma que a minha família viveu e que é difícil para eles entenderem". 

  
20

 Ver em: Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil: as experiências de estudantes 
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). 
21

 Relato de Diário de Campo 
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Nesse momento, toda a turma está em silêncio, mas não sinto que esse 

silêncio tem o poder de transformar aquele momento de diálogo em um momento de 

julgamentos ou discriminações, mas percebi um silêncio empático de toda a turma, 

assim como o do professor, que logo indagou: “Que bom que você está aqui 

dividindo a sua experiência conosco e fez um relato emocionante sobre os desafios 

que superou após tornar pública a sua homossexualidade. ”. 

A sala continuava em silêncio, e, a cada relato, essa sensação de empatia e 

problematizações sobre as experiências narradas, combinadas às experiências 

filosóficas contribuíam diretamente para a produção do conhecimento, com recortes 

de experiências reais que falavam muito sobre o desempenho dessa juventude na 

sua vida escolar. 

Durante uma aula de Língua Portuguesa, percebi a forma com que o medo 

transparecia na relação professor/aluno e esse fato me chamou bastante a 

atenção 22 . As falas direcionadas aos alunos pelo professor, sempre muito 

sarcásticas, nos remetiam e transportavam - nesse sentido me incluo, porque fui 

aluna desse mesmo professor - a lugares sociais profundamente delicados, 

principalmente a nós mulheres, que historicamente sofremos com os processos de 

desigualdade. 

Quando a turma estava agitada, esse mesmo professor trazia uma metáfora, 

nomeada de “Sherman”, o agente de uma possível punição à falta de bom 

comportamento ou o não cumprimento de tarefas solicitadas. O uso dessa metáfora 

era específico, dependia se era aluno ou aluna, ou a turma. Por exemplo:” Vocês 

não realizaram o exercício de casa, estão a fim de sentar no Sherman?” Esse ato de 

fala, por mais metafórico que seja, transporta  a diversas  interpretações, 

principalmente às que causam constrangimento aos alunos e alunas, mas 

principalmente às alunas, por ser uma metáfora de sentido sexista. 

A metáfora do Sherman, compreendida através da abordagem de Austin 

(1962), é entendido como um ato de fala perlocutório, que equivale aos efeitos 

causados sobre o outro, servindo a fim de influencias, persuasão, causando 

embaraço e constrangimentos. 

  
22

 Relato de diário de campo. 
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Nesse sentido, a linguagem a serviço de ações preconceituosas de cunho 

machistas e LGBTfóbicos, sobretudo, é uma forma de agir sobre os sujeitos, sobre 

os interlocutores e também sobre o mundo, ela não é pontual e ingênua ao cumprir 

seu papel de transmitir alguma informação ao outro. (CASTIM, 2017, p. 94) 

Os atos de fala sexistas estão presentes no ambiente escolar, mas 

principalmente dentro da sala de aula, fato este que fragiliza a relação 

professor/aluno reforçando a hierarquia entre os mesmos. Esse tipo de tratamento, 

pelo menos enquanto estive observando a turma, não foi questionado por parte dos 

discentes, como certo ou errado. 

   3.5  Considerações  

Não é difícil perceber o caminho contrário que as políticas de educação 

foram sendo implementadas, quando comparadas à nossa realidade social. Em um 

país tão violento para as mulheres e para a população LGBT, a educação acaba se 

se tornando um campo de disputa, para compulsoriamente se colocar a serviço de 

setores conservadores, no processo de invisibilização destas populações na nossa 

sociedade. 

A necessidade de se ter uma escola que receba e acolha as subjetividades 

dos alunos e alunas e a produção de um espaço sem a dinâmica da vergonha, que é 

uma característica geral da vida social, é urgente. Todo comportamento, atitude, 

diferente dentro de uma cultura ordinária e normativa, é considerado desviante.  

Logo uma escola – Casa - que tem um corpo de alunos majoritariamente 

heterossexuais, tende a determinar o comportamento de uma colega lésbica como 

peculiar e desviado. No caso dessa escola, a turma não teve essa leitura graças à 

atmosfera criada pelo professor durante a atividade. Nesse caso, o que devemos 

nos preocupar com relação a essa aluna, é como ela convive com a questão de sua 

sexualidade no espaço doméstico. 

