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Resumo:  
Constantemente nos deparamos com informações padronizantes sobre as mulheres e os 
homens e ainda sobre o que devem ou não fazer, sendo que a escola possui grande 
participação nesse processo. É comum a idéia de que as práticas atribuídas a cada grupo são 
naturais, anteriores à existência da pessoa e consequentemente imutáveis. Isso pode trazer 
problemas? Por que é interessante que a escola se empenhe em questionar a suposta 
naturalidade dessas práticas tidas como masculinas ou femininas e como abordá-las? Esse 
artigo se propõe a trazer uma reflexão sobre essas questões a partir de uma experiência vivida 
durante o projeto Arte/fatos: Narrativas da Cultura Visual na Escola, onde estudantes de 
graduação do Instituto de Artes da UnB desenvolveram práticas educativas com uma turma 
do 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental pelo viés da Educação em Cultura Visual. 
Palavras-chave: gênero, sociedade, educação.  
 
Abstract:  
We often come across padronizing informations about women and men, and even about what 
they should or shouldn’t do, in which process the schools have a major part. It is still common 
the Idea that the practices attributed to each group are natural, previous to one’s existance and, 
therefore, immutable. Can that bring any troubles? Why is it interesting for schools to 
question that supposed naturality of practices known as male or female and how to make this 
approach? This article intends to bring up a reflection on those matters based on an experience 
from the Project Arte/fatos: Narrativas da Cultura Visual na Escola (Art/facts: Visual Culture 
Narratives in school), where graduation studants from the Art Institute of UnB developed 
educational practices with a 9th grade class of Basic Education, through the Visual Culture 
Education bias.  
Key words: gender, society, education. 
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1. Introdução 

Não é difícil escutar na rua ou mesmo dentro de casa sobre as diferenças entre homens 

e mulheres, ou ainda sobre a natureza de cada um desses gêneros. Esse tipo de informação é 

tão freqüente que parece haver um esforço imenso da sociedade para tornar essas diferenças 

reais ou, em outras palavras, ensiná-las para todos/as seus/suas integrantes. Você já viu algum 

homem ou mulher gordo/a em propaganda de perfume? Quantas propagandas de carro 

possuem mulheres no volante e quantas de produtos de limpeza possuem homens que lavam 

suas roupas ou limpam a casa? Não é preciso fazer muito esforço para perceber que não só os 

corpos femininos e masculinos como também as práticas atribuídas a cada gênero são 

normatizados constantemente.  

Ao falar de práticas femininas e masculinas refiro-me ao dispositivo sexo/gênero que 

rege grande parte das diferenças postas entre os grupos delimitados como masculino e 

feminino. O termo gênero passou a ser utilizado historicamente para reforçar o caráter social 

dessas diferenças, enquanto o termo sexo está mais relacionado às diferenças biológicas 

(SCOTT, 1990), as quais, são comumente relacionadas à natureza e, portanto, freqüentemente 

vistas como pré-determinadas. Judith Butler, no entanto, defende que o sexo é um discurso 

normativo e que se constrói a partir dessa norma, ou seja, mesmo a parte material de nossos 

corpos não existe de forma neutra ou intocada: 

A categoria do “sexo” é, desde o início, normativa: ela é aquilo que 
Foucault chamou de “ideal regulatório”. Nesse sentido, pois, o sexo 
não apenas funciona como uma norma mas é parte de uma prática 
regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 
regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o 
poder de produzir – demarcar, fazer, circular, diferenciar – os corpos 
que ela controla. (BUTLER, 1999)  

 
Os exemplos talvez mais extremos de normatização do sexo são os casos de pessoas 

que nascem com a genitália ambíguaiii e, mesmo sem o consentimento dos pais, são 

submetidas a cirurgias de correção para adequar seus órgãos aos padrões estabelecidos como 

normais. As pessoas que passam por esse processo muitas vezes não sabem do ocorrido 

durante toda a sua vida, e, em alguns casos um pouco mais dramáticos, a escolha médica não 

condiz com a identidade da pessoa, o que pode causar grande sofrimento no futuro 

(FAUSTO-STERLING, 2000). É possível pensar ainda nas diversas cirurgias e tratamentos 

hormonais para mudar os caracteres sexuais secundários de alguma forma. Essas ações, que 

incluem implantação de silicone em lugares diversos, uso de esteróides ou outros hormônios 

para ficar mais masculino/a ou mais feminina/o, são práticas cotidianas que regulam e 

modificam a materialidade dos corpos, tida como sua parte natural.  
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2. Educação Sexual na escola? 

