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 “Eu vejo a vida melhor no futuro  

Eu vejo isso por cima de um muro  

De hipocrisia que insiste em nos rodear 

(...) Eu quero crer no amor numa boa  

Que isso valha pra qualquer pessoa  

Que realizar a força que tem uma paixão”  

(Tempos Modernos- Lulu Santos) 

 

 



RESUMO 

A presente pesquisa pretende apresentar os caminhos necessários para trabalhar na escola 

básica o debate de gênero. Para isso, foi preciso observar no cotidiano escolar se já existe ou 

não essa discussão. Por esta razão, buscou-se ir a campo para a observação e aplicação de 

questionários direcionado aos alunos. Ademais, no primeiro momento, precisou-se especificar 

alguns conceitos teóricos para se trabalhar essa questão no cotidiano, tais como a diferença 

entre gênero e sexualidade, desnaturalização e estranhamento e o debate atual sobre esse 

assunto, destacando-se a diversidade sexual e de gênero dentro das instituições escolares. Os 

resultados obtidos reforçam a necessidade de estudo de gênero dentro das escolas, assim 

como a inclusão do debate de gênero dentro do próprio curso de licenciatura de todas as 

disciplinas que são voltadas para a escola básica. E também, a conscientização de combate a 

homofobia e o sexismo, que foi visto a todo momento dentro da escola, não só por parte dos 

alunos, mas também por parte de funcionários e professores. 

Palavras-chave: Diversidade; Escola; Gênero; Sexualidade; Estranhamento e 

Desnaturalização. 

 

                                                         

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to present the necessary paths to work on the subject of gender in 

basic school. For this, it was necessary to observe in the school routine whether or not this 

discussion already exists. Therefore, we sought to go to the field to observe and apply 

questionnaires to students. Besides, in the first moment, it was necessary to specify some 

theoretical concepts to work this question in the quotidian, such as the difference between 

gender and sexuality, denaturalization and estrangement, and the current debate on this 

subject, highlighting sexual and gender diversity within school institutions.The results 

obtained reinforce the need to study gender within schools as well as the inclusion of the 

gender debate within the undergraduate course itself of all disciplines that are geared towards 

basic school. And also, awareness of the fight against homophobia and sexism, which was 

seen all the time inside the school, not only by students, but also by employees and teachers. 

  

Key Words: Diversity; School; Gender; Sexuality; Strangeness and Denaturalization. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho foi desenvolvido para o cumprimento da disciplina “Monografia”, 

do curso de ciências sociais. Nele, buscamos a eficiência na pesquisa de campo através da 

aplicação de questionário e observação, na tentativa de se perceber em que medida os 

objetivos da pesquisa foram alcançados.  

Muito se tem debatido acerca do estudo de gênero dentro das instituições 

escolares. Quando este assunto está em pauta, muitas questões são levantadas. Por isso, foi 

decidido fazer a pesquisa sobre esse tema, já que o debate atual sobre a temática é de 

fundamental importância para aferir sua relevância dentro do ambiente educacional.  

Para realização desse estudo fizemos, a princípio, a investigação dentro da própria 

instituição educacional. Assim, pôde-se identificar no cotidiano da escola básica o debate 

existente sobre a questão de gênero. Por esta razão, recorremos a utilização do trabalho de 

campo para a observação do convívio dos personagens que compõem esse espaço, além da 

aplicação de questionário para alcançar o que os olhos não conseguiram ver.  

Para melhor abordar essa temática foi necessário, também, recorrer às leituras 

pertinentes sobre essa questão. A partir da análise dos textos, tentaremos expor durante a 

tessitura da nossa reflexão dissertativa alguns conceitos que se tornam imprescindível quando 

falamos do estudo de gênero, tais como a diferença de gênero e sexualidade, estranhamento e 

desnaturalização e, por fim, o debate atual sobre o assunto abordado dentro da área de 

educação. 

Diante do exposto acima, a pesquisa pretende responder ao seguinte 

questionamento:  Como estranhar e desnaturalizar a questão de gênero no cotidiano da 

escola básica? Com o intuito de responder a questão central do estudo e alcançar resultados 

relevantes à pesquisa, desenhamos os seguintes objetivos para a nossa investigação:  

A)  Recorrer a leituras que concernem com o tema pesquisado para apresentar os 

pressupostos teóricos e conceituais da pesquisa; 

B) Identificar no cotidiano da escola básica o debate existente sobre a questão de gênero; 
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C) Coletar, através do questionário, dados para averiguar em diferentes contextos do 

cotidiano escolar a existência de desigualdade de gênero; 

D) Buscar dados de violência contra os grupos minóricos que foram expostos durante 

todo o trabalho. 

 Nesse sentido, a estrutura do trabalho desenhou-se em cinco grandes momentos 

reflexivos, conforme destacados a seguir: primeiramente, as Considerações Iniciais 

apresentam o recorte da pesquisa, pontuando a estruturação do estudo e todas as informações 

básicas necessárias para uma melhor compreensão do leitor. Em seguida, o Capítulo I – 

Pressupostos Teóricos e Conceituais da Pesquisa – aborda à luz da teoria, os conceitos e a 

fundamentação teórica da nossa reflexão, discutindo com propriedade as questões pertinentes 

ao objeto de estudo, bem como problematizando lacunas existentes no debate atual sobre a 

discussão de gênero e sexualidade. Posteriormente, o Capítulo II – Metodologia da Pesquisa – 

apresenta o caminho escolhido a ser percorrido para responder às questões levantadas na 

pesquisa, assim como buscar responder algumas lacunas apontadas no estudo em questão. 

Dando continuidade ao trabalho, o Capítulo III – Resultados da Pesquisa – traz à baila os 

dados coletados durante a investigação realizada, discutindo com propriedade o que julgamos 

pertinente e oportuno para esclarecimento do estudo proposto. Por fim, mas não menos 

importante que as etapas anteriores da nossa reflexão, as Considerações Finais possibilitam ao 

leitor compreender as nossas conclusões a respeito do que nos propomos estudar e pesquisar 

com essa proposta de trabalho acadêmico.  

Este relatório de monografia, nessa formatação, expressa a organização de um 

trabalho de conclusão de curso que buscou investigar a escola democrática enquanto um 

caminho de respeito à diversidade de gênero e formação do cidadão consciente. Os resultados 

apontam para uma necessidade urgente de trabalharmos com mais afinco esse debate no 

cotidiano da escola básica brasileira.   

Considerando as situações de violência que sofrem alguns grupos que estão à 

margem da sociedade, é de grande relevância a discussão acerca desse tema dentro da escola, 

visto que, é nesse ambiente que se faz a maior parte da formação do aluno como um ser 

social. Assim, poderemos ter no futuro um cidadão crítico que tem suas convicções baseadas 

no conhecimento cientifico, cujo objetivo é averiguar a veracidade de uma teoria, e não 

basear-se no senso comum, que muitas vezes traz em seu conceito uma herança cultural que 

acaba interferindo na vida daqueles que não a segue. 
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CAPÍTULO I 

PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS 

Este capítulo tem como finalidade refletir sobre os pressupostos teóricos e 

conceituais da pesquisa em tela. O conceito principal deste estudo é a questão de gênero. Para 

trabalhar o problema norteador da pesquisa, buscamos, nos princípios de desnaturalização e 

estranhamento, o caminho necessário para se trabalhar o debate proposto no cotidiano da 

escola básica.  

 

1.1 Conceituando gênero e sexualidade 

Ao abordar uma discussão cuja temática é sobre gênero, muitas pessoas levantam 

a bandeira contra esse assunto pelas mais variadas razões. Por isso, será exposto, aqui, o 

conceito desse tema que muitos acham que é uma “apologia” à homossexualidade, quando, na 

verdade, é apenas uma conscientização sobre a violência e desrespeito que são extremos e 

vistos como normais em nosso dia a dia. Soa um pouco estranho ser função da escola ensinar 

a respeitar, pois isso é um aspecto que deveria estar em nossa educação desde a mais tenra 

idade, eis que molda nossa concepção ao mundo.  

O ato de respeitar, aliás, é inato a cada um dos indivíduos, entretanto, é tirado com 

as imposições sociais que temos. Infelizmente, em nossa sociedade, temos muitos casos de 

intolerância e violência contra as mulheres e pessoas com orientações sexuais diferentes 

daquelas consideradas certas, ou seja, aquele padrão que nos impõem desde que nascemos. 

Em vista disto, é importante esta discussão dentro das instituições educacionais, já que ela 

está ligada à formação do aluno como ser social.  

Quando pensamos em cultura, é notório ver a dinâmica da construção social que 

cada sociedade traz em si. Nela estão entrelaçados diversos valores que são passados 

tradicionalmente através de diversas gerações, o que faz surgir, os papeis sociais. Um deles é 

o papel do homem e da mulher em suas relações diante da população e família. Então, ao 

entrarmos nesse debate, tentamos entender o porquê desses papeis sociais, tentando, através 

do estranhamento, desnaturalizar certos hábitos que violentam alguns grupos ditos 
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“diferentes”, isto é, aqueles que estão fora da estrutura social que nos é exigida em todas as 

nossas relações. 

 É nítido que diante das situações que vemos diariamente não se trata só de 

heterogeneidade. Segundo Luci Mara Bertoni, professora titular do departamento de ciências 

humanas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e Ana Lucia Galinkin, pesquisadora 

do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social na Universidade de Brasília, foge-se um pouco 

desse padrão quando falamos de homossexualidade: 

 

Porém falar sobre gênero não implica somente falar de mulheres. O gênero 

que se constroem fora do modelo heterossexual hegemônico mostram-se 

como uma realidade, antes oculta, que agora tem aceitação em diversos 

espaços sociais, inclusive na escola, onde o direito às diferenças conta com 

amparo legal (GALINKIN; BERTONI, Gênero e Educação, 2014, p.22) 

  

 Esse é um embate ainda maior diante do meio tradicional em que vivemos, 

principalmente no Brasil, onde é visível a intolerância quando se fala sobre tal temática. 

Ainda neste trabalho analisaremos os percentuais de violência contra o grupo LGBT e a 

discriminação que muitos sofrem dentro da sociedade e também dentro do ambiente familiar e 

escolar.  

