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RESUMO 

O presente trabalho é parte da pesquisa de mestrado intitulado "O Gênero e a Sexualidade na 
Escola: um estudo com docentes do Instituto de Educação Gastão Guimarães em Feira de 
Santana – BA”. As principais inquietações da pesquisa buscaram compreender como as 
identidades de gênero e de sexualidade são re-elaboradas por estes professoras/es e como 
estas/es docentes se relacionam com as políticas educacionais que se propõe a discutir o 
gênero e a sexualidade. Como recurso metodológico para o desenvolvimento da pesquisa 
utilizou-se entrevista semi-estruturada gravada em áudio com perguntas elaboradas a partir 
dos temas. Além disso, realizou-se uma rigorosa leitura e análise crítica de material 
bibliográfico específico.  
 
Palavras-chave: Educação; Gênero; Sexualidade. 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo forma parte de la tesis de maestria intitulada “  O Gênero e a Sexualidade na 
Escola: um estudo com docentes do Instituto de Educação Gastão Guimarães em Feira de 
Santana – BA. Las principales preocupaciones de la investigación buscaban comprender 
cómo las identidades de género y la sexualidad se diseñó hasta por estas profesores y como 
estos profesores se refieren a las políticas educativas que pretende debatir acerca género y  
sexualidad. Como un recurso metodológico para el desarrollo de la investigación se utilizó 
una entrevista semiestructurada grabado en áudio com cuestiones elaboradas a partir de lós 
temas. Además, se hizo una estricta lectura y análisis crítico de material bibliográfico 
específico. 
 
Palabras clave: Educación; Género; Sexualidad. 
 

O fio que conduz também se entrelaça e forma teias, tramas, tecidos: pesquisar é 

também encadear ideias, argumentos e teorias. Para mim, narrar sobre o processo de 

construção de uma pesquisa acadêmica, é antes de qualquer coisa, algo semelhante a um 

mergulho vertical, uma espécie de desvelamento dos caminhos percorridos. Não se trata de 

procurar uma origem de tudo, mas, de enfatizar que o produto é o resultado de um minucioso 

processo de construção. Nesse sentido, inclino-me um pouco a perspectiva arqueológica 
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foucaultiana, pois esta escrita se constrói com os traços da minha formação acadêmica, algo 

que se inspira na arqueologia como um procedimento de escavar verticalmente as camadas 

descontínuas dos discursos já pronunciados, muitas vezes discursos do passado, a fim de 

trazer à luz fragmentos de idéias, conceitos, discursos talvez já esquecidos. (VEIGA-NETO, 

2005, p. 54).  

O processo de escolarização, a partir das regras vigentes, inscreve nos sujeitos marcas 

próprias para os grupos. Sua função social está (e sempre esteve) muito além do antigo jargão 

ler, escrever e contar. Na Escola ensina-se sobre o que é ser mulher ou ser homem; 

reafirmam-se os preconceitos e estereótipos referentes à raça, etnia e classe; a Escola separa, 

classifica e dicotomiza as relações. No que Veiga-Neto (2005, p. 84-85), ao discutir as 

contribuições de Foucault para o campo educacional, afirma: 

 
Não é demais insistir que, mais do que qualquer instituição, a escola 
encarregou-se de operar as individualidades disciplinares, engendrando 
novas subjetividades e, com isso, cumpriu um papel decisivo na constituição 
da sociedade moderna. A escola “foi sendo montada como a grande – e 
(mais recentemente) a mais ampla e universal – máquina capaz de fazer, dos 
corpos, o objeto do poder disciplinar; e assim, torná-los”; além do mais, a 
escola é, depois da família (mas, muitas vezes, antes dessa), a instituição de 
seqüestro pela qual todos passam (ou deveriam passar...) maior tempo de 
suas vidas, no período da infância e da juventude. Na medida em que a 
permanência na escola é diária e se estende ao longo de vários anos, os 
efeitos desse processo disciplinar são notáveis. Foi a partir daí que se 
estabeleceu um tipo muito especial de sociedade, a qual Foucault adjetivou 
de sociedade disciplinar. 

 

Nesse contexto, a Escola assumiu um papel preponderante para compor um conjunto 

de saberes institucionalizados em favor dos grupos dominantes, que ao longo do tempo vem 

sendo estabelecido como verdade para os sujeitos sociais. Para Foucault (2007a), o saber diz 

respeito à compreensão sobre as relações humanas produzidas pelas culturas e pelas 

sociedades. Por meio dele as relações de poder são historicamente construídas, e, justamente 

por esse motivo o saber é relativo, moldado de acordo com as lutas políticas, de modo que, 

não pode ser considerado como algo absoluto. Este autor argumenta, ainda, que o poder não 

emana naturalmente de um foco, pelo contrário, está capilarmente distribuído por todas as 

relações, envolve e circula todas as práticas sociais: 

 
A análise em termos de poder não deve postular como dados iniciais, a 
soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; 
estas são apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que 
se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 
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correlações de força ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 
organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as 
transforma, reforça inverte, (...). O poder está em toda parte; não porque 
englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares. (...) o poder não é 
uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência que alguns 
sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa 
sociedade determinada (FOUCAULT, 2007a, p. 88-89). 

