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RESUMO:

O presente trabalho tem a intenção de oportunizar e ampliar a discussão sobre a educação escolar a partir
de uma perspectiva crítica e problematizadora sob a luz dos direitos humanos, asseverando maior
questionamento nas relações de poder, hierarquias sociais opressivas e processos de subalternização ou
de exclusão que as concepções curriculares e algumas rotinas escolares tendem a defender no recorte
Gênero e Escola. Metodologicamente, define-se como pesquisa bibliográfica e documental, que adota o
método dedutivo de abordagem e o qualitativo, bem assim a análise crítica. São apresentadas teses de
doutrinadores de renome, máxime dos que encampam a presente linha de raciocínio, da estirpe de Caçado
Trindade, de Flávia Piovesan, e de estudiosos e teóricos para como Bourdieu, Guacira Lopes Louro, Joan
Scott, Luiz Paulo Moita Lopes, entre outros, para a discursão de ideias.
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ABSTRACT:

This work intends to create opportunities and broaden the discussion on school education from a critical
perspective and problem under the light of human rights, asserting greater questioning power relations,
hierarchies and oppressive social processes of exclusion and subordination that conceptions curriculum and
some school routines tend to defend the cut Gender and School. Methodologically, defined as bibliographic
and documentary research, which adopts the method of deductive and the qualitative approach, as well as
critical analysis. These are presented to renowned scholars, budding celing of that this line of reasoning,
the strain Caçado Trindade, Flavia Piovesan, and for scholars and theorists as Bourdieu, Guacira Lopes
Louro, Joan Scott, Luiz Paulo Moita Lopes, among others, to discuss ideas.
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1 Introdução

Sob o título “Construção de Conceitos e Desmistificação de Preconceitos no Recorte Gênero e Escola”, o
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presente trabalho intenta fazer uma análise crítica em defesa da incorporação de políticas públicas de
direitos humanos no lócus escolar, sob a égide inclusive do que preceitua a Carta Republicana[2], quando
firma os seus objetivos fundamentais (art. 3º, incisos II, III e IV).

A essa evidência, surgiu o seguinte questionamento: a promoção de políticas públicas concernentes a
direitos humanos na diversidade sexual é apenas contemplada e teorizada na Escola ou é vivenciada e
valorizada a partir das experiências cotidianas de cada criança, adolescente, jovem e/ou adulto Dentro da
qualificação do trabalho pedagógico existe uma perspectiva de gênero As práticas pedagógicas consolidam
uma educação para a diversidade ou na diversidade

É sabido que a Constituição Federal ampliou sobremaneira o rol dos direitos e garantias fundamentais. No
seu preâmbulo, já se esboça o perfil de um Estado Democrático de Direito[3] em consonância com o
modelo republicano pós-redemocratização[4], desvencilhado do regime de exceção[5].

Já no primeiro artigo da Constituição, são destacados valores incontestáveis como o da cidadania[6] e o da
dignidade[7] da pessoa humana (incisos II e III), demonstrando, na lição de Piovesan (2011, p. 78), a
“sua função democratizadora” no processo de consolidação da democracia. Não bastasse isso, o artigo 3º
imprime os objetivos fundamentais da República, dentre eles, a redução das desigualdades e o
reconhecimento do bem de todos/as, sem atitudes discriminatórias de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras normas de preconceito, permitindo assim, uma reflexão aguçada no que tange ao
comportamento dicotômico e centralizado sobre os gêneros e as amarras da heteronormatividade[8]
vivenciadas no ambiente escolar. Examina-se que a temática de gênero se destaca nas ciências sociais ao
colocar todos diante de um novo paradigma no qual são revertidos padrões de dominação e assimetria
entre grupos socialmente discriminados. São estudos que desvelam as relações sociais.

Para Joan Scott (1995), a essência da definição de gênero baseia-se na união integral entre duas
proposições: gênero é um elemento constitutivo das relações sociais que se fundamentam na diferença
dicotômica, somente percebida entre os sexos; e gênero é sinônimo de poder nas relações.

