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Introdução 

 

 Os últimos cinco anos viram crescer uma polêmica em torno das discussões de 

gênero nas salas de aula brasileiras. As significativas conquistas das mulheres e 

população LGBTQI desde o primeiro governo do Presidente Lula (2003), acionaram as 

alas historicamente conservadoras da sociedade, que aos poucos se articularam junto as 

bancadas religiosas no Congresso Nacional e ao programa Escola sem Partido, 

construído em 2004 pelo advogado Miguel Nagib, num movimento de tentativa de 

restrição de direitos e flagrante retrocesso. Tomamos como marco os últimos 5 anos em 

função das disputas em relação a retirada do termo gênero do Plano Nacional de 

Educação (PNE), num contexto de desrespeito aos escritos e proposições da 

Conferência Nacional de Educação (CONAE), cujas reuniões nos diversos âmbitos, 

municipal, estadual e nacional, geraram o texto drasticamente alterado no Congresso 

Nacional na votação de 2014. Os retrocessos que se seguem a exclusão do termo do 

PNE, bem como as dificuldades passadas por professoras e professores serão aqui 

abordadas, para que compreendamos a atual situação das discussões sobre gênero no 

cenário educacional brasileiro. Contudo, para realizar essa análise precisamos voltar um 

pouco no tempo para entender esse medo do gênero e os avanços agora questionados. 

O conceito de gênero foi bem discutido pela pesquisadora feminista Adriana 

Piscitelli em artigo intitulado “Recriando a (categoria) mulher?”2, cabe-nos expressar 

aqui a concepção de gênero a qual nos atemos, visto que a categoria, empregada há mais 

 
1Professora adjunta da Universidade de Pernambuco Também é membro permanente do Programa de 

Pós-graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPPI), do ProfHistória e do 

Núcleo de Diversidades e Identidades Sociais (NDIS), órgão suplementar da mesma universidade. 
2 PISCITELLI,. “Recriando a (categoria) mulher?”. In: ALGRANTI, L. (org.). A prática feminista e o 

conceito de gênero. Textos Didáticos, no 48. Campinas, IFCH-Unicamp,2002. 

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

 



de 30 anos3, já foi amplamente discutida e revista no meio acadêmico. Nossa leitura de 

gênero ou das relações de gênero se constrói a partir da crítica elaborada por Judith 

Butler em seu texto intitulado “Problemas de Gênero”4, no qual a autora discorre sobre 

as dificuldades que envolvem os lugares fixos de feminino e masculino e trabalha com o 

conceito de performance. Assim os sujeitos performam os múltiplos gêneros, sendo 

constituídos e constituindo o sexo também nessas ações de performance. Para a autora 

nem o sexo, nem o gênero são dados, mas sim construções que partem da interação 

social e da forma dos sujeitos se expressarem no mundo. 

Esse conceito implica principalmente, e isso desde a década de 70 do século 

passado, uma quebra com os determinismos biológicos e a compreensão de que as 

diferenças entre homens e mulheres são socialmente impostas e não biologicamente 

determinadas. Partindo desta concepção, que dá abertura para toda uma construção 

teórica feita por várias vertentes do feminismo, acadêmico ou não, muitas foram as 

reivindicações que passaram a usar então o termo gênero. Substituindo o termo mulher, 

o que também é criticável5, mas também levando a luz reivindicações da população 

LGBTQI então ausentes das políticas públicas brasileiras e das organizações 

internacionais. 

 Levando em consideração as gritantes desigualdades e também que é papel da 

escola desenvolver práticas diferenciadas e inclusivas que permitam a diminuição das 

diferenças em seu seio, abordaremos a importância das discussões sobre gênero na 

educação. Pois a expansão da escolarização nos anos 90 do século passado e no início 

do novo milênio trouxe também esperanças quanto ao caráter emancipatório da 

educação. Uma nova escola precisou ser pensada para a inclusão dessas/es novas/os 

estudantes. O caráter conservador da educação, até então vigente, não contemplava esse 

público diverso que agora acessa a escola, contribuindo para a manutenção de 

privilégios historicamente construídos. Compreendemos, a partir do expresso na 

Constituição Federal (1988) que devemos sim problematizar os conhecimentos 

considerados relevantes, pensando a escola, também, como espaço para expressão de 

demandas políticas e de construção de alternativas práticas para as relações desiguais 

 
3 SCOTT. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação e realidade. Porto Alegre: vol 20, 

nº2, 1995. 
4 BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. 

Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
5 A própria Joan Scott retoma a discussão sobre gênero em artigo de 2011 para falar dos usos e abusos da 

categoria, principalmente no que se refere a sua utilização como sinônimo de mulher nos mais diferentes 

documentos internacionais. SCOTT, Joan. Os usos e abusos do gênero. Projeto História, São Paulo, n. 

45, p. 327-351, dez. 2012.  
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também vivenciadas no ambiente escolar. Devemos, então, nos perguntar:“O que a 

escola tem medo de ensinar?”, “Quais são os conhecimentos considerados nocivos?”, 

“Quem julga os conteúdos ministrados em sala como próprios ou impróprios?” ou “Por 

que não falar de gênero?”.   

 

Gênero em disputa: a escola e a normatização dos sujeitos 

 

 

O espaço escolar se apresenta como ambiente extremamente importante na 

produção de subjetividades e construção dos sujeitos, delimitando normas, corpos e 

poderes. Segundo a pesquisadora em Gênero e Educação, Jane Felipe, existe uma forte 

preocupação em torno da sexualidade infantil, sobretudo, em relação aos meninos, 

vigiando os comportamentos “suspeitos”, que “porventura não sejam condizentes com 

as expectativas de gênero instituídas”6, a exemplo das brincadeiras que são 

“exclusivamente” de meninas ou de meninos. A afetividade é outro elemento cerceado, 

pois, enquanto as meninas se abraçam, andam de mãos dadas, para eles, isso não é 

“permitido”. Ao contrário delas, as brincadeiras que envolvem força e luta são aceitas e 

colaboram para a naturalização da agressividade masculina.   

 A educação escolar tem papel preponderante na desconstrução de preconceitos e 

discriminações, e tem por obrigação legal, moral e ética somar esforços no combate às 

desigualdades. Destarte esses esforços, os dados são alarmantes em relação ao número 

de vítimas de violência contra a mulher, de crimes homofóbicos e de transfobia7.   

 Como exemplo temos os dados alarmantes sobre a violência contra as mulheres 

e a população LGBTQ+ no Atlas da Violência-Retratos dos municípios Brasileiros-

2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, “os dados 

descritos nesse relatório trazem algumas evidências de um processo extremamente 

preocupante nos últimos anos: o aumento da violência letal contra públicos específicos, 

incluindo negros, população LGBTI, e mulheres, nos casos de feminicídio” 8. 

Este cenário de violência vem sendo denunciado principalmente pelos 

movimentos feministas, mas o Estado vinha avançando e contribuindo também para a 

problematização das opressões vivenciadas pelas mulheres. A Lei do Feminicídio - 
 

6 FELIPE, J. Gênero, sexualidade e a produção de pesquisas no campo da educação: possibilidades, 

limites e a formulação de políticas públicas. Pro-Posições, v. 18, n. 2, p. 77-87, maio/ago. 2007. P, 79. 
7 Ver dados  do site “Quem a homotransfobia matou hoje”, gerenciado pelo Grupo Gay da Bahia. 

Disponível em: < https://homofobiamata.wordpress.com/>. Acesso em: 15 ago. 2019. 
8 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública (org.) Atlas da 

violência 2019. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo: 2019. p, 6. 
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13.104/2015 – que inclui o homicídio de mulheres como crime hediondo, foi um 

importante avanço diante da luta pelo fim desse tipo de violência, ainda que tenhamos 

dificuldades a verificação de sua aplicabilidade.  

 

O ponto principal é que não se sabe ao certo se o aumento dos 

registros de feminicídios pelas polícias reflete efetivamente aumento 

no número de casos, ou diminuição da subnotificação, uma vez que a 

Lei do Feminicídio (Lei no 13.104, de 09/03/2015) é relativamente 

nova, de modo que pode haver processo de aprendizado em curso 

pelas autoridades judiciárias.9 

 

 Arbitrariamente, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SPM, 

criada em 2003, com o principal objetivo de promover a igualdade entre homens e 

mulheres, passou durante o ano de 2015 pelo afunilamento ministerial, tendo sendo 

extinta no governo interino de Michel Temer, em maio de 2016. A retirada do termo 

gênero no PNE de 201410, reelaborado desrespeitando o proposto pelas educadoras e 

educadores do país, ainda que chocante, responde a lógica de deslegitimação dos 

processos coletivos, como já ocorreu em 1996, quando da elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação -LDB11. 