 É apontado no Programa Brasil Sem Homofobia que a necessidade de 

pautar as atividades escolares acolhendo os debates de gênero e sexualidade, se 

apoia nos casos de violências machistas e LGBTfóbicas não solucionadas na 

escola. Quando os sujeitos escolares, os alunos e alunas, levam essa demanda de 

agressão para suas casas, eles e elas seguem sendo violentados, por não existir 
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apoio o suficiente para que estes se sintam confortados. Dessa forma, a escola tem 

um papel fundamental em desnaturalizar a LGBTfobia, para possibilitar um espaço 

livre de violência para que os indivíduos ali presentes possam exercer a sua 

juventude de forma plena. 

Os elementos machistas – O Sherman -  estão bastantes presentes nas 

falas de professores e alunos. O que fica é a sensação de parecer não existir nem 

um questionamento ou tensão, provocadas por eles mesmos, para que essas 

práticas no cotidiano da convivência dentro da sala de aula sejam pensadas numa 

perspectiva de afeto. Percebi que uma possível causa para a naturalização desses 

atos de fala por parte dos alunos, é a essencialização e a banalização dessas falas, 

porque essas são assimiladas e reproduzidas em “brincadeiras” no cotidiano. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                  A presença da Sociologia no Ensino Médio provoca muita discussão, que 

acaba por inseri-la em um campo de tensão. Quando questionamos jovens e adultos 

a respeito do que é a Sociologia, surge a resposta clichê, “é para formar o cidadão 

crítico”. Os conceitos de estranhamento e de desnaturalização, neste trabalho dão o 

caráter sociológico à análise das questões de gênero no contexto escolar, 

contribuindo para a problematização de práticas machistas, sexistas e de caráter 

LGBTfóbico. 

O conceito de desnaturalização sociológica aparece nas orientações 

curriculares nacionais para a sociologia com um papel central de desnaturalizar as 

concepções ou explicações dos fenômenos sociais. Existe uma tendência em 

explicar e/ou justificar os fenômenos sociais, as relações sociais, as estruturas 

sociais, ações individuais e coletivas através de argumentos essencializadores e 

naturalizadores.  

Quando não desnaturalizamos fatos, fenômenos e relações sociais, 

perdemos todo o caráter histórico que os envolvem, não conseguimos investigar e 

entender com clareza, se estes, sempre se relacionam de uma determinada forma. 

Quando mudam suas formas de se colocar dentro de uma determinada sociedade, 

esses mesmo fatos, fenômenos e relações, mudam as suas trajetórias através de 

negociações, rupturas históricas, que envolvem razões humanas, objetivas ou 

subjetivas, que não são resultantes de uma tendência natural. 

Para Octávio Ianni, teórico da corrente da Sociologia Crítica, o conceito de 

desnaturalização sociológica é um processo de resgate da historicidade e dos 

processos sociais de construção desses mesmos fenômenos, algo não possibilitado 

pelas concepções do senso comum, que tendem a torná-los como ocorrências 

naturais. 

Esse conceito proporciona para a problematização da questão de gênero, 

instrumentalizada pela Sociologia uma busca em desenvolver um conjunto de 

competências e disposições que tornará possível questionar a realidade escolar que 

produz e reproduz práticas machistas, sexistas e LGBTfóbicas e desenvolver 

posicionamentos mais embasados sobre essas práticas. 
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O papel do estranhamento sociológico, segundo as orientações nacionais 

curriculares, não é exclusivo da Sociologia. Ele mostra que este conceito está ligado 

à Filosofia e as Ciências humanas ou naturais. Estranhar é observar os fenômenos 

sociais que rodeiam a todos e os quais se participam não são imediatamente 

conhecidos. Consiste em um processo de problematização das experiências sociais, 

de busca de explicação para os fenômenos sociais que sejam mais precisos do que 

as representações do senso comum (IANNI, 2001, p. 233). 

