
 

 

GÊNERO E EDUCAÇÃO: uma questão a ser debatida nas escolas  

 

Ednaldo da Costa Braz1  

 

 

Introdução 

   

A questão de gênero perpassa todas as pessoas e todos os lugares, seja no meio 

familiar, na escola, nos espaços de trabalho, enfim, em todos estes lugares está 

intrínseco que homens e mulheres se sociabilizam. E nesta interação vivenciamos as 

diferenças construídas para ambos os sexos. Dessa forma, se faz necessário uma 

discussão acerca das diferenças de gênero (masculino e feminino) e as relações sociais 

que demandam diferenciações entre ambos.  

Como exemplo, as hierarquias que ressaltam uma inferioridade das mulheres em 

detrimento dos homens, ideia de inferioridade produzida socialmente pelos homens e 

naturalizada inclusive pelas próprias mulheres e estendendo para as sexualidades que 

fogem a hegemonia heteronormativa como é o caso da população LGBTQI+2.   

Observando essas construções e as diferenciações nos espaços sociais, nos 

detivemos a discutir o espaço escolar como possibilidade de trazer reflexão para os 

sujeitos que a frequentam, sejam eles/elas: professores/as, funcionários/as e 

principalmente alunos/as, sujeitos que convivem diariamente nas escolas e na maioria 

das vezes (re)produzem discursos de discriminação e preconceitos perante aqueles/as 

que são invizibilizadas/os como sujeitos secundários, ou seja, que são menos 

cidadãos/ãs que outros.  

Para tanto, como forma de compreender as relações entre os sujeitos é 

importante trazer para o espaço escolar a discussão de gênero, tendo em vista que o 

conceito de gênero se refere a uma construção social. Dessa maneira, Heilborn (2009) 

afirma que o gênero tem como significado afirmar que homens e mulheres são produtos 

da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos.  

 
1 Graduado em História e Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestrando em 

Serviço Social Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: ed-braz@bol.com.br. 
2Sigla do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, Transexuais, Queer, Intersexuais e outras 

identidades mais.    

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



 

 

 Portanto, os modos como homens e mulheres se comportam em sociedade 

corresponde a um aprendizado sociocultural que nos ensina a agir conforme o que se 

tem naturalizado para cada gênero. Há uma expectativa social como ambos devem agir, 

desde o andar, o falar, o sentar, as formas de mostrarem seus corpos, brincar, namorar, 

etc, tudo está envolto em como seu gênero deve reproduzir para que seja aceito na 

sociedade.  

 Sendo assim, o espaço escolar passa a ser o lugar de discussão necessário para 

que os sujeitos possam se construir em pé de igualdade perante o outro, ou seja, homens 

e mulheres buscando um aprendizado que os tornem cidadãos/ãs conscientes dos 

lugares que ocupam na sociedade.  

 

Um Conceito Chamado “Gênero”  

 

O conceito de gênero na série de fascículos “Adolescentes e Jovens para a 

Educação entre Pares” do Ministério da Saúde (2012, p. 16) vem afirmar que o gênero é 

 

como nós somos socializados, ou seja, é formado pelas atitudes, 

comportamentos e expectativas que a sociedade associa ao que é ser 

homem ou ser mulher. Elas podem ser aprendidas com os amigos (as), 

a família, nas instituições culturais, educacionais e religiosas ou ainda 

nos locais de trabalho.  

 

 Ao descrever o gênero como algo do qual somos socializados e que se aprende a 

partir da interação com outras pessoas e instituições como: família, igreja, escola, 

hospitais, etc, as quais irão ensinar diariamente o que cada um deve ser. Dessa forma, é 

a sociedade quem atribui às pessoas as funções e identidades de acordo com o 

entendimento que se têm do que é ser homem e ser mulher. 

Um termo de fundamental importância para buscar compreender o processo 

cultural em que homens e mulheres estejam inseridos e assim, denotar qual o lugar que 

esses sujeitos irão ocupar na sociedade será abordado por Piscitelli (2009) em que busca 

dialogar como culturalmente as relações são construídas. Um exemplo nítido nos foi 

trazido pela autora a partir traz uma notícia jornalística acerca de uma cena ocorrida no 

Afeganistão.  