 O então projeto elaborado pelas/os educadoras/es mobilizadas/os no Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública (1990), foi substituído por um projeto elaborado 

e apresentado pelo então senador Darcy Ribeiro, de clara influência neoliberal cuja 

aprovação foi amplamente defendida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, e que  

modificou várias das demandas oriundas do projeto já elaborado pelas/los docentes.  

Entre essas modificações destaca-se a falta limitação do número de alunas e alunos em 

sala; a garantia da educação de Jovens e Adultos em todos os níveis, deixando apenas o 

Fundamental, no ensino médio oferecendo apenas o supletivo e EAD; não propondo a 

organização de estudantes e não trazendo um piso salarial nacional, mas sim a 

possibilidade de pisos salariais municipais12.  

 
9 Idem, p. 39. 
10 BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE). Plano Nacional de Educação 2014-2024: Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. 2ed. 

Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015b. Série Legislação n. 193. Disponível em: 

<bd.camara.gov.br/bd/.../bdcamara/.../plano_nacional_educacao_2014-2024_2ed.pdf>. Acesso em: 15 

ago. 2019. 
11BRASIL.  Senado Federal. Projeto de Lei do Senado, de 2016, que inclui as diretrizes e bases da 

educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o “Programa Escola Sem 

Partido”. Brasília: Congresso Nacional, 2016f. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666>. Acesso em: 19 ago. 2019. 
12 VIANNA, Cláudia Pereira. Estudos sobre gênero, sexualidade e políticas públicas: das ações 
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O termo gênero também não está presente nos objetivos gerais do Plano Nacional 

de educação de 2001, constando sim, em tópicos específicos. Compreendemos, então, 

que o projeto neoliberal que pauta a educação brasileira há anos, tem suas demandas 

intensificadas no governo da presidente Dilma Houself em resposta as melhoras 

provocar pelas políticas públicas implementadas desde 2003 pelo governo Lula, e que 

se chocam com as bases desse projeto. 

O retrocesso observado nacionalmente teve reflexo direto na votação do Plano 

Municipal de Educação em Petrolina, cidade onde lecionamos e orientamos no mestrado 

profissional, intutulado Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e 

Práticas Interdisciplinares-PPGFPPI. O Bispo de Petrolina, Dom Manoel dos Reis de 

Farias, compareceu à sessão na Câmara Plínio Amorim, para expressar sua preocupação 

com a inclusão das discussões de gênero no Plano Municipal, aprovado em 2015. Ao 

noticiar a aprovação do Plano um famoso blog local traz como chamada a frase “Sem 

ideologia de gênero é aprovado o Plano Municipal na Casa Plínio Amorim”, utilizando 

errônea e tendenciosamente o termo “ideologia de gênero”, ao qual retornaremos mais a 

frente. O blog ainda reproduz a fala do Bispo: "Deus criou homem e mulher, então não 

se pode projeto nenhum ferir aquilo que é direito natural. A educação geral é uma coisa 

libertadora, mas como eu nunca assisti a uma aula de educação sexual não tenho como 

saber, mas dizem que é um ‘treinamento sexual’13.  

A construção de projetos proibicionistas, ou a retirada da discussão de gênero 

dos diversos planos estaduais e municipais de educação representam uma grave ameaça 

ao livre exercício da docência e se opõem diretamente as preocupações expressas pelo 

Ministério da Educação ao pontuar, na Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, a 

necessidade da presença dos conteúdos relativos a gênero em todos os cursos de 

licenciatura, tanto na formação inicial, quanto na continuada14.  