 É inevitável, quando falamos de gênero, não pensar na sexualidade da pessoa, 

isso baseando-se no senso comum. Por esta razão, é necessário tentar separar esses dois 

conceitos: gênero e sexualidade. Segundo Guacira Lopes Louro, Doutora em Educação e 

Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), o debate sobre gênero se constrói em uma nova linguagem, 

onde o gênero tem papel fundamental: 

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o 

que é feminino e masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 

histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homem e mulher 

numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo 

que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se construir, então, 
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através de uma nova linguagem, na qual gênero será um conceito 

fundamental (Apud Pulcino; Pinho; Andrade, Genero e Educação 2014, 

p.128) 

 

Quando falamos em homem e mulher nos vem à mente as características 

biológicas de cada um, ou seja, o sexo que cada um traz, seu órgão genital. Mas também é 

visível que ao falar em masculino e feminino pensamos sobre a sua função social e ao fazer 

essa abordagem referenciamo-nos a um assunto que nos leva a pensar no conceito de gênero e 

a diferença entre eles. É comum a mulher ser vista como um sexo frágil e sensível. Essa 

característica é dada, em alguns grupos sociais, desde de criança, tais como funções que são 

consideradas de cunho feminino.  

Se pensarmos na nossa infância podemos ver que os brinquedos são distintos, não 

só eles, mas, também, as brincadeiras e alguns tipos de esportes. Ao entrarmos numa loja 

infantil, podemos ver, claramente, que existem brinquedos para cada gênero. Numa seção 

encontramos bonecas, jogos de panelinhas, fogãozinho, carrinho de bebê, jogo de maquiagem, 

entre outras coisas que são ditas de menina. Já na outra parte da loja, dedicada a brinquedos 

tidos como pretensamente exclusivos para meninos, podemos encontrar diversos tipos de 

carrinhos e caminhões, armas de brinquedo, Kit de diversas profissões que são vistas como 

bem sucedidas. Não podemos deixar de falar das cores do quarto de bebê, quando um casal 

vai receber seu filho recém-nascido: rosa para menina, azul para menino e amarela quando 

não se sabe o sexo, tudo isso baseado no senso comum.  

Até hoje não se sabe ao certo quem definiu essas cores e nem esses valores que 

são tão respeitados e defendidos por muitos.  São esses costumes que foram passados através 

das gerações que dificulta a posição da mulher no mercado de trabalho, que desvaloriza seu 

trabalho doméstico, e que a violenta todos os dias e, algumas vezes, de forma silenciosa, que 

todos notam, mas veem como normal.  Quando criança, as meninas, através de seus 

brinquedos, aprendem a ser mãe e dona de casa. São ensinadas, em sua adolescência, a 

ficarem bonitas para o seu marido, isso quando a sua juventude não é transformada em uma 

vida adulta, já que muitas delas se casam ou engravidam com idade entre 13 a 17 anos. 

Precisam também, depois de casadas, respeitar os desejos de seu marido e não ficar chateada 

por ele tentar satisfazer seus desejos sexuais fora do casamento. É isso que víamos em revistas 

dos anos 60, 80, uma época que se apresenta não tão distante da nossa. Podemos ver, 



15 

 

atualmente, que algumas coisas mudaram, mas ainda não está nem perto da igualdade entre 

eles. Destarte, notamos que a construção de gênero é feita através de uma herança que vem 

nos influenciando a agir da forma que todos agem.  

Não podemos afirmar que as características masculinas e femininas nascem com o 

ser humano. Elas são impostas socialmente a cada indivíduo e quem sai desse padrão fica 

numa posição prejudicial. Margareth Mead, antropóloga Norte-americana, traz em seu livro 

“Sexo e Temperamento” um pouco a respeito desse conceito, não usando a palavra “gênero”, 

pois na época de sua pesquisa esse termo ainda não era difundido, sendo certo que apenas 

veio a ser cunhado pouco depois, já na década de 70. A pesquisadora traz o conceito cultural 

de atribuições, que são colocadas através de cada grupo. Assim, o que se faz em uma 

sociedade pode ser completamente diferente da outra, porque a imposição de deveres 

constitui-se como verdadeira herança: 

 

Cada Cultura simples e homogênea pode dar largas somente a alguns dos 

diversos dotes humanos, desaprovando ou punindo outros demasiados 

antiético ou por demais desvinculados de seus acentos principais para 

encontrarem lugar entre suas paredes. Tendo originalmente tirado os seus 

valores dos valores caros a alguns temperamentos humanos e estranhos a 

outros, na cultura incorpora esses valores cada vez mais firmemente à sua 

estrutura, a seus sistemas político e religioso, à sua arte e sua literatura; cada 

geração nova é amoldada, firme e definitivamente, às tendências 

dominantes. (MEAD,1979, p.20) 

  

A sua obra, dividida em três partes, quais sejam, Os Arapesh da Montanha; 

Mundugumor habitantes do Rio; Tchambuli habitantes do lago, traz os costumes dessas 

diferentes culturas. Esse interessante trabalho foi realizado em três tribos da Nova Guiné com 

diferentes características. Para obter resultados concretos para sua pesquisa etnográfica, Mead 

realizou uma pesquisa de campo. Para exemplificar melhor as características apresentadas por 

cada tribo, foi feito um quadro com o estereótipo de cada uma delas. Na primeira coluna, 

temos os nomes das tribos; segunda, as características atribuídas as mulheres; na terceira, 

características atribuídas pelos homens e, por fim, na última coluna, constam dados relativos à 

personalidade de cada uma das tribos. 
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Tabela 1 

 Dados da pesquisa das tribos de Nova Guiné 

Tribos  Mulheres  Homens  Característica da tribo  

Arapesh   Carinhosas e 

dóceis  

 Cordiais e 

companheiros  

 Carinhosos e 

dóceis 

 Cordiais  

 Companheiros   

 Uma sociedade 

cooperativa  

 Desencorajados 

a ter 

comportamento 

agressivos 

Mundugumor   Agressivas  

 Competitivas 

 

 Agressivos  

 Competitivos 

 Caçam, 

dançam e 

plantam   

 Uma tribo 

canibal  

 Filhos usados 

como moeda de 

troca  

Tchambuli   Práticas e 

dedicadas ao 

trabalho.  

 Ponto central 

da tribo  

 Sensíveis e 

dedicados a 

beleza do 

corpo  

 Comportamento

s feminino e 

masculino 

distintos 

 Trabalho 

caracterizado 

pelo papel de 

gênero  
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Em comparação com a nossa sociedade Ocidental, podemos perceber, que a 

última tribo, Tchambuli, tem os padrões sociais opostos ao nosso, sendo certo que naquela 

realidade as mulheres têm suas atividades voltadas para o trabalho, colocando-se como um 

ponto central na economia da tribo e os homens, por seu turno, são vistos como sensíveis e 

dedicados à beleza. Conforme se nota, são acepções completamente distintas da visão 

ocidental que, ao menos no senso comum, entende os padrões sociais de homens e mulheres 

de modo diametralmente opostos: mulheres são percebidas como sensíveis e que precisam de 

proteção e os homens são vistos como provedores e responsáveis pela proteção feminina.  

Outro aspecto interessante que tem direta influência sobre as distinções sociais é o 

da religião. Para quem é adepto ao cristianismo, é costumeiro seguir o que está escrito em 

gênesis, na criação do mundo. Lá encontramos que Deus fez a mulher para o homem. Eva foi 

feita através da costela de Adão e, desde então, ela se tornou “propriedade” do homem e 

passaram a viver no Paraíso. Por serem desobediente ao criador, este os castigou dando a 

todos os homens o fardo de trabalhar e tirar sustento para sua família enquanto a mulher teria 

que sofrer as dores na sua gestação.  

  A partir desse texto bíblico e vários outros que trazem o homem como centro de 

tudo, as religiões contribuem com a ideia segundo a qual a mulher é vista como inferior ao 

homem. 

O intuito, aqui, não é falar sobre religião, mas é quase impossível tratar desta 

temática sem passar pelas intuições religiosas, que até hoje tentam interferir nas decisões que 

são tomadas para melhoria da educação, tentando que a doutrina não seja só nos seus espaços 

religiosos, mas também na escola. O sistema tradicional que está inserido dentro da sociedade 

e que nos faz agir de maneira igual e ao mesmo tempo desigual está relacionado aos 

ensinamentos que são trazidos por esses princípios doutrinários, onde a mulher deve ser 

submissa aos homens, além de terem que ser recatadas e cuidar dos seus filhos, da casa e até 

mesmo trabalhar fora e fazer todas essas coisas juntas sem nenhuma “ajuda” dos seus 

parceiros, que, na verdade, deveria caracterizar-se como dever. Todos esses pensamentos são 

baseados no senso comum. Essa herança cultural fere a essência de muitas pessoas que 

buscam ir de encontro a esses princípios para viverem de forma respeitável e livre dentro de 

um sistema que, apesar de se dizer democrático, é absolutamente opressor. 
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Voltando ao ponto de partida sobre os padrões culturais, notamos que as duas 

primeiras tribos têm características iguais tanto para os homens quanto para as mulheres. Na 

primeira, são dóceis, já na segunda, ambos são agressivos, o que se diferencia do meio social 

ocidental, pois há igualdade.  

Por mais que existissem esses paradigmas, Mead notou que alguns indivíduos não 

se encaixavam nos padrões sociais das tribos, logo, esses eram excluídos. Por exemplo, um 

homem ou mulher que não fossem agressivos na tribo Mundugumor eram considerados fora 

desses paradigmas e assim, postos à margem. Da mesma forma acontece com aqueles que se 

identificavam com a guerra na tribo Arapesh. Esses eram chamados por Mead de 

inadaptáveis, pois não havia semelhança com as características que lhe foram impostas.  

Há uma semelhança desse termo dentro da nossa sociedade Ocidental, esses seres 

inadaptáveis são aqueles grupos que são excluídos e sofrem preconceito, ou seja, os 

homossexuais, negros, mulheres negras, deficientes, aqueles não se encaixam no padrão que 

norteia esse meio social em que vivemos. A partir desse e de muitos outros estudos que 

precisamos ainda mais buscar a desnaturalização de certos comportamentos ditos como 

absolutos. 

