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1. Introdução 

As discussões sobre Gênero têm múltiplos referenciais (LOURO, 1996; 

LOURO, 1997; LOURO, 1999; GDE, 2009; FARAH, 2004; SCOTT, 1990; FURLANI, 

2011) que contribuem positivamente para o alargamento do debate e de pesquisas na 

área, algumas delas, decorrentes de desdobramentos ocasionados pelas intersecções 

(raça/etnia, classe, orientação sexual, etc), gerando novas proposições e acirramentos.  

O conceito de Gênero tem adquirido amplitude teórica e maior interesse 

investigativo, afinal, as diferentes identidades, estão mais visíveis, permitindo-nos 

observar que a estrutura física dos corpos não é o distintivo exclusivo para distinguir as 

atribuições sociais do sexo masculino e feminino, ser homem e ser mulher não se 

constrói somente a partir da dimensão biológica, a diferenciação de papéis parte muito 

mais de uma relação dicotômica que faz uso da sexualidade como artefato cultural, do 

que a uma predestinação natural (LOURO, 1997).  

A relevância desse tema vem da sua recorrência nos diferentes âmbitos sociais e 

da sua contribuição para desvelar problemáticas (sexismo, homofobia) que afetam a 

vida das mulheres, homens e de grupos LGBTIs. No espaço escolar muitos/as 

adolescentes e jovens têm desrespeitadas suas identidades, pois, diariamente são 

submetidos/as a fortes reações de preconceitos, discriminação e violências simbólicas e 

físicas. Doutra maneira, a escola, instituição garantidora de direitos via 

desenvolvimento cidadão, tenta se reposicionar buscando caminhos para o diálogo, o 

reconhecimento e o respeito à diversidade fazendo valer sua função social, e garantindo 

direitos a todos/as.  

                                                           
1 Graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Filosofia 
Dom Aureliano Matos (FAFAIDAM) e Bolsista do Projeto de Extensão Relações de Gênero: Ênfases, 
Tensões e Desafios Atuais. 
2 Docente da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos e 
Coordenadora do Projeto de Extensão; 
3 Membra do NIPAM e professora do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) convidada para 
participar do Projeto de Extensão Relações de Gênero: Ênfases, Tensões e Desafios Atuais. 
 

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

 

 



2 

 

Nessa perspectiva, o projeto Relações de Gênero: Ênfases, Tensões e Desafios 

Atuais se propôs desenvolver junto à Escola de Ensino Médio Lauro Rebouças de 

Oliveira ações pedagógicas e de pesquisa com foco no estudo das relações Curriculares 

de Gênero, centrando-se nas ações desenvolvidas através do Currículo em ação e oculto. 

Na busca por identificar e, em certa medida, desocultar o currículo de Gênero, trilhamos 

por uma metodologia que envolveu a escuta dos/as interlocutores/as através de 

questionário, ação definidora de todo o desenvolvimento do Projeto.  O Projeto em 

andamento tem como público os/as discentes e docentes do Ensino Médio e objetiva 

conhecer, a partir do Currículo, a experiência pedagógica com recorte de Gênero.  

Neste artigo refletimos sobre esta experiência. Em função dos objetivos aqui 

definidos o texto está organizado da seguinte forma: introdução, onde contextualizamos 

a temática e apresentamos o Projeto de Extensão; o desenvolvimento em dois 

momentos: o primeiro trata do desafio de falar sobre gênero no ambiente escolar com 

desdobramentos para estudo de gênero na docência; no segundo momento analisamos o 

discurso dos/as discentes e docentes decorrentes do questionário, da observação de 

campo, das Oficinas Pedagógicas e dos Ciclos de Estudo. Finalizamos apresentando 

algumas considerações sobre a experiência que se encontra em pleno desenvolvimento. 

 

2. Relações de gênero no ambiente escolar: desafios para a formação docente 

Falar sobre Gênero é um desafio, principalmente quando essa discussão ocorre 

no ambiente escolar. A escola, embora receba uma diversidade de alunos/as 

provenientes de diferentes núcleos familiares, com distintas culturas formativas, em 

certa medida, não acolhe a diversidade, já que, na maioria das vezes mantém-se presa a 

diretrizes institucionais que reproduzem e se moldam aos padrões socialmente 

estabelecidos, sem nenhum questionamento. Ou seja, a escola estando ela própria em 

um contexto que de certa forma é fortemente regido por paradigmas sociais e históricos 

tradicionais, acaba se construindo em um modelo institucionalmente padronizado que 

“[...] tem um papel fundamental na produção e reprodução cultural e social” 