Daí se sobressai, então, a temática a ser desenvolvida neste estudo, que objetiva oportunizar e ampliar a
discussão da educação escolar a partir de uma perspectiva crítica capaz de problematizar, à luz dos
direitos humanos, sem se esquecer de questionar as relações de poder, hierarquias sociais que se
sobrepesam e processos de subalternização ou de exclusão, os quais as concepções de algumas rotinas
escolares e currículos tendem a defender no recorte Gênero e Escola.

No que respeita à concretização do trabalho, utiliza-se o método dedutivo de abordagem e da técnica de
pesquisa bibliográfica, primando pela análise crítica.

São apresentadas teses de doutrinadores de renome, máxime dos que se filiam à presente linha de
raciocínio, da estirpe de Flávia Piovesan, Rafael Barretto e de estudiosos e teóricos, como Bourdieu,
Guacira Lopes Louro, Joan Scott, Luiz Paulo Moita Lopes, entre outros, para cotejo de ideias.

Desse modo, abordar-se-á a educação em direitos humanos como um dos percursos necessários para a
efetivação dos direitos fundamentais, com o intuito de fortalecer a sociedade na busca de atitudes mais
justas e igualitárias, visando ao deleite da cidadania de homens e mulheres, observando, obviamente, as
diferenças, a diversidade e a rejeição de mecanismos distintivos de gênero no lócus escolar, estudo que
dimana no tema de pesquisa, com vistas à apresentação de um trabalho que não apenas interesse aos
educadores/as, mas a todos/as que, a partir de uma perspectiva crítica e problematizadora, objetivam
amenizar as relações de poder e os estigmas sociais opressores presentes no cotidiano.

2 Breve Histórico e Nascedouro dos Direitos Humanos

Nos últimos anos, a temática direitos humanos ganhou notoriedade, máxime sob a evidência do princípio
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da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da ordem constitucional brasileira.

É cediço que os direitos humanos provêm da história das sociedades humanas, desde os gregos até as
premissas apresentadas pela Revolução Francesa, pela Revolução Bolchevique e pelas implicações
decorrentes da Guerra Fria.

Flávia Piovesan apresenta a conceituação de direitos humanos, conforme lição de Joaquin Herrera Flores:

[...] os direitos humanos compõem a nossa racionalidade de resistência, na
medida em que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela
dignidade humana. Realçam, sobretudo, a esperança de um horizonte moral,
pautado pela gramática da inclusão, refletindo a plataforma emancipatória de
nosso tempo (PIOVESAN, 2005, p. 44).

Segundo o professor Dallari:

Para entendermos com facilidade o que significam direitos humanos, basta dizer
que tais direitos correspondem a necessidades essenciais da pessoa humana.
Trata-se daquelas necessidades que são iguais para todos os seres humanos e
que devem ser atendidas para que a pessoa possa viver com a dignidade que
deve ser assegurada a todas as pessoas. (DALLARI, 2004, p. 13)

Impende destacar que as atrocidades cometidas pelos fascistas e nazistas no decorrer da Segunda Guerra
Mundial e do pós-guerra levaram a comunidade internacional a repensar o contexto humano, com o
escopo de reedificar física e eticamente o ambiente devastado e de estabelecer uma concepção
humanitária sobre o ocorrido ao derredor do mundo. A partir daí, incrementou-se o processo de
internacionalização dos direitos humanos, em busca de uma proteção mais eficiente dos direitos e
garantias da pessoa humana.

A agenda internacional, portanto, foi assaz alterada com novos rumos e novas perspectivas. Os direitos
humanos tornaram-se foco de preocupação das gentes do mundo. Organizações internacionais, como a
Organização das Nações Unidas - ONU, são criadas com o objetivo de estabelecer uma meta supranacional
com vistas à proteção do ser humano e a frear as ações arbitrárias estatais.

Em consonância com os direitos e garantias fundamentais, os direitos humanos estão presentes em atos
normativos e são de suma importância, porque “[...] o reconhecimento de que os direitos humanos
permeiam todas as áreas da atividade humana corresponde a um novo ethos de nossos tempos”
(CANÇADO TRINDADE, 1997, p. 21).

Na própria Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, a
dignidade da pessoa humana alcança patamar de bem jurídico altamente relevante a ser protegido e
garantido sem parcimônia, orientador inclusive de outros relevantes, como o da igualdade, apresentando
assim novos elementos e tornando inevitável o debate em diversas conferências internacionais acerca de
gênero e de noções de direitos sexuais e correlatos.

