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1. Introdução 

O presente artigo é resultado da pesquisa que foi realizada como Trabalho de 

Conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (UFPB) no ano de 2016, em uma 

escola da rede pública da cidade de João Pessoa-PB. A pesquisa buscou analisar como se 

mantém e se conservam, dentro dos rituais e práticas curriculares, os mecanismos pelos quais 

as dinâmicas das diferenças sociais/culturais são naturalizadas e oprimidas, uma vez que nesta 

instituição, com frequência aconteciam casos de intolerância e discriminação relacionados a 

questões de gênero e sexualidade. O referencial teórico que guiou a pesquisa foram os debates 

da Nova Sociologia da Educação (NSE) e da Sociologia do Currículo. 

A proposta deste artigo, portanto, é fazer um recorte do Trabalho de Conclusão de 

Curso (LEITE, 2016), abordando os aspectos do cotidiano escolar, que é construído dia-a-dia 

pelos sujeitos que fazem parte da vivência da escola, em função de suas identidades e crenças; 

analisar quais os mecanismos pelos quais as diferenças de gênero e sexualidade são 

naturalizadas no cotidiano escolar. E, por fim, discutir porque um determinado grupo, mais 

especificamente, o denominado “Escola Sem Partido” considera “perigoso” falar sobre gênero 

e sexualidade na escola. 

2.  Referencial Teórico e Metodologia 

O debate da Nova Sociologia da Educação, surge na década de 1960, a partir de 

estudos desenvolvidos na Grã-Bretanha, trazendo algumas modificações em relação às 

reflexões teóricas que vinham sendo desenvolvidas na época, até então. A NSE acrescenta ao 

debate de reprodução das desigualdades pela via educacional outros fatores que até então não 

eram levados em conta, como o processo de seleção, transmissão e distribuição do 

conhecimento, tentando mostrar que o saber é uma construção social hierarquizada que 

                                                           
1 Mestranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba -  mariamepleite@gmail.com 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 

mailto:mariamepleite@gmail.com


 

2 

 

contribui para a manutenção dos grupos dominantes. 

Entendem a NSE como instrumento capaz de ajudar a eliminar os 
preconceitos existentes no conhecimento do senso comum dos professores. 
A sociologia da educação assumiu, dessa forma, um papel desmistificador. 
Categorias como currículo, conhecimento, inteligência, habilidade, ensino, 
metodologia e avaliação, passam a ser objetos de análise. O que se pretendia 
era a construção de uma sociologia da educação que fosse relevante para o 
professor e que o tornasse mais consciente dos pressupostos éticos e 
epistemológicos de sua prática (FERREIRA, 2006, p. 105). 
 

A NSE também se preocupou em mostrar que determinantes sociais da educabilidade 

estavam ligados não só a questões sociais, mas, também, a fatores culturais “associados à 

pobreza, ao ambiente familiar, até mesmo às orientações cognitivas e os hábitos linguísticos 

principalmente observáveis em alguns meios ‘desfavorecidos’ que iam prender a atenção dos 

sociólogos” (FORQUIN, 1995, p. 71). 

No interior desse campo de investigação, emerge a Sociologia do Currículo, que vai 

priorizar análises voltadas para o interior da escola, para os mecanismos, os rituais que 

selecionam, transmitem e distribuem o conhecimento. 

A Sociologia do Currículo adiciona ao debate outros fatores determinantes de 

educabilidade e passam a questionar não só os dados das variáveis de entrada (classe social, 

renda, situação familiar), mas também os dados das variáveis de saída (resultados, os textos 

escolares, sucesso ou fracasso escolar) buscando investigar como esses processos interferem 

no aprendizado das crianças dos setores populares, a calcular as chances das crianças de 

diversos setores sociais vencerem as barreiras do sistema escolar. 

Tivemos depois, já no final dos anos de 1980, começo dos anos 1990, uma mudança 

nos estudos da Sociologia do Currículo devido à influência dos estudos culturais, do pós-

estruturalismo e do pós-modernismo, que, aliados, passaram a criticar com mais afinco a 

hierarquização das disciplinas e as discriminações de classe, gênero e etnia presentes tanto 

nos currículos oficiais como nos materiais didáticos e nas práticas escolares. 

Sendo assim, nos estudos culturais sobre o currículo, novas preocupações sociais 

começam a surgir, como por exemplo, as questões de gênero e sexualidade; colonialismo e 

pós-colonialismo; raça e etnia, uma vez que “o pertencimento a esses grupos sociais não 

poderia ser simplesmente associado às questões econômicas e culturais, mas também deveria 

ser entendido como relação de poder. ” (CHATES, 2010, p. 32).  