 

 
coletivas aos planos e programas federais. São Paulo. Tese de livre docência. 2011.p,145. 
13 BRITTO, Carlos. Sem ‘ideologia de gênero’, Plano Municipal de Educação é aprovado pela Casa 

Plínio Amorim. Blog do Carlos Britto. Petrolina, 23 jun. 2015. Disponível em: 

<http://carlosbritto.ne10.uol.com.br/sem-ideologia-de-genero-plano-municipal-de-educacaoeaprovado-

pela-casa-plinio-amorim/>. Acesso em: 21 set. 2016. 
14 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, defini as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

Conselho Nacional de Educação: Conselho Pleno, 2015a. Disponível 

em:<www.ead.unb.br/index.php/todas.../140-resolucao-n-2-de-1-de-julho-de-2015-cne>. acesso em: 15 

sago. 2019. 
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Possíveis caminhos para uma educação autônoma e resistente 

 

Primando pela continuidade da abordagem das relações de gênero na escola 

coordenamos a área de História do Programa de Iniciação à docência da UPE-campus 

Mata Norte, partindo de três módulos, são eles, “ Direitos Humanos”, “ A exclusão da 

mulher da História” e “As condições das mulheres negras no Brasil”. Para tanto, temos 

formação semanal com as/os estudantes bolsistas para a leitura de textos e preparação 

das atividades a serem realizadas em três escolas da Mata Norte Pernambucana. São 

elas as escolas Maria Enunciada, em Carpina, onde trabalhamos os nonos anos.  A 

Escola Dom Mota, também com os nonos anos e a Escola Don Vieira, onde 

trabalhamos com o segundo ano do segundo grau, as últimas situadas em Nazaré da 

Mata.  

Acreditando ser a função da escola, sempre, a construção de conhecimento 

crítico e a proximidade com a linguagem das/dos discentes, optamos, então, por uma 

problematização com memes, sites, textos e vídeos, culminando numa produção textual 

e imagética próprias. Nos atemos, então, a reflexão de Gadotti sobre a escola e as 

metodologias para o fazer pensar: 

 

Os sistemas educacionais ainda não conseguiram avaliar 

suficientemente o impacto da comunicação audiovisual e da 

informática, seja para informar, seja para bitolar ou controlar as 

mentes. Ainda trabalha-se muito com 

recursos tradicionais que não têm apelo para as crianças 

e jovens. Os que defendem a informatização da educação 

sustentam que é preciso mudar profundamente os métodos de ensino 

para reservar ao cérebro humano o que lhe 

é peculiar, a capacidade de pensar, em vez de desenvolver a memória. 

Para ele, a função da escola será, cada 

vez mais, a de ensinar a pensar criticamente. Para isso é 

preciso dominar mais metodologias e linguagens, inclusive a 

linguagem eletrônica. (GADOTTI,2000: 5) 

Por fim, é importante frisar que essa não é uma luta solitária, temos dentro do 

movimento por uma educação democrática inúmeros docentes, estudantes, entidades, 

ONGs e grupos, em geral, que se organizam no enfrentamento aos retrocessos na 

educação, destacamos aqui o “Movimento contra o Escola sem Partido” e o 

“Movimento por uma Educação Democrática”, que têm acompanhado dentro das 

câmaras o andamento desses processos e ainda produzem material didático e de aleta 

aos docentes.  Sob as influencias, ora apresentadas, construímos nosso percurso nas 
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salas de aula na universidade e também no contato direto com a orientação de docentes 

na educação básica, pensando que mais do que repassar conteúdos nossa obrigação, 

enquanto docente é produzir uma educação crítica na qual a equidade seja a proposta e 

as relações de gênero não sejam negligenciadas.   

 

Referências 

 

BIESTA, Gert. Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro 

humano. Trad. Rosaura Eichenberg. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2013. 

 

BRASIL, Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Imprensa Oficial, 1988. 

 

_________. Ministério da Educação. Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, defini as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. Conselho Nacional de Educação: Conselho 

Pleno, 2015a. Disponível em:<www.ead.unb.br/index.php/todas.../140-resolucao-n-2-

de-1-de-julho-de-2015-cne>. acesso em: 15 sago. 2019. 

 

_________.Plano Nacional de Educação (PNE). Plano Nacional de Educação 2014-

2024: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE) e dá outras 

providências. 2ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015b. Série 

Legislação n. 193. Disponível em: 

<bd.camara.gov.br/bd/.../bdcamara/.../plano_nacional_educacao_2014-2024_2ed.pdf>. 

Acesso em: 15 ago. 2019. 

 

__________. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Especial 

de Políticas para as Mulheres,2004. Ministério da Educação. Programa Mulher e 

Ciência. Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. 2016a. Disponível em: 

<http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/igualdade.html>. Acesso em: 20 ago. 2016. 

 

__________. Presidência da República. Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 

2016, altera e revoga dispositivos da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 

sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Brasília: Casa Civil, 

2016e. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

018/2016/Mpv/mpv726.htm>. Acesso em 15 set. 2016. 