No Brasil, em meados da década de 70, de forma articulada, desponta-se o movimento de defesa dos
direitos humanos, sobretudo no cenário das mobilizações sociais contrárias à ditadura militar que exigiam
o término da tortura, dos assassinatos e dos desaparecimentos de militantes de diversas organizações
sociopolíticas, assim como a restituição de direitos que foram suprimidos naquela época.

Entre os anos 80 e 90, principia a difusão de experiências na agenda governamental em relação aos
direitos humanos e igualmente o consentimento de leis no âmbito nacional que autorizaram esses
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avanços, máxime a Constituição Federal Brasileira de 88, que passa a reconhecer o posicionamento central
da dignidade e da igualdade entre as pessoas, ao fazer com que o Estado, concretamente, garanta os
direitos humanos e se posicione diante de eventuais afrontas.

Nesse mesmo contexto, ressalta-se ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº.
9394/96 (BRASIL, 1996, art.2), que propõe as finalidades da educação, “inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade, pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da
cidadania”, tendo como regra fundamental, além de outras, a “igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; respeito à liberdade e apreço à tolerância” (LDB, art. 3, III; IV). E ainda
concomitantes às diretrizes dos princípios da LDB, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN[9].

Depreende-se que a cultura de direitos passa, necessariamente, a dialogar com saberes e práticas que
humanizam no lócus escolar, sem deixar de verificar sentidos e significados na participação efetiva de
todos, visto que as interações sociais que se desenvolvem nesse espaço ajudam homens/mulheres em
formação a se compreenderem, enquanto sujeitos sociais e históricos, produtores de cultura, inclusive, ao
oportunizar a edificação da base inicial para a vivência efetiva de sua cidadania, sem preterirem ou
deixarem de compreender também seus outros sociais.

Assim, ao longo das décadas de 80 e 90, as experiências no campo da educação em direitos humanos
ampliaram-se e passaram a pautar a política governamental desses períodos[10]. Movimentos sociais e o
trabalho desenvolvido pelas Comissões de Justiça e Paz em prol da cidadania, dos direitos civis e políticos
também protagonizaram experiências na área da educação relacionada aos Direitos Humanos.

Em 1996, cumprindo as recomendações da Conferência de Viena, lançou-se o PNDH – Programa Nacional
de Direitos Humanos, objetivando elevar os direitos econômicos, sociais e culturais à mesma consideração
dada, outrora, aos direitos civis e políticos, que passaram a ser colocados em prática a partir de 2002.

Saliente-se que o PNDH (Plano Nacional de Direitos Humanos) sofreu algumas reformulações com a
finalidade de apresentar ações dirigidas ao cenário educacional, objetivando sensibilizar a sociedade em
prol do respeito aos direitos da pessoa humana para diversos setores da sociedade.

Ao correlacionar tais direitos com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH (2006),
fica claro que a escola, nas suas especificidades, pode e deve fomentar a realização de ações educativas
que visem incitar/promover a cultura dos direitos humanos, mediante a efetivação de práticas educativas
de promoção e fortalecimento desses direitos, na busca de alternativas e da criação de novos
pensamentos críticos e independentes, particularmente no binômio gênero e escola.

Segundo Moita Lopes:

(...) tendo-se em mente o fato de que as escolas são, em última análise,
instituições socialmente justificáveis como espaços de construção de
conhecimento/aprendizagem, pode-se argumentar que os significados gerados
em sala de aula têm mais crédito social do que em outros contextos,
particularmente devido ao papel de autoridade que os professores desempenham
na construção do significado (...). As identidades sociais construídas na escola
podem desempenhar um papel importante na vida dos indivíduos quando
depararem com outras práticas discursivas nas quais suas identidades são
reexperienciadas ou reposicionadas. (MOITA LOPES, 2006, p.37-38)

No dizer de Benevides:

A educação em direitos humanos é essencialmente a formação de uma cultura de
respeito à dignidade humana mediante a promoção e a vivência dos valores da
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liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância
e da paz. Portanto, a formação desta cultura significa criar, influenciar,
compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e
comportamentos que decorrem, todos, daqueles valores essenciais citados, os
quais devem se transformar em práticas. (BENEVIDES, 2003, p. 309-310).

