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RESUMO
O objetivo deste trabalho é discutir a formação inicial e continuada de professores e a atuação profissional nos diferentes
níveis e modalidades de ensino frente ao projeto de lei “Escola sem Partido” no que diz respeito aos debates de gênero
nas instituições escolares. Este cenário corrobora para a fragilização da formação para a atuação docente na educação
básica e, consequentemente, a formação educacional individual, social e de nossa cultura. A fragilização educacional
tem inúmeras consequências quando falamos de construção social em suas bases objetivas e subjetivas. Este trabalho
configura-se como um estudo orientado sob a ótica da pesquisa qualitativa e descritiva. As técnicas e procedimentos
metodológicos deste estudo tomam como orientação os pressupostos da pesquisa bibliográfica. O projeto de lei “Escola
sem Partido” destaca entre outros, os termos ‘doutrinação ideológica’ entre as quais a ‘ideologia de gênero’. Entretanto,
tais termos não são relatados nos planos de educação, nos estudos de gênero nenhuma vez e tampouco usado pelas
ciências humanas. O gênero, na educação formalizada, é uma das inúmeras maneiras de lutar para a mudança no
quadro de violência, preconceitos e estigmatização. Os estudos de gênero tem entre os principais objetivos destacar a
diversidade das pessoas. Busca-se “desnaturalizar” as diferenças de gênero, indicando para o modo como elas são
culturalmente construídas e enfatizando o fato de que fazem parte dos interesses e processos sociais de dominação e
exclusão, isto é, dos mecanismos presentes nas relações de poder que permeiam o conjunto das relações sociais.
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1 INTRODUÇÃO

Nestes meados da segunda década do século XXI,  o  Brasil  passa por  crises políticas e
econômicas que,  além de interferirem diretamente  nas diferentes  classes sociais,  é  ainda mais
sentida  pela  classe  trabalhadora.  As  crises  no  Brasil  são  refletidas  em  diferentes  âmbitos  da
sociedade, como exemplo destacamos a educação e em especial às universidades por tratarmos
aqui  da educação universitária que tem como objetivo a formação inicial  de professores para a
educação básica no sistema educacional brasileiro.

A qualidade do ensino universitário e, consequentemente da formação dos professores, está
sensivelmente abalada por cortes significativos no orçamento (e tramitação de outros que ainda
ameaçam a autonomia das universidades). Como apresenta Menezes1 (2016), o que ocorre é uma
deterioração  da  qualidade  do  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Além  disso,  passam  por  crises
institucionais  a  política  e  os  programas  de  ciência  e  tecnologia  e,  ainda  os  atendimentos  à
comunidade de serviços disponibilizados pelas IES, sem falarmos sobre as condições de trabalho
existentes. Enfim, há uma ameaça às universidades públicas em diferentes âmbitos institucionais.
Nessa ‘bola de neve’ que toma forma cada vez maior e segue mais veloz e truculenta, assistimos e
somos atingidos por “uma ameaça mais operante” -  como escreve Menezes -  e de forma mais
diretiva no que diz respeito à formação docente com a potencialidade de atingir toda a sociedade
brasileira por gerações. Falamos do projeto “Escola sem Partido” (PESP) organizado por Miguel
Nagib2 e tramita na Câmara dos Deputados.

1 MENEZES,  Leopoldina  Cachoeira.“Escola  sem  Partido”:  uma  ameaça  à  formação  em  Gênero  e  Diversidade.
Professora  do  Instituto  de  Matemática  da  Universidade  Federal  da  Bahia  em Salvador,  Bahia,  Brasil.  Doutora  em
Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero, e Feminismo – PPGNEIM.
2 Miguel Francisco Urbano Nagib: advogado e procurador de justiça do Estado de São Paulo em Brasília desde 1985. É 
o autor do projeto Escola sem Partido e o fundador e líder do movimento escola sem partido fundado em 2003.
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O PESP ameaça a educação em todos os níveis educacionais no Brasil. As propostas do
referido projeto constitui  um retrocesso dos direitos humanos e direitos fundamentais de todo e
qualquer pessoa. Fere a Constituição Federal, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação e está
interferindo  negativamente  nos planos  educacionais  em níveis  federais,  estaduais  e  municipais.
Utilizando as palavras da profa. Leopoldina Menezes (2016), o PESP é nefasto e perigoso, “[...] é um
atentado contra  a  liberdade de pensamento  e  da ação docente,  alicerçado em uma ignorância
absurda,  um fundamentalismo religioso institucionalizado e  um profundo ódio  de  classe que se
consolidou no Brasil nos últimos anos, como uma resposta reacionária às conquistas sociais do povo
brasileiro”. 