 Na escola esse poder sobre os corpos não aparece de forma tão nítida e incisiva, mas  

sutilmente, delimitando quem pode e quem não pode transitar por quais espaços e como 

devem transitar. Meninas entram em um banheiro e meninos em outro, meninas recebem 

bonecas e são desencorajadas a participar de brincadeiras consideradas brutas ou violentas, 

enquanto meninos recebem carrinhos e são desencorajados a brincar de formas 

demasiadamente delicadas... essa lista poderia continuar por muito tempo, mas o fato é que na 

escola aprendemos desde bebês o espaço que devemos (ou deveríamos) ocupar, a forma como 

agir, quando falar e uma série de outros comportamentos rapidamente internalizados, a tal 

ponto que todas essas ações nos pareçam naturais no futuro (LOURO, 1997). O 

entendimento sobre os gêneros é, desde então, formulado e constantemente reforçado.  

 O gênero se relaciona intimamente ao sexo e à sexualidade. Tanto o é que ao saberem 

o sexo dos bebês os pais já supõem seu gênero e projetam com quem se relacionará, mas, 

como uma característica não determina a outra, as coisas nem sempre tomam esse rumo. Na 

escola tais questões também se misturam e, assim como os pais, a escola possui uma 

expectativa em relação a estas características de seus/suas estudantes e não sabe lidar muito 

bem com quem foge à regra.  

No fim das contas, a sexualidade segue o mesmo percurso que o gênero, sendo 

ensinada pelo currículo oculto através dos exemplos, das ilustrações de livros, das histórias, 

das pessoas que se apresentam à criança como um casal e das expectativas dos adultos sobre o 

futuro da criança. Chegando na adolescência,  as coisas mudam um pouco quando a maior 

parte das escolas, segundo o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, começa a 

prover, finalmente, informações diretas sobre sexualidade, porém apenas durante as aulas de 

Ciências Naturais e com foco na reprodução (BRASIL, 1997). Na minha experiência como 

estudante secundarista, tive aulas justamente sobre a reprodução e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, esse último tema com diversas imagens assustadoras, transmitindo uma 

mensagem de que o sexo, além de gerar crianças (afinal nada era dito sobre práticas sexuais 

que não fosse a tradicional penetração de pênis em vagina) poderia trazer uma série de 

mazelas físicas, algumas podendo levar inclusive à morte.  

 A partir de minhas experiências e do texto do documento nacional citado, os PCN, 

ouso dizer que as escolas brasileiras tendem a excluir ao máximo a sexualidade de suas salas, 

corredores e pátio, mantendo grande distância, portanto, do que o próprio documento sugere 

no capítulo sobre Orientação Sexual, ou Educação Sexual, que se encontra na sessão de 
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Temas Transversais. Nesse capítulo é proposta uma ação contínua da escola e de cada 

professor/a no sentido de abordar questões referentes à sexualidade, sexo e gênero, inclusive 

as mais polêmicas, dando ferramentas para que os/as estudantes possam fazer escolhas e 

tomar posicionamentos mais conscientes, além de estimular a curiosidade pelo saber e 

aumentar o conhecimento sobre o próprio corpo (BRASIL, 1997).  