Em vista das afirmações já expostas, constata-se que o ambiente escolar é espaço de direitos para
evidenciar e disseminar a cultura de reconhecimento da multiplicidade das identidades e dos
comportamentos relativos a diferenças. O que corrobora a importância de se discutir educação escolar a
partir de uma perspectiva crítica e geradora de problematização, visando eliminar relações de poder e
marcas de opressões sociais, bem assim extirpar processos de subalternização ou de exclusão, que as
concepções curriculares e algumas rotinas escolares resguardam, pois muitos são os educadores/as que
foram “educados a pensar sobre os alunos sem considerar sua raça, seu gênero e seu desejo: um ser
descorporificado e, portanto, sem abstração, que só existe na sala de aula” (MOITA LOPES, 2008. p.
125-126).

Logo, urge modificar os currículos escolares que, ao excluir as diversidades de gênero, foco deste trabalho,
e outras demarcações, legitimam as desigualdades e as violências delas decorrentes, uma vez que a
socialização de gênero é insidiosa e as suas diferenças residem em trocas simbólicas de poder “invisível o
qual pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou
mesmo que o exercem” (BOURDIEU 1989, p. 7-8) e de representações culturais que se estruturam,
inclusive por meio da escola.

3 Gênero, Sexo e Sexualidade no Lócus Escolar

Observa-se que a inclusão de assuntos de identidade de gênero e orientação sexual na educação do Brasil,
a partir de uma perspectiva de valorização da diversidade, é um fato recente, mesmo assim, ao situar as
discussões de gênero no terreno dos direitos humanos, faz-se mister afirmar a intenção de legitimar a
pluralidade da identidade gênero e da livre expressão afetiva e sexual, além dos importantes aspectos
relacionados com o direito à saúde reprodutiva no cotidiano escolar, porquanto a função social da escola,
dentre outras, está voltada para a inclusão social, para a subjugação das desigualdades sociais e para a
valorização igualitária das várias culturas.

Dessa forma, como observa Guacira Lopes Louro:

O grande desafio não é apenas assumir que as posições de gênero e sexuais se
multiplicaram e, então, que é impossível lidar com elas apoiadas em esquemas
binários; mas também admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente
atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lugar social no qual
alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira.

Escola, currículos, educadoras e educadores não conseguem se situar fora dessa
história. Mostram-se, quase sempre, perplexos, desafiados por questões para as
quais pareciam ter, até pouco tempo atrás, respostas seguras e estáveis. Agora
as certezas escapam, os modelos mostram-se inúteis, as fórmulas são
inoperantes. Mas é impossível estancar as questões. Não há como ignorar as
‘novas’ práticas, os ‘novos’ sujeitos, suas contestações ao estabelecido. A vocação
normalizadora da Educação vê-se ameaçada. O anseio pelo cânone e pelas metas
confiáveis é abalado. (LOURO, 2001, p 541)

Não há dúvidas de que currículo, materiais didáticos, algumas metodologias e didáticas de ensino,
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processos de avaliação, linguagem e outras ferramentas precisam ser reanalisados, ponderados e
apurados, porque muitos trazem em si discursos que se perdem em fragmentos diversificados, eivados de
dogmas e preconceitos (limitados e conservadores), que, coligados a uma formação neófita de alguns e/ou
algumas profissionais da educação, geram a utilização de um currículo que geralmente ignora, trata com
superficialidade ou desconsidera tal perspectiva. “O currículo não pode ser visto simplesmente como um
espaço de transmissão de conhecimentos. O currículo está centralmente envolvido naquilo que somos,
naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos”. (SILVA, 1999, p. 27).

É verdade que o/a profissional da educação deve exigir de si mesmo/a disposição para questionar suas
próprias convicções e comportamentos a fim de se obterem algumas transformações. A comunidade
escolar convive hoje com outras identidades culturais e outros modos de viver, sobretudo aqueles
historicamente não autorizados e negados pelo poder de normatização. Quando abordados e/ou
vivenciados no contexto escolar, precipuamente na educação sexual, podem ser problematizados,
questionados e podem ocasionar a desestabilização da identidade hegemônica, tida como universal e
centrada no indivíduo moderno.

