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Gênero e educação 

 

 

Partimos do pressuposto de que vivemos em uma conjuntura social que ainda é 

machista, patriarcal e preconceituosa. São impostos padrões de feminilidade e masculinidade 

normais e aceitáveis, transmitidos culturalmente pela família, escola, religião, entre outros 

setores da sociedade.  

Esses ideais corroboram para uma divisão desigual entre homens e mulheres, além 

do mais, marginalizam as outras identidades de gênero, desta forma contribuindo para o 

crescimento do preconceito e de outras maneiras de violência em relação as diferenças, aos/as 

que fogem às regras instituídas pela sociedade, culturalmente e historicamente. É necessário o 

entendimento de que essa situação é uma construção histórica, social e cultural, e não uma 

determinação biológica. Como explica a pesquisadora feminista Scott (1995, p. 75),  

 

[..] o termo "gênero" torna-se uma forma de indicar "construções culturais" - 

a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos 

homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens 

exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres 

[..]. (SCOTT, 1995, p. 75). 

 

Recentemente, a intensa discussão sobre gênero no Brasil adquiriu grande 

visibilidade nos diversos campos sociais, especialmente, na esfera política e educacional. 

Gênero está nas pautas governamentais, nas mídias sociais e na vida de milhões de 

brasileiros/as, pois não é algo exterior aos sujeitos, mas está no âmago das identidades dos 

indivíduos. A problematização da categoria gênero nas escolas é uma discussão que ainda 

gera polêmicas. Trabalhar essas questões de masculinidade e feminilidade hegemônicas, 

padronizadas e hierarquizadas com os/as estudantes foi alvo de diversos ataques e críticas, por 

parte de grupos conservadores, que fazem parte do cenário político atual, dificultando que os 

avanços dos estudos feministas cheguem até o espaço educacional. Assim, perpetuando um 
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ideal arbitrário do que é ser homem e mulher, reprimindo as subjetividades e a liberdade de 

expressão de cada um/a. 

A discussão sobre a implementação e/ou retirada da questão de gênero no ambiente 

escolar, estão presentes nos níveis Federal, Estadual e Municipal. Os planos, as políticas e as 

legislações educacionais brasileiras são os alvos desses debates, pois são as cartilhas que 

orientam as práticas pedagógicas dos/as profissionais da educação. É de suma importância 

que esses documentos colaborem para os trabalhos sobre as relações de gênero na sala de 

aula, visando a equidade entre meninos e meninas, como também, o respeito à diversidade.  

A instituição escolar não é um espaço neutro. Desde a sua concepção, esse lugar 

separou crianças de adultos, meninos de meninas, ricos de pobres, católicos de protestantes, 

assumiu o papel de produzir e propagar as desigualdades, de transformar o diferente em 

desigual nos gozos de direitos sociais (LOURO, 2014).  

Defendemos que é hipocrisia defender uma escola que esteja alheia a questão de 

gênero. Esse ambiente é constituído pela nossa cultura, padrões, valores, e consequentemente 

dissemina e produz preconceitos, desigualdades e estereótipos. Gênero adentra os muros da 

escola através dos/as alunos/as que trazem suas subjetividades e maneiras de viver a 

identidade. É preciso ressaltar que a organização escolar, os currículos, a infraestrutura, as 

políticas, as práticas, os gestos, as rotinas estão impregnadas por esses ideais.  

Avaliando que os conteúdos legislativos para a educação escolar são discutidos, 

construídos e definidos por sujeitos com diversidade de valores, costumes e ideias, 

concordamos que todas essas individualidades estão presentes em suas decisões. Por isso, 

infelizmente, estamos testemunhando a crescente retirada da categoria gênero nos dispositivos 

legais educacionais. Considerando, esses novos fatos e também os dados estatísticos que 

demostram uma crescente desigualdade e violência de gênero nas escolas, é de suma 

relevância estudos que reflitam e analisem aspectos e nuances desses fenômenos.  

Portanto, o objetivo desse trabalho foi investigar como a categoria gênero é abordada 

(ou não) em algumas políticas educacionais que orientam a educação escolar e, também, se há 

subsídios teóricos, metodológicos e práticos nestes documentos que guiem as instituições e as 

práticas dos/das profissionais para implementação desse debate no ambiente educacional.  

