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Introdução 

  

 A identidade de gênero consiste no ato de (re) conhecer e assumir um certo modo de 

ser do sujeito que o faz assumir características relacionadas ao masculino ou ao feminino, em 

um processo que se torna particularmente complexo quando não há correspondência umbilical 

entre os sujeitos. o gênero assumido e o sexo biológico do corpo, ou seja, nos casos em que o 

gênero não segue os imperativos da heteronormatividade,  

 Formando-se os chamados "sujeitos abjetos", que se identificam com uma identidade 

de gênero diferente do binarismo anatômico, o que lhes traz uma realidade de reprovação, 

repressão, preconceito e asfixia pela sociedade conservadora que não admite nenhum gênero 

além da ideia de genitália masculina / feminina.   

 Tal conflito se torna mais constante entre os adolescentes em idade escolar, pois é o 

momento em que eles começam a viver as experiências mais marcantes da sexualidade e, 

portanto, buscam sua identificação (social) e gênero, ao mesmo tempo. que eles sofrem as 

pressões do imperativo heterossexual. 

  Assim, é fundamental que tal realidade vivida pelos alunos seja levada à discussão 

urgente em sala de aula, seja posta à mesa, a fim de promover um debate saudável sobre a 

identidade de gênero, com vistas a superar preconceitos e promover o papel formativo. da 

escola, especialmente do ponto de vista da democracia e da proibição do preconceito. 

Contudo, importante destacar que  o Brasil vive, no presente momento histórico, 

frente a onda conservadora direitista que varreu o país no ano de 2018, um cenário arisco a 

esta discussão, um violento cerco às professoras e aos professores que encampam tal 

problemática, uma repressão à referida pauta no ambiente escolar, uma “trincheira” quase 

literal para impedir que a escola seja escola, o que dificulta a formação completa da pessoa 

humana, numa triste concepção de “escola sem partido” que, como já denunciava Paulo Freire 

(2002), se constitui numa ideia simplória de educação, frágil, deletéria e que, absolutamente, 

não se sustenta. 

Assim, com o fito de expor didaticamente nossas considerações, o presente artigo 

está dividido em seções logicamente encadeadas: Na primeira Seção, discutimos brevemente 
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os conceitos de Gênero, Sexo e Sexualidade ao longo do período histórico; Na segunda Seção, 

expomos o Papel da Escola na construção do pensamento, bem como a urgência de discussão 

da Identidade de Gênero em sala de aula. 

Por fim, expomos nossas considerações gerais sobre o tema e fazemos apontamentos 

sobre os rumos que a temática tende a assumir no cenário brasileiro. 

 

Conceitos de gênero, sexo e sexualidade 

 

De acordo com os trabalhos de Joan Scott (1995), ao tratar o gênero como uma 

categoria útil para a análise histórica, a autora refuta a ideia de que o mesmo seja a 

manifestação automática (modelo chave-fechadura) do sexo ou da sexualidade, repudia 

também as definições gramaticais (estáticas) do que seria masculino ou feminino, uma vez 

que entende o gênero como uma construção inteiramente social, sendo o sexo apenas um 

“dado” de cunho biológica, ligado apenas à genitália do corpo, ao passo que a ideia de gênero 

rejeita explicitamente as justificativas biológicas, estando ligado aquilo que é culturalmente 

construído. 

Nessa perspectiva, fica eleito que o sexo estaria ligado ao corpo, adstrito à biologia 

(macho/fêmea), ao passo que o gênero seria a construção social que se faz do masculino e do 

feminino que, pode ou não, ser coincidente com o sexo do corpo, visto que não é o gênero um 

fato posto, mas algo culturalmente construído, sob os prisma social e o individual. 