 

No dia 12 de maio de 2009, meninas entre 10 e aproximadamente 13 

anos, com longas saias pretas e os cabelos cobertos por lenços, 

apareciam deitadas, com expressões assustadas, em macas de hospital. 
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Cuidando delas, circulavam mulheres com corpos e rostos cobertos 

por “burkas”, vestes que chegavam até os pés, de uma cor azul, clara e 

intensa. A voz do apresentador informava que as garotas haviam sido 

envenenadas por gás durante ataques contra escolas em que 

estudavam. Em uma agressão a outra escola, mais garotas tiveram os 

rostos queimados com ácidos.  

 

 Nesse contexto sociocultural, os atos de agressão praticados contra as meninas 

ocorreram entre 1996 e 2001, período em que meninas afegãs eram proibidas de 

frequentar a escola denotam que o espaço não era adequado para elas, pois só os 

homens podiam frequentá-lo. É nítida a percepção do quanto à questão cultural interfere 

no modo como meninos e meninas possam adentrar ou não o espaço escolar. E que as 

meninas ao quebrarem uma determinada regra tiveram o que mereciam.   

 Dessa forma, a discriminação feminina passa a ser justificada por uma 

desobediência por parte das mulheres, além do fato de “ser” mulher, de modo que a 

violência se justificaria mediante as atribuições de características as quais os corpos 

estariam sendo atribuídos a partir da existência de uma determinada genitália.  

 E não precisamos ir muito longe, quantas meninas são estupradas ao saírem das 

escolas ou mesmo em seu interior? Não só as mulheres, mas também a população 

LGBTQI+ que passam por questões de violências como forma de correção. Quantas 

lésbicas não conhecemos3 que ao serem reconhecidas como tal são violentadas como 

forma corretiva?  

É muito comum ver homens proferindo a frase “se eu te pego você passa a 

gostar de homem”, ou “gosta de mulher por que não provou o papai aqui”. Esses atos de 

violência os homens exercem segurando o seu objeto de correção que é o “Pênis”. O 

órgão sexual masculino traz para o sujeito que o possui uma ideia de força, de poder que 

irá corrigir os “defeitos” de mulheres e LGBTQI+. 

 Esse tipo de discriminação e preconceito exercida pelos homens contra as 

mulheres e os sujeitos LGBTQI+ se faz existir por conta das desigualdades entre 

homens e mulheres as quais se tornam naturalizadas em decorrência das distinções 

biológicas, inatas, portanto, que não poderiam ser modificadas. 

 Para tanto, Piscitelli (2009, p. 124) informa que: “quando nascemos somos 

classificados pelo nosso corpo, de acordo com os órgãos genitais, como menina ou 

menino”. Dessa forma, há uma naturalização imposta pelo fator biológico, no qual se o 

 
3 Ao mencionar este fato, me refiro ao espaço em que atuo como assistente social do Centro Estadual de 

Referência e Combate a LGBTfobia Luciano Bezerra Vieira, na cidade de Campina Grande. Espaço ao 

qual se faz muito presente ouvir histórias de violências desta população.  
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sujeito tiver um Pênis será homem e apresentará características ligadas à força, 

coragem, virilidade, enfim atributos que o faça ser um sujeito superior na sociedade em 

detrimento do sujeito que possuir uma vagina. E não só ao sexo oposto, mas para 

aqueles que tiverem o pênis, mas que seus estereótipos não estejam sendo exercidas 

como esperado que são as pessoas travestis e transexuais.   

 A autora supracitada parte do conceito de que não é o biológico que define 

homens e mulheres, mas suas construções sociais na sociedade. Portanto, há uma 

questão cultural sob o gênero que afeta, 

 

nas suas reformulações, o conceito de gênero requer pensar não 

apenas distinções entre homens e mulheres, entre masculino e 

feminino, mas em como as construções de masculinidade e 

feminilidade são criadas na articulação com outras diferenças, de raça, 

classe social, nacionalidade, idade; e como essas noções se 

embaralham e misturam no corpo de todas as pessoas (PISCITELLI, 

2009, p. 146).  