Enxergamos dentro do nosso meio social as diferentes responsabilidades que cada 

gênero tem e tal responsabilidade foi imposta através da sexualidade do indivíduo. Desta 

forma, as mulheres têm atribuições diferentes das dos homens.  Essa “distribuição” de funções 

é, no entanto, dividida de maneira totalmente desigual, fazendo com que a mulher esteja em 

uma posição inferior e, na maioria das vezes, submissa aos homens, seja ela filha, esposa, 

colega de trabalho ou uma pessoa que não tenha vínculo nenhum com um determinado 

sujeito.  

Um exemplo dessas diferenciações acontece quando as mulheres, ao passar na 

rua, são assediadas com comentários ofensivos em desfavor delas e, que, no entanto, são tidos 

inadvertidamente como tom de “normalidade”, muitas não só pelo gênero masculino, mas 

também pelo próprio feminino, que insiste muitas vezes em apoiar esse discurso machista, 

dizendo que mulher precisa se dar-se ao respeito. Mas o que é visto com respeito? Aos olhos 

de muitas pessoas o respeito está relacionado a sua aparência, por exemplo, a forma que uma 

mulher se veste pode fazer com que a outra pessoa falte com respeito, fazendo comentários 
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desnecessários, tendo pensamento indevido, até mesmo tornando tudo isso um assédio que vai 

além das palavras. 

Tais episódios contribuem consideravelmente para a manutenção de uma 

concepção da figura feminina como um objeto que satisfaz as necessidades do sexo oposto, 

sendo um exemplo disso a indústria midiática, que traz sempre a figura feminina a serviço dos 

homens. Elas sempre estão no comercial de cerveja com roupas curtas ou de biquíni e estão na 

maioria das capas de revistas e filmes para adultos. Além disso, estão também nos comerciais 

de produtos para casa. Essa questão de se dar ao respeito se torna um pouco contraditória 

quando quem compõe esse discurso é o próprio homem, deixando a entender que a culpada 

pelos seus atos é a própria vítima. Ora, se desde a sua infância é ela que deve se comportar 

como “mocinha”, é ela que se priva de muitas coisas para não se deparar com as 

agressividades que são vistas como coisas comuns. Como se fosse uma obrigação natural se 

importar com tais comportamento ditos desrespeitosos e não adequados para uma mulher. 

Como se o dever de respeitar não devesse estar na essência de cada indivíduo e sim 

sobrecarregado em apenas uma das partes da humanidade.  

Não raro, ainda hoje os pais de uma adolescente escutam a seguinte expressão 

bastante popular: “Segura a sua cabra que meu bode está solto”. Esse tipo de frase está 

totalmente inserida no discurso sexista. Essa geração de “valores” que ao invés de ensinar 

seus filhos a respeitarem a filha do outro, ensinam a oprimir o sexo oposto e ainda se acham 

no direito de estarem certos. É por causa desse e de muitos outros discursos que temos uma 

sociedade que apoia a cultura do estrupo, achando que a esposa é obrigada a ter relações 

sexuais com seu marido mesmo quando não está com vontade e que se sentem culpadas 

quando seu esposo procura outra mulher. É essa cultura que humilha a mulher no seu trabalho, 

no ambiente familiar, escolar e que também as fazem sentir desvalorizada por seguir seus 

desejos. Aliás, o homem se torna requisitado quando tem sua vida sexual constante, já a 

mulher perde seu valor. É preciso desnaturalizar esses valores desiguais e sem fundamentos e 

dar voz aos movimentos sociais que temos dentro do nosso país, que busca cessar a 

desigualdade, seja ela social, de classe, racial ou de gênero.  

Por querer respeito e igualdade que hoje temos alguns movimentos que defendem 

essas minorias, um deles é movimento o feminista e o outro LGBT, os quais veremos mais 

pormenorizadamente a seguir. 
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1.1.1 Movimento LGBT 

O movimento LGBT é de grande importância para as pessoas com orientação 

sexual diferente das heterogêneas. Com bastante diversidade, a sigla (LGBT) representa cada 

grupo que estão à margem da sociedade, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

transgêneros. Aqui no Brasil ele aparece no final dos anos 70. Mais à frente veremos o 

glossário do grupo LGBT e os termos e características de cada um. 

Ainda na ditadura militar o grupo sofreu grande repressão, já que para a família 

tradicional o ato de amar ou sentir desejo por uma pessoa do mesmo sexo fugia totalmente 

dos princípios dos “bons costumes”. Desta forma, os grupos começam a fazer a mobilização 

social em busca de seu reconhecimento e direitos, entre eles o direito de casar com pessoa do 

mesmo sexo, adoção de filhos e a criminalização da homofobia. 

 A violência contra esse grupo ainda é constante, sobretudo no contexto de um 

Brasil que vê as concepções conservadores ascenderam a todo dia. A intolerância vem 

matando diariamente pessoas que buscam ter uma vida normal sem precisar se esconder da 

sociedade e ter os mesmos direitos civis que um casal heterossexual tem.  

A agressão acontece não apenas com pessoas que relacionam com o mesmo sexo. 

Há pouco tempo mãe e filha foram agredidas por serem confundidas com um casal 

homossexual. Por causa desses e outros acontecimentos que precisamos tratar dessa temática 

dentro da sala de aula. Estamos num momento muito sensível, onde as pessoas acham que 

podem interferir na vida do outro, ainda por cima agredindo e querendo em nome de seus 

costumes, como se todos fossem obrigados a seguir uma só ideologia pessoal ou de um grupo 

específico. É esse sistema doutrinário que diferenciam um dos outros, fazendo assim 

prevalecer a intolerância. 

  Buscamos através de pesquisas já realizadas, dados sobre ataque a esse grupo e 

os dados mais atuais encontrados são de denúncias de agressões contra ao grupo LGBT no 

ano de 2013. Essas informações foram obtidas no site da Secretaria de Direitos Humano, onde 

a fonte de origem é da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.  
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Vale lembrar, aqui, o desinteresse das autoridades e até mesmo da mídia nesse 

assunto, já que os dados mais atuais encontrados são do ano de 2013 e já estamos em 2017. 

Na figura podemos ver a quantidade de denúncias de agressão a este grupo.  

Gráfico 1 

Violência contra o grupo LGBT 

 

Além dessa estatística, obteve-se também dados das pessoas que estão dentro 

desse grupo que são mais agredidas:  

Gráfico 2 

Violência contra o grupo LGBT 
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1.1.2 Movimento Feminista  

 

Uma das frases mais famosas e disseminadas da pensadora Simone de Beauvoir é 

aquela que afirma que não se nasce mulher, torna-se mulher. Tal declaração, extremamente 

potente traz em si o cerne da luta do movimento feminista: a luta por igualdade. Apesar de ser 

ainda muito criticado tanto por homens quanto por mulheres, o movimento feminista teve e 

tem uma trajetória muito importante quando se fala em igualdade. É através dele que se busca 

a inserção feminina no meio político, a igualdade de salário entre os gêneros e também o 

combate à violência doméstica. É por esse e outros meios que as mulheres vem ganhando voz 

dentro da sociedade. Observa-se nos dias atuais que há um pouco mais de democracia quando 

se fala nessas atribuições que devem ser desenvolvidas pelas mulheres, mas ainda é nítido 

essa falta de igualdade, assim como as humilhações, desrespeito e situações de violência que 

são sofridas pelo sexo feminino, o Chamado “sexo frágil” por muitos homens. Mas por que 

frágil, se são elas que mais lutam pela liberdade de ser igual?  

É evidente que há violência contra a mulher no nosso país, se não houvesse, não 

existiria uma Lei que cuidasse apenas disso. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha 

e divulgada pela revista Exame no dia Internacional da mulher, do ano de 2017, mostra os 

índices de violência, entre elas assédio sexual, ameaças e espancamento.  Nela consta que 

uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de violência e 503 mulheres foram agredidas a 

cada hora.  
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Gráfico 3 

Violência contra a mulher 

https://exame.abril.com.br/brasil/os-numeros-da-violencia-contra-mulheres-no-brasil/ 

A pesquisa ainda mostra que 52% das mulheres que sofreram a violência se 

calaram, 11% procuraram a delegacia e 13% buscou ajuda familiar. Na maioria dos casos os 

agressores eram conhecidos, entre eles, companheiros e ex-companheiros da vítima. Além de 

serem alarmantes os números apresentados pela pesquisa, o que se torna mais preocupante é o 

silêncio das mulheres que são agredidas. Com base na observação, acredita-se que a maioria 

dos casos de omissão é por medo de seus agressores. Ademais, apesar de ser uma tendência 

na Delegacia especializada em atendimento à mulher (DEAM), buscarem colocar delegadas e 

não delegados, a maioria dos funcionários que fazem o primeiro atendimento (triagem), são 

do sexo masculino, desta forma elas não se sentem acolhidas e nem representadas. Ou seja, 

mesmo existindo esse sistema que pretende a proteção, a vítima fica um pouco intimidada ao 

ir na delegacia e ser atendida por um homem. Nota-se também a falta da presença feminina no 

setor policial que é visto como uma atividade masculina, por isso tanta escassez. 
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Muito se batalhou para conquistar os direitos que as mulheres não possuíam, 

como o direito a alfabetização, ao voto e a ser votada, ao mercado de trabalho e até mesmo a 

Lei Maria da Penha. Mesmo com todas essas conquistas, que não foram fáceis, ainda existe 

muita desigualdade entre os gêneros, coisa que precisamos falar dentro da escola, pois é de lá 

que sai a formação de cidadãos que precisam ser conscientes e críticos dentro dos assuntos 

que norteiam o sistema social. É por isso que no currículo disciplinar existe essa abordagem 

que deve ser tratada na sala. Uma dessas disciplinas é a sociologia, dada nos últimos três anos 

da escola básica, que tenta fazer um exercício de desnaturalização através do estranhamento 

sobre alguns comportamentos que nasceram através do senso comum.   

 

1.2 Desnaturalização e estranhamento  

A desnaturalização e o estranhamento estão dentro do currículo mínimo da 

disciplina de sociologia. É através desses dois conceitos que podemos afastar o pensamento 

que se dá pelo senso comum. Trabalharemos com a perspectiva de desnaturalizar e estranhar 

para falar especificamente sobre a questão de gênero no cotidiano escolar. Mas para isso é 

preciso saber o que é representado por eles. 