Importante destacar que, dentro da Escola Psicanalista, surgiram correntes de 

pensamento que procuraram avidamente explicar o processo de formação de identidade dos 

sujeitos, tendo por foco analisar os anos iniciais de vida da infância, na tentativa de, descobrir 

ali, através da psicanálise, indicações sobre a formação da identidade de gênero. Tendo 

concluído, de um lado, a Escola das relações com o objeto (Chodorow, 1978) que a identidade 

é formada através da experiência concreta de cada criança, visto que “ela vê, ouve, tem 

relações com as pessoas que cuidam dela e com seus pais” (Scott, 1995, p. 14). Por sua vez, 

de outro lado, a Escola Pós Estruturalista (Lacan, 1985) entendeu ser a linguagem envolvendo 

meninos e meninas o determinante para a constituição da identidade de gênero, uma vez que 

as pessoas são instruídas, por linguagem corporal inclusive, a se adequar ao padrão “coisas de 

menino” e “coisas de menina”, sendo essa incitação desde o início da vida, antes mesmo dela, 

ab ovo, que determina o gênero de cada indivíduo. 

Apesar do mérito de tais teorias, Scott (1995) critica ambas as visões, justamente por 

entender que a forma que foram elaboradas e as conclusões a que chegaram são extremamente 
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literais e fazem depender toda a responsabilidade da formação da identidade de gênero a partir 

de estruturas de inter-relação relativamente pequenas, condicionam ao “meio em que se vive” 

(determinismo científico). Logo, os elementos defendidos por essas teorias não são suficientes 

para explicar em sua amplitude o conceito e o alcance do gênero que se pretende elevar como 

categoria de análise histórica 

 

[...] tanto a divisão do trabalho na família quanto as tarefas atribuídas a cada 

um dos pais têm um papel crucial na teoria de Chodorow. O produto do 

sistema dominante ocidental é uma divisão nítida entre masculino e 

feminino: “o sentido feminino do Eu é fundamentalmente ligado ao mundo, 

o sentido masculino do Eu é fundamentalmente separado do mundo” (24). 

Segundo Chodorow, se os pais fossem mais envolvidos nos deveres 

parentais e mais presentes nas situações domésticas os resultados do drama 

edipiano seriam provavelmente diferentes (25). Essa interpretação limita o 

conceito de gênero à esfera da família e à experiência doméstica, e para o(a) 

historiador(a) ela não deixa meios de ligar esse conceito (nem o indivíduo) 

com outros sistemas sociais, econômicos, políticos ou de poder (SCOTT, 

1995, p. 15-16). 
 

Scott (1995) deixa claro que a ideia simples e pura da linguagem como formador da 

identidade de gênero se mostra ineficiente, ao passo que não há, de fato, identidade total entre 

a linguagem empreendida e a identidade construída. 

Em síntese, surge o questionamento: Se tudo é determinado pelo meio em que se 

vive e/ou pela linguagem apresentada de papeis sociais, onde a assunção da figura do 

masculino implicaria na negativa radical do que seria feminino e vice-versa, como explicar a 

existência de homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis em meio a uma cultura 

heterossexual? Filhos de uma família heterossexual? Pois bem, o fato é que a identidade de 

gênero não se forma nem se limita apenas às características apontadas pelos psicanalistas, 

conforme aponta Scott (1995), para quem as raízes são muito mais complexas e profundas. 

Por sua vez, com um pensamento mais crítico, escreve a filosofa americana Judith 

Butler (2000), para quem a distinção binária entre sexo e gênero, bem como masculino e 

feminino, devem ser questionadas sob o prisma das raízes epistemológicas. Pois, entende ser 

infrutífero definir os conceitos de sexo e de gênero como meros dados, posto que isso 

implicaria em ver tais institutos de forma fixa, numa realidade de erro, uma vez que, para ela, 

o sexo aparece como algo que também é culturalmente construído. Portanto, o gênero não 

pode ser pensado como uma simples inscrição cultural sobre o sexo, mas sim deve ser visto 

como um meio de produção cultural, por meio do qual os corpos biológicos (sexuados, por 

definição) são produzidos e estabelecidos como “pré-discursivos” (ideia essa que a autora 
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refuta). Isto é, já se assume uma identidade de gênero, antes mesmo que se possa entender a 

própria ideia de sexo. 