 
A Escola, ao longo da sua construção, se afirmou em nossa sociedade enquanto um 

espaço de positivação para os sujeitos: situações sociais como a pobreza, a marginalidade, a 

discriminação, supostamente podem ser superadas através dela. Essa referência positiva 

potencialmente transformou a Escola em um espaço privilegiado de elaboração de 

identidades. Reconhecendo que nela há também a convergência de uma pluralidade de 

culturas, é inegável que ela esteja eivada por relações de poder.  

A fixação de uma identidade a partir de um modelo único pré-estabelecido determina 

os parâmetros que constroem e reafirmam oposições binárias entre os sujeitos. Desse modo, 

se estabelece uma divisão arbitrária que atribui um valor positivo e outro negativo para as 

identidades, e por meio desse processo são constituídas as hierarquias que classificam os 

sujeitos. Atuando assim, a Escola produz identidades de maneira a acomodar os sujeitos 

dentro de um determinado sistema hegemônico.  

Por outro lado, essa mesma Escola é palco de outras identidades que subvertem essa 

racionalidade social. De certo modo, isso sinaliza tanto para a resistência a essa imposição das 

identidades normativas, quanto para o questionamento desse caráter fixo, imutável e universal 

que é atribuído às identidades. Nesse sentido, Hall (2005) afirma que a identidade não é um 

núcleo estável, livre de alteração, ao contrário, ela é fragmentada, plural, constituída por meio 

da diferença, e está dentro de um processo de mudança e transformação ininterrupto. 

 É evidente que a Escola sozinha não é a responsável pela composição de todas as 

identidades sociais, mas é inegável que o seu papel é preponderante na reafirmação das 

identidades normativas. Nesse contexto, quando pensamos nas questões relativas aos gêneros 

e à sexualidade, percebemos que a Escola é um dos espaços de construção, onde estas 

identidades são forjadas, produzidas e reproduzidas através dos modos diferenciados de lidar 

com os meninos e as meninas, dos estereótipos sobre o que é família, dos padrões 

estabelecidos para a mulher e para o homem, etc.  

Notoriamente, ocorreram transformações na realidade dessa Escola, contudo, ainda é 

perceptível a manutenção/reprodução de assimetrias de gênero no espaço escolar com 

divisões sexistas, nas quais, por exemplo, meninos estão relacionados ao estudo das ciências 
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naturais, e, meninas, ao estudo das linguagens e das artes, como se fosse uma relação inata a 

cada um desses segmentos. Louro (2003) evidencia a necessidade de se dispensar especial 

atenção para esse dia-a-dia escolar, para que sejamos capazes de ver, ouvir e sentir as 

múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicados na concepção, na organização e no 

fazer do cotidiano, afinal, segundo a autora: 

 
O olhar precisa esquadrinhar as paredes, percorrer os corredores e salas, 
deter-se nas pessoas, nos seus gestos, suas roupas; é preciso perceber os 
sons, as falas, as sinetas e os silêncios, é necessário sentir os cheiros 
especiais; as cadências e os ritmos marcando os movimentos de adultos e 
crianças. Atentas/os aos pequenos indícios, veremos que até mesmo o tempo 
e o espaço da escola não são distribuídos nem usados – portanto, não são 
concebidos – do mesmo modo por todas as pessoas (LOURO, 2003, p. 59). 

 
A Escola tornou-se um espaço especializado onde, para além das suas funções 

pedagógicas e institucionais, é exercido também um tipo de educação que incide diretamente 

na conformação do comportamento. Estes limites definem, por exemplo, uma retórica 

corporal que diz sobre gestualidade, movimentação, ocupação própria para o corpo na Escola. 

Louro (2003) argumenta que a Escola emprega um aprendizado eficaz, ininterrupto e sutil que 

parece penetrar nos sujeitos, o ambiente escolar insere uma dinâmica particular para estes 

sujeitos que embora não sejam impassíveis, estas práticas e dispositivos constituem para eles 

identidades escolarizadas: “Evidentemente, os sujeitos não são passivos receptores de 

imposições externas. Ativamente eles envolvem e são envolvidos nessas aprendizagens – 

reagem, respondem, recusam ou assumem inteiramente” (LOURO, 2003, p. 61).    