O PESP destaca, entre outros, os termos ‘doutrinação ideológica’ entre as quais a ‘ideologia
de gênero’. Entretanto, Jimena Furlani3 (2016) afirma que “ideologia de gênero” não é relatado nos
planos  de  educação,  nos  estudos  de  gênero  nenhuma  vez  e  tampouco  usado  pelas  ciências
humanas. Para nós é um termo ideologia de gênero foi inventado e utilizado de maneira leviana. Foi
e continua a ser uma narrativa criada por movimentos conservadores da igreja católica, protestante
e integrantes dos movimentos pró-vida e pró-família4 com o principal objetivo de deturpar o sentido e
o significado do que estava apresentado nos planos educacionais para desqualificar práticas sociais
libertárias e promotoras de valores como: respeito às diferenças, luta contra o racismo, a homofobia
e transfobia, luta contra as violências de gênero (entre estas, podemos citar a cultura do estupro) e
as lutas pelas garantias dos direitos humanos e da liberdade. 

Além de  deturpar  os  planos  educacionais,  a  expressão  ‘ideologia  de  gênero’  acaba  por
legitimar a hegemonia do poder conservador que ameaça os direitos humanos e no contexto em que
é apresentado nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores desqualifica e criminaliza os
professores que se recusam a seguir as prerrogativas destacadas no PESP. Tais ações expropria a
legitimidade da educação proferida pelos docentes e os apresenta como ‘inimigos da família, da
moral e dos ideais cristãos’. Entretanto, não é a natureza, mas a sociedade que impõe à mulher e ao
homem certos  comportamentos  e  normas distintas  baseadas nas diferenças bioanatômicas dos
corpos. Tais imposições se refletem nas desigualdades de gênero e nos processos de violência que
estão estabelecidas em nossa sociedade. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) procura garantir de algumas maneiras uma educação
que tenha entre os seus objetivos formar pessoas melhores, mais críticas e que sejam capazes de
compreenderem e refletirem sobre a sociedade em que vivem em busca da superação de formas de
violência e de opressão fundamentadas na naturalização da igualdade e recusa à diversidade das
vivências e experiências dos indivíduos. Neste sentido, a professora Flávia Biroli5 (UnB) (2015), nos
lembra que a garantia dos direitos iguais e universais “não foram suficiente para reduzir a exclusão,
marginalização e estigmatização de parte da população.  As democracias conviviam, ainda,  com
preconceitos e arranjos sociais discriminatórios, mesmo quando a lei determinava que os indivíduos
eram cidadãos iguais independentemente do sexo, da cor, do estilo de vida”. 

3 Jimena  Furlani,  Professora  da  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina.  Atua  na  formação  de  educadores  e
profissionais da saúde e segurança pública para as questões de gênero, sexualidade e direitos humanos.
4 Como exemplo, podemos citar Silas Malafaia, o deputado do PSC Marco Feliciano, o deputado do PP Jair Bolsonaro e
o  senador  Magno  Malta  (pastor  evangélico,  cantor e  senador brasileiro pelo  Espírito  Santo,  filiado  ao  Partido  da
República (PR).
5 Flávia Biroli. é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde edita a Revista Brasileira
de Ciência Política e coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades – Demodê, que mantém o Blog
do Demodê, onde escreve regularmente. É autora, entre outros, de Autonomia e desigualdades de gênero: contribuições
do feminismo para a crítica democrática (Eduff/Horizonte,  2013),  Família:  novos conceitos (Editora Perseu Abramo,
2014)  e,  em co-autoria  com Luis  Felipe  Miguel,  Feminismo  e  política:  uma  introdução (Boitempo,  2014). Blog  da
Boitempo. (https://blogdaboitempo.com.br/2015/06/26/a-ideologia-de-genero-e-as-ameacas-a-democracia/)
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O gênero, na educação formalizada, é uma das inúmeras maneiras de lutar para a mudança
no quadro de violência, preconceitos e estigmatização. Os estudos de gênero tem entre os principais
objetivos destacar a diversidade das pessoas, denunciar o autoritarismo e, como descreve Biroli
(2015), o caráter “[...] coercivo de códigos morais baseados no que seria a realidade incontornável
da natureza humana – nesse caso, do sexo biológico. Esses códigos permitem colocar os indivíduos
em hierarquias, fazendo com que alguns mereçam respeito, outros não. As experiências de tantas
pessoas, seus afetos e os valores que fazem delas quem são concretamente são diminuídos e
estigmatizados por não coincidirem com o que teria sido determinado como correto pela “natureza”
e/ou por textos de caráter religioso”. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa apresentada neste artigo configurou-se como um estudo orientado sob a ótica da
pesquisa qualitativa e descritiva ao considerarmos a natureza dos objetos discutidos e dos objetivos
propostos. As técnicas e procedimentos metodológicos tomaram como orientação os pressupostos
da pesquisa bibliográfica em suas etapas de levantamento de material de referência bibliográfica,
seleção  e  análise  das  fontes  teóricas  como  orientação  para  a  reflexão  acerca  do  problema
destacado neste estudo.