Butler (2000) apresenta uma noção diferenciada de gênero, ao entendê-lo como uma 

“estilização repetida” do próprio corpo, que se traduz através de um conjunto de atos 

reiterados praticados pelos sujeitos, isto é, a autora indica que o gênero é performático e 

voluntário, ou seja, cada sujeito se comporta e exterioriza comportamentos que revelam 

características ligadas ao masculino ou ao feminino. Constatação que pode ser demonstrado, 

por exemplo, no modo de andar, na maneira de falar, gesticular, nos gostos musicais, opções 

profissionais, de posse que cada indivíduo atuaria conforme o gênero no qual ela/ele se julga 

estar inclusa/inclusa. 

De acordo com essa visão, o gênero seria expresso através de atos e gestos que 

produziriam uma espécie de “substância” associada ao masculino ou ao feminino, logo a 

essência estaria na “performatividade, que não é um ato singular, pois ela é sempre uma 

reiteração da norma ou conjunto de normas” (BUTLER, 2000, p. 12, grifo nosso). Assim, é a 

performance, como cada um se performa no dia-a-dia, que indica o gênero, o qual passa a ser 

visto como uma construção manufaturada (não pré-definida) e sustentada por signos corporais 

indicativos. 

Butler (2000) alerta que tal construção social do gênero tende a servir aos interesses 

reprodutivos da heterossexualidade, uma vez que a moral social pré-concebe o que pode ser 

definido como “coisas de menino” e “coisas de menina”, isto é, qual a performance que 

caberia a cada um, e que seria visto, por assim dizer, como “natural” e “normal”. A assunção 

do gênero acaba sendo forçada pela determinação do sexo, num verdadeiro constrangimento 

daquele para se adequar a esse, sendo que o resultado é a formação de estruturas 

performáticas falsas, voltadas a externar uma concepção de gênero artificial, forçada e 

dissidente do gênero interno, o que leva à formação de jovens e adultos com sexualidade 

reprimida, desejos contidos no inconsciente e com instável identificação de gênero. 

Desse modo, resta claro que a anatomia não é determinante para os nossos 

comportamentos, na verdade, é pela repetição, pela performatividade que naturalizamos 

(construímos) uma identidade de gênero. Podemos perceber que o gênero não deriva do sexo 

e o desejo e a sexualidade do indivíduo não necessariamente seguem o gênero, posto que são 

elementos diferentes de análise, havendo, inclusive, indivíduos que anatomicamente são 

pertencentes ao binarismo macho/fêmea, mas se performance, apresentam-se e se colocam, 

com atos ligados ao gênero diverso dessa ótica, logo, não se enquadram na norma 

heterossexual, posto que evidenciam a distância entre o corpo sexuado e o gênero performado. 
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Segundo estudos de Butler (2000), tais indivíduos são considerados os chamados 

sujeitos “abjetos”, que podem ser, em apertada síntese, identificados como todos aqueles 

corpos que não condizem com a proposta da heteronormatividade e que, nessa condição, 

passam a ser alvo de preconceito, exclusão, violência e toda sorte de mal trato e desrespeito à 

dignidade humana.  

De posse de tal discussão teórica, em termos conceituais e didáticos, parte-se da 

percepção de que a identidade de gênero, numa apertada síntese, pode ser entendida como a 

maneira de a pessoa se vê no mundo no que tange às suas características masculinas e/ou 

femininas, em outras palavras, como cada sujeito se percebe e se identifica enquanto ser. 

Contudo, como já é sabido, tal identificação não é, por muitas vezes, fácil, óbvia ou 

automática, pois, diferentemente do que procuram pregar os grupos conservadores, a 

identidade de gênero não está umbilicalmente ligada ao sexo biológico do corpo, mas há uma 

complexidade de fatores que envolvem essa identificação, que, embora possa ter relação com 

a biologia, dela independe. 