(CARVALHO, 2004,p. 47) o qual, muitas vezes, invisibiliza as identidades e os 

comportamentos que fogem das expectativas sociais.  
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Há uma ideia de que homens e mulheres já nascem com seus papéis e 

comportamentos estabelecidos e que ambos precisam atender ao que é socialmente e 

culturalmente fixado para cada um/a e essa ideologia também perpassa pelo ambiente 

escolar. Isso faz com que haja uma espécie de naturalização na atribuição e divisão de 

papéis e na reprodução de comportamentos. (LOURO, 1997, p.134). Diante disso, “os 

sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de ver, ouvir, sentir as 

múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicadas na concepção, na organização e 

no fazer cotidiano” (LOURO, 1997, p.59) do Currículo escolar em ação e oculto. 

Apesar de haver certa resistência por parte de alguns/algumas educadores/as em 

falar sobre Gênero, seja pelo receio de como as famílias de seus/suas educandos/as irão 

encarar tal atitude, seja por falta de uma formação adequada o que gera insegurança, é 

indispensável que haja a consciência de que “a escola é atravessada pelos gêneros; é 

impossível pensar sobre a instituição sem que se lance mão das reflexões sobre as 

construções sociais e culturais de masculino e feminino” (LOURO, 1997, p. 89). Para 

que possa se identificar essas construções e oportunamente trazê-las em pauta, é 

necessário que haja “sensibilidade e a disposição para se lançar a tal tarefa” (LOURO, 

1997, p. 86). Entretanto, é importante destacar que essa não é uma missão que se 

conquista apenas inserindo o tema no Projeto Político Pedagógico (PPP), pelo contrário 

essa é uma conquistada diária travada na miudeza das relações escolares. 

Mas afinal, por que é importante falar sobre gênero na escola? Louro nos 

responde afirmando que “A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, 

ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui” (LOURO, 

1997, p. 58). Isto quer dizer que a escola pode assumir curricularmente o tema o 

inserindo na matriz curricular e com isso enfrentar o desafio de construir um diálogo 

sobre e a partir dele, um trabalho institucional com a participação de toda a comunidade 

educativa. Noutra direção, a escola pode inserir a temática no seu PPP, mas não 

desenvolvê-la, em particular se a comunidade não participou da construção do seu 

projeto educacional. Outra possibilidade é a escola não tratar do tema oficialmente, ou 

seja, dele estar ausente no seu projeto de escola. Contudo, a escola não tem poder ou 

controle para evitar que os Gêneros marquem presença, que desafiem a organização 

curricular.  
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Entretanto, é preciso levar em consideração que os possíveis questionamentos e 

colocações que podem ser feitos na abordagem desse assunto e de suas premissas, às 

vezes, podem gerar certa insegurança, pois, os/as professores/as estão acostumados/as 

cotidianamente a ministrar disciplinas sobre assuntos concernentes a suas respectivas 

áreas de formação, mas não a abordar as questões aqui refletidas, embora tais reflexões 

estejam presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 

2000, p. 65)  

 
A política da igualdade, inspiradora do ensino de todos os conteúdos 
curriculares, é ela mesma, um conteúdo de ensino, sempre que nas 
ciências, nas artes, nas linguagens estiverem presentes os temas dos 
direitos da pessoa humana, do respeito, da responsabilidade e da 
solidariedade, e sempre que os significados dos conteúdos curriculares 
se contextualizarem nas relações pessoais e práticas sociais 
convocatórias da igualdade. 
 
 
 

Mediante essa afirmação, dentre os desafios da escola está sua missão de romper 

com as velhas práticas educativas que estigmatizam e reproduzem estereótipos que 

impõem ao outro um lugar periférico, invisível, de negação e sofrimento. Significa (re) 

pensar a escola como lugar das múltiplas gentes, espaço capaz de fortalecer relações de 

respeito baseado na alteridade, na afirmação do outro na sua diversidade. Por essa 

lógica buscamos preliminarmente dar voz aos/as alunos/as, neste sentido a pergunta que 

guia o trabalho com o alunado é: o que discentes pensam em relação à abordagem do 

tema gênero pelos/as professores/as na escola EEM Lauro Rebouças? Questão que 

passaremos a refletir no próximo tópico. 

 

3. A questão do gênero e a perspectiva dos discentes  

A metodologia utilizada para alçar as discussões sobre a temática de Gênero 

com os/as alunos/as tomou como suporte principal a técnica de Oficinas Pedagógicas. 