Para identificar esse processo de produção de diferenças na escola, é 

preciso um pouco mais que sensibilidade. É preciso se apropriar dos conceitos 

sociológicos. Nesse caso, o conceito de estranhamento e mobilizar a construção de 

respostas para esses fenômenos de desigualdade que acontecem no cotidiano das 

relações sociais escolares. 

Ao longo deste trabalho, trouxe algumas situações das  escolas Jardins e 

Casa. Cada uma, a sua maneira – voluntária ou involuntária, com a iniciativa ou a 

não iniciativa por parte dos professores e professoras e comunidade escolar – 

experimentam a questão de gênero e de diversidade sexual no ambiente escolar. 

Como já referi aqui, no contexto da escola Jardins, enquanto bolsista, convivi 

com a temática de gênero no campo da sociologia escolar. A experiência de gênero 

que a professora possibilitava aos seus alunos e alunas, partia de um diálogo com a 

disciplina na sala de aula e fora dela. Essas experiências, em um primeiro momento 

podem nos transportar para uma interpretação de que se fala de gênero e 

diversidade naquela escola. A escola Jardins tematizou o gênero em uma atividade 

importante da escola, porém uma atividade pontual. Por mais que levemos em 

consideração o público envolvido naquele sábado temático, a comoção causada nos 

expectadores foi uma atividade pontual. Logo após essa atividade, a oficina de Rap, 

novamente traz à tona a questão de gênero, só que em uma ordem secundaria, 

mesmo considerando a postura das alunas que trataram e aproveitaram aquele 

momento para revelar os desafios de ser quem são – mulheres. 

Na intermitência dessas atividades, quando transitava pelas aulas de 

Sociologia, pelos pátios e na Rádio da escola me deparei com jovens exercendo a 

sua juventude se apropriando da Escola como um espaço exclusivo para serem 

quem são em seus afetos, em suas preferências musicais e de leitura, na forma de 

expressarem, nas roupas que usavam para compor o uniforme escolar. 
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Neste cenário, eu pude perceber que ainda faltava o nosso alcance 

enquanto bolsistas e professores. Era naquele cotidiano que as questões de gênero, 

identidade e diversidade sexual estavam em disputa, formando e transformando as 

estruturas escolares através das vivências dos alunos e alunas. Estes o fazem à sua 

maneira. Seja se aproveitando se um microfone para gritar que seus direitos afetivos 

estavam sendo reconhecidos lá fora e que existe uma falta de conhecimento sobre 

eles na escola. 

No caso da Escola Jardins, a questão de gênero é tematizada através da 

Sociologia em abordagens circunstanciais. Não existe uma agenda produzida pela 

escola. Nesse sentido, a disciplina acaba por fazer um papel, apenas em parte 

crítico, pois além de não se negar a tratar, quando ele surge, ele vem de maneira a 

respeitar as experiências pessoais dos alunos e alunas marcando o lugar deles de 

agência nessas relações de gênero, que os proporcionaram situações de violência 

psicológica, simbólica e física. 

Por outro lado, também existe a face do papel reprodutor. A escola acaba 

por reproduzir o comportamento da mídia, por exemplo, em falar sobre gênero 

porque é “moda” ou para fazer o papel de “politicamente correto”. E acaba por deixar 

sempre à posteriori um planejamento escolar comprometido com as questões de 

gênero e diversidade a fim de construir e pautar um sistema escola que colabore 

para igualdade de gênero, respeitos às identidades e orientação sexual. 

A escola Casa foi um lugar, que a luz desses conceitos de desnaturalização 

e estranhamento me fizeram ter um olhar mais crítico para as situações nas quais 

pude relatar neste trabalho. O “Sherman” é uma metáfora que até hoje sobrevive no 

ambiente escolar, assim como a postura acuada por parte dos alunos e alunas. 

Enquanto observava este fato, me senti atingida, pois me transportou ao tempo em 

que também vivia esse tipo de agressão verbal durante a minha vida escolar. 

Acredito que esta inércia é algo que também compõe a atmosfera as aulas 

de Sociologia e Filosofia na Casa. Essa atitude de apatia perante o que se é 

diferente, pode nos proporcionar a sensação de que enquanto professores estamos 

promovendo um ambiente, uma sala de aula que respeita a diversidade através da 

empatia. Quando não. Estamos proporcionando somente a experiência com relação 

à convivência com a diversidade, não estamos pensando na qualidade crítica que 
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nossos alunos têm sobre os efeitos que essa diversidade – de gênero e sexual tem 

sob suas vidas. 