 Desde antes mesmo do nascimento, os sujeitos já são condicionados pela sociedade a 

assumirem uma identidade de gênero, que passa a ser formada, por incrível que pareça, ainda 

antes mesmo da formação do sexo, antes mesmo de o indivíduo ser formalmente pessoa, antes 

de ser “gente” já se deve ter um gênero que lhe é imposto. A partir do momento que se 

verifica o sexo da ou do bebê, os pais montam toda uma estrutura preparatória para que a/o 

futura/futuro membra/membro da família assuma seu papel de menina/menino no meio social.  

 Tal fenômeno pode ser exemplificado através da escolha dos enxovais azul ou rosa 

(gostaria de entender em que momento da história, dentro do arco-íris em toda a sua 

elegância, foi dito de forma “natural” que o azul era masculino e a rosa era feminino, quando 

as cores assumiram gênero? Onde é o lugar de cada uma? Bem, isso jamais foi natural, não 

poderia sê-lo, trata-se de pura e simples cultura, isto é, construção humana), de brinquedos de 

menino ou de menina, jamais dos dois ao mesmo tempo, de papeis de parede de Super-

Homem para eles e de Mulher-Maravilha para elas, jogar bola para uns, brincar de comidinha 

para outros, e por ai vai. 

 

Gênero e sala de aula: o inexcusável debate identitário 

 Louro Guaciara Louro (2000) explica que a inscrição de gênero não é apenas uma 

questão de ordem pessoal, mas sim um fenômeno social e político, logo a mesma é 

“aprendida”, por assim dizer, isto é, fruto de um processo de construção ao longo da vida 
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(inclusive vida intrauterina), de diversos modos e por todos os sujeitos envolvidos, logo, o 

que ocorre de fato é a “composição de identidades”. 

 

Muitos consideram que a sexualidade é algo que todos nós, mulheres e 

homens, possuímos "naturalmente". Aceitando essa ideia, fica sem sentido 

argumentar a respeito de sua dimensão social e política ou a respeito de seu 

caráter construído. A sexualidade seria algo "dado" pela natureza, inerente 

ao ser humano. Tal concepção usualmente se ancora no corpo e na suposição 

de que todos vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma. No 

entanto, podemos entender que a sexualidade envolve rituais, linguagens, 

fantasias, representações, símbolos, convenções... Processos profundamente 

culturais e plurais. Nessa perspectiva, nada há 

de exclusivamente "natural" nesse terreno, a começar pela própria 

concepção de corpo, ou mesmo de natureza. Através de processos 

culturais, definimos o que é — ou não — natural; produzimos e 

transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as tornamos 

históricas. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros 

— feminino ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma 

determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As 

possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os desejos e 

prazeres — também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. 

As identidades 

de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, 

elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO, 2000, p. 

6) 
 

 Desse modo, cai por terra a concepção conservadora de que a identidade de gênero é 

subordinada e necessariamente decorrente do sexo do corpo, da noção de que “menino veste 

azul e menina veste rosa”, como foi anunciado pela Ministra da Educação em exercício, uma 

vez que a identidade de gênero, assim como qualquer identidade social, envolve uma série de 

condicionantes e variáveis que vão muito além de uma simplista imposição de cor de 

vestimenta, tendo em vista que se (auto)reconhecer enquanto identidade pressupõe se colocar 

como pertencente a um determinado grupo, logo, “nada há de simples ou de estável nisso 

tudo, pois essas múltiplas identidades podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, 

divergentes ou até contraditórias. Somos sujeitos de muitas identidades” (LOURO, 2000, p. 

06). 

 Como seria possível dizer que, em pleno século XXI, apenas os sujeitos com 

identificação uniforme de sexo e gênero é que estão corretos? Que todos os demais grupos 

que fogem a essa realidade são divergentes? Que homossexuais, bissexuais, transexuais, 

transgêneros, travestis, pessoas assexuadas, estão todos errados? Seu modo de se ver, de se 

entender, de se reconhecer no mundo está equivocado? Ora mais, correto ou errado ou 

equivocado ou padrão aos olhos de quem? Quem outorgou o poder de rubrica? De 
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classificação? Poder sobre o modo que outro deve se ver? O fato é que somos todos sujeitos 

de identidades transitórias e contingentes. Logo, as identidades sexuais e de gênero têm o 

caráter fragmentado, instável, histórico e plural.  