Ao reconhecer que a constituição das identidades de gênero e sexualidade está inserida 

no cotidiano da Escola, abre-se a possibilidade de evidenciar as clivagens, o ponto de rasura 

da concepção de sujeito como universal e unitário. Sem dúvida, isso faz emergir as 

possibilidades de transgressão e subversão das identidades existentes. 

Problematizar questões que tangenciam o exercício da docência é uma tentativa de 

colaborar com desconstrução de práticas que criam amarras e fomentam a reprodução das 

desigualdades entre os sujeitos no espaço escolar. Os sujeitos desta investigação foram seis 

professoras e dois professores que decidiram espontaneamente participar da pesquisa, tais 

docentes atuam no do Ensino Fundamental e Médio de uma escola pública estadual de Feira 

de Santana - BA, o Instituto de Educação Gastão Guimarães - IEGG. A análise dos dados 

indicou que no domínio das relações de gênero, houve um silenciamento quase unânime por 

parte dos sujeitos entrevistados, quanto às assimetrias sociais produzidas a partir da diferença 
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entre os sexos. Diante disso, seria pertinente a indagar esse silêncio? Escutá-lo um pouco 

mais, pela frente e pelo verso, a fim de ouvir o que ele pode nos sinalizar. Em face à ausência 

daquelas palavras que não foram ditas, é possível refletirmos acerca dos modos como as 

relações de gênero são produzidas e reproduzidas na Escola?  

De algum modo, essa situação é sintomática, pois está no cerne de questões muito 

maiores que envolvem a Educação. A formação docente é uma delas. Em geral, nos cursos de 

licenciatura, a discussão acerca das relações de gênero e das desigualdades produzidas a partir 

desta diferença ainda é muito incipiente. Questões ligadas raça, classe, etnia, religiosidade, 

origem, entre outros, ainda encontram resistência no domínio da licenciatura. Sem sombra de 

dúvidas, uma parte significativa da produção acadêmica na contemporaneidade está 

preocupada em problematizar essas questões: é crescente o número de trabalhos de conclusão 

de curso, grupos e linha de pesquisa, eventos que abordam esta temática. Contudo, a 

articulação entre a produção, fruto desse movimento acadêmico de pesquisas, e as 

licenciaturas parece muito tênue. Talvez, no meio do caminho, haja uma pedra. 

A falta de formação acadêmica adequada emergiu com muita força nas narrativas dos 

docentes, todas/os entrevistadas/os consideraram que tiveram uma formação deficiente na 

universidade, a pouca ênfase dada às disciplinas da área de Educação emerge como a maior 

clivagem da licenciatura. Diante disso, o silenciamento dos sujeitos entrevistados frente às 

desigualdades de gênero é, de certo modo, um produto dessa falta de formação.  

Quando é pensada uma formação que esteja atenta à diferença e à produção das 

desigualdades, as dificuldades se acentuam mais ainda, foi unanimidade entre os docentes 

entrevistados a ausência de qualquer disciplina durante o curso de graduação direcionada às 

questões de gênero e sexualidade, ou qualquer outra questão que contemplasse a 

discriminação em suas diversas manifestações. É importante ressaltar que os processos 

cotidianos que impõem identidades rígidas para meninos e meninas, na Escola, estão diluídos 

e agem de forma tão eficaz que tornam-se imperceptíveis, isto é, dificilmente eles são 

compreendidos como parte de um processo histórico de regulação de um comportamento 

socialmente válido.  

As assimetrias de gênero foram produzidas historicamente na sociedade e, em função 

disso, tornaram-se de difícil percepção. Elas estão diluídas em uma série de outras relações, 

disfarçadas na devoção divina, na obediência paterna, nas hierarquias sociais e, por isso 

mesmo, conseguem se renovar continuamente. Um mecanismo tão complexo e eficiente, a 

ponto de tornarem tais assimetrias naturais. Contudo, não é um sistema que esteja imune à 
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resistência, há um punhado delas, visíveis ou veladas, que desafiam a suposta ordem natural 

das coisas. 

Há, então, uma convergência de fatores que estabelece uma operação não muito 

simples de se resolver na Escola. De um lado, existe a sociedade com valores 

majoritariamente machistas, do outro, existem as universidades que não atendem as demandas 

da formação docente. Esses fatores somados na Escola contribuem para a legitimação das 

desigualdades entre os gêneros. O exercício docente sozinho não é responsável por produzir 

as desigualdades de gênero, contudo, o lugar que o processo de escolarização formal ocupa na 

vida dos sujeitos, atribui um valor de verdade a tudo aquilo que vem da Escola, convertendo-

a, assim, em uma poderosa ferramenta a serviço da norma social. 