É perceptível que a maioria dos atos, pensamentos, comportamentos entre outras 

coisas é baseado no senso comum. Mas o que seria agir consoante ao senso comum? A partir 

da observação e experiência, o indivíduo cria hábitos, crenças, valores e os tomam para si. 

Isso faz com que esses costumes se tornem uma verdade absoluta, envolvendo-os diretamente 

a sua vida em diversas esferas. Além disso, tenta, através da imposição, criar mecanismos 

para fazer com que o outro viva da mesma forma. Tal concepção pode ser chamada de 

comportamento etnocêntrico, onde seus costumes e valores são vistos como únicos.  

Recorremos a Roque de Barros Laraia, que traz em sua obra, “Cultura: um 

conceito antropológico”, seu ponto de vista sobre o determinismo cultural. A partir do seu 

entendimento, descreve como é a relação do indivíduo com a sociedade em que ocupa. 

  

O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 

herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam. A 
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manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 

inovações e invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um 

gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. (Laraia, 2003, 

p.45) 

 

Desse modo percebemos a importância de um conceito amplo de cultura que 

evidência que os indivíduos são construídos socialmente através de um contexto de 

relações. Outro autor que traz o conceito relacionado a diversidade cultural é o sociólogo 

Francês Edgar Morin. 

 

 Diz-se justamente a cultura, diz-se justamente as culturas. A cultura é 

constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, proibições, 

estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite de geração em 

geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e 

mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, 

arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. 

Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por 

meio das culturas. (Morin, 2000, p.56) 

 

A partir das constatações de Morin em sua obra “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro” podemos explicar o sistema cultural de cada sociedade na 

particularidade dos comportamentos dos indivíduos e também a partir da tradição que é 

passada para as gerações posteriores.  

Em contraposição ao senso comum, o conhecimento científico trouxe o conceito 

de desnaturalização e estranhamento, que vieram para se fazer pensar sobre o senso comum e 

descontruir muitas ideias errôneas que são presentes dentro da sociedade, muitas delas 

levando ao preconceito estrutural. Uma dessas discriminações é a posição que cada gênero 

ocupa, as diferenças que existem entre eles que são baseadas no senso comum. É por causa 

dessas distinções que há tanta desigualdade entre eles e não só entre o feminino e masculino, 

pois quando falamos em gênero, falamos também, segundo Margareth Mead, daqueles que 

são considerados inadaptáveis.  Percebemos o forte preconceito contra os LGBTS que 

também estão dentro do grupo de minorias, importando salientar que ao falarmos em 

minorias, não se pretende significar que são grupos pequenos, mas sim, que as pessoas que 

compõem esses grupos estão à margem da sociedade, aqueles que são excluídos por saírem 

dos moldes sociais pretensamente corretos. O intuito desse trabalho, conforme expusemos, é 
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abordar esse debate especificamente no que tange ao feminismo e ao público LGBT, razão 

pela qual a eles nos referenciaremos neste trabalho, cientes de que há outros diversos grupos, 

que podem, em outra oportunidade, serem estudados.  

Segundo a tabela abaixo, podemos perceber a diversidade de gênero, hoje, 

presente no cotidiano social: 

Termos inclusivos 

Gênero  Classificação pessoal e social das pessoas como homens ou 

mulheres. Orienta papéis e expressões de gênero. Independe do 

sexo. 

Sexo  Classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas, 

baseada em características orgânicas como cromossomos, níveis 

hormonais, órgãos reprodutivos e genitais 

Identidade de gênero  Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não 

concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu 

nascimento 

Papel de gênero  Modo de agir em determinadas situações conforme o gênero 

atribuído, ensinado às pessoas desde o nascimento 

Cisgênero  Abrange as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 

determinado quando de seu nascimento. 

Transgêneros  Abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam 

com comportamentos, papéis esperados do gênero que lhes foi 

determinado quando de seu nascimento. 

Intersexual  Se refere a um conjunto amplo de variações dos corpos tidos como 

masculinos e femininos, que engloba, denominado hermafroditas. 

Orientação sexual  Atração afetivossexual por alguém. Vivência interna relativa à 

sexualidade. Diferente do senso pessoal de pertencer a algum 

gênero 

Assexual  Pessoa que não sente atração sexual por pessoas de qualquer 

gênero. 

Bissexual  Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de qualquer 

gênero 



27 

 

Heterossexual  Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero 

diferente daquele com o qual se identifica. 

Homossexual  Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero 

igual àquele com o qual se identifica 

Crossdresser  Pessoa que frequentemente se veste, usa acessórios e se maquia 

diferentemente do que é socialmente estabelecido para o seu 

gênero, sem se identificar como travesti ou transexual. 

Homem transexual  Pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como 

homem 

Mulher transexual  Pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como 

mulher. 

Travesti  Pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se 

reconhece como homem ou mulher, entendendo-se como 

integrante de um terceiro gênero ou de um não-gênero 

Transformista ou Drag Queen Artista que se veste, de maneira estereotipada, conforme o gênero 

masculino ou feminino, para fins artísticos ou de entretenimento 

Queer ou Andrógino ou 

Transgênero 

Termo ainda não consensual com o qual se denomina a pessoa que 

não se enquadra em nenhuma identidade ou expressão de gênero 

Binarismo  Crença, construída ao longo da história da humanidade, em uma 

dualidade simples e fixa entre indivíduos dos sexos feminino e 

masculino. 

Cissexismo  Ideologia, resultante do binarismo ou dimorfismo sexual, que se 

fundamenta na crença estereotipada de que características 

biológicas relacionadas a sexo são correspondentes a características 

psicossociais relacionadas a gênero. 

Estereótipo  Imagem fixa e preconcebida acerca de algo ou alguém. É o 

fundamento das crenças e dos preconceitos. 

Transfobia  Preconceito e/ou discriminação em função da identidade de 

gênero de pessoas transexuais ou travestis 

Homofobia  Medo ou ódio com relação a lésbicas, gays, bissexuais e, em alguns 

casos, a travestis, transexuais e intersexuais, fundamentado na 

percepção, correta ou não, de que alguém vivencia uma orientação 
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sexual não heterossexual. 

Nome Social  Nome pelo qual as travestis e pessoas transexuais se identificam e 

preferem ser identificadas, enquanto o seu registro civil não é 

adequado à sua identidade e expressão de gênero 

Transfeminismo  Também denominado feminismo transgênero. Linha de 

pensamento e movimento de cunho feminista que reconhece o 

direito à autodeterminação das identidades de gênero das pessoas 

transgênero e cisgênero, o poder exclusivo dos indivíduos sobre os 

seus próprios corpos e a interseção entre as variadas identificações 

dos sujeitos. 

Fonte tirada do guia técnico “orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos” 

 

A desnaturalização do senso comum se faz através do estranhamento, ele nos 

possibilita olhar de forma diferente alguns conceitos que trazemos desde o nosso nascimento, 

de modo a permitir investigar tais crenças que são baseadas nesse consenso e que foram 

passadas de geração em geração e se tornou dominante dentro do nosso comportamento e 

pensamento.  

 Para fazer o exercício de desnaturalização, é preciso não estranhar somente o 

outro, mas também estranhar-se, isto é, repensar as atitudes que nos conduz e os discursos que 

saem das nossas bocas como se fossem uma única verdade. Com o objetivo de compreender 

melhor esse conceito usa-se um fragmento da obra do antropólogo Christoph Wulf que 

dialoga com o sociólogo e filosofo Francês Edgar Morin.  

 

Segundo esse diálogo (MORIN; WULF, 2003, p. 36-8) “A estranheza diante 

de si mesmo é uma experiência essencial, pois ela permite abrir-se as outras 

culturas, e ao outro. [...] o que é essencial é partir da não compreensão, de 

uma situação em que não compreendemos o estranho nem compreendemos a 

nós mesmos. A partir dessa incerteza temos uma atitude muito menos 

violenta com relação ao outro e com relação a nós mesmos. [...] é necessário 

partir da incompreensibilidade do estranho. Essa é uma posição extrema que 

torna supérfluo o uso da violência. (Apud Cunha; Rower, p.28) 
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A partir desse diálogo atentamos que, para compreender melhor e aceitar a cultura 

do nosso próximo, é preciso estranhar a nossa própria cultura, desta forma pode-se conviver 

melhor com as diferenças e aceitar que não existe apenas uma verdade. Através do olhar 

antropológico, outro grande autor que também trata desse conceito, é o antropólogo brasileiro 

Roberto Da Matta. Em sua obra “O Ofício do etnólogo”, ele fala sobre transformar o exótico 

em familiar ou o familiar em exótico. Através disso, o indivíduo pode sair da sua realidade 

cultural e ir ao encontro de outra realidade totalmente diferente da sua, deste modo ele faz 

esse exercício de alteridade, onde ele se dispõe despir-se da sua própria realidade, suas 

práticas e costumes ditos como legítimos, para tentar entender os costumes e crenças de 

outros grupos que são diferentes do seu. 

  

A segunda transformação parece corresponder ao momento presente, quando 

a disciplina volta para nossa própria sociedade, num movimento semelhante 

a um auto-exorcismo, pois já não se trata mais de depositar no selvagem 

africano ou melanésico o mundo de práticas primitivas que se deseja 

objetificar e inventariar, mas de descobri-la em nós, nas nossas instituições, 

na nossa prática política e religiosa. O problema é, então, o de tirar a capa de 

membro de uma classe e de um grupo social específico para poder – como 

etnólogo – estranhar alguma regra social familiar e assim descobrir (...) o 

exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos 

mecanismos de legitimação. (Da Matta, 1978, p.5) 

 

O estranhar é um caminho que passa pela desnaturalização chegando ao 

relativismo, que busca acreditar em outros tipos de verdades, isto é, que não existe, 

necessariamente, o certo e o errado. O que vimos muito em nosso meio social é o julgamento 

das opiniões e ponto de vista do outro, o relativismo vai de encontro a esse tipo de 

pensamento. O não julgar é o primeiro passo para tentar construir a base inicial desse 

conceito, só assim poderá uma pessoa estranhar uma verdade que se diz absoluta para 

desnaturalizar os paradigmas que norteiam uma determinada cultura.  