 

 Para a autora, apesar do conceito de gênero fazer alusão às diferenças e 

desigualdades entre homens e mulheres, justamente pelo fato dos sujeitos serem sociais 

passam a estabelecer lugares sociais que estão imbricados com a questão de gênero, 

bem como com outros marcadores da diferença. E são esses sujeitos diversos que 

encontramos em nossas escolas e que na maioria das vezes não sabem como lhe dar 

com estas questões.   

 

As Instituições Família e Escola no Aprendizado do Gênero 

 

 Desde o nosso nascimento somos educados para conviver em uma sociedade na 

qual teremos dois modelos de gêneros a seguir: ou você nasce com um pênis e deve 

exercer o papel social de homem, ou nasce com uma vagina e assume o papel social da 

mulher. Nada além destes dois modelos podem existir, caso exista, este sujeito deve 

ocupar a margem da sociedade, pois o modelo exercido será motivo de repulsa. Como 

exemplo, temos o caso de travestis, transexuais e homens trans.  

 Segundo Bento (2008), assim que os pais recebem a notícia que terão um filho, o 

desejo é saber qual o “sexo” da criança. Há uma ansiedade sobre o sexo ao qual a 

criança irá pertencer. “Quando o sexo da criança é revelado, o que era uma abstração 

passa a ter concretude. O feto já não é um feto, é um menino ou menina. Essa revelação 
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evoca um conjunto de expectativas e suposições em torno de um corpo que ainda é uma 

promessa” (PRECIADO, 2002, apud BENTO, 2008, p. 33).   

 Bento (2008) afirma que antes mesmo de nascer, o corpo já está inscrito em um 

campo discursivo. Dessa forma, a questão de gênero será percebida como um definidor 

do que homens e mulheres irão ser impostos a exercer na sociedade. Assim, aos homens 

lhes são dados à liberdade de sair da casa para o trabalho, como provedor da família terá 

que sustentar a casa e ter o poder do mando. Já para as mulheres o primeiro brinquedo é 

uma boneca para lhes incentivar a reprodução, os cuidados com os filhos e com a casa.   

 Os modelos de masculinidade e feminilidade que as crianças e adolescentes têm 

à sua volta, seja no meio familiar ou mesmo na escola irão influenciar na construção de 

seus referenciais de gênero. Sendo assim, como as discussões de gênero no espaço 

escolar podem favorecer as crianças e adolescentes acerca de sua construção identitária?  

 Como pensar a família dentro desse contexto de sociabilidade em que convivem 

crianças, adolescentes e adultos sabendo que todos apresentam especificidades. Para 

Almeida, Rios e Parker (2004) as pessoas aparentadas que vivem numa mesma casa, 

sendo conhecida como família, no geral, deveria saber respeitar as diferenças entre os 

sujeitos que convivem embaixo do mesmo teto. Porém, na prática a coisa é bem 

diferente.  

 Quantos adolescentes não se sentem diferente em meio a sua família por não 

exercer o papel ao qual fora construído para ele/ela. O medo de se abrir, relatar suas 

questões sexuais faz com que cresçam sem orientação de vida e sem apoio. Os autores 

trazem um relato de um estudante de vinte anos de idade acerca de sua vivência no seio 

familiar.  

 

Cresci dentro de um sistema hipócrita, chamado grupo familiar. 

Éramos vários dentro de casa, incluindo a minha mãe. Meu pai tinha 

outros tantos filhos paralelos e outras mulheres, como a minha mãe 

dentro de casa, na rua. A família vivia sob as regras do meu pai 

machista, egoísta e inseguro com a sua virilidade. Um núcleo 

completamente falido. Pai, mãe, irmão, irmã, cachorros, gatos, 

galinhas e eu. Simplesmente, eu, depois de todos, incluindo os animais 

da casa, por ser delicado demais. A vergonha da família, a coisa 

estranha no ninho! (ALMEIDA, V; RIOS, L.F; PARKER, R. 2004, p. 