As escolas do Distrito Federal possuem ainda a obrigação de oferecer Educação 

Sexual como parte do currículo, como está descrito no caput do artigo 235 da Lei Orgânica do 

DF: 

Art. 235. A rede oficial de ensino incluirá em seu currículo, em todos os 
níveis, conteúdo programático de educação ambiental, educação sexual, 
educação para o trânsito, saúde oral, comunicação social, artes, além de 
outros adequados à realidade específica do Distrito Federal   (DISTRITO 
FEDERAL, 2005) 

 

 Apesar da lei, entretanto, são raras as escolas que possuem essa matéria como parte do 

currículo. É verdade que no texto da lei não estão descritos os conteúdos que poderiam ser 

abordados na matéria, porém os PCNs, como citado anteriormente, sugerem que as relações e 

construções de sexo/gênero, bem como questões cotidianas que geram curiosidade nos/as 

estudantes, como aborto, masturbação e virgindade, integrem esses estudos. 

 A existência do capítulo sobre Orientação Sexual dos PCN e do artigo 235 da Lei 

Orgânica do DF aponta a importância que tais questões possuem na vida e na constituição de 

todos/as os/as envolvidos/as no processo de educação, principalmente estudantes.  

  

3. Sexo, gênero e sexualidade pelo viés da Educação em Cultura Visual 

A seguir descrevo uma experiência que vivi no projeto Arte/fatos, que faz parte do 

Pró-Docênciaiv, no qual atendemos 28 alunos/as que faziam parte da Escola Integral, 

formando um grupo de estudantes de diversas turmas do nono ano (oitava série) do Ensino 

Fundamental, de idade entre 13 e 15 anos, sendo sua grande maioria proveniente de cidades 

satélites.     

A Educação em Cultura Visual, base teórica para elaboração e realização do projeto, é 

um campo de conhecimento amplo que abrange não só as artes como também manifestações 

da cultura popular e cultura de massa, de forma não hegemônica e com uma atenção especial 

para as relações de poder representadas, produzidas e reproduzidas pelas manifestações 

investigadas. Nesse campo a agência dos/as estudantes é fundamental, já que por essa 

perspectiva a interpretação crítica das visualidades é o principal objeto de estudo (MARTINS, 

2006). Para trabalhar com a Cultura Visual, o projeto propôs a utilização de tecnologias como 
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fotografias de celular, edição de imagens no computador e criação de blogs, sempre 

relacionados a elementos cotidianos.     

Com o objetivo de discutir questões identitárias apontadas a partir do que cada 

estudante do CEF 02 trazia de sua vida e iniciar um pensamento sobre a trajetória de objetos 

cotidianos e suas implicações simbólicas na vida de cada um/a, desenvolvemos e executamos 

a seguinte atividade: a metade dos/as bolsistas que atuava na escola nos dias de segunda-feira 

se organizou para separar e levar à escola objetos que poderiam suscitar questionamentos e 

discussões sobre identidade. Os objetos levados foram uma lata de cerveja vazia, uma 

calcinha, um carrinho de madeira, um boneco artesanal, uma boneca japonesa, um porta-

retrato com a imagem de uma família branca, heterossexual, saudável, economicamente 

favorecida e sorridente, uma boneca negra, um sapato de salto alto vermelho, sapatilhas de 

balé clássico, uma rosa, uma pêra, um absorvente interno, um saxofone feito de arame, um 

batom e uma gaita. Colocamos todos os objetos sobre uma mesa, e após a turma se dividir em 

grupos de aproximadamente 5 pessoas, pedimos que cada grupo escolhesse um objeto e 

contasse de alguma forma a história do objeto até chegar àquela sala. Os objetos selecionados 

pelos grupos foram a lata de cerveja vazia, a boneca negra, o carrinho de madeira, o sapato de 

salto vermelho e a boneca japonesa. As histórias variaram bastante em forma e conteúdo, 

sendo algumas centradas na origem do material, outras em narrativas criadas pelas/os 

estudantes. As linguagens utilizadas incluíram esquete, música, texto lido em voz alta e 

contação de histórias. Após os grupos se apresentarem, perguntamos o que a turma lembrava 

de cada história, então anotamos e discutimos as questões surgidas em cada apresentação. Ao 

final das discussões, perguntamos por que os outros objetos não haviam sido escolhidos e um 

dos primeiros a ser comentado foi a calcinha. Por fim, avaliamos a participação de cada 

estudante, os comentários feitos e, como de costume, nossas ações e postura enquanto 

docentes. 