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste artigo 

foram as pesquisas bibliográficas em autores e autoras da área de gênero e documental3 por 

meio de normativas e legislações educacionais, tais como as Leis de Diretrizes e Bases da 

 
3 Deixamos claro que a investigação em documentos oficiais não se esgota nos contemplados nesse texto. 

Tivemos que realizar um recorte em função do espaço disponível. 
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Educação (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs) e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 

Gênero nas Políticas Educacionais 

 

Discutir gênero sobre a ótica defendida por Scott (1995), é romper com a crença do 

determinismo biológico, do argumento da ordem natural das desigualdades entre homens e 

mulheres. É compreender que o sexo, os órgãos reprodutores não são justificativas para 

definir, impor modelos, ideais de comportamentos, pensamentos, formas adequadas, 

aceitáveis e normais de ser para meninos e meninas. O olhar para essa relação assimétrica de 

gênero está dirigido “para um processo, para uma construção, e não para algo que existia a 

priori” [..] (LOURO, 2014, p. 27, grifo da autora). 

Gênero é utilizado para designar papéis, comportamentos, ações adequadas, 

naturalizar as relações sociais e de poder, a desigualdade entre os gêneros.  As relações de 

gênero estão penetradas pelo poder. Esse artifício é utilizado para legitimar, naturalizar e 

disseminar identidades femininas e masculinas socialmente apropriadas. Na esfera política, os 

governantes estão se utilizando do poder, principalmente a bancada conservadora, que lhes 

são atribuídos para impedir que as escolas trabalhem a temática gênero nas salas de aula, 

visando manter a ordem social vigente, ou seja, tradicional, patriarcal, machista e 

heterossexual, em defesa da tradicional família brasileira, assim beneficiando apenas 

determinados grupos, pois as mudanças nessa realidade e/ou dar voz/espaço as minorias 

sociais significa perda de poder e privilégios.  

Scott (1995, p. 92) colabora com este debate, ao dizer que: 

 
[...] gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político 

tem sido concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas faz referência ao 

significado da oposição homem/mulher; ele também o estabelece. Para 

proteger o poder político, a referência deve parecer certa e fixa, fora de toda 

construção humana, parte da ordem natural ou divina [...] (SCOTT, 1995, p. 

92, grifo nosso). 

 

 

Gênero é produzido nessas e por estas relações de poder. Para Foucault (2015), o 

poder tem ligação com [...] “manobras e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às 

mais variadas estratégias’’ [...] (FOUCAULT, 2015, p. 112).  Correlacionando esta ideia de 

Foucault (2015) ao fenômeno da retirada, supressão da categoria gênero dos planos e 

legislações educacionais brasileiras, podemos concluir que os sujeitos detentores do poder 
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estão utilizando-o para traçar manobras e estratégias que perpetuam e naturalizam as 

hierarquias, divisões sociais, desigualdades e discriminações do masculino em relação ao 

feminino, através de regulações, normas, controle e dominação que serão reproduzidos nas 

instituições de ensino, pelas práticas pedagógicas dos/as docentes. 

Manobras e estratégias que são lançadas na legislação que rege nosso sistema 

educacional. Claramente visível na elaboração dos Planos Educacionais Nacional, Estaduais e 

Municipais, em que a inserção da categoria gênero nos currículos está sendo amplamente 

discutida, pois uma onda de discursos de grupos conservadores contra a inclusão dessa pauta 

nos ambientes escolares tem ganhado mais espaço nos cargos políticos, consequentemente 

objetivando dificultar a promoção de políticas para igualdade de gênero. 

Mas, para efetivação de uma educação para e pela diversidade é necessário que a 

legislação educacional brasileira proporcione subsídios teóricos, metodológicos práticos e 

materiais às escolas para que haja debate, reflexão e intervenção da mesma nesta realidade. 

Como também ofereça uma formação inicial e continuada dos/as profissionais da educação 

com esta perspectiva de gênero e suas problematizações sociais, as relações de poder e 

desigualdade de direitos entre eles/elas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, de 1996, regulamenta o 

sistema educacional público e privado. A Lei nº 9.394/1996 define as instituições 

responsáveis pela educação e o papel da mesma na vida do cidadão e da cidadã. Os princípios 

e a finalidade educacional estão consagrados neste documento. 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996, p. 8). 

 

Alguns dos princípios que conduzem a educação, segundo a LDB 9.394/96, 

presentes no art. 3º são: II – ‘’liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV – 

respeito à liberdade e apreço à tolerância’’ (BRASIL, 1996, p. 9). 