3 AS RELAÇÕES DE GÊNERO E A EDUCAÇÃO

O conhecimento sobre gênero possibilita que possamos pensar nas diferenças sem que elas
se  transformem  em  desigualdades  sociais.  Os  papéis  determinados  para  homens  e  mulheres
estabelecem as relações de poder entre eles. Quando as diferenças entre os gêneros as origens
para o estabelecimento de desigualdades, aquelas geram discriminação que, por sua vez, é refletida
nas mais variadas formas de violências e colocam as mulheres em situações de vulnerabilidade
social. 

Desde a infância as relações entre corpo, sexo, gênero e sexualidade são concebidas como
naturais  e  ensinadas  na  forma  de  padrões  de  comportamento,  atribuições,  aptidões,  papéis  e
lugares sociais de gênero que internalizados tornam-se dados e fixos. Aprende-se que menino joga
bola e não deve chorar e menina brinca de boneca e/ou casinha e é muito sensível e frágil. Desse
modo, são sempre criadas e/ou reforçadas expectativas para o que é mais adequado e socialmente
esperado de cada gênero. Em torno de sua associação com corpo e sexo, ainda é cristalizada uma
visão binária, dicotômica e fixa de gênero feminino e masculino. Através do aprendizado de papéis,
cada um/uma deveria conhecer o que é considerado adequado (e inadequado) para um homem ou
para uma mulher numa determinada sociedade, e responder a essas expectativas (LOURO, 2003,
p.24). 

Através  de  processos  culturais,  definimos  o  que  é  –  ou  –  não  -  natural;  produzimos  e
transformamos  a  natureza  e  a  biologia  e,  consequentemente,  as  tornamos  históricas.  Os
corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros – feminino e masculino – nos é
feita,  sempre  no  contexto  de  uma determinada cultura  e,  portanto,  com as  marcas  dessa
cultura (LOURO, 2001, p.11).

Para Louro (2003), a forma como as características sexuais são representadas ou valorizadas
em uma dada sociedade e em um dado momento histórico constitui o caráter fundamentalmente
social do conceito de gênero, uma vez que neste processo, ocorre a construção e padronização de
papéis e comportamentos adequados aos homens e às mulheres. De acordo com Suárez (2000) os
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modelos  de  corpo  e  a  composição  de  gênero  constroem  físicos,  morais  e  mentais,  cujas
associações tendem a homogeneizar o ser, desenhando em múltiplo registro o perfil da verdadeira
mulher. 

A  difusão  da  concepção  de  que  a  mulher  é  “feita  de  contenção,  discrição,  doçura,
passividade,  submissão,  pudor  e  silêncio” (BEAUVOIR,  apud  PERROT,  2003,  p.  21)  continua
influenciando a manutenção de crenças na supremacia masculina para a prática do futebol.  Na
sociedade moderna, o masculino também é submetido ao modelo de performance e comportamento,
a hierarquia que funda sua instituição no social o qual se apoia a construção dos estereótipos, um
exercício de poder que se exprime em todos os níveis sociais.

O  conhecimento  sobre  o  gênero  pode  favorecer  “uma  maior  reflexibilidade  quanto  às
desigualdades nesse domínio e atuar no sentido de as (des)naturalizar” (NOGUEIRA; SAAVEDRA;
COSTA, 2008, p.  61). Não negamos as diferenças – e a necessária consideração a elas – dos
corpos dos machos e das fêmeas, inclusive suas aptidões e possibilidades relacionadas a elas, mas
a sociedade impõe à mulher e ao homem certos comportamentos e normas distintas baseadas nas
diferenças bioanatômicas dos corpos. Tais imposições se refletem nas desigualdades de gênero e
nos processos de violência que estão estabelecidos em nossa sociedade. O conhecimento sobre
gênero  possibilita  que  possamos  pensar  nas  diferenças  sem  que  elas  se  transformem  em
desigualdades sociais. 