O que pretendo chamar à atenção ao elencar tal situação é que a conjugação de fatores 

como a falta de investimento na formação docente, o reduzido número de sujeitos 

interessados na docência1, e o machismo enraizado na sociedade podem trazer sérias 

dificuldades para a inserção da discussão de gênero e da sexualidade na Escola.  

A Biologia, os hormônios e uma suposta divisão natural entre meninos e meninas na 

Escola emergem freqüentemente nos discursos dos sujeitos entrevistados. Do mesmo modo, é 

presente nos discursos desses sujeitos uma associação imediata entre a sexualidade e a saúde 

sexual e reprodutiva. Nesse sentido, Meyer (2007, p. 11) argumenta que no campo das 

identidades de gênero nada é natural, ou seja, “nada é natural, nada está dado de antemão, 

toda verdade – mesmo que aquela rotulada de científica – é parcial e provisória e resulta de 

disputas travadas em diversos âmbitos do social e da cultura e pode, por isso, ser 

questionada”. Entre os entrevistados, apenas um sujeito evidenciou que a Escola reproduz 

todo um conjunto de práticas culturais que reforçam a discriminação entre os gêneros. A 

cultura aparece como um traço que pode trazer alguma influencia no padrão de 

comportamento, mas a existência de uma natureza exclusiva para cada um desses grupos é 

invariavelmente apontada como fator preponderante.  

Todos os sujeitos que frequentam a Escola, independente da esfera que pertença, 

carregam consigo marcas identitárias constituídas continuamente, a partir de um movimento 

intercambiante de manifestações culturais. Ademais, essa construção identitária é um fruto do 

seu próprio tempo. De acordo com Hall (2005) é por meio da cultura que são marcadas, mas 

também contestadas, as distinções entre os sujeitos. Desse modo, a Escola, devido à 

                                                           
1 Pesquisa publicada em 2009 com o título A Atratividade da atividade docente no Brasil, realizada pela 
Fundação Carlos Chagas sob encomenda da Fundação Victor Civita. 
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pluralidade de sua composição, configura-se como um território de enfrentamento destas 

identidades culturais. 

No campo da Educação, segundo Louro (2002), a noção de provisoriedade das 

identidades torna-se de importância singular para a descontrução da concepção do homem e 

da mulher como sujeitos universais. A tônica presente nas narrativas dos sujeitos da pesquisa 

sinaliza que caráter biológico o caráter biológico é o principal definidor do comportamento de 

meninos e meninas na Escola. Apesar de passados quase meio século que a crítica feminista 

argumenta que nos constituímos enquanto homens e mulheres a partir da articulação entre as 

mais variadas instituições e práticas sociais, por meio de um processo que é absolutamente 

instável e inacabado, este discurso permanece vigente ainda hoje na sociedade, legitimando 

dicotomias.  

A análise pós-estruturalista do gênero busca suporte nas formulações teóricas que 

concebem a cultura como um campo contestado de luta, como uma arena de conflito, em que 

os sujeitos produzem múltiplos sentidos para as práticas sociais, reforçando o argumento de 

que existem formas diferenciadas de definir e vivenciar a feminilidade e a masculinidade de 

acordo com circunstâncias ligadas ao lugar, à época e aos contextos específicos. Para Meyer 

(2007) a articulação entre estes conceitos desvela o entrelaçamento do gênero com outras 

marcas sociais como raça, etnia, classe social, geração, religião etc., para a autora: 

 
É necessário admitir também que cada uma dessas articulações produz 
modificações importantes pelas quais as feminilidades ou as masculinidades 
são, ou podem ser, vividas e experienciadas por grupos diversos, dentro dos 
mesmos grupos ou, ainda, pelos mesmos indivíduos, em diferentes 
momentos de sua vida (MEYER, 2007, p. 17). 

 
As questões que circunscrevem às relações de gênero na Escola tornam-se de difícil 

percepção por operarem sob a égide da normalidade. A noção de identidade relacional 

proposta pela teoria feminista, em que homens e mulheres constituem mutuamente as suas 

identidades, de modo que uma não existe sem a outra, e que ambas são um resultado de 

disputas sociais, culturais e de poder, ainda não conseguiu contaminar o domínio da formação 

docente, muito menos a Escola. De acordo com Scott (1999) o gênero é uma construção 

cultural e social, constituída ao longo do tempo, produzida pelas diferenças entre os sexos e 

caracterizada pelas relações desiguais entre homens e mulheres. Essa construção é 

continuamente reforçada por símbolos, leis, valores, instituições e subjetividades.  