A Sociologia do Currículo, portanto, adentra neste debate advogando que os estudos 

sobre o acesso à educação não podem ser separados das formas de como esse conhecimento é 

selecionado, organizado e avaliado nas escolas, por que o currículo, dentre outras coisas, 
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também é uma questão de controle social, onde certos grupos sociais, especialmente os 

dominantes, expressam sua visão de mundo, contribuindo para a construção de identidades 

sociais (MOREIRA E CANDAU, 2007). 

Segundo Popkewitz (2010) e Forquin (1996), o currículo pode ser visto como uma 

organização de saberes que constitui formas de regulação social, produzidas através de estilos 

privilegiados de raciocínio que determinam o que é o conhecimento válido e legítimo como 

também as maneiras de agir, sentir, falar e ‘ver’ o mundo e o ‘eu’, uma vez que o currículo é 

construído para ter efeitos (e tem efeitos) sobre as pessoas e que “diferentes currículos 

produzem diferentes pessoas, mas naturalmente essas diferenças não são meras diferenças 

individuais, mas diferenças sociais, ligadas à classe, à raça, ao gênero” (GOODSON, 1995, 

p.10).  

O currículo, por estar marcado por uma relação de poder, pode ser analisado como 

uma invenção política, cultural e social que vai atuar na formação dos marcadores sociais da 

diferença, afinal, essas representações também vão dizer o que é ser negro, branco, homem, 

mulher, rico ou pobre, enfim, como os jovens se veem e são vistos pela sociedade (PARAÍSO, 

s.d.).  

No entanto, não se pode perder de vista que o currículo também pode ser visto como 

um lugar híbrido, que envolve uma negociação de posições ambivalentes de controle e 

existência das culturas, num processo que envolve didatização, ou mediação/transposição 

didática, que compõem o mosaico a que denominamos currículo (FORQUIN, 1996). 

Nesse sentido, conforme advogam Rodrigues e Abramowics (2013), a centralidade do 

debate da cultura no campo do currículo precisa favorecer o reconhecimento das diferenças de 

classe, raça e gênero e o diálogo entre elas, uma vez que são processos vitais que se conectam 

com outros processos sociais que operam na educação e na sociedade, formando um 

conflituoso cenário cultural que pode ser observado nas escolas.  

 As ferramentas metodológicas utilizadas para acessar as dinâmicas que interessavam à 

pesquisa foram à observação participante, o diário de campo, as entrevistas áudio-gravadas e 

os questionários aplicados, que, em conjunto, permitiram ampliar o acesso à problemática 

estudada. A atuação como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), subprograma de Sociologia, permitiu acesso a muitas atividades realizadas 

pelo grupo estudado e aos espaços dos alunos e dos professores na sala de aula, no pátio, na 

hora do intervalo, na sala dos professores, enfim, ver a escola viva e funcionando nos 

pequenos movimentos.  
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3. Resultados da pesquisa 

 O campo de investigação escolhido foi uma escola estadual de nível médio, localizada 

no centro de João Pessoa e que é uma das maiores e mais tradicionais instituições de ensino 

da cidade e que ainda conserva características arquitetônicas do tempo em que foi fundada na 

década de 1930. 

É um prédio de dois andares onde as salas de aula ficam de frente para a rua, separadas 

apenas por grades de ferro e um grande portão de madeira, aparentemente muito antigo, e 

muito bem guardado por um senhorzinho de cabelos brancos que abre o portão quando o sinal 

toca e só deixa passar o aluno que estiver com o uniforme da escola. Também observei que a 

escola reproduz uma divisão do trabalho tradicional: os inspetores dos corredores são homens, 

as faxineiras e merendeiras são mulheres e os professores de ciências exatas que em sua 

maioria são homens. 

 Nos dias em que chegava mais cedo para fazer o estágio do PIBID/Sociologia, ficava 

no pátio externo da escola esperando o sinal tocar e observando os alunos. Logo de cara, 

percebo através dos modos de se vestir, de falar, com um dialeto carregado de gírias, dos 

adereços estéticos (correntes no pescoço, bonés, pulseiras), das músicas que escutam (forró 

eletrônico, funk) que se trata de jovens da periferia da cidade. Também é comum 

encontrarmos “panelinhas” de meninos, de meninas, de emos, de punks, de religiosos e de 

homoafetivos, enfim, uma variedade de grupos sociais. Sendo esses últimos os que mais se 

destacam entre os demais. 