As significações culturais em termos de gênero - mitos, crenças, valores, tabus - fundam-se
em  estruturas  sociais  fortemente  estabelecidas  e  constituem  estereótipos  de
masculinidade/feminilidade que são internalizados pelos indivíduos sem a devida percepção de seu
caráter discriminador e excludente. O conhecimento sobre gênero possibilita que possamos pensar
nas diferenças sem que elas se transformem em desigualdades sociais. Os papéis determinados
para homens e mulheres estabelecem as relações de poder entre eles. Quando as diferenças entre
os gêneros as origens para o estabelecimento de desigualdades, aquelas geram discriminação que,
por sua vez, é refletida nas mais variadas formas de violências e colocam as mulheres em situações
de vulnerabilidade social. 

Pensamos na direção do que afirma Goellner (2010, p.77- 80), em estudo anterior, ao dizer
que, para transpor e, preferencialmente, derrubar a barreira preconceituosa, os estereótipos e os
estigmas  sobre  aqueles  que  não  se  ‘adéquam’  às  normativas  sociais  relacionadas  às  práticas
determinadas  e  apropriadas  para  o  gênero  masculino  e  feminino,  é  preciso  colocar  em dúvida
afirmações que comumente são aceitas em nossa sociedade, tais como:

1) A ideia de que a anatomia dos corpos justifica o acesso e a permanência de meninos e
meninas em diferentes modalidades esportivas. É necessário pensar que, muito mais do que
as diferenças biológicas entre meninos e meninas, são as diferenças culturais e sociais aquelas
que incidem, fortemente, na orientação do que é mais ou menos adequado para um e outro
sexo.
2) A importância atribuída à aparência corporal como determinante no julgamento que se faz
sobre as pessoas. Precisamos questionar afirmativas, como, por exemplo, uma criança obesa
assim o é porque tem preguiça e não faz exercício físico; uma menina que usa boné, bermuda
larga e tatuagem tem aparência masculinizada e deve ser homossexual; um menino que fala
baixo e apresenta gestos delicados é gay, entre outros.
3) A ênfase na beleza como uma obrigação para as meninas e mulheres em função da qual
devem aderir  a uma série de práticas (pouca alimentação, cirurgias estéticas),  inclusive as
esportivas. As meninas precisam ser valorizadas pelo que são e não pela sua aparência. Além
disso,  o  esporte  deve  ser  incentivado em função de outros objetivos,  como,  por  exemplo,
socialização, exercício de liberdades, experimentação de situações de movimentação de seu
corpo,  aprendizagem de técnicas,  entre outros,  e não apenas voltado para a aquisição da
beleza. Essa orientação talvez seja um fator limitador, para que se participe de atividades que
envolvam maior força física, potência etc.
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4)  O  constante  incentivo  para  que  os  meninos  explicitem,  cotidianamente,  sinais  de
masculinidade  (brincadeiras  agressivas,  práticas  esportivas  masculinizadoras,  piadas
homofóbicas,  narrar  suas aventuras sexuais  com as meninas etc.).  Comportamentos como
estes acabam por produzir uma representação de masculinidade que pesa para os meninos,
uma  vez  que  necessitam,  constantemente,  provar  que  são  machos.  Esse  processo  de
produção do sujeito masculino pode limitar sua participação em atividades corporais que não
sejam masculinizadoras.
5) A representação de que existe um estereótipo masculino e um feminino. Precisamo-nos dar
conta de que existem diferentes formas de viver as masculinidades e feminilidades,  e isso
precisa ser respeitado. A escolha, por exemplo, de um menino em não jogar futebol não implica
naturalmente que deixe de ser masculino ou que seja gay.
6) A percepção de que a maneira correta de viver a sexualidade é a heterossexual. Outros
modos são desvios, doenças, aberrações e precisam ser corrigidas.  Vale lembrar que, em
1990,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  eliminou  a  palavra  homossexualidade  do
Código Internacional de Doenças (CID), demonstrando não se tratar de uma doença, mas de
uma possibilidade de viver a sexualidade. Possibilidade essa que deve ser respeitada e que
não pode tornar-se um impeditivo para a adesão dos sujeitos às práticas esportivas.
7) A aceitação e mesmo o incentivo a atitudes que expressem homofobia, termo utilizado para
fazer referência ao desprezo, ódio e mesmo violência dirigido às pessoas homossexuais. É
necessário considerar que a homofobia acontece também em forma de brincadeiras, piadas,
comentários  etc.  Essa  atitude  pode  gerar  um  afastamento  de  jovens  homossexuais  das
atividades propostas, visto que, frequentemente, são alvos de práticas dessa natureza.
8) A identificação de que algumas práticas corporais e esportivas devem ou não devem ser
indicadas  para  meninos  e/ou  meninas,  pois  não  correspondem  ao  seu  gênero.  Essa
“inadequação” pode proporcionar atitudes que limitam a participação de meninos e meninas em
atividades que gostariam de vivenciar. A atenção para essa questão é importante, pois, ao não
se possibilitar essa participação, reforça-se a representação do senso comum de que meninos
só  gostam  de  atividades  que  envolvem  força  e  meninas  de  atividades  que  privilegiem
flexibilidade.  Habilidades  e  capacidades  físicas  são  adquiridas  mediante  a  prática  e  não
promover situações nas quais possam ser desenvolvidas é privar os sujeitos de diferentes
possibilidades de uso de seus corpos e as atividades que devem ou não devem ser indicadas
para meninos e/ou meninas, pois não correspondem ao seu gênero.
9) A existência  de preconceitos e violências que determinados sujeitos sofrem  apenas  por
pertencerem  a determinada classe social,  religião,  orientação sexual,  identidade de gênero,
habilidade física, etnia, entre outros. O respeito à diversidade cultural, social e sexual deve ser
o primeiro passo para uma política inclusiva. Diferença não significa desigualdade e essa só
pode ser minimizada se houver iniciativas que promovam atividades coparticipativas, nas quais
as diferenças não sejam eliminadas, mas tratadas em suas especificidades.
10) O uso de linguagem discriminatória e sexista.  A linguagem é uma forma de expressar
atitudes preconceituosas. Ela pode suscitar indicativos que fortalecem o preconceito no que diz
respeito às questões de gênero, raça, sexo, entre outras. Deve-se evitar o uso de palavras e
expressões que evidenciam esses preconceitos, pois, sempre que são mencionadas, acabam
por reforçá-los.