A formação docente assume um papel fundamental no combate às desigualdades de 

gênero e de sexualidade, visto que através do exercício da docência seria possível 
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problematizar tais desigualdades, a fim de desconstruí-las. Somada às questões do gênero e da 

sexualidade, outras formas de discriminação ligadas à raça, classe, geração, origem, etnia, e 

etc., estão cotidianamente na Escola. Quando a formação docente se volta para equidade de 

direitos entre os sujeitos tem-se a possibilidade de converter o exercício docente em uma 

poderosa arma de combate a quaisquer formas de discriminação.  

Nas narrativas dos docentes, com relação às questões de gênero e sexualidade na 

Escola, houve certa padronização nos posicionamentos dos entrevistados. A questão do 

gênero foi completamente omitida nas respostas, e a sexualidade invariavelmente estava 

associada apenas à sua dimensão erótica e reprodutiva. Isso é sintomático, fruto não somente 

do hiato existente na formação acadêmica destes docentes, mas também um reflexo da 

compreensão que a sociedade, em sua maioria, tem destas questões. 

Sexualidade, relação sexual, práticas eróticas aparecem em quase todas as entrevistas 

como sinônimos e de forma indistinta. A faixa etária e o desenvolvimento hormonal também 

aparecem como os elementos que caracterizam a sexualidade. Essa realidade expressa o modo 

como a sexualidade é compreendida, em uma relação intrínseca aos aspectos unicamente 

biológicos. Para Foucault (2007a) a sexualidade é um dispositivo histórico de controle social, 

entendido pelo autor como uma rede que se estabelece entre “um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discurso, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, (...) enunciados científicos, proposições filosóficas (...). Em suma, o dito 

e o não dito são os elementos do dispositivo” (FOUCAULT, 2007b, p. 244). Esse 

polimorfismo que constitui a sexualidade contribui para a dificuldade de entendê-la enquanto 

um dispositivo de regulação da sociedade, desse modo, a dimensão biológica que envolve a 

sexualidade oculta outras possibilidades de compreensão, e se afirma enquanto a verdade para 

os sujeitos. 

Todos os docentes entrevistados lecionam para o Ensino Fundamental e/ou Ensino 

Médio, atendendo a estudantes que estão em uma faixa etária entre 13 e 19 anos de idade. O 

caráter da idade é constantemente aludido nas entrevistas quando o tema sexualidade aparece. 

O discurso recorrente é que os/as estudantes estão vivenciando uma fase em que a sexualidade 

está mais aflorada e, em função disso, os docentes julgam ser de extrema importância terem 

orientação nesse sentido. 

Adjetivos como assanhadinhas, atiradas, vivas, espertas foram comumente atribuídos 

às meninas como forma de sinalizar que estas despertam antes para as questões ligadas ao 

erotismo. Contudo, a maior preocupação entre os/as docentes entrevistados/as se em relação à 



9 

 

sexualidade estava direcionada às questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. Temas como 

DST2 e AIDS, gravidez não planejada, sexualidade saudável, aparecem de maneira recorrente 

nos discursos, como um motivo de preocupação para os entrevistados. Os/as entrevistados/as 

usaram frequentemente como exemplos o número de alunas adolescentes grávidas e o caso de 

um casal de alunos que foi flagrado mantendo relação sexual em uma árvore na área da 

Escola.  

Apesar de ficar evidenciada a necessidade por parte dos docentes de se discutir sobre 

sexualidade, ainda que em sua relação com a saúde sexual e reprodutiva, quando questionados 

sobre a existência na Escola de algum projeto ou programa político pedagógico voltado para 

esta questão as/os entrevistados foram unânimes em afirmar que nunca houve no IEGG 

alguma ação nesse âmbito. Dois entre os oito sujeitos que participaram da pesquisa assumem 

que trabalham em suas disciplinas questões sobre sexualidade, neste caso específico, em 

Ciências para o Ensino Fundamental e, em Biologia para o Ensino Médio, mas admitem ser 

uma iniciativa particular surgida a partir das demandas das turmas em que lecionam.  

Com relação à oferta de projetos ou programas de formação específicos para gênero e 

sexualidade por parte da Secretaria Estadual de Educação (SEC), três dos oito sujeitos 

afirmaram que houve um curso com o tema Gênero e Sexualidade na Escola, coordenado pelo 

Instituto Anísio Teixeira (IAT)3. Este curso teve carga horária total de 80 horas, ocorrendo 

três encontros presenciais e seis encontros à distância, mediados na plataforma de 

aprendizagem MOODLE4. De acordo com o planejamento apresentado, o curso teve como 

principal objetivo sensibilizar professores do Ensino Fundamental e Médio da rede pública 

estadual instrumentalizando-os com aportes teóricos e metodológicos para o desenvolvimento 

de um projeto de educação sexual e gênero nas escolas. Os demais participantes afirmaram 

desconhecer qualquer oferta nesse sentido.  

