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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar as práticas pedagógicas que fazem reflexão a 

respeito da Diversidade de Gênero, seja nos espaços escolares ou em qualquer segmento da 

sociedade. Propõe-se repensar sobre os direitos humanos relacionados à temática, bem como 

rever ações que amenizam atos de discriminação, que ainda acontecem diariamente nos 

espaços escolares. Como método de investigação foi feita uma pesquisa bibliográfica 

utilizando documentos oficiais e artigos que tratam sobre a temática. Conclui-se que garantir a 

transversalidade da temática nas ações docente é fundamental para termos uma educação que 

venha superar as relações e práticas escolares excludentes, bem como promover a cidadania. 

Além disso, A produção de informações e políticas públicas não estão sendo suficiente para 

garantir a formação prática dos educadores frente à temática para termos um processo 

contínuo de mudanças de atitudes e comportamentos, pois a escola também é a ponte que 

promove a transformação e justiça social. 

 

Palavras-Chave: Diversidade de Gênero, direitos humanos, educação, práticas escolares.   
  



ABSTRACT 

 

 

The study being presented in this assignment aims to analize the pegadogical practices that 

reflect on Gender Diversity, whether in Education or any social sector.It proposes to rethink 

human rights on the theme, and also to reconsider actions that soften acts of discrimination, 

which still occurr in school areas on a daily basis.As a method of enquiry, a literature search 

was made using official documents and articles on the subject. We can infer that assuring the 

crosscutting theme on teaching is fundamental for education surpass relations and 

exclusionary school practices and promote citizenship.Besides, the production of public 

information and politics are not enough to guarantee the educators training so that we can 

have a continuous process of attitudes and behavior change. After all, the education system is 

the link that promotes transformation and social justice.  

 

Key words: Gender Diversity, Human Rights, Education, Educational practices 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é uma instituição formadora de cidadãos e é constituída por pessoas advindas 

de grupos sociais, étnico-raciais, gêneros e econômicos distintos, que muito influenciam na 

construção da identidade do sujeito.  

Diante dos diferentes grupos socioculturais que envolvem o sistema educacional 

tendencioso à homogeneização, faz-se necessário ter uma reflexão acerca da diversidade e sua 

relação com as desigualdades, promovendo práticas na escola voltadas para a valorização das 

diferenças e evitar manifestações preconceituosas (CANDAU, 2011). 

No bojo de mudanças notórias do cenário educacional, percebe-se a dificuldade de 

trabalhar o sentido de igualdade no ambiente escolar, assim como controlar a não aceitação 

das diferenças, onde o preconceito surge fomentando ainda mais as problemáticas advindas 

dessa realidade social educacional. É preciso que todo contexto social (família, educador, 

políticas públicas) responsável pela educação garanta o direito a igualdade de forma 

humanizada, efetivando a inclusão e praticando a educação em direitos humanos, ações 

consistentes que gere o acesso à educação com condições dignas que promova prevenções 

contra o preconceito, discriminações, enfrentamento as desigualdades e não tão obstante 

fomentar a manifestação de comportamentos de respeito entre os cidadãos e suas diferenças 

(JUNQUEIRA, 2009). 

 Diante de tantos questionamentos no que se refere à orientação sexual e a identidade 

de gênero, muitos movimentos sociais envolvendo a diversidade de gênero podem olhar para 

o contexto escolar como a porta de entrada para o início da formação relativa à identidade da 

criança, oportunizando o reconhecimento de si e do outro (CANDAU, 2011). Os anseios que 

permeiam a realidade escolar quanto a algumas diversidades, é preciso perceber a essência 

dos conceitos referentes a gênero e diversidade sexual, os quais poderão fortalecer a 

contextualização da educação na formulação de estratégias que promova igualdade, respeito, 

enfrentamento de preconceitos e quaisquer formas de violência referente à diversidade de 

gênero manifestada na instituição escolar (JUNQUEIRA, 2009). 

Deste modo, no decorrer da minha experiência profissional, no âmbito educacional 

pude perceber algumas dificuldades para lidar com questões relacionadas à diversidade de 

gênero, assim como o sentido de igualdade, visto que estão norteados por práticas 

pedagógicas ainda resistentes.  

A escola, sendo um espaço dinâmico, que possibilita diálogos relacionados a vários 

assuntos relacionados a questões humanas que podem ser polêmicas e carregadas de impasses, 
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como violência doméstica, abuso sexual, racismo, entre outros. Contudo, nem sempre isso é 

devidamente explorado. 

Para a realização deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica que busca uma 

reflexão a respeito do contexto social das diversidades de gêneros no aspecto educacional e 

para isso foi organizado em três capítulos. O primeiro apresentando um breve percurso dos 

aspectos histórico-cultural e sua influência no processo de formação do sujeito social.  

No capítulo seguinte pondera-se acerca da perspectiva da educação frente à 

diversidade sexual e de gênero na instituição escolar. Em outro momento fomenta que o 

sistema educacional deve garantir não somente um aprendizado conteudista, mas humanizar o 

social combatendo o preconceito, a discriminação e a violência, discute transformações 

práticas e conceituais que apontam um sentido de igualdade sem desconsiderar a diversidade. 

E diante da importância educacional, discute-se a perspectiva inclusiva, o perfil do professor e 

das práticas pedagógicas, bem como o lugar dessas questões no âmbito dos direitos humanos.  