Apesar de apresentar esses princípios, a LDB 9.394/96 não é explícita quanto as 

discussões das relações desiguais entre os gêneros. Não aparece nenhuma menção a esta 

categoria. No entanto, é perceptível que a educação para a diversidade está defendida nos 
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princípios do pluralismo de ideias, respeito a liberdade e estima a tolerância. Como também 

no art. 32, inciso IV: 

 

o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Portanto, uma 

educação orientada por estes preceitos, inclui práticas pedagógicas que 

promovam o respeito, tolerância e equidade entre os gêneros (BRASIL, 

1996, p. 23). 

O sistema educacional brasileiro é regido por documentos que orientam a escola no 

seu planejamento curricular, organização, desenvolvimento e avaliação de seus projetos 

pedagógicos, esse documento é denominado de Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica - DCNs. Nele consta que: 

 

A escola precisa acolher diferentes saberes, diferentes manifestações 

culturais e diferentes óticas, empenhar-se para se constituir, ao mesmo 

tempo, em um espaço de heterogeneidade e pluralidade, situada na 

diversidade em movimento, no processo tornado possível por meio de 

relações intersubjetivas, fundamentada no princípio emancipador. Cabe, 

nesse sentido, às escolas desempenhar o papel socioeducativo, artístico, 

cultural, ambiental, fundamentadas no pressuposto do respeito e da 

valorização das diferenças, entre outras, de condição física, sensorial e 

socioemocional, origem, etnia, gênero, classe social, contexto sociocultural, 

que dão sentido às ações educativas, enriquecendo-as, visando à superação 

das desigualdades de natureza sociocultural e socioeconômica. Contemplar 

essas dimensões significa a revisão dos ritos escolares e o alargamento do 

papel da instituição escolar e dos educadores, adotando medidas proativas e 

ações preventivas. (BRASIL, 2013, p. 27, grifo nosso). 

 

Os DCNs, de forma explícita trata a questão da educação para a diversidade. A 

escola é entendida como um espaço de manifestações plurais, heterogêneas, de valorização e 

respeito as diferenças, e toca na questão de gênero, para superação das desigualdades. O papel 

da escola e dos/as educadores/as é assumir essas práticas na sua sala de aula e adotando ações 

para construção de uma nova realidade mais justa e equitativa entre os gêneros. 

Com as próprias palavras dos DCNs: 

 

[...] É responsabilidade dos sistemas educativos responderem pela criação de 

condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua 

diversidade (diferentes condições físicas, sensoriais e socioemocionais, 

origens, etnias, gênero, crenças, classes sociais, contexto sociocultural), 

tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade 

própria do percurso escolar, da Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e 

ao Médio. (BRASIL, 2013, p. 35). 
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O reconhecimento e a valorização de uma educação para a diversidade de 

subjetividades e expressões das crianças em relação as várias instâncias socias e uma delas é a 

de gênero discutida nestas Diretrizes Curriculares Nacionais: 

 

O reconhecimento da constituição plural das crianças brasileiras, no que se 

refere à identidade cultural e regional e à filiação socioeconômica, étnico-

racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, é central à garantia de uma 

Educação Infantil comprometida com os direitos das crianças. (BRASIL, 

2013, p. 90). 

 

Pautando-se nas DCNs, é orientado que os currículos abordem temas atuais, como 

gênero, abrangendo das esferas globais até as individuais. São pautas que as escolas devem 

articular em seu seio, pois tem impactos diretos na sociedade. 

 

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular a 

seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 

abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida 

humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. 

Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como 

os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) (BRASIL, 2013, p. 115). 

 

No corpo deste documento (DCNs), constam inúmeras recomendações de como a 

escola, seu currículo, a formação docente, o projeto político-pedagógico, as práticas devem 

ser para o acolhimento, respeito e valorização das diferenças, sejam elas de qualquer ordem, 

também uma educação baseada nos princípios do combate ao preconceito e discriminação, as 

relações entre os gêneros, etc., devem ser pautas de debates e intervenção desde a creche até o 

ensino médio. Também, proporcionar uma formação escolar aos/as alunos/as que lutem no 

rompimento das dominações e hierarquias socias desiguais entre diferentes grupos sociais. 