O principal motivo apontado pelos docentes entrevistados para a não participação nos 

cursos de formação propostos pela SEC está relacionado com a carga horária de trabalho, uma 

vez que a carga horária obrigatória do docente não pode ser reduzida para a participação nos 

cursos. Ainda nesse aspecto, um dos sujeitos entrevistados fez uma observação interessante: 

de acordo com ele o Estado oferece os cursos de formação, capacitação, aperfeiçoamento e 

mesmo especialização para docentes da rede estadual sem de fato criar possibilidades efetivas 

                                                           
2 DST – Doença Sexualmente Transmissível. 
3 O Instituto Anísio Teixeira é um órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação. 
4 Moodle é um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades on-line, 
em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem. 
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para que estes profissionais possam investir tempo em qualificação. Com isso, segundo este 

sujeito, o Estado transfere para os docentes a responsabilidade pela má qualidade na Educação 

pública.  

Ficou evidenciado nas entrevistas, independente do modo como os entrevistados 

avaliam a formação em Educação por parte do Estado, que todos concordam que é 

extremamente importante o investimento em políticas de formação. Um dado relevante 

apontado pelos entrevistados é que, antes de qualquer coisa, é importante que a formação 

oferecida priorize as demandas da Escola como um todo, de modo a possibilitar uma 

qualificação docente que se traduza também em benefícios para as/os estudantes. 

Absolutamente todos os participantes consideraram não apenas relevante, mas urgente discuti 

mais profundamente as questões de gênero e sexualidade na Escola, porém, é válido ressaltar 

que essa necessidade tem sua gênese na saúde sexual e reprodutiva.  

Esse pensamento reflete, em parte, as respostas dadas por seis dos oito docentes 

entrevistados. Quando questionados se em algum momento de sua prática de sala de aula 

presenciaram alguma situação de discriminação em função do gênero ou da sexualidade no 

IEGG, envolvendo estudantes ou professoras/es, afirmaram nunca terem presenciado qualquer 

situação que denotasse algum tipo de ação discriminatória. Tal postura pode ser um reflexo da 

concepção que esses sujeitos possuem em relação ao gênero e à sexualidade, que está 

ancorada em um conjunto de nexos e informações adquiridas na sua interação com a 

sociedade, ao longo da escolarização formal e da formação acadêmica. Tais informações nem 

sempre perpassam pela problematização proposta pelos estudos de gênero e da sexualidade 

enquanto categorias de análise úteis para a compreensão de todo um conjunto de práticas 

cotidianas, rituais, instituições, estruturas e tudo que constitui as relações entre os sujeitos na 

sociedade.      

Ao inquirir a estes sujeitos sobre a existência de possíveis situações de discriminação 

relacionadas ao gênero e à sexualidade no cotidiano escolar seis afirmaram nunca ter 

presenciado qualquer situação nesse sentido. No entanto, as marcas da discriminação, 

presentes no cotidiano escolar emergiram nas narrativas, afirmaram ocorrer situações como 

“chamar de viado” ou fazer uma piada em relação a homossexualidade, mas nada que 

considerem uma ato de discriminação. 

Em geral, a agressão verbal dificilmente é reconhecida como um tipo de violência 

simbólica infligida contra o outro. Nesse jogo, há uma tentativa de depreciação do outro, a 

partir de uma palavra que está associada às características negativas. No Brasil, por exemplo, 
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a palavra “viado” é pejorativa, popularmente utilizada para identificar alguém como 

homossexual, contudo é também empregada quando se deseja de alguma maneira 

desqualificar o outro. É oportuno refletir, diante disso, tanto sobre o juízo de valor utilizado 

para mensurar a discriminação, quanto a sutileza com as quais as dissimetrias entre os sujeitos 

se reproduzem e se mantêm na sociedade.  

Diluídas em situações que supostamente não são características de discriminação 

expressões como “nada forte”, “nada que chamasse muito a atenção”, “discriminação, 

discriminação, não”, “algo muito forte registrado não” são um indicativo que esse e outros 

tipos de discriminação, de fato, estão presentes na Escola. Dessa maneira, é pertinente 

levantar algumas questões: qual o peso ou medida usada para balizar a intensidade de um ato 

discriminatório? Que tipo de atitude seria suficiente para chamar a atenção como uma ação 

discriminatória? O deboche, a chacota, as inscrições ofensivas nas portas dos banheiros ou em 

paredes caracterizariam a discriminação? Que tipo de cerceamento seria necessário? A 

agressão física seria o limite para mensurar a discriminação? 