Portanto, para tentar entender uma cultura diferente daquela em que estamos 

inseridos, é preciso nos despirmos de razão e buscar o motivo para tais valores construídos 

por eles e que são vistos, muitas vezes, como uma verdade absoluta e nos afastar do 

etnocentrismo que é uma ideia contrária ao relativismo. Se neste temos a liberdade de nos 

permitir conhecer e aceitar sem nenhum tipo de intolerância os costumes e crenças do nosso 
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próximo, naquele estamos presos a soberba e achamos que o nosso grupo social é mais 

importante que os outros. É esse sentimento de superioridade que nos leva a criar distinções 

entre as pessoas, achando que elas são inferiores em relação ao nosso próprio grupo de 

origem. 

 Sabemos que o Brasil é um país multicultural, temos uma cultura dominante e 

dentro dela existem as subculturas que geralmente são grupos minoritários com um 

agrupamento de características próprias, tais traços podem ser relacionados a costumes, 

crenças, forma de se vestir. Esses grupos retratam uma subdivisão da cultura principal e é 

inserido, aos olhos da população predominante, como diferentes.  

Tais grupos trazem em seu comportamento uma diferenciação do que é afirmado 

como padrão da cultura dominante. Por isso muitas vezes são excluídos do meio social e 

colocados à margem da sociedade por não se encaixar nos paradigmas apresentados pela 

cultura etnocêntrica. Este é um dos motivos para trabalharmos o uso do estranhamento na 

cultura em que estamos inseridos, para termos uma outra visão daquilo que não achamos 

normal e, também, a fim de sabermos conviver com as diferenças e desnaturalizar certos 

conceitos que são passados como únicos.  

O papel principal do estranhamento é problematizar um fenômeno social, se 

perguntando porque ele ocorre ou se ele sempre ocorreu, ainda mais, se ele ocorre em todas as 

sociedades. Esse conceito nos traz o sentimento de querer saber mais sobre os costumes que 

são ditos originais e a partir disso ver com outros olhos os comportamentos que achamos 

anormais nesse meio social. Estranhar é, portanto, uma forma de não achar natural algumas 

atitudes que são vistas como comuns, que estão inseridas com tanta normalidade no nosso dia 

a dia.  

Se tratando da nossa temática, é achar atípico ser um dever da mulher e não do 

homem cuidar dos filhos, achar que é uma obrigação as funções relacionadas à casa serem 

dela. É ver que não é comum a desigualdade de salário e que não se deve criar estereótipos 

femininos. Não estamos falando só de heterogeneidade, fala-se também da homossexualidade, 

dos casos de violência que temos contra esse grupo de minorias, as brincadeiras e ofensas que 

eles recebem dentro da escola desde de criança, as humilhações que passam na sua 

adolescência e exclusão do meio social em vivem, que os levam muitas vezes a um caminho 

de depressão sem volta. E se paramos para analisar o porquê de tanta intolerância, iremos ver 
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que não há motivo algum para tê-la.  Mas para isso é preciso abandonar essa valorização do 

senso comum e se colocar no lugar da pessoa que é agredida. É preciso haver alteridade para 

conseguir chegar a mudança através do questionamento. Uma injúria que não é só física, mas 

também verbal, psicológica e sexual e, que por ser vista como normal, se torna invisível aos 

olhos das autoridades, já que o que predomina é o senso comum. 

 É muito frequente em nosso cotidiano ouvirmos que uma determinada atitude 

ou modo de pensar é natural. Isso nos remete ao pensamento de que tais coisas sempre 

existiram e que jamais irão mudar, isto é, permanecerão sempre do mesmo jeito, imutáveis. 

Desta forma pensa-se que os fenômenos sociais, que muitas vezes se originam através do 

senso comum, são voluntários, quando na verdade esses eventos são construídos 

historicamente e reproduzidos nas relações sociais dos indivíduos e passados entre as 

gerações vindouras como uma marca do sistema tradicional.  

Por essa razão, para desfazer esse entendimento imediato, o conhecimento 

cientifico trouxe, através da sociologia, a desnaturalização, que busca explicar que as relações 

sociais estão em constante transformação; que nem sempre tudo foi o que parece ser; que não 

são tendências naturais, como muitos acreditam, determinadas concepções e visões de mundo. 

Assim mostra-se que o mundo está numa constante mudança.  

Quando se faz uma ligação entre os dois conceitos, estranhamento e 

desnaturalização, afirma-se que a vida em sociedade está mudando conforme as 

transformações sociais diante do comportamento dos indivíduos. A partir disso superamos, 

portanto, a visão de mundo que se faz pelo senso comum, buscando ter um olhar mais atento e 

crítico sobre a sociedade em que vivemos.  

 O papel da sociologia no ensino médio, é de grande importância, já que um dos 

objetivos principais da disciplina é fazer esse olhar criterioso sobre esses fenômenos sociais 

que decorrem historicamente. É a partir da vivência no ambiente escolar que os alunos podem 

descontruir alguns princípios que foram desenvolvidos tradicionalmente, a maioria deles sem 

motivos ou com fundamentos rasos. É nesse ambiente que os alunos costumam construir suas 

relações de amizade e é nesse mesmo lugar que acontece a formação do aluno em relação ao 

seu pensamento crítico que contribuirá no combate à desigualdade. Logo, é fundamental falar 

sobre os conceitos apresentados para construir nos alunos o hábito de estranhar aquilo que não 

é natural dentro da sociedade. Através dessa conscientização que os estudantes passam a olhar 
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com outros olhos hábitos e costumes que são vistos como naturais e que na verdade são 

naturalizados através de uma cultura dominante. 

 

   1.3 O debate atual sobre gênero e educação  

Muito se tem discutido se existe ou não a doutrina no ambiente educacional. 

Partindo do pressuposto de que o ensino passado na escola é com base em conhecimentos 

científicos, feito através de pesquisas que analisam a realidade de um fenômeno social, 

podemos dizer que essa doutrinação que muitos dizem que acontece nas escolas é falsa, já que 

o objetivo da instituição educacional é levar o conhecimento ao aluno e abraçar todo tipo de 

diversidade, trazendo a inclusão social para aqueles alunos que se sentem excluídos e não 

representados na escola e nem nos materiais didáticos quando se retrata, por exemplo, apenas 

a família tradicional, que é constituída por um homem e uma mulher, excluindo aquelas que 

são construídas por dois homens ou duas mulheres.  

Além dessa questão, temos também configuração da figura feminina como 

detentora do lar, e é a partir desses estereótipos que se constrói a violência e preconceito 

contra alguns grupos que são vistos como diferentes. Então, é com base nos acontecimentos 

atuais que se torna relevante a discussão sobre gênero na escola. O embate contra a 

homofobia e ao machismo precisa começar dentro das instituições educacionais, já que não 

acontece no interior da família e nem nos ambientes religiosos, que são os lugares onde as 

crianças e adolescentes, que trazem esse discurso de ódio, passam mais tempo. 

Há pouco tempo foi alterado pelo Ministério da Educação (MEC), uma parte da 

base curricular, a qual dispunha que a escola deveria respeitar a diversidade, inclusive a 

identidade de gênero e orientação sexual, essa parte do texto foi suprida. O alarde por parte 

daqueles que se dizem religiosos é grande quando se fala em estudo de gênero no meio 

escolar. É nesse ponto que acontece a doutrinação, não por parte da escola, mas sim por parte 

de grupo de pessoas que insistem em colocar a sua doutrina religiosa acima de tudo, com o 

discurso que os “bons costumes” da família tradicional estão sendo violentado, quando na 

verdade o que está sendo ferido é uma criança ou um adolescente que não se sentem à vontade 

dentro da sala de aula, por ter colegas de classe com um olhar diferenciado diante da sua 

orientação sexual, além dos comentários ofensivos e apelidos que recebem diariamente, 

tornando esse ambiente que deveria ser agradável num ambiente constrangedor.  
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A educação é para todos e não só para alguns, por isso temos que ter essa 

discussão no cotidiano escolar, sem omissão do diretor, do professor, dos alunos e pais dos 

estudantes. Se acontece algum tipo de doutrinação nas instituições educacionais é por parte da 

própria entidade religiosa, que sempre está impondo a escola a colocar seus ensinamentos 

religiosos, um exemplo disso, é a disciplina que traz o ensino religioso, que abraça sempre o 

cristianismo e exclui outros diferentes tipos de religiões e até mesmo aquelas pessoas que não 

seguem nenhuma prática religiosa, então, só alguns alunos se sentem representados com o 

ensino religioso que compreende apenas o cristianismo. É preciso deixar que esse preceito 

aconteça só dentro do ambiente religioso, jamais nas instituições voltadas ao ensino de modo 

geral. Não devemos misturar religião com educação, estes são conceitos absolutamente 

diferentes.  Só assim será cumprido o que vem escrito na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), mesmo que tenham tirado a sinalização que apoia o discurso sobre à orientação 

sexual e identidade de gênero. 

 

Assim, a equidade requer que a instituição escolar seja deliberadamente 

aberta à pluralidade e à diversidade, e que a experiência escolar seja 

acessível, eficaz e agradável para todos, sem exceção, independentemente de 

aparência, etnia, religião, sexo ou quaisquer outros atributos, garantindo que 

todos possam aprender (BNCC,2017, p.11) 

 

Infelizmente, no nosso país, precisa-se de um documento que deixa claro que 

devemos respeitar as diferenças, quando o natural seria ter esse aprendizado dentro do seio 

familiar. Essa é a herança de um sistema tradicional, cultural e opressor que temos, que nos 

força a olhar com diferença uma pessoa que não tem as mesmas concepções, costumes e 

crenças que temos. 

Apesar de serem acusados de doutrinários pelo “Movimento Escola sem Partido”, 

muitos professores buscam levar o debate sobre gênero nas escolas, mesmo sendo na maioria 

das vezes amordaçados pelos diretores da escola e até mesmo por alguns alunos e pais de 

alunos. Tratar dessas questões através do ensino é um caminho para cessar a violência contra 

as mulheres e o grupo LGBT, que são violentados no seu cotidiano com ofensas físicas, 

psicológicas e sexuais. Tudo isso vem do sistema patriarcal que habita no Brasil, que são 

fundamentados por ideologias religiosas e conservadoras.  
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É daí que vem o machismo, e todas as fobias contra esse grupo de minorias. 