Nossa escolha por tal técnica considerou que as Oficinas nos dariam condições didáticas 

de uso de textos teóricos, música, curtas, desenho animado, poesias, apresentação de 

slides e resolução de atividades propostas, recursos importantes para provocar reflexões 

e estimular o debate entre as pessoas participantes. Nesta direção, buscamos estabelecer 

um vínculo especulativo a partir da análise da realidade contemporânea e dos espaços 
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em que esses/essas sujeitos/as estão inseridos/as, fomentando reflexões a partir das suas 

experiências e das suas vivências sociais, escolares e familiares cotidianas.  

Uma das primeiras noções que nortearam as abordagens sobre as questões é a de 

que o preconceito, a discriminação, que gera tratamento desigual, fundamentado, na 

maioria das vezes, em estigmas, é produzido por uma construção cultural e social que 

estabelece um paradigma, partindo do pressuposto de que aquilo ou aqueles/as que 

adotam posturas divergentes aos padrões são considerados desviantes. (LOURO, 1997). 

Por isso, não é tão simples debater, questionar, ou desconstruir determinadas crenças, 

pois, a influência de valores fundamentados no sexismo, no machismo, no racismo está 

arraigada em diferentes espaços e sujeitos. E, na medida em que são colocadas em pauta 

é natural que surjam resistências multifacetadas que, muitas vezes, se tornam desafio e 

bloqueio, já que a “pressão” que a sociedade impõe para as pessoas é tão grande a ponto 

de elas serem influenciadas a seguir ao que é culturalmente e socialmente aceito. 

Na realização da primeira Oficina Pedagógica foi feito o estudo sobre os 

conceitos de Gênero, Sexo e Identidade de Gênero, a fim de analisar a dimensão de cada 

um destes termos e identificar os aspectos que os distinguem. Tal condução possibilitou 

que tivéssemos um conhecimento mais fidedigno sobre o que pensam os alunos/as em 

relação aos temas, identificando seus conhecimentos prévios, momento em que 

verificamos que o grupo tinha uma leitura razoável sobre o assunto.  

Na sequência deste primeiro encontro propomos a dinâmica da árvore (da raiz 

aos frutos), situação na qual foi explorada a construção sociocultural binária de ser 

homem e ser mulher. No debate sobre essa divisão de papéis, os alunos/as fizeram 

importantes observações que muito contribuíram para a compreensão da complexidade 

que permeia esse tema. Uma delas é a de que a temática de Gênero vai sendo 

trabalhada, vivenciada ou transmitida conforme o direcionamento do ambiente em que 

o assunto está sendo discutido isto é, a família igreja, a escola, a sociedade e cada uma 

destas instituições utilizam certas pedagogias da sexualidade, no dizer de Louro (1999), 

para “educar” os corpos às normas sociais.   

Infere-se que, o desafio de trabalhar com determinadas temáticas no contexto da 

escola parte justamente do fato de que a nossa cultura está alicerçada sob a égide de 

uma educação tradicional e conservadora e que por isso tem enfrentado grandes tensões 

mediante as mudanças em andamento. Os/as alunos/as sinalizaram para a ausência de 

debates na escola, de programas ou projetos que contemplem o estudo sobre a temática 
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de gênero. Ou seja, mesmo sendo um tema recorrente no cotidiano escolar, ele é 

trabalhado de forma muito tímida e sutil quando ocasionalmente surge uma situação 

oportuna que o remete, senão permanece invisibilizado em sala de aula. Novamente 

Louro (1997, p. 127) esclarece que, 

 
Em termos de políticas curriculares ou até mesmo de práticas 
escolares, gênero e sexualidade ainda parecem ser tratados quase que 
exclusivamente como temas que devem ficar restritos a um campo 
disciplinar: Educação Sexual.  
 
 

Sabemos que não é fácil desconstruir certos discursos que foram engendrados 

durante todo o processo histórico e que perpassam secularmente pelos diferentes 

espaços, os/as próprios/as alunos/as durante os encontros demonstraram sua 

compreensão e solidariedade para com a escola, no sentido de entender que a situação 

institucional não é fácil e que a instituição tem grandes dificuldades em definir um 

trabalho curricular nestas temáticas aqui discutidas, principalmente por medo da reação 

das famílias. Entretanto, quando a escola tem clareza da diretriz do seu Projeto Político 

Pedagógico e quando certas construções são pactuadas com a família, é mais fácil 

dirimir as resistências a certos temas (FREITAS, CANDIDO; ANDRADE, 2017). 

Sendo assim, em que direção caminham os/as professores/as? Que relações conseguem 

estabelecer e como lidam com a tríade Família, Escola e Gênero? 