 Quando o sinal toca, já é hora de entrar para a escola, então é aquele corre – corre 

porque em poucos minutos o portão é fechado e quem não entrou, só vai entrar quando o sinal 

tocar novamente para a segunda aula. Mas, até a aula começar lá se vão mais alguns minutos 

com os meninos e meninas namorando no estreito corredor, com as meninas colocando as 

cadeiras para fora da sala e indo conversar e os inspetores tentando colocar todos os alunos 

para dentro da sala de aula.   

 Caso o porteiro deixe passar despercebido alguém que entrou sem uniforme, o inspetor 

estará lá para cumprir fielmente seu papel de “vigia da ordem”. Foi o que aconteceu comigo. 

Em determinado dia, estava pelo corredor conversando com as alunas e sem a farda do PIBID, 

de repente, chega o senhor apontando uma vareta para mim e perguntando: “e você?” não 

entendi aquela situação e, imediatamente, as alunas trataram de explicar que era porque eu 

estava sem uniforme. Então expliquei ao inspetor que eu não era aluna e sim bolsista do 
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PIBID que estava esperando o professor chegar. Na mesma situação, as alunas explicaram que 

os alunos e alunas não entram sem a camisa da farda e que as meninas não entram de saia, 

com exceção para aquelas que são religiosas. 

No entanto, a sorte que eu tive de continuar minhas atividades naquela tarde, mesmo 

estando sem uniforme, não foi à mesma do que a de uma aluna que foi retirada da sala pela 

direção no momento que estava fazendo uma avaliação, simplesmente porque estava com uma 

blusa sem mangas (popularmente conhecida como “tomara que caia”). 

 Também não foi a mesma sorte da aluna que teve um vídeo íntimo de relações sexuais 

com um aluno da escola divulgado e quase foi linchada pelos colegas tendo inclusive que ser 

transferida da escola; ou então o aluno do primeiro ano que abandonou as aulas porque foi 

pego espiando outro no banheiro e por isso virou alvo de gozação dos colegas. 

 Diante desses fatos, colhidos através da observação participante e das conversas 

informais que tive com os alunos, realizei entrevistas com os professores, por meio de 

questionário semiestruturado, buscando analisar como é transmitida a discussão de gênero, no 

processo ensino-aprendizagem, uma vez que a ligação professor-aluno é fundamental no 

processo de formação dos sujeitos plurais a partir de uma construção de valores e 

conhecimentos sociais e corporais. 

A escolha dos participantes para responder ao questionário se deu de forma aleatória, 

tendo como requisito apenas a disponibilidade do professor em participar da pesquisa. Foram 

10 questionários aplicados, composto por 18 questões abertas que tinha como objetivo 

entender como os professores lidam com as questões de gênero e sexualidade no espaço 

escolar.  

Sendo assim, as perguntas do questionário versavam sobre se em algum momento os 

professores foram preparados para lidar com questões relativas a gênero e sexualidade; se 

achavam a discussão importante; se já haviam presenciado casos de preconceito na escola; 

como eles achavam que a escola lidava com esses casos; se deveria haver maneiras diferentes 

de se educar meninos e meninas e a opinião deles sobre o que a sociedade espera que o 

homem e a mulher sejam.  

O que percebemos, com as respostas colhidas nas entrevistas realizadas, foi que apesar 

da questão de gênero estar arraigada no cotidiano escolar, ainda é um tema que está longe da 

formação profissional do professor. Quando perguntado como eles agiam diante de situações 

de preconceito e se eles achavam que se deveriam educar de maneira diferente os meninos e 

as meninas, um dos professores respondeu que se deve educar da “maneira correta” 
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(professor, masculino, 67 anos) e respondeu “não” às questões que versavam sobre casos de 

preconceito e discriminação na escola. O mesmo ainda respondeu que a escola trata “com 

respeito” os meninos e meninas homossexuais. 

Outra resposta curiosa veio também de um professor da mesma faixa etária que 

respondeu que a escola trata os alunos “com respeito”, mas que acredita que a sociedade 

espera que o homem seja “apenas homem” e a mulher “apenas mulher” (professor 4, 61 

anos, masculino). 

Através dessas e de outras respostas dos professores às perguntas do questionário 

percebemos que ainda há uma ideia estereotipada sobre conceitos masculinos e femininos. O 

que analisamos dessas respostas, além de serem estereotipadas, é que os profissionais não 

compreendem que suas posições influenciam na construção da identidade de gênero dos seus 

alunos. Quando um professor classifica que há uma maneira “correta” de se educar meninos e 

meninas, implica dizer que há valores negativos no modo de se educar. Quais seriam esses 

valores negativos? Seria a pergunta que faria se pudesse entrevistá-los novamente.  