Como dito antes, hoje as mulheres têm alguns direitos iguais aos dos homens, mas nem 

sempre foi assim, visto que essa conquista é recente no Brasil. Mesmo assim a mulher 

continua sofrendo discriminação, nas diferenças de salários, nos assédios que vimos 

constantemente, na não valorização do seu trabalho seja ele em uma empresa ou no próprio 

trabalho doméstico. Em relação à população LGBT, o sofrimento não está apenas nas ruas, 

muitas vezes a discriminação e violência está no próprio âmbito familiar e na própria escola 

que se diz acolhedora. É triste mas a grande parte das mortes relacionadas aos LGBTS é por 

causa de homofobia. Uma pessoa não pode sofrer injúria por causa da sua orientação sexual e 

nem uma mulher pode sofrer agressão por apenas ser mulher. Afinal, que mal há nisso? Onde 

que a vida particular de uns interfere na vida de outros? Aceitar as diferenças e saber conviver 

com elas deveria ser a parte fundamental desses bons costumes que esses grupos 

conservadores tanto defendem.  

Por causa dessas situações de violência é essencial aumentar a discussão sobre 

gênero e sexualidade no cotidiano da escola básica. Como a escola tem um papel social em 

relação a comunidade, ela deve exercer de forma democrática sua função inclusiva. Por isso é 

importante que todos que trabalham direta e indiretamente em prol da educação tenham em 

mente a importância desse papel na formação do aluno como um cidadão crítico e consciente 

em relação a diversidade de gênero.  

 

As escolas se constituem como espaços fundamentais para a socialização 

dos/as jovens e muitas vezes nelas são reproduzidas relações de poder que 

incluem práticas machistas e sexista. Não obstante, acreditamos que as 

pesquisas que se interrogam sobre o cotidiano escolar devem estar 

preocupadas em perceber como a presença de estereótipos de gênero pode 

acentuar situações de preconceitos e discriminação nas escolas. (Pulcino; 

Pinho; Andrade, 2014, p.129) 

 

 

Podemos levar essa discussão para o cotidiano das instituições educacionais 

através do ensinamento do processo histórico sofrido pela sociedade ao decorrer dos anos, isto 

é, as transformações e mutações que aconteceram nos hábitos, vestimentas, costumes, entre 
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outras coisas que são consideradas naturais. Como já posto aqui, esse estudo deve levar em 

conta o estranhamento e a desnaturalização das coisas que são consideradas normais e 

imutáveis e que são mantidas através das normas impostas a nós, que marca a nossa visão de 

mundo distinguindo, na nossa concepção, o que é certo e errado.  

E para garantir a discussão em torno desse assunto é crucial levar os conflitos 

existentes na sociedade para se ter um diálogo dentro das aulas, seja ele através de debates, 

pesquisas ou até mesmo aulas expositivas, onde possa mostrar dados estatísticos verídicos de 

violência e discriminação contra esses grupos. Mas para isso é preciso ir mais além, pois um 

dos personagens principais que pode trazer essa discussão é o professor, por esse motivo é 

preciso também aprimorar a formação dos professores e a valorização do seu trabalho, já que 

muitas vezes é passado para eles diversas responsabilidades, deixando-os muito 

sobrecarregados e desmotivados, já que muitos não possuem uma formação adequada para 

isso. 

Dentro da escola podemos ver atividades consideradas sexistas, e não só entre os 

alunos, mas também entre os funcionários, um exemplo disso é a pessoa que prepara a comida 

dos alunos, a grande parte são mulheres. Na aula de educação física, especificamente, o 

futebol é visto como jogo para meninos e vôlei para meninas. Os meninos que costumam se 

juntar as meninas para jogar vôlei, escutam comentários típicos do discurso machista: “isso é 

coisa de menina”, já as garotas não conseguem chegar nem perto da quadra de futebol, pois 

esta é dominada pelos rapazes.  Isso sem falar dos uniformes que são obrigados a usar nas 

escolas mais tradicionais, podemos ver ainda o uso de saia para o gênero considerado 

feminino e calça para o masculino. Um exemplo dessa conduta é colégio Pedro II, localizado 

no Estado do Rio de Janeiro, que até hoje tem um uniforme padrão, o que levou um grupo de 

alunos a um protesto quando uma colega transexual decidiu trocar a calça pela saia e foi 

reprimida pela direção da Instituição a usar essa vestimenta, já que a norma da escola não 

permitia um aluno do sexo masculino usar uniforme que pertencia ao sexo feminino.  

Esse ocorrido gerou um pouco de comoção por parte dos colegas, assim na 

semana posterior, esse grupo de alunos, incluindo meninas e meninos, decidiu de forma 

democrática ir à escola usando saias em apoio a colega. Percebemos novamente através desse 

episódio que é necessário tratar dessa temática dentro da escola. Até os próprios alunos veem 

que isso é preciso. Uma instituição não deve permitir que um aluno não se sinta confortável 

dentro daquele ambiente que, por sinal, diz apoiar o discurso relacionado a igualdade e 
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diversidade. Aliás, o que há de errado usar uma saia? Para muitas pessoas é apenas uma 

roupa, mas para ele, é poder ser identificado e se identificar com o gênero feminino, ou seja é 

criar a sua identidade de gênero a partir da sua vivencia e relações sociais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Esse capítulo tem como objetivo demonstrar como a pesquisa se desenvolveu, ou 

seja, os caminhos percorridos para observar a dinâmica do fenômeno que nos propomos 

investigar. Para esse estudo, utilizou-se a metodologia qualitativa, a qual, segundo Maria 

Cecília Minayo, responde a questões muito particulares, com um nível de realidade que pode 

ou não ser quantificado, isto é, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

valores, crenças e atitudes. 

De acordo com Minayo, a maioria das pesquisas qualitativas se propõem a 

preencher lacunas no conhecimento, tendo caráter descritivo ou exploratório. Ocorre, pois, 

muitas vezes, que a teoria não é suficiente para solucionar o problema, o que torna necessário 

a ida a campo.  

Para a coleta de dados, optou-se pela adoção de dois métodos, a saber: a aplicação 

de um questionário contendo 5 (cinco) perguntas objetivas referentes ao tema abordado e 

também a observação em duas escolas Estaduais do Município de Niterói.  

O questionário tem por objetivo recolher informações gerais sobre a relação que 

os alunos têm uns com os outros no cotidiano escolar e para conhecer também os seus pontos 

de vista sobre a temática escolhida da presente pesquisa. Além do questionário, foi feita, 

ainda, a observação dessas relações, através do olhar do pesquisador. Por uma questão ética, o 

nome das escolas e daqueles que responderam o questionário não serão divulgados. Sendo 

assim, optamos por identificar, neste trabalho, para fins de exposição da pesquisa de modo 

mais claro, as escolas como “Escola A” e “Escola B” e os alunos, por seu turno, serão 

identificados com numerais cardinais. 

No quadro abaixo são apresentadas as perguntas. O questionário foi aplicado 

apenas aos alunos da escola A, pois três perguntas que eram relacionadas à aula de educação 

física não poderiam ser respondidas pelos alunos da escola B, que não tem espaço para prática 

esportiva, logo as aulas são teóricas e dentro da sala. 

Instrumento de pesquisa- O questionário 

Planejamento 

1- Durante a prática esportiva, como jogo de futebol, basquete, você já excluiu algum 

colega? 
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2- Durante a prática esportiva você foi excluído(a) por algum colega? 

3- Seus(as) colegas costumam excluir meninos(as) durante a aula de educação física? Se 

sim, porque ocorre isso  

4- Quando há uma briga entre meninos (as), você costuma separar? 

5- Para você existe coisa específica de menino e de menina, incluindo brinquedos, 

brincadeiras e profissões, vestimentas. Justifique sua resposta.  

 

O planejamento para a entrada em campo, no tocante a observação realizada 

durante a empíria do estudo, foi realizado junto com o orientador na tentativa de se organizar 

melhor as possíveis informações coletadas, relacionando-as com os objetivos da pesquisa em 

questão.   

A entrada no campo da pesquisa para observação do tema investigado 

Planejamento 

Escola A 

Alunas  Alunos  Características  

 São vaidosas  

 A maioria gosta de 

participar da aula 

 

 Gostam de jogar 

futebol,  

 Preconceituosos em 

relação aos colegas 

homossexuais  

 Escola diversificada 

 Discurso machista 

 Diversidade de gênero  

 Ciclo de amizades mistos 

 

 

 

Escola B 
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Alunas  Alunos  Características  

 São simples, raro 

ver alguma com 

maquiagem  

 Andam só com 

grupo de amigas  

 

 Apesar de não 

ter quadra, 

gostam de jogar 

bola no pátio da 

escola 

 Muitos gostam 

de confrontar a 

professora  

 Fica localizada numa comunidade  

 Ao seu entorno não tem muitas 

coisas, apenas igrejas  

 A maioria não gosta de debater 

sobre a questão de gênero  

 

O planejamento e a organização dos instrumentos de pesquisa e observação para a 

entrada no campo foram modelados de acordo com a necessidade do trabalho que nos 

propomos realizar durante a investigação do nosso estudo. Os dados coletados refletem reais 

necessidades de intervenções necessárias nesse campo do conhecimento, no cotidiano da 

escola básica brasileira. 

No próximo capítulo, veremos os resultados da pesquisa, sendo apresentadas, 

inicialmente as respostas das alunas. Para melhor entendimento, a tabela se constrói da 

seguinte maneira: primeiro a identificação dos alunos por números, contendo ao seu lado a 

idade; abaixo, o número das perguntas que foram expostas acima. São ao todo 12 quadros, 

contendo, ao todo, 6 (seis) de respostas das alunas e 6 (seis) de alunos. Além do questionário, 

encontra-se, também, a pesquisa de cunho o observatório que foi realizada nas duas escolas.  

 

CAPITULO III 

RESULTADO DA PESQUISA 

 

Esse capítulo apresentará os resultados da pesquisa na tentativa de poder melhor organizar  as 

nossas descobertas, decodificando a partir de tabelas desenhadas todas as informações 
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coletadas. Posteriormente a apresentação das tabelas apresentaremos uma análise dos dados 

na tentativa de concatenar alguns pressupostos teóricos do estudo á prática da investigação 

realizada durante a pesquisa em questão. 