Por fim, no terceiro capítulo, apresenta-se algumas considerações dos aspectos da 

igualdade no contexto relacionado a gênero e diversidade sexual sob a ótica dos direitos 

humanos, considerando os aspectos educacionais como fator de transformações sociais. E, 

com base na pesquisa bibliográfica sobre as questões de gênero e diversidade sexual, 

fomentar possíveis indagações e questionamentos que possam orientar as práticas 

pedagógicas no espaço escolar.   
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1. ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS NA FORMAÇÃO DO 

CIDADÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo repensar os aspectos histórico-culturais como mediador 

no processo de formação do sujeito, as questões primordiais no que se refere ao Brasil, 

quando foi um dos últimos países e acabar com o regime, mesmo quando outros países já 

ampliavam a concepção de cidadania e fomentava a educação. Sobre tal fato, Goldemberg 

(1993) afirma:  

A pesada herança da escravidão tem consequências de longo prazo para a evolução 

do sistema educacional porque cria problemas específicos para a extensão do acesso 

à escola. De um lado, pelas mudanças de tradições, valores e hábitos exigidas de 

uma população para a qual a escola não faz parte da perspectiva normal de vida nem 

integra sua tradição cultural. De outro lado, pela resistência das elites tradicionais 

em estenderem a cidadania a escravos e ex-escravos e, portanto, pela dificuldade em 

aceitarem e promoverem o ideal da escolarização universal como fundamento das 

políticas públicas (GOLDEMBERG, 1993, p. 66). 

A conjuntura econômica e o fator da morosidade brasileira em abolir o processo de 

escravidão, refletem na contemporaneidade onde para a sociedade fruto desse contexto 

histórico a educação ainda não é vista como a esperança para superar entraves históricos e 

proporcionar melhores condições de vida aos vulneráveis. Percebe-se que a escola como 

instrumento de valorização educacional é distinta de região para região, de estado para estado, 

com distinção em seus aspectos qualitativos no sistema educacional.  

Fatos vão sendo superados, mas as marcas do passado ficam presentes margeando as 

transformações sociais. No quadrante histórico das relações entre a sociedade e 

universalização da educação, a construção do conhecimento deve considerar as diversidades 

que compõe o ambiente educacional, propondo reflexões sobre questões étnicas, raciais, de 

gênero, sexualidade, dentre outras (SANTOS, 2008). 

Gomes e Pereira (2005, p. 360) salientam que “As transformações ocorridas na 

política econômica do Brasil produziram profundas mudanças na vida econômica, social e 

cultural da população, gerando altos índices de desigualdade social”, promovendo ainda mais 

problemas sociais diversos. 

A diversidade sociocultural do Brasil possui em seu processo histórico, aspectos 

sociais que influenciaram a construção da diversidade brasileira, formação de comunidades, 

população, cultura e com características tradicionais. Little (2002, p. 3) diz que para “Casimir 

1992 mostra como a territorialidade é uma força latente em qualquer grupo, cuja manifestação 
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explícita depende de contingências histórica”. Assim, comportamentos de grupos sociais 

podem ser frutos de processos historicamente construídos de fatos políticos e sociais. 

A dimensão cultural em constante transformação, não descarta os aspectos afetivos 

fomentadores de vínculos, mantendo um território característico e com suas próprias defesas. 

Segundo Gomes e Pereira (2005): 

O estabelecimento de vínculos é próprio do ser humano, e a família, como grupo 

primário, é o locus para a concretização desta experiência. A confiança que o 

indivíduo tem de que pode estar no mundo e estar bem entre os outros lhe é 

transmitida pela sua aceitação do grupo familiar Gomes e Pereira (GOMES; 

PEREIRA, 2005, p. 359). 

É preciso compreender que o contexto familiar é influenciado por se relacionar com o 

meio social, o sistema escolar, de maneira que é necessário repensar o presente momento que 

vivenciamos no aspecto social, em suas delimitações educacionais e sua importante 

contribuição na garantia de direito à diversidade. Lembrando que a atual Constituição Federal 

responsabiliza o Estado pela garantia de direitos e deveres fundamentais de todo cidadão, 

independente de sua condição e isso inclui o acesso à educação de forma digna.  

O contexto social é delineado por acontecimentos culturais, atribuídos de 

representações que ponderam a integralidade que o indivíduo ou o grupo elaboram para si e 

outrem por meio de suas práticas considerando o fato social. Segundo Little (2002, p. 22) “A 

demonstração de semelhanças num plano da vida social não tem que valer para outros e, de 

fato, raras vezes acontece, dada a complexidade sociocultural do mundo contemporâneo”.  

De fato, somos levados a refletir sobre os papéis desempenhados na sociedade, 

podendo ser oriundos de identidades com características globalizadas, uma revolução 

tecnológica que se manifesta na cultura levando informações por meios de comunicação como 

televisão, internet, estratégias que fomentam as representações sociais, aspectos históricos da 

educação e que possibilita ao indivíduo atribuir identidades distintas em momentos distintos. 

Patriota (2002) já dizia que: 

À medida que o mundo moderno se tornava mais complexo, emergia a consciência 

de que esta essência interior do sujeito, que determinava sua identidade, inexistia. O 

sujeito não é autônomo e auto-suficiente, mas é formado com outras pessoas que lhe 

mediam os valores e símbolos – a cultura. Assumia-se o entendimento de que a 

identidade é formada na interação entre o sujeito e a sociedade. Esta é a concepção 

sociológica do sujeito (PATRIOTA, 2002, p. 3). 

O indivíduo dotado de características essenciais é um ser em movimento, 

constantemente passa por transformações que fomenta o desempenho de papéis sociais e é 

quando um indivíduo passa a perceber o outro que se confirma esse movimento. Os grupos 
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sociais desenvolvem sua identidade quando reconhecidos, um prestígio intersubjetivo que 

ocorre em distintas extensões da vida, assim Salvadori (2011, p. 190) evidencia essas três 

dimensões “[…] no âmbito privado do amor, nas relações jurídicas e na esfera da 

solidariedade social”. 

Salvadori (2011) contextualiza que: 

Toda luta por reconhecimento inicia por meio da experiência de desrespeito. O 

desrespeito ao amor são os maus-tratos e a violação, que ameaçam a integridade 

física e psíquica; o desrespeito ao direito são a privação de direitos e a exclusão, pois 

isso atinge a integridade social do indivíduo como membro de uma comunidade 

político-jurídica; o desrespeito à solidariedade são as degradações e as ofensas, que 

afetam os sentimentos de honra e dignidade do indivíduo como membro de uma 

comunidade cultural de valores (SALVADORI, 2011, p. 191). 