13).  

 

O relato traz à tona os sentimentos de um adolescente que evidencia estar 

passando por um processo de baixa autoestima, tendo em vista que o modelo de família 

que ele reconhece não se sente pertencente. Primeiro, há uma fragmentação do que seja 
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uma família, pois seu pai teria outros filhos e mulheres fora do arranjo familiar; 

Segundo, há uma imposição de regras que o pai exerce sob os membros da família, 

portanto, se seu filho for um LGBTQI+ não será aceito; Terceiro, o adolescente se sente 

um estranho por não reproduzir as condutas machistas do pai.  

 Quantos outros casos não existem em que não são aceitos/as por seus familiares, 

ou que passam a ser questionados/as sobre em que momento de suas vidas pais e mães 

erraram, na grande maioria a culpada é a mãe para que o/a filho/a se tornasse um 

LGBTQI+.  

 Ao serem questionados em casa como sujeitos desviados, por não exercerem seu 

papel de gênero designado ao nascimento, como será o processo de aceitação nas 

escolas?  

A partir destes questionamentos podemos perceber que na escola há uma 

legitimação dos lugares através das práticas educacionais. Lá a disciplina passa a impor 

os padrões de normalização dos sujeitos, ao separar o que meninos e meninas devem 

fazer, seja através da justificativa de que meninas são mais frágeis que os meninos, os 

quais são classificados como violentos. Quais caminhos a serem percorridos para que 

um sujeito que não esteja reproduzindo tais papéis sociais seja incluído no meio escolar 

sem termos que moldá-lo?  

Para Louro (2003), a escola que nos foi legada pela sociedade ocidental 

começou a separar adultos das crianças, católicos de protestantes, ricos e pobres e entre 

meninas e meninos. Desde o seu início foi concebida para acolher alguns, mas não 

todos. Aos poucos, ela começa a ser requisitada para todos aqueles que não poderiam 

adentrar seu espaço. 

Assim, o que há é uma fabricação dos sujeitos, e a escola apresenta-se como esta 

instituição que irá padronizar e normalizar o seu alunado. Este processo é tão sutil que 

mal passa a ser percebido pelos que fazem parte dela, como se fosse algo natural.  

 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela 

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. Através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, 

aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os 

sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. (LOURO, 2003, p. 

58).  
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 Essa naturalidade é tão fortemente construída que muitas vezes nos impede de 

perceber que no interior das escolas circulam meninas, meninos, rapazes e moças e que 

os mesmos se movimentam, sentem, desejam de forma diferenciadas. A maneira como 

meninas e meninos se comportam em sala de aula, as brincadeiras no pátio e os modos 

como à disciplina é organizada está associado a situações em que reiteram e legitimam a 

produção de masculinidades e feminilidades como se houvesse uma essência.    

 Nesse contexto, a escola beneficia-se das distintas habilidades produzidas por 

instâncias de socialização. Utilizando-se do histórico construído para as meninas como a 

“boa aluna”, “obediente” para que tenham disciplina em seus afazeres.  

Segundo Heilborn (2009) para alguns/algumas professores/as,  

 

“as meninas despertariam sexualmente antes que os meninos, daí elas 

serem tidas com frequência como bem mais “atiradas”, ou seja, são 

elas que tomam a iniciativa nos relacionamentos amorosos ou sexuais, 

o que acarretaria prejuízo aos seus estudos” (HEILBORN, 2009, p. 

96).  

 

 O despertar da sexualidade das meninas é interpretada como se fosse uma 

inversão dos papéis sociais, ou seja, eram os meninos que deveriam agir de tal forma, 

simplesmente pelo fato de serem homens. Hoje em dia, como as meninas tomam a 

iniciativa nas relações sexuais, amorosas, esse tipo de atitude as coloca em posição 

inferior afetando diretamente no rendimento escolar.  