 

3.1 Respostas do questionário aplicado  

 Abaixo, o resultado do questionário apresentado aos alunos da escola A. Cumpre 

observar que a maioria das perguntas do questionário foram objetivas, contendo opções de 

resposta, porém alguns alunos decidiram por justificar as suas respostas, o que permitiu ao 

pesquisador ter um olhar mais amplo sobre essas relações no cotidiano escolar. 

Quadro de respostas das alunas 

Aluna 1 – 16 anos 

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Não  

Pergunta 2 Sim  

Pergunta 3 Não  

Pergunta 4 Não  

Pergunta 5 Sim. Só profissão que não (SIC) 

 

 

Aluna 2- 16 anos  

Perguntas  Respostas  
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Pergunta 1 Não 

Pergunta 2 Nunca fui assim excluída, mas sempre quando consigo jogar eles nunca 

passa a bola pra mim. É como se eu fosse um café com leite. Eles não gosta 

de ensinar as meninas a jogarem. Só chamam agente para jogar quando ta 

faltando alguém no time. Isso quando chamam porque as vezes eles 

preferem jogar faltando mesmo.(SIC) 

Pergunta 3 Minhas amigas não, meus amigos as vezes (SIC) 

Pergunta 4 Não separo, mas chamo alguém para separar  

Pergunta 5 Acho que só roupas  

 

Aluna 3-17 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Não, os meninos não deixam a gente chegar perto da bola e quando a 

professora fala pra eles deixar a gente jogar, eles não ficam na quadra, eles 

saem, aí não conseguimos jogar porque nem todas as meninas gostam de 

jogar são poucas. (SIC) 

Pergunta 2 Sim  

Pergunta 3 Só os meninos, as meninas quase não jogam. A professora as vezes dá 

opção de fazer relatório sobre a aula. (SIC) 

Pergunta 4 Não  

Pergunta 5 Sim  
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Aluna 4-17 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Não  

Pergunta 2 Sim  

Pergunta 3 Os meninos geralmente exclui, não só educação física mas outras coisas 

também quando estão jogando cartas, por exemplo. (SIC) 

Pergunta 4 Não  

Pergunta 5 Sim  

 

Aluna5-17 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Não, mas também não faço questão não gosto dessa aula (SIC) 

Pergunta 2 Não gosto de jogar (SIC) 

Pergunta 3 Eu não  participo das aula mais eu vejo algumas meninas chateadas por não 

ter gente o suficiente para jogar as vezes elas me chama mais eu não gosto. 

(SIC)  

Pergunta 4 Não  

Pergunta 5 Sim  
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Aluna6-15 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Depende do dia as vezes eles me deixam jogar com condições. Tipo se eu 

ficar no gol. 

Pergunta 2 Sim  

Pergunta 3 Só os meninos quando a gente quer participar de algum jogo. A maioria das 

meninas não fazem questão  

Pergunta 4 Não  

Pergunta 5 Não, acho que as pessoas devem se sentir bem com o que elas escolherem 

(SIC) 

 

Quadro de respostas dos alunos 

Aluno 1-17 Anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Depende do jogo tem gente que não sabe jogar. Eu entendo que a aula e a 

quadra é para todos, mas são poucas pessoas que fazem questão de usar. 

(SIC) 

Pergunta 2 Não  

Pergunta 3 Alguns  

Pergunta 4 Depende da pessoa. Se meu amigo estiver apanhando separo. (SIC) 

Pergunta 5 Sim. Acho que só profissão que não e roupa acho que as cores tudo bem se 
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homem quiser usar rosa acho que não tem problema. (SIC) 

 

Aluno2-15 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Não que eu me lembre  

Pergunta 2 Não  

Pergunta 3 Sim 

Pergunta 4 Não  

Pergunta 5 Sim  

 

Aluno3- 17 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Sim 

Pergunta 2 Não  

Pergunta 3 Sim 

Pergunta 4 Depende se eu tiver força  

Pergunta 5 Sim  
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Aluno4- 17 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Depende da pessoa exemplo a Fulana gosta de jogar e ela até sabe jogar 

bem então não vejo problema já que ela não vai atrapalhar o jogo. (SIC) 

Pergunta 2 Não  

Pergunta 3 Sim 

Pergunta 4 Acho que não se estão brigando é por que alguém fez alguma coisa 

Pergunta 5 Sim 

 

Aluno5- 17 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Se está falando das meninas já exclui sim porque quando formamos um 

time com elas parece que elas fogem da bola e fica gritando ai atrapalha. 

(SIC) 

Pergunta 2 Não, sou muito bom de futebol  

Pergunta 3 Sim 

Pergunta 4 Se for meu amigo que estiver apanhando eu ajudo a bater (SIC) 

Pergunta 5 Sim porque tem alguns trabalhos que as mulheres não conseguem fazer. 

Roupas também um menino não pode usar roupa de mulher a não ser eu ele 

queira ser zuado ou então quando é carnaval eu mesmo saí carnaval de 

mulher com meus amigos mais foi so pra zuar, agora vim pra escola, 



46 

 

colocar calça apertada como alguns meninos fazem não acho normal. (SIC) 

 

Aluno6-16 anos  

Perguntas  Respostas  

Pergunta 1 Não  

Pergunta 2 Não, mas também não gosto de jogo  

Pergunta 3 Alguns meninos excluem as minhas amigas  

Pergunta 4 Se for um amigo ou amiga eu separo ou peço ajuda ao inspetor  

Pergunta 5 Não vejo problema nenhum. Eu faço parte do grupo de dança e os meninos 

ficam falando de mim que pinto as unhas e que elas são grandes e que uso 

calça aperada. Eu não vejo nada de errado com isso e muitos deles ficam me 

olhando torto. (SIC) 

 

Foi observado na escola A uma oposição muito grande em relação aos colegas 

homossexuais. Duas situações foram muito marcantes. Na primeira, os alunos foram levados 

para biblioteca para fazer um trabalho sobre desigualdade racial, tema que foi abordado 

durante todo o semestre, incluindo também a desigualdade de classe e de gênero. Como os 

alunos teriam a semana afro na escola, optou-se por falar mais especificamente sobre a 

desigualdade racial, assim, poderiam apresentar seu trabalho.  

Os alunos foram separados em dois grupos, pois o trabalho seria um jogo de 

perguntas e respostas sobre o tema. Em um momento, um aluno estava sentado no meio do 

corredor e a bibliotecária pediu pra que ele se levantasse e sentasse ao lado do seu colega. A 

nossa surpresa foi quando o aluno, com voz de superioridade, levantou e disse: “eu não vou 

sentar do lado dele, porque a doença que ele tem é contagiosa” e mais “ele precisa de uma 
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surra de macho”. O aluno que sofreu a agressão verbal olhou para a professora, notava-se no 

seu olhar que ele pedia ajuda para cessar os comentários indevidos do colega. A professora 

interveio em favor do aluno que sofreu a agressão, dizendo que um dos temas abordados 

durante todo o semestre foi a questão da desigualdade e o preconceito que está inserido dentro 

da nossa sociedade, que é capaz de marginalizar alguns grupos de minorias e, por esse 

motivo, não seria admitido tal tratamento com o colega.  

A segunda situação ocorreu durante um debate sobre gênero na turma de primeiro 

ano. Os alunos deveriam escolher um tema defendendo o estudo de gênero na escola e outros 

deveriam escolher o não estudo de gênero. Primeiro aconteceria a apresentação do seminário 

e depois o debate. Eram dois seminários a cada duas, aulas um contra e outro a favor. Após a 

apresentação do seminário, ainda no debate, uma aluna trouxe para turma a história de uma 

menina que todos conheciam, que estudava ali naquela escola: “ela estudava aqui ano 

passado, muitos aqui conhecem ela. As pessoas sempre zuavam e a excluía, chegou um 

momento que ela era muito agredida verbalmente por ser quem ela é. Todo mundo ficava 

falando da roupa dela e do jeito que ela andava, por isso saiu da escola. Hoje sei que ela está 

com depressão profunda e não conseguiu se adaptar a nenhuma escola, então, gente mesmo 

que o governo aprove ou não sobre discutir essa questão na escola, é importante respeitar 

essas pessoas, porque elas são normais, são gente como a gente. Essa situação complicou 

tanto a vida dela que hoje ela não estuda mais”. 

Além desses dois relatos, houve outras situações no cotidiano da escola, coisas 

que parecem ser imperceptíveis, que acontecem diariamente e as pessoas veem como normal. 

Como, por exemplo, dizer que isso ou aquilo é de menina ou de menino. Que um menino não 

pode se comportar de um jeito porque aquilo é feminino.  

Muitos meninos assediando as meninas, tentando dar um beijo a força, agarrando 

pela cintura e elas querendo sair e eles achando que esse “não” que elas dão é charme e que 

querem que eles continuem a “brincadeira”, mas não é bem assim, na maioria das vezes elas 

não querem mesmo. Talvez o problema esteja ligado a nossa criação, pois muitas vezes, os 

pais dizem para as meninas se fazerem de difíceis e talvez por isso os garotos acham que elas 

querem, mas que estão se fazendo difícil, mas não é bem assim.  

Numa prova que abordava as desigualdades sociais, teve uma questão sobre 

desigualdade de gênero e tinha o seguinte texto: “A partir dos dados da Pesquisa Nacional 
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por Amostra de Domicílio (Pnad) 2013, o estudo revela que em 2002, o rendimento das 

mulheres era equivalente a 70% do rendimento dos homens. Dez anos depois, em 2012, a 

relação passou para 73%. [...] Os dados revelam também que as mulheres ainda são maioria 

na ocupação de trabalhos precários e não remunerados, o que diferencia os gêneros na 

inserção no mercado. Trecho extraído de https://nest.cienciassociais.ufg.br acessado em 

18/09/17. A que tipo de desigualdade este trecho se refere? Comente em até um parágrafo (de 

5 a 7 linhas) esta realidade.” 

 Uma aluna respondeu de forma totalmente contrária às questões que foram 

explicadas na sala de aula. Na resposta, ela dizia que nem tudo que os homens fazem a mulher 

pode fazer, que tudo tem limite, que as mulheres podem trabalhar, mas que precisa tirar um 

tempo para cuidar da casa, dos filhos e do marido e que é dever do homem trabalhar e 

sustentar a família.  