É por meio dessas situações consideradas corriqueiras e inocentes que diariamente se 

apresenta no ambiente escolar que a discriminação escapa à sua condição enquanto tal, que as 

dissimetrias de gênero e sexualidade se reproduzem e são naturalizadas. Isso caracteriza 

também a reprodução de outras dissimetrias na Escola, como a discriminação relacionada à 

raça, origem, etnia, classe. As identidades normativas se afirmam na Escola por meio de 

processos como este, que converte a diferença em desigualdade, por ser um espaço de disputa 

identitária, e, por isso, marcado por relações de poder. O grande entrave dessa situação é que 

esse tipo de desigualdade produzida a partir das diferenças entre os sexos, pouco é 

compreendido como uma forma de violência contra o outro. Desse modo, é de extrema 

importância que professoras/es em sua prática docente estejam atentos também para as formas 

mais tênues de como a discriminação se manifesta. 

Ao entrarem na Escola os estudantes, os docentes e todo o conjunto de sujeitos que a 

formam, não deixam a sexualidade, o gênero e muito menos outras identidades, frutos das 

práticas culturais em que estão envolvidos, fora dessa Escola. É pertinente refletirmos sobre 

as razões que produzem determinadas ausências quando se pensa a Escola. Na nossa 

sociedade a tal instituição é entendida como o caminho que conduz à tão almejada igualdade, 

é o grande celeiro de cidadãos produtivos e tem o papel fundante no trânsito e na circulação 

de verdades. De acordo com Foucault (2007b), essas verdades têm função singular para o 

funcionamento da sociedade disciplinar, afinal, segundo o autor:  
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Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de verdade: 
isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 
os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 
e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 
estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 
verdadeiro (FOUCAULT, 2007b, p.12). 

 
A partir desta perspectiva a Escola constitui-se enquanto uma importante maquinaria, 

porque contribui de maneira significativa na manutenção dos discursos de dominação e na 

reprodução das desigualdades. Obviamente que a Escola não pode ser responsabilizada 

sozinha por sustentar as desigualdades entre os sujeitos, afinal de contas, mesmo aqueles 

sujeitos que não passaram pelos bancos escolares estão subordinados à disciplina imposta por 

esses discursos. Como aponta Foucault (2007b) tais mecanismos de poder estão diluídos de 

múltiplas formas, estão capilarmente distribuídos na sociedade e são constantemente 

reproduzidos através do Estado e suas leis, da mídia, das instituições religiosas, dos nossos 

heróis e ídolos, para o que o autor atenta: 

 
Em nossas sociedades, a "economia política" da verdade tem cinco 
características historicamente importantes: a "verdade" é centrada na forma 
do discurso científico e nas instituições que o produzem; está submetida a 
uma constante incitação econômica e política (necessidade de verdade tanto 
para a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias 
formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos 
aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é 
relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é 
produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de 
alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de 
confronto social (as lutas "ideológicas") (FOUCAULT, 2007b, p.13). 

 

Os meandros pelos quais as desigualdades de gênero e sexualidade transitam pela 

Escola são múltiplos, distinguir tais dissimetrias diante da sinuosidade dos caminhos através 

dos quais elas são (re)construídas, é, por vezes, um trabalho hercúleo, mas possível. Nesse 

sentido, a narrativa da Professora Cecília emite acordes dissonantes dos tons das demais 

entrevistas, em aspectos importantes para se pensar a Escola e a sociedade como um todo. 

Atuando há mais de 25 anos como docente, em escolas públicas e particulares, a entrevistada 

levanta severas críticas quanto às formas de reprodução das desigualdades presentes na 

Escola. Ao ser perguntada se já havia presenciado alguma situação de discriminação em 

relação ao gênero e à sexualidade ao longo de sua carreira docente, respondeu contrariando a 

maioria das respostas dos outros entrevistados 
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Esta narrativa, além de confirmar a ausência de discussão na Escola sobre as questões 

relacionadas à sexualidade já sinalizada pelos outros participantes, pontua a díade 

sexualidade/classe5 e, com isso, aponta, tanto para uma articulação de extrema importância 

nas práticas culturais, quanto para a liquidez com que opera a discriminação. É importante 

observar que Cecília declara que haviam dois alunos que eram frequentemente  discriminados 

na Escola por apresentarem um comportamento que sugeria a homossexualidade, não 

estariam mais frequentando o IEGG. É pertinente questionarmos o que pode ter ocorrido com 

eles, estariam eles em outra unidade escolar? Ou teriam interrompido os estudos? Que 

consequências essa evasão pode ter produzido? 