Na escola Casa, eu, enquanto estudante, no ano de 2010, sabia respeitar as 

“diferenças”, mas não tinha noção de como a nossa sociedade não conseguia ao 

menos tolerá-las, a partir da experiência do assassinato do meu irmão. A escola não 

tinha esse compromisso, de pautar a educação que dialogasse com uma cultura de 

igualdade de gênero e diversidade sexual. 

Apesar de observar iniciativas por parte dos professores e professores, 

alguns cartazes e debates mais enérgicos com relação ao feminismo e a questão 

LGBT, estes também são pontuais e intermitentes, não existe um projeto político 

pedagógico que trace ações voltadas para a diversidade de gênero, sexual e racial e 

sim, somente um esforço para repensar as formas de garantir o acesso dos alunos e 

alunas à universidade pública, com iniciativas esvaziadas de pensamento crítico e 

de se pensar uma sociedade mais plural e igualitária. 

Atuo como professora voluntária no Núcleo de Sociologia do Prepara Nem 

Niterói. É importante pontuar que a iniciativa deste curso, tem um formato muito 

próximo de educação popular.  Na sala de aula, nós professores, temos um lugar de 

facilitadores, o que nos possibilita ter uma relação mais horizontal com as nossas 

alunas e alunos. Este curso é pensado por travestis, mulheres e homens transexuais 

para travestis, mulheres e homens transexuais. Isso significa que a vivências e as 

experiências que eles e elas têm em seus cotidianos dirão muito sobre a 

interpretação que elas e eles tem sobre o conteúdo sociológico. 

O grande desafio de trabalhar a Sociologia no Prepara Nem é a carga de 

associações com as visões de mundo que nos utilizamos para falar de determinados 

temas como violência, racismo, a própria temática de gênero e diversidade sexual. A 

história de vida dessas pessoas é a materialidade da desnaturalização e 

estranhamento sociológico que procuramos alcançar em sala de aula ao transpor o 

conteúdo. Diversas vezes me questionei sobre o meu papel naquele espaço e 

entendi que ali a relação professora e alunos e alunos é de aprendizado mútuo. 

A tematização do gênero acontece de forma muito natural, a maioria dos 

alunos e alunas do Prepara Nem já são envolvidos com militância em movimentos 

sociais organizados que mobilizam essa questão, é algo que eles e elas já trazem 

consigo. 
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Nesse sentido, acaba por ser um equívoco lutarmos somente pela escola, 

como um lugar exclusivo se pautar sociologicamente a temática de gênero. O 

Prepara Nem possibilita um tipo de educação - não formal, por não se apresentar 

como uma instituição - essa educação, se incorpora dos saberes sociológicos e da 

historicidade de seus alunos e alunas e possibilita a problematização dos modelos 

de masculinidade e feminilidade que foge dos estereótipos sexistas do que é ser 

homem e mulher em nossa sociedade. Essa proposta do curso em se relacionar 

dessa forma com a Sociologia, contribui para o combate à permanência de ideias e 

comportamentos que discriminam, exclui e violenta os sujeitos nos seus contextos 

escolares formais e não formais. 

Dessa forma, acredito que não tenha uma resposta exata sobre como a 

Sociologia tematiza à questão de gênero. A disciplina por si só é nova nos currículos 

oficiais de ensino e a temática que trata sobre a diversidade sexual e de gênero vem 

sofrendo inúmeros ataques por parte da sociedade e do poder público. A autonomia 

dos professores e professoras, na sala de aula vem sendo questionada pelas 

políticas de educação que vetam os debates que contemplam a existência de outros 

arranjos sociais, que não seguem o sistema de cultura normativo. 

Iniciativas como o projeto “Escola sem Homofobia” surgiriam como grande 

facilitador nessa arena onde se coloca em disputa uma ideia de ensino mecânico, 

engessado e acrítico em detrimento da construção de uma educação que promove a 

emancipação dos nossos alunos e alunas. 