As  discussões  e  reflexões  sobre  gênero  não  podem estar  descoladas  das  discussões  e
reflexões sobre corpo e sexualidade. Além da relação equivocadamente direta e naturalizada do
sexo  com  o  gênero,  ainda  é  arbitrária  e  naturalizada  a  relação  do  corpo/sexo,  gênero  e  a
sexualidade. Neste caso, sexualidade é associada à atividade sexual e sua dimensão biológica.
Concordamos com Bento  (2006)  quando ela  afirma que a  tríade ‘sexo-gênero-sexualidade’  que
aparece no senso comum está relacionadas umas às outras e resultam de heranças culturais e
históricas  que atribuem diferenças aos gêneros,  limitando o  uso de performances a  cada sexo
formando o processo de naturalização das identidades. Contudo, a sexualidade é bem mais ampla
do que isso. 

Para Oliveira, Gomes, Pontes e Salgado (2009) e Bento (2006), a sexualidade envolve um
conjunto de valores pessoais e sociais, além das práticas corporais e sexuais em si. Ela é essencial
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ao ser humano e reflete o contexto íntimo, relacional e subjetivo de cada indivíduo. É experimentada
nos pensamentos, nas fantasias, nos desejos e nas crenças tendo em vista a história e a cultura de
cada  um.  Sendo  assim,  o  sexo  não  determina  o  gênero,  tampouco  o  gênero  não  determina
‘naturalmente’ a sexualidade dos indivíduos. 

Os estudos de gênero se aproximam também das discussões com outras identidades, como
raça-etnia, classe social, religião, nacionalidade, condição física, orientação sexual etc., sendo, por
isso, chamados de estudos de interseccionalidade. Entretanto, os significados construídos para o
gênero  irão  moldar  em  homens  e  mulheres  os  comportamentos,  as  atitudes,  os  movimentos
corporais, as falas e os lugares determinados a cada um e de todos. Em torno da associação do
gênero com sexo, corpo e sexualidade, é edificada uma visão binária, dicotômica e fixa para as
identidades de gênero. É importante salientarmos que a construção dessas noções se consolida em
práticas discursivas referidas a processos sócio-educativos em geral – família, escola, igreja, mídia
etc. – e que as noções mais hegemônicas de “feminino” e de “masculino” podem variar de cultura
para cultura e também segundo o momento histórico.

O sujeito se constitui  no interior  da história e está conectado a ela,  conforme Veiga-Neto
(apud COSTA, 2002, p.32), “não apenas o sujeito enraíza-se na história, mas o próprio conceito de
sujeito é uma invenção historicamente determinada”. Assim, a forma como as características sexuais
são  representadas  ou  valorizadas  em uma  dada  sociedade  e  em um dado  momento  histórico
constitui o caráter fundamentalmente social do conceito de gênero, uma vez que neste processo,
ocorre a construção e padronização de papéis e comportamentos adequados aos homens e às
mulheres (LOURO, 2003). 