Muitas questões interessantes foram apontadas durante as discussões, mas aquela que 

mais me chamou atenção foi a gerada pela calcinha. Esse objeto causou grande estranhamento 

na turma por estar num contexto escolar e porque, como os/as estudantes nos explicaram, 

seria ainda mais estranho um garoto pegar aquela calcinha. Entramos, então, em uma 

discussão sobre relações entre roupas íntimas e sexos/gêneros, o que gerou afirmações como: 

“tem coisas que são para homens e coisas que são para mulheres. Assim que as coisas são”, 

“mulheres preferem naturalmente usar calcinhas”, “a diferença do corpo faz com que 

mulheres gostem de calcinha e homens de cueca”v, dentre outras.  
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Essa ação de tratar práticas sócio-culturais como naturais, de percebê-las não no 

âmbito social, mas no da natureza, o que, como foi dito antes, carrega a idéia de ser anterior à 

existência das pessoas, imutável e inflexível, é o que irei chamar de naturalização. De forma 

inversa, o processo de questionar esse caráter supostamente natural de tais práticas, 

compreendendo-as como passíveis de mudança e não diretamente relacionadas à natureza, 

será chamado de desnaturalização . O discurso dos/as estudantes nesta ocasião foi, portanto, 

de naturalização das práticas masculinas e femininas, e foi ficando cada vez mais marcado, 

apontando para uma fala que ocorreria em outro dia com a idéia de que “se uma pessoa está 

dentro da norma (heterossexista) é porque ela é naturalmente assim, mas se não está é porque 

alguma coisa aconteceu em sua vida, provavelmente um trauma na infância, que a tirou dessa 

norma”vi.  

Essa idéia de que a feminilidade e a masculinidade, ou melhor, de que as 

características identitárias de uma pessoa são “naturais”, de origem biológica, portanto pré-

determinadas e, salvo por um acidente que desvie a pessoa de seu caminho, imutáveis é 

bastante comum, porém problemática de diversas formas. Primeiro, porque freqüentemente 

esse discurso é utilizado como forma de promover ou justificar a discriminação. Afinal, se a 

natureza é responsável pela diferença entre machos e fêmeas e determina que machos serão 

homens que se relacionarão com mulheres, enquanto as fêmeas serão mulheres que se 

relacionarão com homens, então é possível ver quem está de fora desse esquema como uma 

exceção, um erro; mas se essas diferenças são vistas como produzidas pelas sociedades, então 

aquelas pessoas que não se enquadram nesse esquema são simplesmente pessoas, seres 

humanos tão legítimos quanto quem se enquadra na norma.  

Em segundo lugar, porque a identidade das pessoas que vivem na pós-modernidade é 

múltipla, flexível, instável e vai sendo construída ou reconstruída durante toda sua vida 

(HALL, 2006); sendo assim, não é possível apontar um momento em que ela se estabeleça 

por completo. Além disso, diversos fatores externos como o local e cultura onde a pessoa está 

inserida, o período em que vive, os acontecimentos que marcaram sua vida etc. contribuem 

amplamente nesse processo de contínua formação da identidade, tornando impossível pensar 

na possibilidade de uma identidade determinada apenas por fatores biológicos. 