É preciso compreender que o professor é uma figura importante na formação do aluno. 

Muitas vezes, ele é o responsável por transmitir valores e mostrar possibilidades de escolhas. 

Mas não se pode definir o que é correto ou não, pois, muitas vezes, os valores dos alunos são 

diferentes dos seus. 

Outras respostas colhidas no questionário relatam que muitos casos de preconceitos 

relacionados a gênero e sexualidade são diluídos nas piadas, no humor. No entanto, conforme 

destaca Silva (2015) 

O riso esconde uma segunda intenção de entendimento, quase de 
cumplicidade, com outros ridentes, reais ou imaginários. Essa segunda 
intenção está no fato de que o riso, a risada, não está unicamente ligado ao 
prazer da alegria, da satisfação ou daquilo que agrada a todas as partes. O 
humor, o riso, é um instrumento poderoso, um campo no qual é possível 
construir discursos, críticas, determinados pontos de vista e expressar ideias 
de formas maquiadas de humor (SILVA, 2015, p. 11). 
 

As discriminações relacionadas a gênero e sexualidade também estão enviesadas pelo 

habitus dos professores, que no sentido atribuído por Pierre Bourdieu, 

Um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funcionam a cada momento como uma matriz de 
percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 
tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas (BOURDIEU, 1983, p. 65). 
 

 Ou seja, habitus é compreendido como um conjunto de estruturas objetivas que vão 

sendo interiorizadas ao longo da trajetória de vida e que é adquirido tanto de maneira coletiva, 
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quanto individual, influenciando suas ações e incorporado ao modo como as pessoas veem o 

mundo.  

Ao ler as respostas dos professores e observar a construção do cotidiano na escola, 

torna-se perceptível o que eles denunciam em suas falas, principalmente na naturalização do 

preconceito e discriminação através das “piadinhas” do dia-a-dia, conforme presenciei 

diversas vezes alunos fazendo gracinhas com funcionárias da escola. 

 Couto (2012) destaca que são através dessas práticas, muitas vezes classificadas como 

‘inocentes’, que os estereótipos vão sendo construídas e reforçadas por visões tidas como 

naturais envolvendo a desigualdade nas relações de gênero. A partir da análise das respostas 

das entrevistas, percebemos que existe um conjunto de estruturas interiorizadas pelos 

professores, suas formas de ver o mundo e de agir diante dele, que orientam as suas ações 

pedagógicas, mesmo que de maneira inconsciente. 

Foi, portanto, a necessidade de se debater questões de gênero e sexualidade na escola 

que levou os bolsistas do PIBID/Sociologia a prepararem uma intervenção, durante a semana 

de arte e cultura da escola, que levasse os alunos e professores a pensarem como são 

construídas as diferenças de desigualdades em torno da sexualidade e do gênero, uma vez que 

naquela escola já tinham ocorrido vários casos de intolerância, conforme já foi apresentado 

neste artigo. 

 Os bolsistas PIBID pensaram uma intervenção onde os próprios alunos pudessem 

participar e não fossem apenas expectadores. Alguns alunos, até agradeceram, pois eram 

vítimas de muitos preconceitos por parte dos colegas na escola. Entretanto, no dia da 

apresentação, a intervenção sofreu resistência por parte de outros alunos, questionando 

inclusive a legitimidade do debate no ambiente escolar.  

A resistência se deu por pessoas ligadas a grupos religiosos que tinham como 

referência o projeto da “Escola Sem Partido”. O objetivo do grupo era de censurar a 

intervenção na escola sob o argumento de que a exposição estava promovendo uma “ideologia 

de gênero” que iria contra o que era ensinado pelas famílias e que “a escola não é ambiente 

para se discutir gênero”. A preocupação do grupo demonstrava estar centrada na preservação 

dos valores tradicionais e conservadores da família heterossexual, branca e cristã. 

 Diante desse panorama, quais os elementos em comum que podemos problematizar? 

Quais são os elos que ligam essas situações, tão comuns em várias escolas públicas do ensino 

médio? 
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3.1 A lei da mordaça: o projeto “Escola Sem Partido” 

Vários estudos analisam o cenário escolar como um palco de práticas e discriminações 

no debate sobre gênero e sexualidade. Nos setores tradicionais da nova direita, vem ganhando 

espaço o movimento “Escola Sem Partido”, que se define como “uma associação informal, 

independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica 

ou partidária” 2, buscando incentivar uma educação sem viés político. 