É comum nas escolas a discussão da sexualidade de forma superficial. Nas aulas de Ciências e/ou Biologia,
o conteúdo fica restringido à reprodução, ao debate, à prevenção, à infecção pelo HIV/Aids e à gravidez
fora de época, esquecendo-se de proporcionar um debate mais aprofundado às/aos estudantes ou, ainda,
discutir de forma mais crítica a problemática da sexualidade para além da prevenção e promoção da
saúde, tendo em mira a intenção e as relações de poder produtoras dos saberes.

Impossível não mencionar o livro didático - ferramenta acessível à maioria dos estudantes – que por sua
vez, fundamentam seu juízo de valor somente a partir do senso comum, influenciados por uma série de
fatores culturais relacionados com crenças e valores que legitimam a família patriarcal. Esses, em sua
grande maioria, apresentam manifestações preconceituosas, conforme já explicitado, como aquelas
concernentes aos povos que ao longo da história do Brasil foram marginalizados. Além do mais, são
evidentes manifestações de racismo decorrentes da estrutura fetichista das representações da
masculinidade negra e do imaginário erótico do corpo da mulher negra, objeto de discussão e apreciação
da ficção literária e da poesia de inúmeros autores de um passado não muito distante. Por isso, muitos
ignoram a temática da homoafetividade[11] e não abordam problemáticas voltadas para a relação de
etnias versus poder, versus gêneros etc.

Os fatos levam a crer que há uma grande necessidade de insistir na educação continuada para
educadores, uma vez que não há mais espaço no lócus escolar para se trabalhar acolhendo tão-somente
as representações que reafirmam e constroem a heterossexualidade. E isso é fato. As escolas apresentam
clientelas bastante diversificadas, aumentando a responsabilidade do professor e/ou da professora, que
precisa dar conta dessa heterogeneidade nesse ambiente produtor e reprodutor de cultura (costumes).

Outra problemática que gera discussões no âmbito escolar é a falta de capacitação de pessoal e de
consenso sobre as formas de atuação no desenvolvimento de projetos que abordem temas como gênero
e/ou educação sexual, tendo em vista a complexidade do assunto.

Para maior entendimento das partes interessadas acerca das relações entre as sexualidades e os gêneros,
impende problematizar algumas “confusões”[12] conceituais recorrentes no âmbito escolar e desconstruir
e/ou desmistificar algumas ideias, iniciando-se pelas diferenças entre gênero, sexualidade e sexo.

A princípio, observa-se que desde pequeno e reforçado por toda a vida o ser humano educa meninos e
meninas para agirem de formas diferenciadas, e o ambiente escolar é um dos espaços em que se constata
a divisão entre os comportamentos masculinos, destinados aos meninos; e os comportamentos femininos,
destinados às meninas. As brincadeiras são delimitadas para cada grupo. É comum estimular meninas,
desde cedo, a gostarem de cores suaves, de bonecas, de utensílios domésticos que as aproximam das
tarefas de casa. De maneira oposta, elas não são bem vistas quando participam das brincadeiras
consideradas masculinas, ditas violentas ou agressivas.
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Os meninos, por sua vez, devem permanecer afastados das brincadeiras que são estereotipadas para as
meninas, pois correm o risco de pôr em prova a sua masculinidade. Assim, meninos são sempre
estimulados a gostarem de esportes e brincadeiras de ação, são preparados para lutarem e para se
posicionarem de forma mais agressiva e viril diante de seus pares.

Em decorrência desse estereótipo educacional, é possível imaginar alguns efeitos nocivos restringidos às
mulheres. A própria classificação de gênero prejudica também os homens, posto que nos primeiros anos
no lócus escolar os meninos são considerados, a priori, desatentos, bagunceiros e sem motivação para os
estudos quando comparados às meninas. Questões como essas, indubitavelmente, concretizam a temática
da diferença, das desigualdades e do poder discriminatório.

Tem-se, portanto, que homens e mulheres estão e vão vivendo em uma sociedade marcada pelas
diferenças de gênero que geram certa expectativa social em relação ao modo de como homens e mulheres
devem proceder, no andar, falar, sentar, mostrar o corpo, nas ações de como amar, namorar, brincar,
dançar, cuidar do outro, trabalhar, gerenciar e etc.