Butler (2003; 2013) vai além, mas considera, assim como Joan Scott (1990) que o gênero é
cultural, ativa e constantemente (re)construído. Para Scott (1990), os estudos de gênero devem ter
como ponto de partida os sentidos construídos cultural e socialmente sobre os gêneros masculinos e
femininos baseados nas diferenças biológicas, anatômicas e sexuais entre machos e fêmeas. Ou
seja, é necessário o estabelecimento do contraponto desses sentidos e significados determinados
compulsoriamente e, assim, a superação das desigualdades de gênero em nossa sociedade, na
qual  o  significado  de  ser  homem  e  ser  mulher  ainda  está  hegemonicamente  associado  aos
processos de diferenciação de direitos, de qualificação e de visibilidade social.

Com tais  definições,  busca-se “desnaturalizar”  as diferenças de gênero,  indicando para o
modo  como  elas  são  culturalmente  construídas  e  enfatizando  o  fato  de  que fazem  parte
dos interesses e processos sociais de dominação e exclusão, isto é, dos mecanismos presentes nas
relações de poder que permeiam o conjunto das relações sociais. Scott afirma que o gênero é “um
elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos [e
como] um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 14). 

Associado  ao  sexo  e  à  sexualidade  está  o  corpo.  Quando  ele  é  considerado
fundamentalmente como uma materialização anatômica e fisiológica dos indivíduos que define o
sexo e, consequentemente a sexualidade, edifica uma visão binária, dicotômica e fixa a marcação
das  identidades  de  gênero  uma vez que as  características  genitais  podem ser  consideradas o
definidor  básico do gênero dos indivíduos.  Genitais  masculinos pressionam o sexo masculino a
adotar o gênero masculino do qual são esperados pensamentos, comportamentos e desejos que o
afastem dos pensamentos, comportamentos e desejos femininos. Para os homens são consideradas
naturais  atitudes  como:  agressividade,  espírito  competitivo,  disciplina,  assim  como  algumas
qualidades  e  capacidades  físicas  como,  por  exemplo,  mais  força  e  velocidade.  Essas  –  entre
inúmeras outras características - diferem o homem da mulher. O mesmo acontece com a fêmea,
naturalmente considerada do gênero feminino e todas as atribuições que lhe são conferidas. Isto
significa então que corpo e, portanto, o sexo dos indivíduos não é suficiente para determinar o
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gênero masculino e feminino e, tampouco, sua sexualidade e as práticas sociais adequadas a cada
um deles.

Para explicarmos o corpo como identidade, nos valemos das palavras de Ghiraldelli Jr. (2007,
p. 12) quando ele defende a ideia de que a própria identidade dos indivíduos está aderida ao corpo.
A identidade “migrou para o corpo” e o corpo então, é “um elemento do parecer e do aparecer”. Isto
gerou os “tipos” e as “tribos”. O corpo como linguagem narra para o outro e para si mesmo aquilo
que se é e o que se quer parecer que se é. O corpo representa e age com e nos mais diferentes
contextos sociais da vida prática dos indivíduos em seus grupos com seus pares e perante estas
ações e representações, parece e aparece para o outro.

Para Foucault (1987), o corpo acaba por estar inserido numa teia de poderes que lhe ditam
proibições  e  obrigações.  Trata-se  de  coerções  que  determinam  seus  gestos  e  atitudes  e  que
delimitam e promovem seu exercício e suas práticas; são mecanismos de se construir o corpo num
campo  político  de  utilidade-docilidade.  Tal  análise  se  refere  a  um  sistema  que  impõe  uma
sujeição/disciplina  corporal  dentro  de  uma  relação  de  poder.  O  corpo  é  moldado  por
comportamentos socialmente aceitáveis, que restringem suas utilidades e suas atividades.

As concepções de corpo em diferentes sociedades sofreram transformações ao longo da
história. Tais concepções interferem significativamente no processo identitário dos indivíduos pois se
constitui um dispositivo de subjetivação. 

4 A ESCOLA  E  A  LEI  QUE PROÍBE O ENSINO SOBRE GÊNERO  NAS ESCOLAS  DO
PARANÁ

A luta por uma escola que contemple os direitos de todos, sem discriminação e que ensine o
respeito as diferenças e o conhecimento sobre a diversidade entre as pessoas e as culturas é
fundamental para a formação de uma sociedade mais igualitária e menos violenta. Muitas foram as
discussões sobre a implementação do Plano Nacional  de Educação nas instâncias Estaduais e
Municipais. Entre os grupos que combatem que as discussões sobre gênero e sexualidade estejam
presentes nos currículos,  principalmente  nas escolas municipais,  são aqueles que tomam como
orientação e justificativas os argumentos utilizados pelo projeto “Escola sem Partido”.