Pode-se observar, ainda, que a escola é bem ativa nas questões sociais. Todo ano, 

no mês de novembro, a escola reserva alguns dias para fazer o evento da semana afro, no 

intuito de valorizar a cultura negra. O evento aconteceu no período de 5 (cinco) dias, onde os 

alunos puderam apresentar suas atividades, como dança, dinâmicas, rodas de poesia e desfile, 

que inclusive, mostrou o empoderamento da mulher negra, mostrando um pouco da cultura 

africana e sua identidade, que foi por muitos anos apagado com o padrão de beleza 

eurocêntrico. 

Na escola B, pode-se perceber que os alunos não gostam muito de falar sobre 

desigualdades. Na verdade, foi visto que eles não se sentem muito bem dentro da escola, 

principalmente a turma do primeiro ano. Eles mostraram-se um pouco agressivos em relação 

aos debates propostos em sala.  

A escola é pequena em relação a A.  Ela está localizada dentro de uma 

comunidade e a maioria dos alunos são do entorno. Eles estão sempre querendo ir embora 

logo. Já aconteceu da turma falar para o porteiro que a professora tinha adiantado a aula, 

quando na verdade ela estava em sala de aula esperando por eles. Quando tem trabalho em 

grupo, eles nunca se separam, geralmente estão em dupla ou trios, não tem boa relação com 

todos da turma. Já ocorreu da professora pedir para separar os grupos e eles ficarem irritados, 

e não só isso, simplesmente não trocam.   

https://nest.cienciassociais.ufg.br/
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As meninas sempre andam juntas, é muito difícil ver grupos mistos. Diferente da 

escola A, não há essa questão dos meninos ficarem agarrando as meninas. Acredita-se que 

muitos são maduros em relação a isso, alguns já tem até filho e responsabilidades, além de 

trabalharem para ajudar a família em casa. Em relação aos colegas, as meninas são bem mais 

agressivas, costumam pedir para os meninos calarem a boca ou dão tapas neles, gritam. 

Coisas desse tipo.  

Foi observado também as funções dos funcionários. Na cozinha, na manutenção 

da limpeza da escola foi visto apenas mulheres. No pátio da escola, como inspetor e porteiros, 

homens. Na primeira escola acontecia a mesma coisa, só na limpeza que havia um pouco de 

diversidade, mas a maioria eram mulheres. 

Ao recorrermos as leituras, buscamos cumprir o nosso primeiro objetivo, que foi 

trazer os pressupostos teóricos através de alguns conceitos que são imprescindíveis quando 

abordamos essa temática, principalmente, quando se fala em educação, quais sejam: A 

diferença entre gênero e sexualidade; Desnaturalização e estranhamento; O debate atual sobre 

gênero e educação.  

No primeiro momento foi preciso interagir com o texto da antropóloga Margaret 

Mead, que traz em seu trabalho uma pesquisa entre três tribos da Nova Guiné com 

características diferentes do padrão social ocidental, onde as mulheres têm autonomia de 

cuidar dos interesses econômicos daquela sociedade. Mostra-se também na obra “Sexo e 

temperamento” aqueles indivíduos que ficam à margem da sociedade por não se encaixarem 

nos paradigmas sociais. A partir desse estudo, pôde ser feito uma comparação com a nossa 

sociedade, trazendo estatísticas de violência contra as mulheres e o grupo LGBT. 

No segundo momento trabalhamos com os conceitos de desnaturalização e 

estranhamento para desconstruir o pensamento que se dá através do senso comum, esses são 

apenas alguns dos conceitos que estão no currículo mínimo de sociologia. Para isso, foi 

necessário recorremos a alguns autores, tais como Roberto Da Matta, Edgar Morin e Roque 

Laraia, que trazem em sua obra o conceito de cultura e como ela se desenvolve dentro do 

meio social e, que para entendermos melhor uma cultura diferente da nossa, é preciso que seja 

feito o exercício de desnaturalização através do estranhamento.   
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Por fim, no terceiro momento dos pressupostos conceituais e teóricos, trouxemos 

o debate atual sobre gênero e educação que se desenvolveu através da Revista Gênero e 

Educação, organizada pela professora titular do departamento de ciências sociais da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Luci Mara Bertoni e também pela pesquisadora 

do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social na Universidade de Brasília, Lucia Galinkin. Nela 

é exposto a importância da discussão sobre gênero na instituição educacional, já que a escola é um lugar 

de diversidade e precisa ser inclusiva.  

O segundo objetivo da pesquisa foi identificar no cotidiano da escola básica o debate 

existente sobre a questão de gênero. No intuito de alcança-lo, foi preciso ir a campo para observar as 

relações entre os personagens que compõem a escola. Para desenvolver esse trabalho foi preciso estar 

em duas instituições educacionais.  Na primeira escola, denominada, aqui, como escola “A” foi realizado 

a observação não só dentro da sala de aula mas também nas áreas externas, como biblioteca e quadra de 

futebol. Na segunda escola, “B”, a observação foi um pouco limitada, pois ela foi somente na sala de 

aula, pois ela não tem um ambiente externo muito grande, apenas o refeitório e a área de passagem, 

Apesar de ter sido apenas em sala, pode-se alcançar o objetivo proposto.  

Através da observação criamos questões para desenvolver o terceiro objetivo que 

foi coletar, através do questionário, dados para averiguar em diferentes contextos do cotidiano 

escolar a existência de desigualdade de gênero. A indagação ocorreu a partir de 5 perguntas 

objetivas, onde participaram 12 (doze) alunos, sendo 6 (seis) meninas e 6 (seis) meninos. No 

momento em que estava sendo aplicado o questionário, alguns dos estudantes perguntaram se 

podiam justificar suas respostas, foi concedido o pedido feito por eles, deixando-os livres para 

responder.  

No último objetivo foi preciso buscar, através de pesquisa, dados de violência 

contra esses grupos minóricos, que foram expostos durante todo o trabalho. Recorremos, 

então, a Secretaria de Direitos Humanos para trazer fatos ocorridos com o grupo LGBT.  Para 

evidenciar a violência sofrida pelas mulheres, buscamos uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Datafolha. As informações apresentadas são bem preocupantes, já que a cada dia vem 

crescendo esse número de violência ou talvez já existisse esse número, só não era discutido 

com tanta frequência como está sendo discutido na contemporaneidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente trabalho teve como objetivo principal investigar o debate sobre a 

questão de gênero no cotidiano escolar da escola básica ou até mesmo se há ou não essa 

discussão. Por conta disso, foi necessário: 

A) Recorrer a leituras que concernem com o tema pesquisado para apresentar os 

pressupostos teóricos e conceituais da pesquisa; 

B) Identificar no cotidiano da escola básica o debate existente sobre a questão de gênero; 

C) Coletar, através do questionário, dados para averiguar em diferentes contextos do 

cotidiano escolar a existência de desigualdade de gênero; 

D) Buscar dados de violência contra os grupos minóricos que foram expostos durante todo o 

trabalho. 

 

Para alcançar o primeiro objetivo, recorreu-se a leitura e análise de textos 

relacionados ao tema abordado. Procuramos trazer a diferença entre gênero e sexualidade. Foi 

preciso também falarmos sobre o conceito de estranhamento e desnaturalização, que é uma 

das armas principais para combater a desigualdade entre os gêneros, que baseia-se, muitas 

vezes, no senso comum. Por fim, ainda no primeiro capítulo, foi exposto o debate atual sobre 

gênero e educação.  

Em busca da realização do segundo e terceiro objetivo, foi preciso entrar no 

campo de pesquisa para observar os personagens envolvidos. Não houve só a observação, mas 

também a aplicação de questionário, o que possibilitou ao pesquisador ter um conhecimento 

mais denso do ponto de vista do objeto investigado.  

E por fim, para cumprimento do quarto objetivo, buscou-se, em fontes confiáveis, 

estatísticas de violência contra a mulher e o grupo LGBT, nas quais pudemos ver dados 

verídicos sobre as agressões e assédios que sofrem esses grupos. 

Com base em todos os objetivos alcançados, é perceptível que se faz necessário o 

estudo de gênero dentro das instituições escolares. No primeiro momento, onde se apresenta 

os pressupostos teóricos, vimos que é importante esclarecer a diferença entre gênero e 

sexualidade e que os paradigmas sociais não podem prevalecer quando se fala em igualdade. 
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A pesquisa trouxe também dois conceitos muito importantes: o estranhamento e a 

desnaturalização. É através deles que podemos desnaturalizar certos comportamentos ditos 

como naturais e únicos. Alguns costumes tornam-se supervalorizados e causa grande 

violência e exclusão a alguns grupos que não são aceitos, podemos ver claramente nos 

questionários aplicados aos alunos e na observação feita dentro das escolas.  

 Para que o estudo de gênero possa estar presente dentro do currículo mínimo 

precisa-se enfrentar o embate político que vai contra essa discussão dentro do ambiente 

escolar. Precisamos ter noção que essa violência ocorre porque temos uma cultura totalmente 

opressora contra esses grupos, que impõem os seus padrões sociais àqueles que não buscam 

segui-los e acabam sendo marginalizados. Por isso a importância da sociologia como 

disciplina obrigatória nas escolas, que traz através do estranhamento a desnaturalização dos 

padrões sociais, muitos deles, baseados no senso comum.  

Podemos, então, perceber através dos conceitos expostos nos pressupostos 

conceituais e teóricos e também dos objetivos que foram alcançados ao decorrer da pesquisa, 

que se faz necessário a discussão sobre o estudo de gênero dentro do ambiente escolar e que 

tal conhecimento leva relevância para a formação do aluno como ser social.  O indivíduo que 

no futuro exercerá sua cidadania precisa estar bem formado e informado sobre o que ocorre na 

sociedade. É para isso que a escola existe. Ela não precisa disseminar mais exclusão e o 

preconceito, que já estão bem presentes em diversos campos da nossa sociedade. A função 

dela é propor a inclusão social em diferentes esferas, além trazer aos estudantes a 

desconstrução de pensamentos que marginalizam muitos indivíduos, inclusive, que estão 

presentes na própria escola.  
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