Por isso, ao compreender uma prática como natural, corre-se o risco de não se 

perceber como agente da realidade. Mais ou menos como acontece no livro “1984”, onde 

cidadãos e cidadãs da Oceania eram levados constantemente a crer que o Grande Irmão 

sempre existiu e sempre existirá e, conseqüentemente, que não havia vida possível fora do 

sistema altamente opressor em que viviam (ORWELL, 1996).  
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4. Algumas reflexões 

 Mas como fazer isso? Como problematizar a naturalização de práticas tidas como 

femininas ou masculinas? A minha professora orientadora, após a aula citada, sugeriu a 

utilização de contra-exemplos, de preferência através de imagens, para facilitar a apreensão 

das/os alunas/os e, de certa forma, tirá-las/os de sua zona de conforto. Durante a aula pensei 

em citar como exemplo o caso de pessoas crossdresservii  que são heterossexuais, o que 

desestabilizaria um pouco a idéia de que “se um menino usar calcinha, ele é gay”. Eu deveria 

ter utilizado esse exemplo, que, por alguns motivos, incluindo um certo medo de qual seria a 

reação da turma, deixei passar, mas, mesmo se tivesse utilizado, essas pessoas crossdresser 

poderiam aparecer para os/as alunos/as como aquelas que foram “desviadas de seu caminho”. 

As imagens ajudam bastante, e nós, bolsistas, que estávamos atuando como docentes naquela 

situação, deveríamos ter nos preparado melhor levando imagens que pudessem ser usadas nas 

questões que cada objeto propunha. Como dito anteriormente, um contra-exemplo isolado 

pode ser uma exceção, mas se essas outras formas de ser, estar e se relacionar aparecessem 

com maior freqüência na vida dessas crianças e adolescentes, sua relação com pessoas 

diferentes deles e delas talvez ficasse mais harmoniosa.  

Além dessa ação contínua com exemplos e imagens que fogem à norma, essas 

reflexões me motivaram a pensar na possibilidade de trabalhar esse questionamento da 

suposta naturalidade de práticas femininas e masculinas também de forma mais direta. Sendo 

assim, programei as seguintes atividades que poderiam ter sido realizadas com a turma do 

projeto: 

1- Com toda a turma, faríamos no quadro uma lista das características das mulheres e 

uma dos homens. Depois, passaríamos item por item pensando se conhecemos homens e 

mulheres que não possuem aquela característica listada como pertencendo a seu gênero. 

Anotaríamos no quadro o número de pessoas que a turma conseguiu lembrar e, em seguida, 

analisaríamos e discutiríamos em conjunto os resultados.  

2- Pegaríamos um exemplo de um anúncio em que figure uma mulher e outro em que 

figure um homem e, em conjunto, a turma pensaria nas várias possibilidades de existir fora do 

que os anúncios apresentam. Com o resultado dessa atividade seria possível discutir os 

possíveis motivos pelos quais as pessoas que criaram esses anúncios escolheram 

especificamente as pessoas neles representadas e não as tantas outras possibilidades que a 

turma citaria.  

3- Pediríamos que cada um/a dos/as estudantes, quando estivessem na rua, passeando 

ou voltando para casa, prestassem atenção nas pessoas, em como elas se vestem, como se 
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movimentam, como falam, e fizessem anotações sobre o observado. Em sala, sentaríamos em 

círculo e cada pessoa falaria um pouco do que percebeu. Essa atividade pode ir para diversos 

rumos, mas, dependendo da orientação, pode contribuir para o processo de desnaturalização 

das práticas atribuídas a cada gênero.  

 

5. Considerações finais 

Os temas mais abordados nas escolas em relação a sexo, gênero e sexualidade -

reprodução e DST - são extremamente importantes; porém, há muitos outros igualmente 

importantes e que dizem respeito a diferentes corpos, gêneros e formas de expressar a 

sexualidade que não habitam necessariamente o âmbito da Biologia e que deveriam fazer 

parte da educação de crianças e adolescentes. Não abordar esses temas fora das aulas de 

Biologia e fora da concepção binária de sexo-gênero-sexualidade (macho/fêmea, 

homem/mulher, heterossexual/homossexual) é reforçar aquela idéia de que a norma é 

“natural”, imutável, permanente.  