No âmbito cultural, a legitimação de direitos é indispensável. Segundo Segato (2006), 

constituem mudanças sociais, de necessidades, “classes de poder”, produções históricas que 

se integram e administram práticas modernas de subjetividade. As manifestações de 

comportamentos devido à interação social entre os indivíduos ou pela mera probabilidade de 

que a mesma venha acontecer, contextualiza o processo de socialização e as representações 

sociais. Bock (1999) salienta a importância de conhecer a natureza social do fenômeno 

psíquico, pela qual nossa subjetividade aparece devido à inter-relação entre o próprio 

individuo e do mesmo com a natureza, assim como processos de aprendizagem continuo que 

são influenciados por questões culturais já vivenciadas anteriormente. 

Segundo Vicente (1994, apud GOMES e PEREIRA, 2005, p. 360)1: 

O ser humano é complexo e contraditório, ambivalente em seus sentimentos e 

]condutas, capaz de construir e destruir. Em condições sociais de escassez, de 

privação, e de falta de perspectivas, as possibilidades de amar, de construir e de 

respeitar o outro ficam bastante ameaçadas. Na medida em que a vida à qual está 

submetido não o trata enquanto homem, suas respostas tendem à rudeza da sua mera 

defesa da sobrevivência. 

Mudanças significativas que marcaram a sociedade estremecem até hoje as dimensões 

subjetivas que proporcionavam ao sujeito uma condição mais estável e segura de se viver. 

Quanto à complexidade das práticas culturais históricas, por meio da qual cada grupo social 

possui seu modo de interagir e agir, é essencial que as relações se mantenham em ordem nos 

aspectos político e papéis de gênero, na dimensão familiar, educacional e do trabalho 

(SAMPAIO; ANDERY, 2010). 

                                                             
1
Vicente CM 1994. O direito à convivência familiar e comunitária: uma política de manutenção do vínculo, pp. 

47-59. In SM Kaloustian (org.). Família brasileira, a base de tudo. Ed. Cortez-Unicef, São Paulo-Brasília. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232005000200013 



10 

 

 

Os aspectos culturais, histórico-social, que salientam o processo de constituição de 

direitos, assim como da cidadania, são compostos por trajetória no qual o agente abarcado 

como cidadão se fundamenta na liberdade, igualdade, nas relações sociais, nos fundamentos 

educacionais e dimensões sociais. As concepções de educação em sua finalidade social 

desenvolvem práticas educativas que influenciam a sociedade e o cidadão. 

Minto (2008) contextualiza que: 

As políticas educacionais têm se pautado, nos últimos três governos estaduais, em 

mecanismos competitivos (institucionais e individuais) e no controle via 

procedimentos burocráticos, a título de “avaliação”. Assim, vigoram medidas 

autoritárias, caracterizadas por: falta de interlocução (desconsideração dos 

envolvidos), separação entre os que decidem e os que fazem mudanças implantadas 

sem diálogo (portanto, impostas) e de forma aparentemente desarticulada, tanto das 

demais políticas para a educação como também das políticas para as outras áreas 

sociais (MINTO, 2008, p. 15). 

As interfaces do sistema educacional e o comportamento social emitido apropriam-se 

dos processos e movimentos históricos e culturais vivenciados até o presente momento. De 

acordo com Sousa (2001, p. 49) “[…] os princípios morais da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos como meio de difundir a importância e a necessidade do respeito à 

diferença cultural, condição indispensável para a existência de uma sociedade 

verdadeiramente democrática.”, norteiam um contexto moral, ideológico, étnico cultural e 

democrático, a fim de proteger a honra assim como a igualdade de direitos individuais e 

coletivos. 

As diferenças concebidas, social e historicamente, numa continua relação de 

construção e desconstrução configuradas nas relações sociais, devem ser reconhecidas e 

prevenida para que o modelo tendencioso ao preconceito e discriminação seja combatido não 

fomente a desigualdade (CANDAU, 2011). Diversidades entram nas instituições escolares, no 

sistema público, no ambiente familiar, processo de inclusão, e a igualdade como dignidade da 

pessoa humana deve fazer parte de transformações sociais humanitárias. Gomes (2012) 

propõe: 

Essa interpretação tem sido adensada do ponto de vista político e epistemológico 

pelos movimentos sociais ao enfatizarem que os sujeitos de direitos são também 

diversos em raça, etnia, credo, gênero, orientação sexual e idade, entre outros. 

Enfatizam, também, que essa diversidade tem sido tratada de forma desigual e 

discriminatória ao longo dos séculos e ainda não foi devidamente equacionada pelas 

políticas de Estado, pelas escolas e seus currículos (GOMES, 2012, p. 688). 

Diante dos desenvolvimentos de cunho social, tecnológico e científico, o mundo 

globalizado tem oportunizado minimamente o processo de ensino assim como no 
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desenvolvimento do sujeito social, mas ainda em processo de construção esse indivíduo busca 

por igualdade e reconhecimento social. Lembrando que estamos vivenciando o reflexo de um 

contexto social que historicamente, foi sendo estabelecido por uma sociedade 

preponderantemente masculina. As mulheres, na maioria das culturas, foram reprimidas de 

várias formas, fomentada por aspectos de exclusão manifestada nos processos de 

escolarização e classes sociais diferenciadas (DIGIOVANNI, AMARAL, 2010). 

A diversidade humana construída paulatinamente, os caminhos percorridos até a 

atualidade, passaram por transformações políticas, sociais, sistemas econômicos e religiosos. 

Nesses processos de transformações sociais, encontramos uma demanda um tanto vulnerável 

pela falta de políticas públicas, a realidade social do sistema educacional. 

Contudo, a construção de saberes relacionado à educação fomentam paradoxos 

historicamente derivados do processo sociocultural, diversidade fundamentada em aspectos 

sociais, em organizações e outros sistemas de poder. Pode-se perceber hoje que mudanças de 

paradigmas contribuem no processo de desenvolvimento biológico, social e ambiental, 

fazendo com que seu comportamento passe a condizer com a realidade vivenciada pelo 

mesmo. 