 A partir dessas atitudes, é a instituição escolar que irá colocar cada qual em seu 

lugar. Dessa forma, Louro (2003, p. 61) afirma que “Gestos, movimentos, sentidos são 

produzidos no espaço escolar e incorporados por meninos e meninas, tornando-se parte 

de seus corpos”.  

 O espaço escolar exerce seu papel a partir da tentativa de normatizar os sujeitos 

que adentram o recinto. Na maioria das vezes, o que não se pode combater, a estratégia 

é o silenciamento, ou seja, a ausência da fala como forma de negar sua existência. O que 

ocorre no geral com outras formas de ocultar o gênero de meninos e meninas que 

assumem sua orientação sexual ou identidade de gênero diferente da 

heteronormatividade.  

 

A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula 

acaba por confina-los às “gozações” e aos “insultos” dos recreios e 

dos jogos, fazendo com que, deste modo, jovens gays e lésbicas, só 
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possam se reconhecer como desviantes, indesejados ou ridículos. 

(LOURO, 2003, p. 68).  

 

 Os sujeitos indesejados por não reproduzirem as normas da instituição escolar 

passam a ter sua existência negada. Nomeados como desviantes, indesejados, poluidores 

da ordem vigente. Portanto, a partir do momento em que se silencia o fato de existirem 

na escola é como se pudéssemos camuflar o que ela não consegue transformar. Ai, ao 

invés de construir uma discussão para o reconhecimento das diferenças, cria-se um 

vazio em relação a sua existência.   

 

Violência de Gênero: preconceito e discriminação dos sujeitos 

 

 Violência de Gênero é aquela oriunda do preconceito e da desigualdade entre 

homens e mulheres. Está diretamente amparada na ideia da virilidade masculina e na 

submissão do feminino.   

 Mesmo com os avanços e conquistas das mulheres em direção à equidade de 

gênero, ainda assim, persistem as violências. Sejam elas, físicas, psicológicas, sexuais, 

essas violências agridem e amedrontam as mulheres de maneira constante.  

 No geral, as violências exercidas contra as mulheres permitem perceber que boa 

parte destes atos são causados por uma pessoa próxima. São eles: companheiro, 

namorado, ex-parceiro, enfim, uma pessoa da qual a vítima mantêm ou já tenha tido 

algum vínculo afetivo. Portanto, se fez necessário criar uma lei específica (Lei Maria da 

Penha) 11.340/2006, como possibilidade de coibir a violência doméstica e familiar.  

 Outra expressão da violência de gênero se manifesta por meio da discriminação 

e do preconceito contra os sujeitos LGBTQI+ que é a LGBTfobia. Para Junqueira 

(2017, apud BRASIL, 2018, p. 7) este se refere a sentimentos negativos atrelados ao 

medo e ao semelhante. Desse modo, o ataque LGBTfóbico é sempre um conflito entre 

dois semelhantes, um que vivencia sua sexualidade de forma plena e outro que a 

esconde e tem vergonha dela.  

 O Relatório de Violência LGBTfóbica no Brasil, ano de 2018, traz informações 

acerca das violências praticadas contra os sujeitos LGBT no ano de 2016. O mesmo 

teve como base duas fontes de dados, através do Disque 100 do Governo Federal e 
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outra, estatísticas hemerográficas4, produzidas pelo Grupo Gay da Bahia – GGB e da 

Rede Trans Brasil. 

 

Segundo dados do relatório sobre violência LGBTfóbica no Brasil 

confirma as exposições que já haviam sido constatadas por meio dos 

relatórios anteriores. Neste ano foram registradas um total de 2.964 

violações de direitos humanos de caráter LGBTfóbico (BRASIL, 

2018, p. 74).  

 

 Esses dados nos traz um quantitativo muito pequeno se comparado com a 

população brasileira. O que acontece é que esse número apenas evidencia os casos que 

chegam aos serviços através das denúncias, mas quantos casos não são se quer 

notificados? Quantas vezes pessoas trans não são aceitas em casa, ou mesmo não tem 

sua identidade de gênero respeitada, sendo negada/o o direito de ter seu nome social 

respeitado.  