 Nessa linha, deve-se entender que “as muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as 

várias possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, 

promovidas socialmente (e hoje possivelmente de formas mais explícitas do que antes)” 

(LOURO, 2000, p. 04), ao passo que, nesse processo, esse fazeres passam a ser, alguns 

regulados, outros condenados, havendo ainda os que são categoricamente negados, sobretudo 

pelos grupos sociais que se mostram resistentes ao que foge do “normal”, justamente por se 

sentirem ameaçados, talvez em sua hegemonia, pelas novas identidades sociais que se tornam 

reais no dia-a-dia das pessoas e que, em seu processo afirmatório, fazem surgir  novas 

divisões sociais, num fenômeno conhecido como “política de identidades" (HALL, 1997). 

 Assim, tal discussão reflete, inegavelmente, a realidade do presente momento 

histórico, pois, por vivermos, no caso do Brasil, em uma sociedade democrática, alicerçada 

nos ideias da liberdade, da dignidade e da laicidade do Estado, as pessoas têm o direito, pelo 

menos legal, de se assumirem sua identidade pessoal da forma como ela é, não havendo, em 

termos legais, obrigação jurídica de se portar, quanto ao gênero, de um modo ou de outro, 

sendo inegável que a sociedade brasileiro, longo de ser homogênea, é composta por membros 

que assumem a identidade de gênero alheia ao padrão heterossexual, além de outros que estão 

em pleno processo de busca de sua identificação. 

 Entretanto, não obstante o fato inconteste de que somos diferentes e que temos modo 

de ser diferentes, a sociedade brasileira é extremamente misógina, homofóbica e 

preconceituosa, primeiro, porque ainda impera em nosso país o pensamento de que a mulher 

pode ser coisificada como um objeto de prazer, ocupando um status quo inferior ao ocupado 

pelo homem; segundo, porque a intolerância aos não-heterossexuais se acirrou nos últimos 

anos, a ponto de os casos de agressões e assassinatos contra os LGBTQI+ passarem a fazer 

parte do mapa do crime em nosso país, especialmente em cidades grandes; e, terceiro o fato 

de que todos aqueles que se encontram em processo de descobrimento, identificação pessoal 

de gênero, sentem-se coagidos (num processo psicológico de conflito) a aderirem à 

heteronormatividade, em virtude do latente preconceito aos que divergem dessa ótica. 

 Logo, resta claro que se trata de uma sensível questão social, a qual deve ser à 

exaustão discutida, especialmente por dizer respeito a um dos elementos mais importantes da 

pessoa humana: a sua (auto)identificação de gênero, fato esse que se torna extremamente 

delicado no atual cenário brasileiro, tendo em vista a latente presença do pensamento 
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conservador que nega validade a essa discussão e que refuta como deletéria toda sorte de 

debate que contrarie seus dogmas insustentáveis, os quais negam a discussão da identidade de 

gênero fora do binarismo. 

 Nesse contexto, importante deixar claro que os desafios que envolvem o processo de 

descoberta e assunção da identidade de gênero, bem como as pressões sociais que se põem em 

torno desse fenômeno, fazem-se sentir com maior intensidade, sem dúvida, com os 

adolescente e jovens em idade escolar, tendo em vista que é nessa fase onde aflora sua 

sexualidade de forma mais intensa, onde a busca pela identidade de gênero se torna real. não 

mais de fora pra dentro, mas de dentro pra fora, ficando mais difícil lidar com isso, sobretudo 

quando não se atende à “expectativa social”, o que faz surgir o conflito externo e interno na 

vida desses sujeitos.  