Esse trabalho traz uma reflexão a respeito do contexto social das diversidades, 

aprofundando questionamentos sobre gênero, orientação sexual sob a condição da educação 

como principal mediadora na construção da igualdade e cidadania. Bem como contribuir para 

obtermos um sistema educacional menos discriminatório desigual e mais inclusivo, 

equitativo, prevenindo a violência de gênero. 
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2. EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

2.1 A EDUCAÇÃO FRENTE ÀS DIVERSIDADES 

 

O contexto histórico educacional apresenta ensinamentos que nos leva a refletir sobre 

certo arsenal de informações e ações. Cada sociedade possui um processo educacional 

baseado em costumes, crenças, resistências manifestadas em cada geração, produto de uma 

interação que exprime sua necessidade e, o desafio vai além das transformações sociais. 

Santos (2008, p. 9) salienta que “[…] a escola precisa promover um resgate da sua função de 

promotora de novos conhecimentos, buscando refletir criticamente sobre as ações e condutas 

cotidianas, tendo em vista desenvolver novas formas de atuar na educação […]”. 

A educação em sua amplitude é influenciada pelas leis, artes, formas distintas de 

governo, ambiente e contexto físico, cada um com seu modo de propor ações sociais e 

desenvolver capacidades no indivíduo. É nesse aspecto que a educação como um método de 

convivência, deveria passar a potencializar o desenvolvimento de um sistema de ensino que 

constantemente interage com as problemáticas sociais, apreciando os aspectos culturais, 

cognitivo e emocional. O ambiente escolar é um espaço de socialização, por isso Silva (2014) 

diz:  

[…] não apenas de saberes e cultura acumulados pelas gerações anteriores, mas um 

espaço onde a grande diversidade que congrega torna-se propício ao 

desenvolvimento de sentimentos, ações ou reações como: empatia, hostilidade, 

afeto, discriminação, revolta, repulsa, medo e dependendo de sua concepção de 

sujeito, de mundo e das relações inter-sujeito, pode-se tornar um ambiente promotor 

do diálogo, do respeito, da tolerância, da livre expressão de culturas diversas, e de 

um posicionar-se perante o mundo de forma crítica e autônoma, desde que os 

conflitos e os embates que são naturais do “existir em grupo” sejam mediados pela 

escola a partir do diálogo e do aprender a conviver enquanto formas de mediações 

desses conflitos (SILVA, 2014, p. 120). 

Na consolidação de grupos, o indivíduo guiado por um conjunto de normas, preceitos 

educacionais e conhecimento adquirido historicamente, se faz como instrumento modificador, 

intrínseco ao processo cultural que dispõe para o exercício da cidadania. Nesse contexto a 

subjetivação advinda das relações sociais, segundo Silva “[…] não nos permite nos apoiar em 

nenhuma grande certeza a respeito do nosso futuro e da melhoria de condições da vida 

humana.” (SILVA, 2014, p. 119). 

Os processos educacionais nesta perspectiva abarcam as semelhanças acentuadas nos 

aspectos condicionantes econômicos, culturais, políticos, que por sua vez consolidam e 

acomodam as práticas educacionais do sistema. Políticas públicas educacionais praticadas 
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com intenções favoráveis mesmo diante de uma realidade conturbada é uma tarefa 

desafiadora. Goldemberg (1993) já dizia:  

O caráter claramente utópico de muitas de nossas políticas educacionais, 

responsável pelo seu fracasso, se deve, em grande parte, ao fato de não terem sido 

associadas a uma política social de longo alcance e não estarem alicerçadas em uma 

clara consciência dos obstáculos econômicos, políticos e culturais que precisam ser 

enfrentados para a construção de um sistema educacional abrangente e de boa 

qualidade (GOLDEMBERG, 1993, p. 65). 

 Ao adentrar nesse contexto em questão, percebe-se que a educação favorece 

oportunidades socioculturais incentivadoras na principal formação do sujeito como cidadão. 

Mas ainda não é o suficiente para universalizar o acesso igualitário a educação básica sem 

fomento de discriminação e exclusão. Santos (2008) complementa que na educação atual a 

escola deveria se  preocupar em desenvolver um sistema de ensino que se relaciona com as 

problemáticas vivenciadas na sociedade atual, suprimindo o antigo modelo ensino 

“fragmentado e descontextualizado da realidade”.  

O cenário educacional é bem esclarecido por Goldemberg (1993) quando diz que: 

Apesar do muito já conseguido, as deficiências do sistema educacional brasileiro 

constituem certamente um entrave para a modernização da sociedade e precisamos 

reconhecer que: a qualidade do ensino, tanto público como privado e em todos os 

níveis é, na maioria dos estabelecimentos, muito deficiente; apesar da quase 

universalização do acesso à escola que se logrou atingir, uma porcentagem 

demasiado pequena dos alunos consegue completar os oito anos de ensino básico 

obrigatório; o ensino de nível médio não consegue preparar adequadamente os 

estudantes para a universidade, nem para o ingresso no mundo do trabalho; a 

formação oferecida nas universidades não promove a qualificação que seria 

necessária; e a pesquisa é, no mais das vezes, incipiente ou inexistente. Mas a crítica 

feroz que vem sendo feita ao nosso sistema de ensino, mesmo se justa, não deve nos 

impedir de reconhecer o muito já feito, e ser sobre esta base que o sistema pode e 

deve ser melhorado (GOLDEMBERG, 1993, p. 70). 

 É importante comentar que algumas mudanças voltadas para percepções teóricas de 

ensino, movimentam programas, políticas públicas e iniciativas governamentais onde ocorrem 

investimentos em materiais didáticos, formação continuada, progressão automática, turmas de 

aceleração dentre outros. Porém, ainda se percebe uma realidade nas escolas, a notória 

condição de trabalho vivenciada pelo professor, salário desprezado, carga excessiva de horas 

trabalhadas e o mesmo acaba sendo protagonista de suas próprias dificuldades, obrigações e 

anseios. Cada problema vivenciado precursor de consequências deve ser discutido para 

podermos construir um contexto de atividades que favoreçam responsabilidades coletivas 

fundamentadas na afinidade com o trabalho em si além das relações pessoais.  