 Ironicamente, o projeto que se intitula “sem partido”, é defendido pelos políticos da 

bancada conservadora da Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei (PL 193/2016) que tramita 

no Senado Federal é de autoria do Senador Magno Malta. A ementa do referido projeto 

propõe incluir nos princípios e bases da educação nacional “a neutralidade política, ideológica 

e religiosa do Estado”.  

No entanto, educadores que refutam o Projeto de Lei destacam a impossibilidade de 

neutralidade expressa e exigida nos mais diversos enunciados da Escola Sem Partido que foi 

apelidado da “Lei da Mordaça” 3, pois vai à contramão da noção de escola civilizatória e de 

que toda educação é política. Conforme Reis et. al. (2016), é no próprio site da Associação da 

Escola Sem Partido, que se encontra respaldo para defesa do seu apelido uma vez que é 

possível encontrar espaços para incitar denúncias a docentes e links que direcionam e ensinam 

os pais a fazerem denúncias caso considerem que seus filhos sofrem ‘doutrinação ideológica’. 

A tese do Projeto Escola sem Partido é a de que caberia ao professor apenas transmitir 

de forma neutra o conhecimento aos alunos. No entanto, discussões no próprio campo de 

estudo do Currículo, indicam a impossibilidade dessa neutralidade. Conforme as autoras 

citadas acima, o “Currículo passou de uma listagem neutra de conteúdos para um território de 

disputa em que estão em jogo relações de poder entre diferentes conhecimentos e concepções 

em torno do que significam e das contribuições que podem trazer à sociedade” (REIS et. al., 

2016, p. 05).  

Sob essa ótica, o currículo também envolve aquilo que nos tornamos: nossa identidade 

e subjetividade, pois, através das práticas educacionais, explícitas ou ocultas, vão sendo 

inculcadas nos alunos as transformações e valores sobre as identidades que a sociedade 

pretende construir. O currículo escolar, portanto, possui um caráter importante para questionar 

as diversas formas pelas quais as identidades culturais são construídas e quais são os 

diferentes componentes necessários para romper com a tendência homogeneizadora e 
                                                           
2 http://www.escolasempartido.org/. Acessado em 12/07/2017 
3 “Escola Sem Partido” – os segredos por trás da nomenclatura. Disponível em: 
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/escola-sem-partido-os-segredos-por-tras-da-
nomenclatura.html. Acessado em: 03/10/2016 
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padronizadora que impregna suas práticas.  

E a escola, como sendo parte integrante da sociedade, desempenha um papel 

fundamental na formação dos indivíduos, pois, “como instituição de ensino, os mesmos 

preconceitos, violência e discriminações que ocorrem na sociedade também ocorrem dentro 

da escola” (GOMES, 2012, p. 03). No entanto, como destaca a autora, é preciso questionar o 

papel reprodutor de desigualdades que a escola desempenha visto que, dentro dela há uma 

imensa diversidade de sujeitos e não se podem fechar os olhos para isso. 

Guarcira Lopes Louro (1997) destaca que:  

É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo como 
ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que aprendem. 
Atrevidamente é preciso, também, problematizar as teorias que orientam 
nosso trabalho (incluindo, aqui, até mesmo aquelas teorias consideradas 
"críticas"). Temos de estar atentas/os, sobretudo, para nossa linguagem, 
procurando perceber o sexismo, o racismo e o etnocentrismo que ela 
frequentemente carrega e institui (LOURO, 1997, p. 68). 
  

4. Conclusão 

Por fim, com base na análise dos dados colhidos durante a pesquisa, ficou constatado 

que a escola pesquisada, de certa forma, negligencia e exclui as questões de gênero e 

sexualidade do rol de debates por ela propalado, enfatizando a hegemonia que é criada e 

recriada pelo corpus formal do conhecimento escolar, seja através de normas e valores 

implícitos ensinados, sobre as quais os professores não falam em suas metas e objetivos, mas 

que servem para legitimar a atividade dos indivíduos dentro da ordem cultural e social 

tradicionalmente aceita, subsidiando assim, uma série de outros problemas, ligados à 

estigmatização das diferenças de gênero e sexualidade. Porém, este é apenas um recorte de 

um debate amplo, visto que, durante a pesquisa, outras questões foram se apresentando. 

 Mas, apesar da escola negligenciar, naturalizar e sufocar questões tão complexas para 

a sociedade dentro da categoria ‘aluno’, os mesmos ainda encontram meios de se diferenciar e 

acessar seus signos. Seja através das músicas, dos penteados de cabelos, das gírias, enfim, são 

muitas as normas de conduta dos jovens que apontam para uma ‘resistência cotidiana’ da 

opressão institucional. Mas esses são pontos para outra caminhada 
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