Desde a retirada do termo gênero de muitos Planos Municipais de Educação, muitas ações
têm chegado ao Supremo Tribunal Federal (STF) denunciando a inconstitucionalidade da proibição
orientada pelas diretrizes municipais de educação de diferentes municípios no estado do Paraná
(entre outros estados brasileiros). 

Neste  sentido,  apresentamos  como  exemplo  uma  liminar  apresentada  pelo  STF  que
suspende a lei que proibia ensino sobre gênero nas escolas do município de Paranaguá – Pr. Este
parecer dado pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso foi divulgado em 19 de junho de 2017 no
site do jornal O GLOBO6 com o seguinte título e subtítulo: “STF suspende lei que proibia ensino
sobre gênero nas escolas do Paraná: para Barroso, norma é inconstitucional e perpetua estigmas e
preconceito” (MARIZ e  BRÍGIDO, 2017). Conforme Mariz e Brígido (2017) “a decisão em caráter
liminar, que precisa passar pelo plenário do Supremo, representa uma vitória da Procuradoria-Geral
da República (PGR) que, somente no último mês, protocolou sete ações na Corte, incluindo a de
Paranaguá, contra leis municipais que vetam conteúdos relacionados à sexualidade e gênero nas
escolas”.  No sentido de darmos destaque a essa reportagem, citamos abaixo os argumentos e
justificativas apresentadas pelo ministro Barroso:

6 Reportagem de  Renata Mariz  e  Carolina Brígido,  divulgada em 19 de junho de 2017 no site  do jonal  O Globo.
Disponível  em:  https://oglobo.globo.com/sociedade/stf-suspende-lei-que-proibia-ensino-sobre-genero-nas-escolas-do-
parana-21491015?versao=amp
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Na decisão, Barroso afirma que a lei de Paranaguá é inconstitucional porque somente a União
teria competência para legislar sobre diretrizes educacionais e normas gerais de ensino. Mas
também pelo fato de, ao impedir o acesso a conteúdos sobre uma dimensão fundamental da
experiência humana e para a vida em sociedade, viola o princípio constitucional da proteção
integral da criança e do adolescente. "Não tratar de gênero e de orientação sexual no âmbito
do  ensino  não  suprime  o  gênero  e  a  orientação  sexual  da  experiência  humana,  apenas
contribui  para a desinformação das crianças e dos jovens a respeito de tais temas, para a
perpetuação de estigmas e do sofrimento que deles decorre", aponta Barroso na decisão. "Por
óbvio, tratar de tais temas não implica pretender influenciar os alunos, praticar doutrinação
sobre o assunto ou introduzir práticas sexuais. Significa ajudá-los a compreender a sexualidade
e protegê-los contra a discriminação e a violência", pontua o ministro. "Impedir a alusão aos
termos gênero e orientação sexual na escola significa conferir invisibilidade a tais questões. (...)
Significa valer-se do aparato estatal para impedir a superação da exclusão social e, portanto,
para perpetuar a discriminação". Barroso citou dados sobre violência contra transgêneros no
Brasil, mencionando que eles têm expectativa de vida em torno de 30 anos no país, contra os
quase 75 anos do brasileiro médio. O ministro colocou a escola como local fundamental para
que os estigmas sejam rompidos, até mesmo porque em geral é onde o preconceito começa.
"Nesse sentido, o mero silêncio da escola nessa matéria, a não identificação do preconceito, a
omissão em combater a ridicularização das identidades de gênero e orientações sexuais, ou
em  ensinar  o  respeito  à  diversidade,  é  replicadora  da  discriminação  e  contribui  para  a

consolidação da violência às crianças homo e trans", afirma ele.  (MARIZ e BRÍGIDO, 2017).

As  relações  de  gênero  na  sociedade  brasileira  têm  fundamentos  no  patriarcalismo,  no
higienismo e  no  eugenismo.  Esses  fundamentos estão arraigados  no pensamento  social  e  são
perpetuados  pela  nossa  memória  coletiva  por  meio  da  circulação  das  informações  e  da
naturalização das posições e papéis sociais atribuídos aos indivíduos, conforme a raça, a classe
social,  o  gênero,  geração,  entre  outros.  Os  preconceitos  sociais  originam-se  das  rotulações  –
estereótipos  –  daqueles  que  não  parecem  padronizados  em  uma  normalidade  social  arbitrária
constituída  historicamente  conforme  interesses  sociais,  políticos,  econômicos,  religiosos  ou
quaisquer que sejam as motivações.