 

4. O projeto de extensão no processo de formação docente  

 

O levantamento das informações docentes foi inicialmente mediada pelo 

questionário, seguida pelo Ciclo de Estudo. Neste texto, em função das normas 

estabelecidas, faremos alguns recortes pontuais para responder aos objetivos aqui 

propostos.  

No que diz respeito à opinião dos/as professores/as sobre a curricularização da 

temática de gênero, eles/as consideraram importante trabalhar sobre o assunto, 

percebem ser um tema recorrente nos dias atuais e destacam a necessidade de 

formação e preparação para lidar com as questões/problemáticas relacionadas a essa 

temática. Entretanto, parte do corpo docente tem opiniões contrárias a curricularização 

do tema, justamente por considerarem que muitos/as professores/as não dariam conta de 

ministrá-lo. Sobre estes posicionamentos pode-se inferir certa resistência e a dificuldade 
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de alguns/algumas docentes em falar sobre Gênero, não somente por uma questão de 

tabu, preconceito ou conservadorismo, mas por uma questão de insegurança, de receio 

em não dar conta da questão e dos temários em interface, ou de gerar constrangimentos.  

De fato, mediante a abrangência do tema e a necessidade de se ter um mínimo de 

conhecimento para que se possa efetivamente trabalhar as questões que o permeiam, é 

indispensável que haja uma preparação desses/as profissionais para intervir de forma 

qualificada com seus/suas alunos/as que, muitas vezes, presenciam e vivenciam 

situações nas quais as relações de Gênero perpetuam as desigualdades. Além da 

formação, os/as professores/as também precisam estar dispostos/as e atentos/as para 

situações que necessitam de sua intervenção, em particular quando houver identificação 

de quaisquer formas de violências relacionadas ao preconceito de gênero. Nesta direção, 

afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 

65): 

 
Um dos fundamentos da política da igualdade é a estética da 
sensibilidade. É desta que lança mão quando denuncia os 
estereótipos que alimentam as discriminações e quando, 
reconhecendo a diversidade, afirma que oportunidades iguais são 
necessárias, mas não suficientes, para oportunizar tratamento 
diferenciado visando a promover igualdade entre desiguais. 

 

Sendo assim, como os/as professores/as podem se preparar para lidar com essas 

situações? Como eles/as podem discutir sobre essa temática sem se sentirem 

inseguros/as, despreparados/as ou até mesmo ameaçados/as? Os grifos destacados 

chamam a atenção para a intenção institucional em fazer valer a promoção da igualdade. 

Ao analisarem os documentos de determinada década Viana e Unbehaum (2004) 

concluem que, a ausência de distinção linguística nos documentos oficiais contribui 

para reforçar condutas desfavoráveis às relações de gênero, reforçando sua 

invisibilidade no debate educacional. Dois anos depois desta primeira análise, as autoras 

chamam atenção para o papel do Estado na tarefa de consolidar o recorte de gênero nas 

políticas públicas de educação (VIANNA; UNBEHAUM, 2006). 

As reflexões de Louro (1996; 1997; 1999), a produção do curso Gênero e 

Diversidade na Escola (2009) e a obra de Furlani (2011), de uma forma ou de outra 

chamam atenção para importância do trabalho com as questões de Gênero, Sexualidade 

e Raça no contexto escolar. Para tais autores/as, essas temáticas e as questões a ela 

vinculadas, não podem ser camufladas ou silenciadas na educação, ou pelos/as 

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

 

 



8 

 

professores/as, que precisam estar atentos/as para como a prática pedagógica estrutura 

tais questões e como tais questões estruturam a sua atuação na escola. 

Nessa perspectiva percebe-se que de fato, a preparação e a formação docente 

tornam-se imprescindíveis para qualificar a ação pedagógica no trato com esses temas. 

Por isso, os processos de formação continuada em serviço buscaram aprofundar o 

temário por meio de Ciclos de Estudos e de Palestra. Durante a realização desses 

encontros é oportunizado além dos estudos teóricos, espaços para diálogos no intuito de 

valorar as narrativas dos/as docentes e fazê-los/as refletirem coletivamente sobre os 

acontecimentos de Gênero ocorridos na escola.  