 Nesse contexto, Souza (2010) aponta: 
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Nos últimos 12 anos, os dados educacionais brasileiros vêm demonstrando que o 

avanço no diagnóstico pela pesquisa da realidade educacional brasileira, bem como 

as discussões com relação à democratização da escolarização, cuja garantia se dá no 

âmbito da legislação e das políticas públicas, apresenta seus efeitos em apenas um 

dos aspectos da melhoria do sistema educacional brasileiro (SOUZA, 2010, p. 133). 

Diante de transformações relevantes para a realidade à formação sociocultural do 

nosso país, repensar as práticas mediadoras dessa realidade histórica é compreender o quanto 

a educação proporciona um papel modificador único na vida de qualquer indivíduo. Reflexões 

condicionantes em relação aos processos sociais precursores de distintas hipóteses 

econômicas e políticas, desencadeiam novas interpretações sobre o posicionamento da 

educação quanto a sua operacionalidade no contexto de desigualdades e diversidades. 

A educação é uma forma do indivíduo se inserir no contexto social baseado por 

normas, conjunto de saberes reunido por um processo de práticas históricas e ainda sim se 

espera que ela seja um instrumento de humanização, produzindo reflexões pedagógicas acerca 

das práticas e cotidiano escolar. Desse modo, Candau (2011) afirma que: 

No âmbito da educação também se explicitam cada vez com maior força e desafiam 

visões e práticas profundamente arraigadas no cotidiano escolar. A cultura escolar 

dominante em nossas instituições educativas, construída fundamentalmente a partir 

da matriz político-social e epistemológica da modernidade, prioriza o comum, o 

uniforme, o homogêneo, considerados como elementos constitutivos do universal. 

Nesta ótica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver 

(CANDAU, 2011, p. 241). 

Os termos diversidade, desigualdade e identidade no cenário escolar, com várias 

interpretações sucedidas por relações políticas, coletivas, religiosas, relações de poder e 

movimentos sociais, podem ser reflexo de pressões sociais e seus intermédios históricos 

(GOMES, 2012). 

O desafio percebido advindo de movimentos sociais sendo esses compostos por 

negros, orientação sexual e religiosa, indivíduo com deficiência dentre outros, sobreposto 

entre desigualdade e diversidade, pretende ir além dos aspectos educacionais, quebrando 

paradigmas instalados a fim de que o conjunto escolar venha desempenhar uma inclusão 

ideal. Candau (2011, p. 241) afirma que “As questões colocadas são múltiplas, visibilizadas 

principalmente pelos movimentos sociais, que denunciam injustiças, desigualdades e 

discriminações, reivindicando igualdade de acesso a bens e serviços e reconhecimento 

político e cultural”. 

As práticas educativas são influenciadas por uma dimensão cultural que potencializa 

os processos de aprendizagem mediada por educadores. Essa figura denominada professor, 

diante de mudanças que causam inseguranças, lida com um conjunto social de relações entre 
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alunos, família. Também precisa desempenhar vários papéis que não se reduza somente a 

conhecimentos específicos indo além de capacidades pedagógicas proporcionando formas 

criativas que atendam expectativas de convivência social mais humanizada. 

A educação contemporânea ainda tem resquícios históricos tendenciosos a 

homogeneizar os alunos, sem ao menos contemplar as diferenças. Ao pensar sobre a forma 

como se estabelece as relações é notória a necessidade de instrumentalizar o educador que 

atua na escola para não negar a diversidade e melhor lidar com as diferenças que definem o 

sujeito, pois esse ambiente escolar engloba de fato uma totalidade real de diversidade humana. 

Santos (2008) aborda essa questão sob esta ótica: 

É muito mais amplo, pois todos nós seres humanos somos únicos, portanto 

diferentes uns dos outros. Tal fato trata-se de denominar como diversidade as 

diferentes condições étnicas e culturais, as desigualdades socioeconômicas, as 

relações discriminatórias e excludentes presentes em nossas escolas e que compõem 

os diversos grupos sociais (SANTOS, 2008, p. 14). 

 Essa temática leva a repensar na importância da educação como instrumento 

primordial no processo inclusivo, promoção de igualdade, enfrentamento a preconceitos e 

discriminações, onde todos possam vir a ter acesso a qualquer espaço social principalmente 

ambiente escolar. Nesse contexto a escola como um espaço de construção e desenvolvimento 

do indivíduo tem enfrentado dificuldades de lidar com algumas diversidades, tais como a 

diversidade sexual, gênero e sexualidade. É preciso refletir sobre essa realidade, pois o 

surgimento e manifestação de atitudes homofóbicas e preconceituosas no contexto escolar 

estão se tornando um problema social. Louro posiciona um comentário significativo (2007): 

Desprezar alguém por ser gay ou por ser lésbica é, para mim, intolerável. No 

entanto, na nossa sociedade, essa parece ser uma atitude comum, corriqueira, talvez 

mesmo “compreensível”. Conviver com um sistema de leis, de normas e de 

preceitos jurídicos, religiosos, morais ou educacionais que discriminam sujeitos 

porque suas práticas amorosas e sexuais não são heterossexuais é, para mim, 

intolerável. Mas esse quadro parece representar, em linhas mais ou menos gerais, a 

sociedade brasileira. Por isso, sinto-me autorizada a afirmar que a sexualidade ou as 

tensões em torno da sexualidade constituem-se numa questão que vale a pena 

colocar em primeiro plano (LOURO, 2007, p. 203). 

 É notório que a nossa sociedade está vivendo um processo de transformação e isso de 

nenhuma maneira pode ser ignorado, tampouco excluído de nossas instituições democráticas. 

Percebe-se hoje a necessidade de promover condições para que manifestações 

preconceituosas e discriminativas não se fortaleçam, mas que proporcione a todos, cada um 

com sua característica, conviver em todo ambiente e contexto social. Consolidar o respeito às 

diversidades étnico-raciais, de identidade, gênero, orientação sexual etc, partindo-se de ações 

preventivas advindas do contexto familiar assim como do ambiente escolar. Junqueira (2009, 
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p. 7) é objetivo quando diz: “Para isso, resulta igualmente indispensável estimular a produção 

e a difusão de estudos e pesquisas nestas áreas”. 