Quando aqui menciona o gênero, pretende-se, na verdade, referir-se às construções e às expectativas
sociais sustentadas em relação às mulheres e aos homens, ou seja, gênero refere-se ao modo pelo qual a
sociedade constrói o que é ser homem ou ser mulher, pressupondo o que foi e é naturalmente
estabelecido.

Consoante as Ciências Sociais, o conceito de gênero foi demarcado pelo pensamento feminista na década
de 70 e se cinge à construção social do sexo anatômico, tendo sido criado para diferenciar a dimensão
biológica da dimensão social, fundamentando-se na razão de que há machos e fêmeas na espécie humana
e de que é a cultura que estabelece e particulariza o modo de ser homem e de ser mulher.

Quanto ao sexo, diz respeito às características físicas e anatômicas dos corpos, isto é, o sexo concerne às
características distintivas do corpo do homem e da mulher, como os órgãos genitais.

De acordo com esses conceitos, a condição de gênero assinala para um grande número de fatores
socioculturais atribuídos aos corpos e estabelece a ideia de masculino e feminino.

Dito isso, as Ciências Sociais enfatizam que as identidades masculina e feminina não são construções
biológicas, são culturais, engendradas sobre os corpos e variáveis através da história que, infelizmente,
têm gerado hierarquias.

Já no que tange à sexualidade, estudos revelam uma relação íntima com a de gênero, cujo
desenvolvimento está estreitamente ligado aos movimentos sociais, como o feminismo e o de liberação
homossexual. A construção da sexualidade, bem como a de gênero, dá-se por meio de inúmeras
aprendizagens e práticas. A sexualidade não é apenas uma questão de instintos, impulsos, genes e
hormônios, nem tampouco pode ser resumida às possibilidades corporais de vivenciar prazer e afeto. Ela,
assim como o gênero, é uma construção.

Algumas dimensões dadas aos conceitos, às discussões nas mudanças relativas aos papéis masculinos e
femininos e à afirmação da diversidade sexual são decorrentes, em grande parte, das lutas e das
conquistas de direitos políticos dos movimentos sociais, entre eles, o feminista e o LGBT (Acrónimo de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis), em âmbito nacional e internacional, visto que este último tem como
signo distintivo da fase atual a conquista de visibilidade pública por meio das paradas gays nas principais
cidades de todos os Estados. Essas paradas constituem hoje um dos fenômenos sociais e políticos mais
inovadores do Brasil urbano, unindo protesto e celebração, sem deixar de lado a retomada das bandeiras
do respeito e da solidariedade levantadas pelos movimentos sociais em prol do direito à livre expressão da
sexualidade como direito humano.

Quanto ao movimento feminista, não se pode negar a sua responsabilidade por significativas mudanças no
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século XX. Em meio a essas mudanças enfatizam-se os direitos à educação, ao de votar e ser votada,
além dos aspectos ligados à sexualidade e à reprodução.

Esse movimento ainda buscou romper, na década de 60, a subordinação do corpo da mulher e de sua vida
aos imperativos da reprodução. Com o lema “Nosso corpo nos pertence”, tornou-se possível por parte da
agenda e dos processos educativos permitir a muitas mulheres adquirirem noções mais precisas de seus
próprios corpos, levou-as a refletirem pela primeira vez sobre as questões referentes à vivência da
sexualidade, a aceitarem o direito ao prazer sexual, à contracepção e à liberação do aborto, como também
ao reconhecimento e respeito dos amores e da atividade sexual realizada por pessoas do mesmo sexo.

Mesmo assim, em meio a tantas transformações sociais, em especial na escola e no processo de
escolarização, a temática da sexualidade, que geralmente não se apresenta de forma aberta quando
abordada, é contaminada por orientações e ensinamentos absolutos, quase soberanos e estanques.
Persiste ainda a ideia de que o desenvolvimento “normal” da sexualidade conduz à união heterossexual e
que qualquer alternativa representa um “problema”. Outro fato diz respeito à regra que impõe o número
possível de parcerias afetivas e/ou sexuais e ao início (faixa etária) da vida sexual, pois, diferente para
homens e mulheres, segundo os costumes.