Acreditamos que a ‘simples’ atribuição de uma imagem a uma pessoa por simples aparência
já indica que os saberes e as relações sociais estão pautados em saberes que, em sua maioria, são
constituídos e orientados pelas normas sociais vigentes em conformidade com os saberes, desejos
e  necessidades  de  uma  maioria  na  sociedade.  É  isso  que  provoca  a  segregação  social  e,
consequentemente, a constituição de grupos minoritários que são tratados diferentemente por sua
‘condição’ social: são rejeitados. O preconceito é provocado por aquilo que é “não familiar” e faz
parte do campo das ideias. E ele, o preconceito, é disseminado no cotidiano, na interação social, no
campo das ações, das atitudes. Em nossa sociedade, ocorre uma naturalização e banalização do
preconceito.  Cabe a escola contribuir  com a quebra desses paradigmas e ir  em busca de uma
educação mais humanizada, consciente e sem preconceitos de quaisquer natureza.

5 CONCLUSÃO

É importante conceber sexualidade e gênero enquanto dimensões que integram a identidade
pessoal  de  cada  indivíduo,  mas  são  originadas,  afetadas e  transformadas  pelo
modo como os valores sociais,  sistematizados em  códigos  culturais –  e cultura é entendida  aqui
como um campo de produção de significados, de  criação,  de  movimento  –  que  organizam a  vida
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coletiva em um dado momento histórico. 
O  que  se  pensa,  o  que  se  fala,  o  que  se  espera  e  as  ações  na  sociedade  ganham

materialidade e produzem as subjetividades femininas e masculinas, no entanto, nos perguntamos
por que algumas representações ganham legitimidade da maioria da sociedade em detrimento de
outras?  O  que  se  coloca  como  diferente  desta  legitimação  passa  a  ser  vulnerável.  Uma
vulnerabilidade  que  fragiliza  e  vitimiza  o  que  está  ‘fora  da  ordem’  naturalizando  e  justificando
práticas de violência que busquem reestabelecer a ordem vigente. 

O discurso normativo de submissão da mulher e oposição entre homens e mulheres provocou
(e ainda provoca) ao longo de nossa história o reforço por meio de sua repetição e circularidade nos
grupos  sociais,  inclusive  nas  escolas.  As  relações  de  poder  se  mantêm  porque,  tanto  os
dominadores como os dominados, “aceitam” as versões da realidade social que negam a existência
de desigualdades, que afirmam ser estas desigualdades resultantes de desgraça pessoal  ou da
injustiça social. Esta aceitação é construída através dos mecanismos de socialização, da força da
ideologia, das crenças religiosas, entre outros. Entretanto, o que defendemos é que a noção e a
prática  da  igualdade  de  gênero  se  estabeleçam -  inclusive  no  âmbito  escolar  -  sobre  as  mais
diferentes práticas e esferas sociais.

Para terminarmos apresentamos um trecho do texto da professora Flávia Biroli (UnB) que nos
ajuda a sintetizar o que pretendemos ao defendermos gênero na educação formal. “A diversidade de
corpos, de valores e de estilos de vida é um fato, e não uma ideia. Ainda que isso seja óbvio para
quem se permita  olhar  ao  redor  sem anular  de  antemão as  vidas e as  experiências  de tantas
pessoas,  é  importante  assinalar  que  esse  fato está  na  base  de  ideais  que  visam  orientar  a
construção de sociedades mais  justas,  e  não o  contrário.  O que quero  dizer  é  que o ideal  da
tolerância nasce, desde bem cedo, no pensamento liberal moderno, do  fato  da diversidade e da
pluralidade nas sociedades. A diversidade permanece mesmo quando não há tolerância: o resultado
de ações retrógradas como as que estão sendo aqui  discutidas é que os “outros” estarão mais
expostos ao sofrimento, à opressão e à violência”.

Cabe à escola, enquanto instituição social, educacional, política e cultural, uma reestruturação
de seu aparato curricular, pedagógico e da formação dos educadores; gestar, com vistas a essas
necessidades,  a  elaboração  de  conhecimentos,  de  reflexões,  discussões  e  transformações
referentes às questões de gênero, corpo e sexualidade nos processos formativos dos estudantes,
para que possamos assegurar à superação das desigualdades e dos processos de violência social
sofridos por aqueles e aquelas considerados ‘diferentes’ da maioria em suas práticas e relações
sociais.
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