A escola tem um desafio acirrado, enfrentar tudo que venha contribuir para a produção 

e reprodução perversa de preconceitos com relação às diversidades. Além disso, é 

preponderante a necessidade de ações que proporcionem aos profissionais da educação 

instrumentos pedagógicos que promovam a formação de uma cultura que respeite a 

diversidade, pois esse respeito pelas diferenças é essencial no processo educativo assim 

seguiremos em direção a um espaço social menos desigual e mais acolhedor (JUNQUEIRA, 

2009). 

 

2.2 DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

O contexto que abrange as questões de gênero, diversidade sexual são aspectos 

discutidos de forma mais enfática com perspectivas recentes no âmbito educacional do Brasil, 

assim como a busca pela igualdade, respeito e reconhecimento da diversidade de gênero. 

Segundo Junqueira (2009) a escola ainda demonstra ser um espaço de discriminação e 

preconceitos, desencadeadores de distintas formas de violência e exclusão.  

Com base nos direitos sexuais de crianças e adolescentes e orientação sexual das 

escolas, Santos e Ippolito (2011) comentam que: 

Em 1997, o MEC incluiu a orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o ensino fundamental como um de seus temas transversais, assim 

reconhecendo a importância do assunto nas escolas. A denominação “Orientação 

Sexual” (OS), utilizada nos PCN, designa o processo educativo de intervenção em 

sexualidade, não devendo ser confundida com a expressão utilizada como orientação 

do desejo sexual (SANTOS, IPPOLITO, 2011, p. 50). 

 Nessa perspectiva, as questões relacionadas à diversidade de gênero no ambiente 

escolar passaram a ser mais questionadas socialmente e discutidas pelo Congresso Nacional 

em 2014, quando ocorreu a tramitação da PL 8035/2010, a qual visa fomentar o Plano 

Nacional de Educação (PNE – Lei 13.005/14) em dez anos, discutindo a possibilidade de 

mudar a diretriz do Art. 2, inciso III, acrescentando em seu contexto a promoção de gênero e 

de orientação sexual.  

A proposta em questão passou a ser entendida que, com a alteração do texto, seria 

consentida a promoção de uma ideologia de gênero como diretriz educacional. A bancada 

religiosa reagiu frente a essa temática como se tal discussão fosse abalar a estrutura familiar 

brasileira. Não tão obstante, a temática também começou a ser introduzida de alguma forma 

nos Planos Estaduais e Municipais de Educação, isso sendo deliberado na 2ª Conferência 



17 

 

 

Nacional de Educação - Conae 2014 que “[...] teve como propósito contribuir com a política 

nacional de educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições 

concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino 

(CONAE, 2014, p. 8)”, bem como acompanhar a prática do Plano Nacional de Educação e 

execução dos planos de educação como citado anteriormente.  

Não por acaso, Brandt et al (2007) argumentam que: 

É importante reconhecer que a própria menção ao conceito foi inovadora, entretanto 

não parece ter sido suficiente para dar conta das múltiplas dimensões envolvidas. Ao 

mesmo tempo, a crescente disposição de estados, municípios e organizações da 

sociedade civil em discutir gênero na educação não encontrou imediata 

correspondência no plano das políticas educacionais (BRANDT et al, 2007, p. 11).  

 De fato, surgiram preocupações em torno da possibilidade de se erradicar o modelo 

tradicional familiar, por introduzir os conceitos relacionados a gênero e diversidade sexual no 

contexto educacional. Esse receio pode ter sido influenciado pelo fato de que propostas 

surgiram e foram impostas no espaço escolar, como por exemplo, a disponibilização de certas 

cartilhas “constrangedoras”, mas não é conveniente detalhá-las, pois diante de tantos 

questionamentos, informações e contradições, muitos aspectos foram deturpados 

principalmente a questão de gênero. 

Perspectivas sociais norteadas por padrões morais, religião e crenças, têm receio que a 

ideologia de gênero seja inserida no espaço escolar, pois seria uma maneira de extinguir o 

modelo familiar natural baseado historicamente pela união entre homem e mulher. Imagina-se 

que essa ideologia fomenta e normatiza as formas de concepção e até de vivência sexual, pois 

propõe na formação uma ideia que deva ser mantida a todo custo.  

Trata-se de uma proposta que está sendo questionada politicamente, mas o impasse 

não exclui a importância das reflexões que giram em tono de uma diversidade muito ampla 

salientando todo contexto voltado à sexualidade, identidade de gênero, identidade sexual, 

direitos sexuais, violência de gênero, orientação sexual dentre tantas outras terminologias 

relevantes e que possivelmente tem seu real significado desconhecido ou até deturpado pela 

sociedade, docentes, pais, políticos.  

Posicionamentos e questionamentos sobre como inserir no contexto escolar o assunto 

gênero, diversidade sexual e seus impactos sociais são pertinentes. Deles, temos algumas 

indagações, como: Qual a finalidade de inserir essa proposta política como diretriz obrigatória 

em todo sistema escolar? Significa estimular a criança/jovem a experimentar outras formas de 

se relacionar sexualmente? Ou, essa proposta visa promover a prevenção de preconceitos e 

discriminação dentre outras formas de violência no ambiente escolar? Será mais um 
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componente curricular a ser ministrada pelos professores ou apenas uma temática a ser 

abordada esporadicamente de acordo com a demanda e oportunidade?   

A escola como um espaço de construção, desenvolvimento, identidade e formação do 

sujeito, são questionamentos que fazem parte da importância de se discutir à educação no que 

se refere aos processos de diversidade sexual e pontos relativos ao fator gênero, orientação 

sexual. As realidades sociais em seus aspectos culturais e históricos que margeiam nosso 

cotidiano educacional passaram por alguns preceitos. Nesse sentido, Junqueira (2009) 

argumenta: 

Ao longo de sua história, a escola brasileira estruturou-se a partir de pressupostos 

fortemente tributários de um conjunto dinâmico de valores, normas e crenças 

responsável por reduzir à figura do “outro” (considerado “estranho”, “inferior”, 

“pecador”, “doente”, “pervertido”, “criminoso” ou “contagioso”) todos aqueles e 

aquelas que não se sintonizassem com o único componente valorizado pela 

heteronormatividade e pelos arsenais multifariamente a ela ligados – centrados no 

adulto, masculino, branco, heterossexual, burguês, física e mentalmente “normal” 

(JUNQUEIRA, 2009, p. 14). 