Para facilitar esse processo e tornar as diferenças mais presentes na vida das/os 

estudantes, seria interessante que os livros infantis e didáticos, os murais das escolas e 

apostilas adotassem ilustrações com a maior variedade de pessoas e famílias, em vez de 

afirmar constantemente que o ideal (lê-se “o certo”) é uma família branca, heterossexual, de 

classe média, onde todos são saudáveis e felizes. É verdade que essas não são as únicas fontes 

imagéticas às quais os/as educandos/as têm acesso; porém, são aquelas em que professoras e 

professores podem atuar escolhendo, criando ou modificando imagens que contribuam para o 

processo de formação da identidade das/os estudantes, seja por identificação, seja por 

exclusão. Essa ação deve vir junto ao constante questionamento de por que alguns tipos de 

pessoas, famílias e corpos aparecem tão freqüentemente em nosso cotidiano e por que outros 

não aparecem nunca ou quase nunca.  

Para questionar a naturalização das práticas tidas como masculinas e femininas, além 

das possíveis atividades voltadas para análise e crítica das relações de gênero, seria necessária 

uma ação constante que reforçasse o fato de essas diferenças serem construídas socialmente, 

de nenhuma forma de ser e se expressar ser melhor que a outra e, principalmente, de que 

todas/os merecem respeito e devem respeitar o próximo. Ainda não sei como atuar da melhor 

forma, mas me parece que não ter medo de falar sobre pessoas que estão fora da norma seja 

um passo importante.  

Acredito que a chave para um constante crescimento seja a desestabilidade. Quanto 

menos permaneço na zona de conforto mais produzo, mais crio, mais amplio minhas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

9 

9 

possibilidades. Por isso é importante questionar as estruturas, mexer naquilo que temos ou 

tínhamos como certezas e, assim, possibilitar o que parecia impossível.  

  

                                                           
i Estudante de graduação do curso de Licenciatura em Artes Plásticas e bolsista do projeto Arte/fatos: Narrativas 
da Cultura Visual na Escola.  
ii  Professora do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UnB, Mestre em Artes e Especialista em Educação a 
Distância. 
iii  Essas pessoas, antes chamadas de hermafroditas, hoje se identificam como intersexuais.  
iv  Iniciativa do Ministério da Educação que contribui com a formação de licenciandos/as em diversas áreas, 
aumentando a experiência destes/as em sala de aula - realizado pelos departamentos de Artes Visuais, Música e 
Artes Cênicas do Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Esse projeto, ainda em andamento, começou em 
maio de 2009, sendo que, entre o final de setembro e dezembro do mesmo ano, os 13 bolsistas participantes 
atuaram como docentes no Centro de Ensino Fundamental 02, na SQS 107, Asa sul, trabalhando questões de 
identidade, principalmente no que dizem respeito à sexualidade, gênero, raça e classe, com base na Educação em 
Cultura Visual 
v  Embora essas frases não sejam transcrições exatas do que foi dito pelas/os estudantes, o conteúdo foi 
conservado. 
vi  Idem 
vii  Pessoas que cotidianamente vestem roupas do outro gênero. 
 

 

 

6. Referências Bibliográficas 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas 
transversais. Brasília: MEC/SEEF, 1997.  

BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: 

DISTRITO FEDERAL. Lei Orgânica de 8 de junho de 1993. 3ª ed. Brasília: 2005. 178p. 

FAUSTO-STELING, Anne. The Five Sexes, Revisited. In The Sciences, New York: 2000. 

HALL, stuart. Identidade Cultural na Pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2006.   

LOURO, G.L. O corpo educado – pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: a Autêntica, 
1999 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação: Uma Perspectiva Pós-
estruturalista. 6 ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1997. 

MARTINS, Raimundo. Porque e como falamos de cultura visual?. In Visualidades: Revista 
do Programa de Mestrado em Cultura Visual. V. 4, n. 1 e 2. Goiânia: UFG, FAV, 2006.  

ORWELL, George. 1984. Tradução de Wilson Velloso. 23. ed. São Paulo: Editora Nacional, 

1996. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

10

10

                                                                                                                                                                                     

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In Educação e Realidade, 
Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1990 

 