 Dessa forma, se faz necessário discutir gênero na escola, na medida em que 

busca desenvolver uma postura crítica dos/as alunos/as e dos/das profissionais como 

possibilidade de construir uma educação de forma integral que reconheça as diferenças 

e os/as acolham da melhor forma possível. Mesmo estando vivenciando tempos 

sombrios em relação às discussões de gênero nas escolas.     

 Nesse contexto, em outubro de 2017 na cidade de Campina Grande o vereador 

do (PSD) Antonio Pimentel protocolou o Projeto de Lei n°582/2017, em que busca 

vetar toda e qualquer discussão embasada na “ideologia de gênero” nas escolas 

municipais da cidade. Projeto que foi sancionado em 03 de julho de 2018 pelo prefeito 

do (PSDB) Romero Rodrigues. Em seu discurso acerca da aprovação afirmou que,  

 

Decidi sancionar o projeto, primeiro, em respeito como sempre foi aos 

princípios cristãos, e depois da manifestação da própria Câmara com a 

qual a gente tem procurado trabalhar com diálogo e atenção devida. 

Que Deus nos abençoe. (Entrevista concedida ao Jornal da paraíba em 

03 de julho de 2018, disponível em  

http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/romero-sanciona-lei-
que-proibe-ideologia-de-genero-em-campina-grande.html acessada 
em 24/06/2019).   

  

 O discurso que está envolto essas manobras para vetar as discussões de gênero 

nas escolas estão pautados em algo maior. Pois, a bancada evangélica que ocupa os 

 
4 Baseado em notícias veiculadas na imprensa.  
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assentos desde o congresso nacional em Brasília até as câmaras de vereadores trazem à 

tona uma articulação de fragmentar os espaços de resistências construídos pelos 

LGBTQI+ e movimentos feministas. Discursos de ódio, aversão, negação pautados pela 

religião evangélica, no qual se utilizam do nome de Deus para por em prática ódio 

direcionados a todos que fogem da norma hegemônica que é a heteronormatividade.   

 

Conclusões  

 

De acordo com os autores discutidos no trabalho em questão, pudemos perceber 

que há uma naturalização dos lugares estabelecidos para o masculino e o feminino. 

Naturalização que se reproduz nas instituições familiares, escolar, igreja, etc, de 

maneira que passa a ser internalizada pelas próprias vítimas que não percebem o quão 

relegadas nas relações sociais elas podem ser.  

É importante mencionar que para desconstruirmos as posições de gênero em 

nossa sociedade se faz necessário um trabalho de informação, construção de 

conhecimento para que possamos desconstruir essas naturalizações de hierarquizações 

de uns sujeitos sob outros. Portanto, é de fundamental importância manter diálogos 

acerca da equidade de gênero em que homens e mulheres tenham uma relação em par de 

igualdades.  

Além do fato de que, muitas violências LGBTfóbicas ocorrerem através dos 

silenciamentos que a escola podem proporcionar. Tendo em vista não estarem 

realizando suas funções de transformação dos/das cidadãos/ãs. Para tanto, se faz 

necessário afirmar o não lugar para que estes sujeitos possam não existir, serem 

invisibilizados do meio social.  

E mais, em um contexto em que as sexualidades continuam sendo (re)produzidas 

enquanto um perigo as crianças e aos adolescentes como algo “errado”, algo que é 

ensinado nas escolas. Assim, estratégias como o Projeto de Lei são criadas para vetar as 

discussões nas escolas fazendo assim com que não possa haver o debate no interior das 

nossas escolas.  

Nesse contexto, ainda que as escolas municipais da cidade de Campina Grande e 

de várias outras cidades possam estar sob o ataque constante contra as diferenças, ainda 

assim, é na escola o local ao qual devemos trazer o debate sobre gênero, sexualidade e 

as violências de gênero como locais de construção de conhecimento e de respeito 

perante todos/as os/as cidadãos/ãs que possam adentrar este espaço.   
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