Portanto, 

Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de 

uma visão de mundo e de conhecimento como elementos plurais, formar 

atitudes de solidariedade e aprender a identificar e combater preconceitos 

que incidem sobre as diferentes formas dos seres humanos se constituírem 

enquanto pessoas. Poderão assim questionar e romper com formas de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa, existentes em nossa sociedade e recriadas na relação 

dos adultos com as crianças e entre elas. (BRASIL, 2013, p. 87). 

 

 

Recentemente, entre 2017-2018, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) objetivando servir como documento norteador para elaboração dos currículos 

escolares do Ensino Infantil ao Médio de todo o país. Nela é apresentado propostas 
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pedagógicas para o trabalho de todas as disciplinas presentes nas instituições escolares. No 

conteúdo da BNCC houve uma supressão do termo gênero direcionado a homens e mulheres e 

as discussões sobre as relações desiguais entre os/as mesmos/as. 

Uma das competências propostas no documento é o respeito e valorização da 

diversidade humana, superação de preconceitos e discriminações, sem especificar os grupos 

sociais e as relações de dominação e desigualdade presentes na sociedade. Numa leitura 

ingênua ou despretensiosa do documento isso pode não adquirir relevância, mas para nós, que 

temos a compreensão da importância e da proporção do silenciamento dessa discussão, é algo 

intencional, político, em seu sentido amplo e restrito, e desastroso. 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, em 

preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2017, p. 8). 

 

Porém, a mesma reconhece que o Brasil naturalizou as desigualdades entre diferentes 

grupos sociais e essas são refletidas no processo educacional. De acordo com a BNCC: 

O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais 

em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu 

aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os 

grupos de estudantes definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de 

suas famílias (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

E para superação dessa realidade desigual as escolas devem focar em seus 

planejamentos nessa problemática, mirando uma equidade educacional e social. Logo, a 

BNCC orienta que “[...] os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se 

planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos 

estudantes são diferentes’’ (BRASIL, 2017, p. 13). 

Em suma, compreender que cada aluno e aluna são únicos/as, trazem consigo suas 

subjetividades e diferenças que precisam ser respeitadas e valorizadas. A escola trabalhando a 

diversidade de gênero e de vivenciar os variados modos de feminilidades e masculinidades 

não como um problema, mas sim como uma riqueza social, contribui efetivamente para 

transformação da desigualdade em equidade entre os gêneros. 

Apesar da BNCC tocar em questões de desigualdade, equidade, respeito, valorização 

e diversidade humana, não está explícito a palavra “gênero” e nem orientações para como 

desenvolver práticas que problematizem, questionem e trabalhem as desigualdades entre 
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meninos e meninas, feminilidades e masculinidades hegemônicas para caminhar rumo a 

equidade. 

Num país em que a desigualdade de gênero é presente, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, entre 2015 e 20164 observou que as mulheres além de 

trabalharem fora de casa e serem responsáveis pelo cuidado e educação das crianças, ainda 

gastam 18,1 horas semanais em afazeres e cuidados domésticos, e, em contrapartida, os 

homens gastam apenas 10,5 horas. Elas trabalham mais do que eles e mesmo assim recebem 

menos. Em média, o salário deles é de 2.306 reais, já a média salarial das mulheres é de 1.764 

reais. Em cargos de chefia, eles ocupam 62,2%, em oposição elas ocupam 37,8% das 

colocações gerenciais. Partindo para o campo de representação política, as mulheres são 

10,5% das cadeiras ocupadas no Câmara dos deputados. 

A violência contra as mulheres, fruto dessa falta de equidade entre os gêneros, está 

alçando dados alarmantes e assustadores. Mulheres são mortas, abusadas sexualmente, 

assediadas e agredidas todas os dias. De acordo, com uma matéria divulgada pela BBC 

Brasil5, cerca de 27,4% das brasileiras a partir de 16 anos foram vítimas de violência em 

2018; 37,1% sofreram assédio e 42% desses casos de violência aconteceram no ambiente 

doméstico. 

Trazendo esses fatos para o nosso estado, na Paraíba entre 2017 e 20186, segundo 

dados do Anuário Brasileiro da Violência (2019), o número de feminicídios cresceu cerca de 

53% neste período. Segundo o site do G1 PB que publicou a matéria:  

 

Ainda em relação aos casos de violência contra a mulher presentes no Anuário, o 

feminicídio é a principal causa de morte das mulheres na Paraíba. O estudo aponta 

que 46 mulheres foram mortas em 2018 no estado, sendo que quase 74% delas 

foram vítimas de feminicídio, quando a motivação do crime é relacionada às 

questões de gênero (G1 PB, 2019). 