O “Escola Sem Partido” surge como uma nova face da política de direita e 

conservadora. Antes, políticas propostas por esses grupos se pautavam no 

neoliberalismo, em grandes reformas privatistas que vinham a beneficiar grandes 

empresas, desmontando os serviços públicos. Este cenário, já conhecido por nós 

brasileiros e brasileiras, vem se tornando impopular. Dessa forma, as perseguições 

às liberdades individuais, que possibilitam existências fora do padrão branco, 

burguês e heteronormativo, que a priori pertencem ao plano individual, e que quando 

chega ao mundo público se integram as estruturas e hierarquias, acabam por gerar 

inúmeros efeitos. 

Quando falamos de LGBTfobia, racismo, machismo, estamos trazendo à 

tona esses efeitos traduzidos em violência, mortes, negação de direitos básicos. 

Quando a nossa sociedade começa a se organizar e pautar o reconhecimento de 
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suas existências e seus direitos, esses grupos políticos e seus apoiadores – o 

“Escola Sem Partido” – surgem impondo uma ordem moral e ignorando a 

diversidade de gênero de raça e de classe. 

Essas perseguições acabam por refletir em inúmeros retrocessos, que 

entendo que seja de ordem cíclica, de mesma causa e mesmo efeito. A nossa 

sociedade hoje dá grande apoio a esses setores políticos conservadores, pois não 

percebem as suas trajetórias de vida social de forma crítica. A escola, não 

exclusivamente, mas outros espaços não formais de educação podem possibilitar a 

criticidade dos fatos sociais que perpassam as nossas vidas. E é justamente esse 

espaço de conhecimento, sendo formal ou informal, que as políticas educacionais 

que estão sendo implementadas vêm sufocando, silenciando e sucateando a 

educação. 

O silenciamento vem no sentindo de não encararmos algumas 

especificidades como ordenadoras de situações de violência e repará-las. Esse 

reparo, atualmente tem sido recebido e percebido pelas pessoas, de forma geral, 

como privilégio. É envolvendo e mobilizando a nossa sociedade, através desse 

discurso, que políticas estão sendo criadas para privilegiar certos setores, 

reforçando a concepção de igualdade na tentativa de negação da diversidade, que 

estamos retrocedendo no contexto da educação, mas em tantos outros setores da 

nossa sociedade. 

Estes discursos moldam cidadãs e cidadãos, nos seus mais diversos 

contextos sociais. Questionar esses discursos é nos tornamos mais que críticos, é 

poder refletir, e nos posicionarmos contra as exclusões e a favor da promoção da 

dignidade humana. 

Com esta pesquisa, entendo que a escola Jardins e a escola Casa, precisam 

rever as suas práticas pedagógicas voltadas para a questão de Gênero e 

Sexualidade. No caso da Jardins, reduzindo as intermitências nas suas abordagens, 

se aproximando da juventude que compõe a escola e ouvindo as demandas que 

também pautam a abordagem desses temas de forma continuada. Pensar um 

projeto político pedagógico que aborde as temáticas de gênero e sexualidade, como 

ordenadores das práticas educacionais, de forma transversal.  

Na escola “Casa”, acredito que exista a necessidade de formação ou 

sensibilização dos profissionais para com a temática, apesar de já existir indícios e 
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fatos, que abordo aqui neste trabalho, de familiaridade na abordagem do tema, a 

devolutiva dos alunos e alunas ainda são de ordem apática, tanto quando dialogam 

com a diversidade, quando são vítimas de uma violência de gênero de ordem 

simbólica no cotidiano da sala de aula. 

Com essa pesquisa, espero ter trazido à pauta discussões temáticas, 

algumas das muitas situações que perpassam as questões de gênero e diversidade 

sexual na escola e através dela pontuar a necessidade dos estudos de Gênero e 

Sexualidade constarem de forma oficial nos currículos da educação básica, a fim de 

colaborarem na formação de indivíduos comprometidos com os direitos humanos, o 

exercício de cidadania e juventude pautadas no respeito à diversidade sexual, 

identidade de gênero, diversidade racial e religiosa. 
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