Dando continuidade à sua reflexão com relação à questão da discriminação em relação 

à sexualidade no ambiente escolar, Cecília pontua que a discriminação permanece velada na 

Escola. Observa, ainda, que existe uma espécie de jogo de humilhação para a aceitação do 

homossexual no grupo. De acordo com sua fala, os meninos só conseguem lidar com a 

homossexualidade dos colegas quando esses não rejeitam as brincadeiras irônicas e os 

xingamentos. A discriminação é convertida em uma brincadeira, desse modo, encarada como 

inofensiva e levada no tom da piada, ou seja, ela é retroalimentada.  

Outro dado importante colocado na narrativa é com relação à própria postura que a 

Escola assume em relação a tais questões. Para a entrevistada a Escola não apenas reproduz as 

atitudes preconceituosas, com também aplica uma sentença mais rígida para aqueles que são 

homossexuais. De acordo com as formulações teóricas dos Estudos Culturais, existe na 

sociedade um conjunto de pedagogias culturais que marcam os sujeitos, pautadas nas 

identidades que são socialmente válidas. Hall (2005) argumenta que identidades são 

constituídas por meio de disputas de poder no interior das práticas culturais entre os grupos, 

nesse embate o grupo que possui maior força consegue impor suas verdades, desse modo, não 

só a Escola, mas todas as instituições sociais reproduzem o pensamento hegemônico. Diante 

disso, aqueles sujeitos que subvertem esse modelo são discriminados, mas eles também 

articulam maneiras de resistirem a isso. 

Além do processo de reprodução da discriminação na Escola, a narrativa de Cecília 

reflete a permanente tensão entre as identidades nesse ambiente. De modo semelhante, ilustra 

como a violência moral que tenta reforçar a heteronormatividade, ao mesmo tempo, aponta 

para a fragilidade dessa identidade. A narrativa sinaliza também para o fato de que no espaço 
                                                           
5 O entrelaçamento entre a sexualidade e a classe, apontado pela entrevistada, é de importância singular para 
entendermos como as desigualdades operam de maneira mutável, ora emergindo, ora submergindo de acordo 
com o contexto.    
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escolar as diferenças também são negadas e transformadas em desigualdades, na medida em 

que a homossexualidade justifica a humilhação e o julgamento mais severo sobre o outro. 

Cecília aponta que a falta de uma discussão mais efetiva relacionada às questões da 

sexualidade na Escola contribui de forma significativa para que estas dissimetrias se 

reproduzam.  

Esta postura diferenciada que Cecília apresenta não é involuntária, durante a entrevista 

revelou que desenvolve uma pesquisa de mestrado em História e assume o gênero como 

categoria de análise. Teoricamente a entrevistada define o campo dos Estudos Feministas 

como sua base e aponta a abordagem relacional do gênero como seu referencial. Ainda com 

relação a esta formação afirma que na sua pesquisa discute a construção da identidade de 

gênero e o trabalho, bem como os desdobramentos disso no magistério primário e a atuação 

da mulher neste campo.  

Quando interrogada sobre as possíveis contribuições que os estudos de gênero e sobre 

a sexualidade poderiam proporcionar para a Escola, a Cecília defende que tais discussões 

permitiriam que meninos e meninas tivessem uma reflexão crítica sobre si, enquanto sujeitos 

sociais, bem como sobre as formas em que a sociedade está articulada de modo a atender às 

necessidades de determinadas normas. Afirma ainda que, para além das questões tangentes ao 

gênero e à sexualidade, a Escola reproduz uma série de outras dissimetrias sociais e 

estereótipos para alunos e alunas, como a indisciplina e a rebeldia.  

Uma reflexão crítica dos dados obtidos com a pesquisa evidencia que a inserção de 

uma reflexão mais aprofundada quanto às questões de gênero e da sexualidade ainda 

permanece muito distante da realidade dos sujeitos que participaram desta pesquisa. A partir 

das narrativas dos sujeitos é possível sinalizar como a Escola contribui para a reprodução das 

dissimetrias sociais por meio de um processo ininterrupto de reafirmação das identidades 

normativas. Sem sombra de dúvidas, as reflexões da Professora Cecília ratificam a 

importância que os estudos de gênero e de sexualidade têm para formação docente, na medida 

em que ajudam a descortinar os mecanismos pelos quais as identidades normativas se 

retroalimentam e mantêm uma série de exclusões que estão presentes na nossa sociedade. 

Ficou demonstrado que os estudos de gênero e da sexualidade têm muito a contribuir para que 

a Escola torne-se mais uma engrenagem na construção de uma sociedade mais justa e 

equânime.  
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