 Sendo nesse espaço que a escola tem o dever de assumir o seu papel formativo, de 

orientação e de construção de agentes sociais, uma vez que em hipótese alguma a escola deve 

se preocupar apenas em promover a formação técnica de seus alunos, em promover a 

passagem intelectual de etapas de desenvolvimento do saber, mas sim é dever dela se 

preocupar em ser o suporte necessário para que alunos e alunas possam passar, com 

segurança, pelos desafios que a vida lhes impõe diuturnamente, não sendo crível, tampouco 

aceitável que a Instituição Escola se furte de sua obrigação indelegável de discutir e se 

envolver com os fenômenos da sociedade em que a mesma está inserida. 

 A escola não pode ser encarada como uma instituição morta, apática, desvinculada do 

essencial, ou focada apenas no resultado intelectual, não! A escola deve ser um espaço aberto, 

livre, onde o debate social e da vida social seja regra, jamais exceção, portanto, todas as 

discussões que toquem às experiências dos educandos e das educandas devem ser postas em 

sala de aula, o professor, muito mais do que um transmissor de conteúdos, é um formador, um 

orientador e, como tal, deve assumir postura proativa frente às inquietações de seus alunos, 

logo as questões que envolvem a identificação de gênero são discussões de sala de aula, 

espaço esse que não pode ser negado. 

 Ao revés disso, há aqueles que pensam, numa compreensão absolutamente rasa do que 

seria a escola ou a educação, que a “sala de aula não é espaço para isso”, “o professor tem que 

dá aula dele e pronto”, “que não quero que meu filho aprenda essas coisas na escola”, dentre 

outras, na verdade, a escola é sim o espaço para tudo isso, a escola tem a missão de promover 

a formação dos alunos em todas as perspectivas, não apenas técnicas, mas pessoal, emocional, 

social, interpessoal e humana, lidar com pessoas, é não se calar para o desconforto, mas sim 

enfrentar o desconforto, ajudar cada um a superar suas limitações e enfrentar suas próprias 
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lutas, educar é verdadeiramente formar e formar inclui discutir tudo aquilo que faz parte da 

vivência do aluno. 

De forma alguma os alunos vão se identificar com um gênero ou com outro por causa 

da escola, ou a escola vai fazer com que meninos e meninas se tornem gays, lésbicas ou 

bissexuais, a identidade de gênero não surge na escola, não é fruto dela, nem é a escola que a 

controla, a identidade de gênero é vivida 24 horas pelos/pelas adolescentes e pelos/pelas 

jovens fora da escola e antes dela, pois esses indivíduos estão num processo constante e 

involuntário de autodescobrimento, de procurar reconhecer o seu lugar no mundo, de procurar 

entender a si próprio, sendo que isso ocorre em casa, na rua, no shopping, nas festas de fim de 

ano, na igreja, enfim, em todos os lugares e a todo o instante, mesmo que a sociedade queira 

se negar a reconhecer, o fenômeno está ocorrendo agora, nesse instante, com milhares de 

jovens no Brasil e no mundo, porque não se trata de um conceito, mas de um fato social. 

Então, se a identificação de Gênero é uma realidade que atinge o público da escola, 

por que razões a escola não poderia discutir isso? A resposta é simples: Não só pode, como 

deve fazê-lo e com extrema urgência, não é possível mais que os educadores fiquem alheios a 

esta questão, é preciso que professores/professoras coloquem à mesa redonda com seus 

alunos/alunas esse assunto, especialmente pelo fato de que são os/as discentes que estão bem 

no centro desse processo, muitos deles assustados, sozinhos (por não poderem conversar com 

ninguém sobre isso, alguns com medo dos pais), envergonhados e confusos, sendo o papel do 

professor, no sentido de aparar tais arestas, dando informação, fazendo surgir o pensamento 

crítico, extirpando preconceitos e prevenindo atos de violência, extremamente importante ao 

atual cenário da educação no Brasil. 

Não há mais como subsistir, no presente momento histórico, a missão outrora 

assumida pelos educadores de apenas “educar corpos” de modo a produzir uma “sexualidade 

normal”, onde os/as jovens eram levado apenas a assumir modus operandi fixos, estáticos e 

estáveis de uma determinada identidade de gênero, sem pontos de contato, sem flexibilidade. 