 Diante de tal posicionamento, percebe-se que se o indivíduo fugir de um “padrão” em 

relação ao seu gênero, sexualidade, provavelmente será percebido no espaço da educação 

escolar em sua minoria não atendendo a norma esperada e padronizada como comum. Louro 

(2007, p. 204) observa que “As formas de viver a sexualidade, de experimentar prazeres e 

desejos, mais do que problemas ou questões de indivíduos, precisam ser compreendidas como 

problemas ou questões da sociedade e da cultura”.  

As possibilidades de se pensar sobre a diversidade sexual e relações de gênero no 

sistema educacional não se esgotam e provavelmente vai passar por todos os ciclos de ensino. 

O cenário educacional deve buscar uma igualdade de gênero justamente pelo fato de ser uma 

temática de relevância social na perspectiva dos direitos humanos. Portanto, a proibição ou a 

tentativa de impedir o debate sobre qualquer questão relacionada à diversidade e orientação 

sexual e de gênero, não vai extinguir o assunto que pode imergir no cotidiano das salas de 

aula.  

Brandt et al (2007) contribuem para esse debate afirmando que: 

Atualmente, são diversos os fatores que demandam da sociedade brasileira a 

constituição de uma agenda social, política e educacional que, além de não mais 

negligenciar questões relativas a gênero, identidade de gênero e orientação sexual, 

ao mesmo tempo, as situe entre suas prioridades e as contemple a partir das 

perspectivas da inclusão social e da cultura dos direitos humanos. São eles, por 

exemplo: as profundas transformações sociais, culturais, políticas por que vem 

passando o mundo; a realização de estudos e pesquisas que fornecem quadros 

nítidos acerca da desigualdade nas relações de gênero e das situações vividas por 

homossexuais e transgêneros; a crescente percepção de que gênero e sexualidade se 

entrelaçam e envolvem praticamente todos os campos da vida; o aprofundamento da 
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compreensão do papel da sexualidade na construção do conhecimento (BRANDT et 

al, 2007, p. 15). 

Gênero faz parte de um processo de construção cultural, formação de um conceito 

relacional da figura mulher e figura homem, diferenças que transcendem o aspecto biológico. 

Então justificar essas diferenças por essa característica biológica, de certa forma neutraliza as 

questões sociais que são desenvolvidas culturalmente. Brandt et al (2007), trazem o seguinte 

conceito:  

Gênero, portanto, remete a construções sociais, históricas, culturais e políticas que 

dizem respeito a disputas materiais e simbólicas que envolvem processos de 

configuração de identidades, definições de papéis e funções sociais, construções e 

desconstruções de representações e imagens, diferentes distribuições de recursos e 

de poder e estabelecimento e alteração de hierarquias entre os que são socialmente 

definidos como homens e mulheres e o que é – e o que não é - considerado de 

homem ou de mulher, nas diferentes sociedades e ao longo do tempo (BRANDT et 

al, 2007, p. 16).  

 Quando discutimos a subjetividade do indivíduo, a religiosidade, sexualidade, etnias, 

política, estão essencialmente presentes na formação desse sujeito. Será que a escola está 

preparada para lidar com as dimensões psicológicas, biológicas, sociais e espirituais do ser 

humano? Visto que nesta perspectiva a escola se estabelece como um lugar estratégico para 

redefinir as práticas hegemônicas e também excludentes, pautadas no contexto heterossexual 

obrigatório (PEREIRA, 2010). Nesse contexto sobre gênero e diversidade sexual, deve-se 

tolerar ou trabalhar os parâmetros da igualdade? Considerando que as relações de gênero se 

constituíram num processo desigual de construção histórica e quando o indivíduo está 

inserido na instituição escolar torna-se mais propício a ele perceber que tudo o que é 

construído historicamente pode se modificar, essa diversidade que supostamente não pertencia 

ao conhecimento escolar, por intermédio de movimentos sociais, foi se tornando mais 

evidente e não tão obstante participar da constituição de propostas educacionais. 

 A escola como espaço comprometido com a formação da cidadania em parceria com a 

família devem promover a igualdade e o respeito. Heilborn e Carrara (2009, p. 14) 

argumentam que “O estudo das questões relativas ao gênero, à sexualidade e às relações 

étnico-raciais pode estar presente nas diferentes disciplinas que integram o currículo escolar. 

Sua importância e complexidade demandam um esforço de transversalização do 

conhecimento oferecido aos/às estudantes”. 

Trabalhar as questões de gênero em diversas situações do convívio escolar independe 

de disciplinas específicas, pois praticamente está presentes em todos os assuntos mediados 

pela escola em suas distintas áreas, como a possibilidade em: Língua Portuguesa trabalhar 
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com textos literários; Geografia com os movimentos sociais; História sobre a conquista de 

direitos; Matemática com as estatísticas da violência contra homossexuais; Biologia e 

Educação Física com as questões sobre estereótipos. Enfim, há uma gama de possibilidades 

esperando um educador que esteja aberto ao conhecimento, disposto a ouvir e entender o 

aluno e que considere a diversidade como um valor em si. 

Sobretudo, é relevante entender que quando as políticas públicas e as diretrizes 

educacionais dizem que é preciso promover a diversidade de gênero ou identidade de gênero, 

igualdade de gênero, é no sentido de favorecer ações consistentes e contextualizadas visando 

garantir que o indivíduo como ser humano e cidadão seja potencializado na sua integralidade 

como riqueza de diversidade e benefício social para convivermos respeitosamente com as 

diferenças. Portanto, mudanças demandam tempo, mas jamais a desistência de tal assunto tão 

complexo.  