Uma das questões apresentadas pelo colegiado em um Ciclo de Estudo foi um 

acontecimento referente ao uso do banheiro. Este parece ser um assunto que causou e 

causa muita polêmica: Os homossexuais e/ou Transexuais têm direito a usar o banheiro 

que eles/elas preferirem? Após um acontecimento concreto com um/a discente a direção 

da escola inseriu a questão como pauta em reunião com as famílias, a fim de atender a 

reivindicação feita pelos/as discentes. Entretanto, e apesar do esforço da escola, os 

familiares, em sua maioria mães, não concordaram com a possibilidade de, 

principalmente, as pessoas "Trans" frequentarem banheiro feminino. Essa dissonância 

reflete o fato de que: 

Se os/as docentes detêm, institucionalmente, uma autoridade em 
relação às práticas educativas escolares, também os pais, as mães e 
demais adultos considerados “responsáveis” pelas crianças e 
adolescentes detêm autoridade sobre a educação, e, muitas vezes, 
essas concepções são divergentes e conflitantes. (LOURO, 1997, 
p.125) 

 

Mesmo diante das situações emblemáticas que se manifestam de vez em quando 

no ambiente escolar que surgem em meio às proposições e transformações 

contemporâneas no que se refere às relações de Gênero, há certa tensão no trato com 

assuntos referentes à homossexualidade e ao empoderamento feminino. Tais tensões 

expressam a dificuldade que a escola encontra em transformar, principalmente porque 

continua sendo, de acordo com a perspectiva foucaultiana, uma instituição de vigiar e 

punir, porque ainda afirma e reproduz valores e crenças historicamente e culturalmente 

impostos pela sociedade vigente. Nessa situação, a instituição escolar segue atuando 
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mais na reprodução, do que na transformação das desigualdades, das exclusões e das 

violências de gênero.  

5. Considerações para um tema em movimento  

Pesquisar, estudar e falar sobre Gênero no contexto da escola não é uma 

discussão passível de mensurar resultados imediatos e de curtos prazos. Na verdade, 

esta é uma caminhada inacabada que se prolonga e se refaz a cada passo dado em busca 

por respostas às indagações e dúvidas que vão brotando a cada visita a instituição 

Estadual de Ensino Médio Lauro Rebouças de Oliveira, a cada intervenção realizada 

com alunos/as e professores/as. A partir das experiências adquiridas na realização das 

atividades com os/as docentes e os/as discentes, e convivendo com eles/elas 

semanalmente no ambiente escolar vamos percebendo que o exercício do diálogo e da 

reflexão sobre o tema é recorrente e fundamental para a garantia de direitos humanos. 

Mas, embora a temática de gênero seja justificada e tenha reconhecida sua importância, 

ainda é tratada de maneira muito sutil, a resistência se torna ainda maior quando se trata 

de questões relacionadas às identidades de gênero e a identidade sexual.  

Nessa direção, avalia-se que o Estudo de conceitos e o levantamento de relatos e 

experiências não são suficientes se as pessoas envolvidas nesse processo não se 

dispuserem a “arregaçar as mangas” e lutar contra a reprodução de discursos ou 

comportamentos preconceituosos, sexistas, machistas e repressores da diversidade de 

gênero no contexto da escola.  

Uma escola comprometida com um referencial educacional formativo para os 

direitos humanos precisa estar atenta para o modo como se relaciona com a realidade e 

as necessidades dos/as seus/as alunos/as, bem como aos elementos do currículo em ação 

e oculto que interferem na convivência escolar acolhedora e respeitosa para com a 

diversidade, no caso deste projeto. 

Além disso, é preciso atenção para o tipo de (in) formação que chega em sala de 

aula, tanto através do trabalho dos/as professores/as, ou seja, do currículo formal, como 

das relações que se estabelecem destes/as com os/as alunos/as e dos alunos/as entre si, 

afim de a aula não se torne apenas mais um canal para a transmissão de normas que 

engessam e delimitam os modos de ser, de pensar e viver das pessoas, gerando 

alienação ou segregação.  

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

 

 



10 

 

Se ainda há esperança na educação, então a depositemos na consciência de que a 

diferença não é uma doença, mas, no limite, o equilíbrio para a construção de uma 

sociedade menos violenta, menos preconceituosa, estagnada em padrões que devem ser 

radicalmente superados em favor de mais igualdade social. 

Terminamos esse movimento com a certeza a partir dos primeiros achados que, 

no chão da Escola Estadual de Ensino Médio Lauro Rebouças de Oliveira, é possível 

criar as condições reais, segundo Freire (2001), para o pensar certo que rejeita qualquer 

forma de discriminação, de exclusão e de violências porque entende que o ensino de 

conteúdos disciplinares não precede as posturas de inclusão e de respeito as 

diversidades dos/as educandos/as, ou seja, as suas formas de ser e de estar no mundo. 
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