Milhares de adolescentes vivem o drama da não-aceitação, da rejeição, do 

preconceito e da violência pelo simples fato de assumirem um gênero dissidente do sexo do 

corpo, por serem rotulados como “anormal”, contudo, é importante deixar claro que não 

existe nada de anormal nesse jovens, uma vez que nada, absolutamente nada, em termos de 

identidade de gênero, é natural, tudo é fruto de uma educação social, o mundo se encontra do 

modo como está não por força da natureza, mas porque nós, a sociedade, o construímos assim. 

O natural deixou de existir no exato momento em que o homem começou a fazer cultura, 

logo, tudo o que é construído pode ser (re)construído. 
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Considerações finais 

 

A formação da identidade de gênero é uma etapa necessária para todas as pessoas ao 

longo da vida, visto que, inevitavelmente, cada indivíduo terá que se afirmar, no que tange ao 

gênero, como pertencente a um determinado grupo, sendo um fato inegável, justamente por 

ser real, contudo, como já dito antes, tal processo pode ser deveras doloroso e complexo, 

especificamente nos casos, cada vez mais comuns e que acontecem aos montes, de pessoas 

que, nesse processo de (auto)descobrimento, não atendem aos imperativos da 

heterossexualidade e que não seguem o modelo “sexo=gênero”, mas sim gênero alheio ao 

sexo. 

Sendo justamente nesse grupo de pessoas, os chamados sujeitos “abjetos” onde 

reside a maior dificuldade sobre a identificação de gênero, no sentido de que os mesmos 

passam a sofrer uma verdadeira cruzada de não aceitação por parte de uma sociedade com 

fortes bases conservadoras, bem como uma concepção de sexualidade que, por se basear em 

imperativos de uma moral social posta aos moldes de uma realidade vitoriana1, não é capaz – 

nem sequer tenta – entender a verdadeira dimensão da palavra gênero, tendo como efeito a 

chamada negação absoluta de tudo aquilo que não se amolda a uma “forma fixa” de ser e de 

existir. 

O resultado desse processo é que aqueles que assumem uma identidade de gênero 

diversa do modelinho social desejado pela cultura da política heterossexual passam a ser 

vítimas da chamada “violência de Sufoco”, que se constitui como uma tentativa deliberada 

por parte de setores intolerantes – em sua essência, de extrema direita – que não admitem 

sequer o debate envolvendo a identidade de gênero, posto que procuram a todo o custo 

eliminar qualquer discussão, manifestação ou tomada de posição que pretenda colocar o tema 

em pauta, tendo em vista que se baseiam no ideal de uma suposta “proteção à família”, bem 

como de combate ferrenho ao que, maliciosamente, também absurdamente, com interesses 

difamatórios, convencionaram chamar de “ideologia de gênero”2. 

 
1 O termo empregado faz expressa alusão ao período em que a Rainha Vitória governou a Inglaterra (1837-

1901), época essa que ficou marcado, dentre outros aspectos, no campo das discussões sociais, por uma política 

de implantação de rígidos valores morais a serem seguidos por todos os membros da sociedade, de posse que 

tudo aquilo que não se amoldasse a essa “cartilha de moral” seria refutado como “subversivo” e relegado ao 

isolamento e ao desprestígio pela corpo social dominante, posto que havia repressão aos que fossem dissidentes 

dessa postura. ( FOUCAULT, 1998). 
2 O termo “ideologia de gênero” é caricaturado, uma vez que não se prega uma ideologia (modo de pensar numa 

dada direção), mas apenas que se discuta gênero no que diz sentido ao direito de liberdade individual e pessoal, 

contudo, os adeptos desse termo procuram propagar uma visão de terror e medo a toda e qualquer discussão 

sobre gênero,  “percebe-se que se formou uma aliança composta por evangélicos e católicos mais ortodoxos, 

quando não fundamentalistas, bem como organizações conservadoras/reacionárias que defendem o que chamam 
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É nesse cenário de hostilidade acentuada, que os/as jovens brasileiros/brasileiras tem 

que encarar a tarefa de se (re)conhecerem enquanto gênero, ao mesmo tempo que são 

coagidos a seguirem o que é desejado por alguns, mesmo que isso implique em negar a sua 

essência, a esconder sua verdadeira identidade, a viverem sobre o manto da aparência e com 

base numa identidade de gênero fabricada, falsa e frágil, além de extremamente 

desconfortável. 