 

 

Diante dessa realidade absurda e alarmante, ainda é um desafio brasileiro uma 

educação que vise problematizar as relações desiguais entre homens e mulheres, contribuir 

para a equidade entre os gêneros, que acolha a diversidade humana, seja ela de gênero (que é 

o nosso foco aqui), sexualidade, classe social, etnia. Uma escola que respeite a dignidade 

humana e seja um espaço democrático é uma dificuldade enfrentada pelos/as profissionais da 

 
4 Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/a-desigualdade-de-genero-no-brasil-em-um-grafico/ Acesso em 11 de 

maio de 2019. 
5 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47365503 Acesso em 11 de maio de 2019. 
6 Fonte: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/09/10/casos-de-feminicidio-crescem-53percent-em-um-

ano-na-paraiba-indica-anuario-brasileiro-da-violencia.ghtml Acesso em 22 de outubro de 2019. 
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educação, pois a mesma precisa estar preparada para essa realidade que atravessa os muros e 

entra no interior da instituição. 

É perceptível que as leis educacionais brasileiras apresentam uma contradição entre 

elas, pois em alguns documentos estão amparando a educação para o reconhecimento e 

respeito a diversidade e também corroboram com as discussões de gêneros, mas em outras 

essas questões são negligenciadas, silenciadas, omitidas e substituídas por uma diversidade e 

superação dos preconceitos mais generalizada, sem o enfoque em gênero. 

É difícil desnaturalizar essas questões, desconstruir conceitos, ideias que estão 

enraizados na nossa cultura e, consequentemente nas pessoas. Louro (2014) colabora com 

essa discussão ao problematizar que a educação formal foi e é definida e organizada por 

homens, como também suas concepções, políticas e práticas educacionais. Logo, a escola e as 

políticas educacionais que a regem também estão mergulhadas nesses ideais, estereótipos, 

dicotomia, desigualdade entre os gêneros, mas é possível a quebra desses paradigmas. 

Acreditamos nisso! 

 

Considerações finais 

 

O nosso sistema social é marcado por uma divisão desigual de direitos e deveres 

entre os gêneros, é machista e sexista, pois privilegia unicamente o universo masculino. Esta 

realidade de violência física, psicológica e sexual conta o sexo feminino violência só aumenta, 

a falta de igualdade é uma constante na vida das mulheres, comparada aos homens, é 

necessário mudar essa realidade, transformar desigualdade em equidade, respeitar as 

diferenças e enxergar a diversidade de sujeitos como algo positivo para construção de uma 

sociedade sem preconceitos e distinções de gênero. 

As discussões de gênero, graças aos avanços dos estudos feministas, têm se 

destacado em todo o âmbito nacional. Gênero entrou no centro dos debates das políticas 

governamentais, em especial, no que se refere as legislações educacionais. Entendemos, que a 

escola “[...] afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o 

"lugar" dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas [...]’’ (LOURO, 2014, p. 62), 

assim ela é um espaço fundamental quando se trata da luta pela igualdade de gênero ou 

disseminação das desigualdades e estereótipos. 

Uma educação para a diversidade e equidade de gênero ainda é uma prática difícil de 

ser implementada. As leis educacionais brasileiras não são claras em relação as discussões de 

gênero nas salas de aulas. Alguns documentos omitem e silenciam essas questões tratando de 
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forma generalizada o respeito a diversidade. Em outras legislações esse tema aparece de 

forma mais tímida e não dão subsídios aos/as docentes para que desenvolvam uma prática não 

machista e sexista e, que promova a igualdade entre meninos e meninas.  

É preciso a criação de leis que colaborem na implantação de ações que visem uma 

equidade entre os gêneros nos espaços escolares. Louro (2014, p. 89-90) resume bem ao dizer: 

 

[...] se acreditamos que a prática escolar é historicamente contingente e que é 

uma prática política, isto é, que se transforma e pode ser subvertida; e, por 

fim, se não nos sentimos conformes essas divisões sociais, então, 

certamente, encontramos justificativas não apenas para observar, mas, 

especialmente, para tentar interferir na continuidade dessas desigualdades 

(LOURO, 2014, p. 89-90). 

 

Promover o respeito e a valorização das diferenças, construir uma visão junto com 

esses/essas estudantes de que a diversidade de gênero não é um problema, mas sim uma 

riqueza para constituição do ser humano é uma responsabilidade também da escola. 
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