Professores, coordenadores, gestores se esquecem de que novos comportamentos, novas formas de
relacionamentos e novos estilos de vida estão sendo postos em ação e se tornaram evidentes em uma
diversidade cultural que não parecia existir, sobretudo em setores e instituições que haviam sido, por
muito tempo, considerados imutáveis, universais - e a escola não escapa disso.

Devem esses protagonistas não apenas questionar os seus conhecimentos e saberes, mas desenvolver a
sensibilidade para perceberem o sexismo[13], o racismo e a discriminação que os saberes podem veicular,
construir e manter, porque infelizmente muitos/as profissionais permanecem com a ideia e/ou acreditam
que falar sobre práticas homoafetivas é contribuir para que seus/suas alunos/as se tornem gays ou
lésbicas, olvidando-se de que a escola é um referencial apropriado para a promoção da crítica reflexiva
sobre o que é ser mulher ou ser homem.

É evidente que a desconstrução desses estereótipos e a promoção da equidade de gênero estão
diretamente relacionadas com a possibilidade de amenizar os problemas que atualmente preocupam tanto
pais, responsáveis e professores/as: a gravidez na adolescência e as diversas formas de violência, como a
violência sexual e a homofobia, fatos que favorecem a vulnerabilidade de muitos/as jovens.

Não bastasse isso, a exposição a riscos em que se encontram os jovens adeptos às práticas homoafetivas
torna-se maior quando são estigmatizados/as e marginalizados/as por sua opção, culminando, não raro,
com o abandono da escola.

A prática educativa deve produzir consciência e minar toda e qualquer tentativa tendente ao silêncio ou à
intimidação, deve ela aproximar as pessoas consideradas “diferentes”, como fenômeno social. O/a
professor/ra é responsável por esse fenômeno de transformação social. É, aliás, um dos principais
fomentadores.

Não há mais espaço para profissionais de educação como meros/as transmissores/ras de conteúdos, mas
mobilizadores/ras de cunho pessoal e/ou grupal, cultural e sociopolítico. É preciso fazer uso de práticas
pedagógicas integradas, trabalhar com projetos transdisciplinares, que trabalhem a conscientização da
realidade - caracterizando assim uma educação voltada para os direitos humanos que implique a
observância de um compromisso concreto e a sistematização de práticas coletivamente construídas.

Considerações Finais

A pesquisa realizada oportunizou observar que nem sempre as práticas pedagógicas seguem, pelo menos
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de modo operacional, os ditames legais que tratam dos direitos humanos, mais precisamente das políticas
de promoção e de respeito às diferenças. Quando se tenta hegemonizar o currículo, excluir colegas de
trabalhos, estudantes por características físicas ou orientação sexual, está se afirmando o desrespeito à
igualdade.

No decorrer da pesquisa e análise, ficou claro que há um número grande de profissionais da educação que
possui formação incipiente[14] para a abordagem do tema aqui tratado, embora existam aqueles que
reconheçam a existência de novos conceitos científicos e detectam discriminações dentro e fora da escola,
mas optam por silenciar, pois para alguns/as a abordagem do tema pode acordar preconceitos antes
adormecidos e trazer-lhes medo e desconfiança, mesmo que a intenção for desmistificá-los. Constatou-se,
também, a dificuldade existente entre associar os conceitos com as situações cotidianas do lócus escolar.
Há situações que exigem um posicionamento que ignore as concepções sociais fundamentadas em
referenciais hegemônicos[15], muitas vezes promotoras das diferenças que produzem as desigualdades
sociais.

Outro aspecto de relevância observado, na pesquisa, é que nos currículos, nos planos de ensino e nas
propostas pedagógicas, algumas diversidades no espaço escolar ficam muito restritas às datas
comemorativas que, amiúde, permanecem na invisibilidade.

Se, de fato, a educação avançar num amplo horizonte de discussão, alicerçada na multiplicidade e no
respeito às formas diversas de viver, de gênero e de sexualidade, aumentar-se-ão as possibilidades para
se construir alternativas de desenvolvimento que possibilitem a valorização da vida e da justiça.

Nesse toar, a educação em direitos humanos passa a ser vista como um dos caminhos imprescindíveis à
afirmação dos direitos mais elementares da pessoa humana e para a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária, com o objetivo de efetivar a cidadania de homens e mulheres, ao passar
obrigatoriamente pelo reconhecimento das diferenças, da diversidade e pela rejeição de mecanismos
discriminatórios de gênero.