 Imagino como deve ser angustiante fingir ser o que não é pelo simples medo de ser 

repreendido por ser quem sou. Acredito que deve ser a pior sensação que um ser humano pode 

experimentar. E como fica o conflito psicológico? Como fica a vida trancafiada? Como fica a 

emoção interna? Como fica a vontade de ser feliz? Há como ser feliz sem ser eu mesmo ou 

mesma? 

 Pois bem, são todas indagações que a ótica da heteronormatividade não se preocupa 

em responder, afinal para ela são questões irrelevantes, entretanto, tais indagações são 

fundamentais, tem que ser respondidas sim, tem que ser discutidas e respeitadas, pois vivemos 

uma época em que tais inquietações se fazem cada vez mais fortes na vida de adolescentes e, 

quando mal conduzidas ou negligenciadas, tem levado esses sujeitos ao desespero, com 

consequências terríveis, como depressão, uso de drogas e, cada vez mais frequente, o suicídio. 

Nesse cenário, é inconteste a responsabilidade da escola em agir, em promover, doa a 

quem doer, contrarie a quem contrariar, o debate com seus alunos e alunas sobre a identidade 

de gênero desses e dessas jovens, discussões essas que não podem ser relegadas como 

imorais, como indecentes ou como desnecessárias, não! são absolutamente necessárias, e a 

escola é sim o espaço adequado para isso, a escola deve assumir a sua missão de formação 

dos e das discentes, a escola deve ser escola e, para tanto, não pode fugir ao debate de temas e 

fatos que estão postos ao dia-a-dia de seu público, a escola não deve agir em prol da maioria, 

mas em prol de todos, a escola deve ensinar a conviver com as diferenças e a aceitar múltiplos 

pontos de vista e modos de ser, a escola deve pregar a multiculturalidade e a necessidade de 

conviver com o diferente, afinal, ao fazer isso, Professores e Professoras atuarão como 

mediadores da democracia, a escola deve ser democrática e, para tanto, deve discutir sim a 

identidade de gênero, assim como qualquer outro fato social que atinja os/as alunos/alunas. 

Desse modo, é urgente que a escola reveja sua atuação, que, de uma vez por todas, 

entenda seu papel multicultural, diverso, plural e com uma miscigenação que vai desde a 

 
de família e costumes tradicionais, unidas em divulgar e disseminar informações distorcidas para impedir que se 

alcance a equidade entre os gêneros e o respeito à diversidade sexual, conforme vem sendo ratificado 

internacional e nacionalmente há décadas com a intenção de diminuir as discriminações e as violências baseadas 

em gênero” (EGGET; REIS, 2017). 
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formação histórica até a identidade de gênero, de modo que possa, efetivamente assumir seu 

papel de mediadora de processos, que possa posicionar-se com ética, capaz de mediar 

conflitos e de orientar, numa perspectiva de respeito, igualdade, liberdade, seus/suas 

discentes, que de fato discuta tudo o que tiver que ser discutido, que seja um espaço onde os 

preconceitos, a intolerância e as perseguições sejam eliminados, jamais estimulados. 

Enfim, tendo em vista a latente política anti-gênero que se instalou no Brasil, apenas 

com essa tomada de atitude, com “a retirada das vendas”, é que a escola poderá cumprir o seu 

papel democrático, para tanto não há outra alternativa que não seja investir, 

impreterivelmente, na formação docente, para que esses/essas profissionais possam fazer de 

suas salas de aula o meio aberto para o debate da identidade de gênero, regiamente, uma 

discussão inadiável no Brasil. 
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