 

__________. Ministério do Planejamento. Retrato das Desigualdades de Gênero e 

Raça. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 2016b. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/retrato/apresentacao.html>. Acesso em 10 set. 2016. 

 

 

__________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais: orientação sexual. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

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

 



 

_________. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado, de 2016, que inclui as 

diretrizes e bases da 

educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o 

“Programa Escola Sem Partido”. Brasília: Congresso Nacional, 2016f. Disponível 

em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666>. Acesso 

em: 19 set. 2016. 

 

_________. Portal da Transparência. Convênio 603408. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da 

Educação. 2016c. Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta

=5&CodConvenio=603408>. Acesso em: 21 set. 2016. 

 

BORTOLINI, Alexandre. Diversidade sexual e de gênero na escola. Revista Espaço 

Acadêmico. N. 

123. Ago. 2011. 

 

BRITTO, Carlos. Sem ‘ideologia de gênero’, Plano Municipal de Educação é aprovado 

pela Casa Plínio Amorim. Blog do Carlos Britto. Petrolina, 23 jun. 2015. Disponível 

em: 

<http://carlosbritto.ne10.uol.com.br/sem-ideologia-de-genero-plano-municipal-de-

educacaoeaprovado-pela-casa-plinio-amorim/>. Acesso em: 21 set. 2016. 

 

BUTLER, J. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, G. 

L. (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 

2000. 

 

___________. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução 

de Renato Aguiar. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

COMISSÃO, Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei nº 7.180 DE 2014, 

do sr.Erivelton Santana, que “altera o art. 3º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996" Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174255. 

Acesso em 15 ago. 2019. 

 

FELIPE, J. Gênero, sexualidade e a produção de pesquisas no campo da educação: 

possibilidades, limites e a formulação de políticas públicas. Pro-Posições, v. 18, n. 2, p. 

77-87, maio/ago. 2007 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. 

ed., São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1988. 

 

GADOTTI, MOACIR. Perspectivas atuais da educação. São Paulo Perspec. [online]. 

2000, vol.14, n.2, pp.03-11. 

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

 



 

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

 

LOURO, Guacira L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-

estruturalista. 16 ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2014. 

 
MENEZES, Marília Gabrielle; SANTIAGO, Maria Eliete. Contribuição do pensamento de 

Paulo 

Freire para o paradigma curricular crítico-emancipatório. Pro-Posições | v. 25, n. 3 (75) | P. 45-

62 | 

set./dez. 2014. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação. Nota pública, Às 

Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, às Câmaras de 

Vereadores, aos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Educação e à Sociedade 

Brasileira. Brasília: 1 set. 2015. Disponível em: 

<http://www.spm.gov.br/noticias/conselho-nacional-de-educacao-emite-

notasobreideologia-de-genero 

nosplanosdeducacao/nota_publica_sobre_ideologia_genero_01_09- 1.pdf>. Acesso em: 

15 agosto, 2019. 

 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 5ª ed. São Paulo, 

Brasília DF: Cortez / UNESCO, 2002. 

 

PISCITELLI,. “Recriando a (categoria) mulher?”. In: ALGRANTI, L. (org.). A prática 

feminista e o conceito de gênero. Textos Didáticos, no 48. Campinas, IFCH-

Unicamp,2002. 

 

REIS, Toni  and  EGGERT, Edla. Ideologia de gênero: uma falácia construída sobre os 

planos de educação brasileiros. Educ. Soc. [online]. 2017, vol.38, n.138, pp.9-26. 

 

SAVIANI, D. Escola e democracia. 24. ed. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, 

Porto Alegre, v.20, 

n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995. 

 

_________. Os usos e abusos do gênero. Projeto História, São Paulo, n. 45, p. 327-

351, dez. 2012. 

 

 

VIANNA, Cláudia Pereira. Estudos sobre gênero, sexualidade e políticas públicas: 

das ações coletivas aos planos e programas federais. São Paulo. Tese de livre docência. 

2011. 

 

VIANNA, Cláudia; UNBEHAUM, Sandra. Gênero na Educação Básica: quem se 

importa? Uma análise de documentos de políticas públicas no Brasil. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 27, n. 95, p. 407-428, maio/ago. 2006.  
 

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

 