É preciso que os profissionais da educação rompam com paradigmas estanques, à cata de mudanças
educacionais progressivas, numa linguagem amplamente afeta às vertentes de percepção do novo ser
humano (versátil e plural), porquanto, frente aos atuais desafios, não há mais espaços para a adoção de
“modelos” educacionais ditos corretos, acabados e inquestionáveis. A escola precisa fomentar políticas
públicas voltadas para o reconhecimento da diversidade e para o respeito mútuo, mormente no que
concerne à fruição de todos os direitos humanos que permeiam o lócus escolar e contaminam
positivamente outros setores sociais. É naquele espaço, onde ulula conhecimento, que se deve estabelecer
uma dialética construtiva, no afã de serem elaborados novos valores e conceitos, desmistificando aqueles
desarrazoados com a realidade.
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Notas

[1] Leiri Dayana Barbosa Silva Lisboa graduada em Letras Português Inglês, Pós-graduada em Estudos
Literários e Linguísticos Aplicados ao Ensino da Língua Portuguesa (FJAV) e em Didática e Metodologia do
Ensino Superior (FAMA). Atualmente trabalha como professora de Língua Portuguesa e Literatura em
alguns colégios da rede particular e Municipal de Ensino na cidade de Lagarto-SE. No Ensino Superior tem
ministrado disciplinas específicas para o curso de Letras/ Português e Linguística. Contatos: Telefone: (79)
9966-9081. E-mail: leiridayana@hotmail.com

[2] Constituição Federal.

[3] Todo Estado que aplica e garante as liberdades civis, o respeito aos direitos humanos e às garantias
fundamentais.

[4] Processo em que o Brasil restaura e ratifica a sua democracia e o estado de direito após período
militar.

[5] Situação temporária de restrição de direitos e concentração de poderes que, durante seu período de
vigência, aproxima um Estado sob o regime democrático do autoritarismo.

[6] Conjunto de valores sociais que determinam direitos e deveres que dá à pessoa a possibilidade de
participar ativamente da vida e do governo de seu povo.

[7] Merecimento ético por ações pautadas na justiça, honradez e na honestidade.

[8] Termo usado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da heterossexual são
marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas. Fita-se a ideia de que
os seres humanos recaem em duas categorias distintas e complementares: macho e fêmea.

[9] Os Parâmetros ou Diretrizes Curriculares Nacionais são orientações gerais para cada instituição escolar
organizar seus currículos. Frise-se que não configura um modelo curricular homogêneo e impositivo, mas
um modelo que tem como finalidade garantir o respeito a todo tipo de diversidade com o afã de contribuir
para o processo de construção da cidadania.

[10] Conforme Viégas e Silva (2005), o Estado brasileiro vivencia três fases na evolução dos Direitos
Humanos: assim que o País começa a abandonar a postura que predominava durante a ditadura militar
em relação aos Direitos Humanos (de 1985 a 1995); no momento que passa a ter uma inserção plena no
sistema interamericano, ratifica a maioria dos tratados internacionais e abre mais espaço para o tema na
agenda governamental (de 1995 a 2002); e quando dá continuidade às questões anteriores,
oportunizando uma profissionalização na esfera da defesa internacional do país (a partir de 2003).

[11] Com o intuito de retirar o estigma sexual que envolvia as relações de pessoas do mesmo sexo,
denominada antes de “homossexualismo” e “homossexuais”, Maria Berenice Dias, Desembargadora do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Vice-Presidente Nacional do Instituto Brasileiro do Direito de
Família – IBDFAM, cunhou o neologismo homoafetividade para nomear as relações afetivas de pessoas do
mesmo sexo.
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[12] Vivência da autora.

[13] Conforme Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio, sexismo é atitude, discurso ou comportamento,
que se baseia no preconceito e na discriminação em relação ao sexo oposto.

[14] Vivência da autora.

[15] Entendem-se aqui como referenciais hegemônicos o privilégio a determinados grupos sociais e
categorias de análise, práticas realizadas por estes mesmos grupos, os quais são representados pelo
“ideal” de homem, branco, de origem europeia, heterossexual e de classe média.
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