Faz-se necessário enfatizar que somente através de diálogos, debates, rodas de 

conversas, palestras, e demais ações concretas, tudo de forma muito simples e natural, podem 

ajudar a fazer a diferença e tudo pode acontecer sobe a luz da convivência das pessoas e a 

partir do espaços escolares, local este que chamamos de porto seguros para muitos indivíduos 

que buscam ali o seu direito de inserir no mundo da igualdade.  

 A intenção aqui é compartilhar referências teóricos significantes, não para sanar as 

inquietações perturbadoras em relação à temática, mas fundamentar alguns conceitos, bem 

como a valorização do indivíduo na sua integridade de ser, fortalecendo os direitos 

individuais e coletivos contribuindo para a formulação de políticas públicas no contexto da 

educação e diversidade. Desconstruir as formas de preconceitos, discriminação e padrão de 

estereótipos relacionados aos aspectos sexuais e de gênero, proporcionando relações humanas 

que vivencie a diversidade baseando-se na fundamentação da igualdade.  

 

2.3 INTERVENÇÕES DA EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE DE GÊNERO E 

FORMAÇÃO DA CIDADANIA 

 

 Historicamente a educação brasileira foi sendo ocupada e estruturada de uma maneira 

em que o comum, o homogêneo, o “padronizado” era apreciado pela figura masculina, de cor 

branca e heterossexual. Não obstante, pensar que esse ambiente escolar é o espaço perfeito 

para a reprodução de comportamentos racistas, preconceituosos e passíveis de discriminação 

quanto à orientação sexual, ainda é uma realidade presente no sistema educacional 

contemporâneo.  
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 A socialização do indivíduo em ambientes fora da família, como a escola, proporciona 

aprendizado conforme seu gênero, mas outras implicações como, cor da pele, etnia, 

orientação sexual, posição econômica e outras, são inevitáveis elas interagem constantemente 

entre si no contexto social. Essas diferenças específicas que transitam entre si, abre margem 

para as desigualdades e distintas formas de violência (HEILBORN, CARRARA, 2009).

 Sabendo que o processo de escolarização evidencia as desigualdades entre diferentes 

gêneros que margeiam a sociedade Silveira (2010) diz que: 

A escola é um espaço de socialização para a diversidade e para o questionamento da 

aprendizagem do gênero e da sexualidade, entretanto a invisibilização dessas 

questões mostra que é necessário um investimento dos/as professores/as em sua 

formação para aprofundar o debate com os/as alunos/as. Mesmo que abordagens 

étnico-raciais, de gênero e/ou econômicas já estejam, aos poucos, sendo 

contempladas e sendo alvo de investimentos do Ministério da Educação, as 

dimensões sociais e política da sexualidade permanecem às margens (SILVEIRA, 

2010, p. 28). 

É possível cogitarmos um trabalho educacional que desestabilize as reproduções 

hegemônicas entre as diversidades o modelo de heteronormatividade que incide em pensar no 

gênero desempenhando suas funções como a norma social quer. No entanto, os aspectos 

relacionados a gênero e diversidade sexual, ainda demonstram a necessidade de diretrizes e 

propostas pedagógicas legais voltadas para abordagem prática da temática dentro do espaço 

escola.  

Essa contextualização nos induz a questionar quais conhecimentos pedagógicos 

voltados para prática precisamos para abordar sobre gênero, diversidade sexual? Como os 

professores reagem diante de situações de homofobia, preconceito, discriminações na escola? 

O senso comum no ambiente escolar num contexto hierarquizado de professor para 

aluno é mais comum encontrarmos uma relação distinguida por características com um 

sentido de indiferença, intolerância e um fazer de conta que não vê (SILVA, 2014). O autor 

salienta a importância de:  

Repensar o ambiente escolar com base numa perspectiva crítica e emancipatória, 

que prima acima de tudo a valorização do indivíduo, torna-se de uma importância, 

quando consideramos de na escola encontramos crianças e adolescentes com um 

psiquismo em estruturação, portanto mais vulneráveis a criar e desenvolver imagens 

e representações distorcidas de si e do outro (SILVA, 2014, p. 124). 

Como educar para a diversidade senão discutir ela no espaço escolar? Visto que as 

representações de gênero, classe economia e étnico-racial fomentam a construção da 

subjetividade do indivíduo. Mas no contexto da diversidade sexual, discursos 
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homofóbicosque atingem os homossexuais, meninos afeminados ou meninas masculinizadas, 

reproduzem comportamentos violentos e intolerantes, baixo rendimento escolar e exclusão.  

Freire, Santos e Haddad (2009) propõem:  

Não bastarão leis, se não houver a transformação de mentalidades e práticas, daí o 

papel estruturante que adquirem as ações que promovam a discussão desses temas, 

motivem a reflexão individual e coletiva e contribuam para a superação e eliminação 

de qualquer tratamento preconceituoso. Ações educacionais no campo da formação 

de profissionais, como o curso Gênero e Diversidade na Escola, são fundamentais 

para ampliar a compreensão e fortalecer a ação de combate à discriminação e ao 

preconceito (FREIRE, SANTOS, HADDAD, 2009, p. 9). 

As implicações a cerca da constituição da subjetividade homo ou heterossexual, reflete 

diretamente no rendimento escolar, nas formas de exclusão e comportamentos de toda 

comunidade escolar. As políticas públicas educacionais devem fomentar as diretrizes 

curriculares, no sentido de proporcionar um esclarecimento social sobre as temáticas de 

gênero e diversidade sexual nas escolas. É preciso combater essa educação sexista de maneira 

digna, executando um trabalho cauteloso de forma didático-pedagógica, favorecendo 

reflexões e ações respeitosas, desestabilizando manifestações violentas e preconceitos, além 

de oportunizar a garantia de igualdade de direitos a todos.  

O gênero humano é caracterizado pelas diferenças biológicas, mas também pelos 

aspectos de socialização e a semelhança enquanto gênero está justamente na existência da 

diversidade cultural, gênero, orientação sexual, raça e outros. É um desafio social aprender a 

se relacionar e conviver com as diferenças. A família e a escola como instituições sociais são 

referências importantes quanto à produção de diálogos relacionados às diversidades, 

condicionar o respeito na vivencia social e combater a reprodução de preconceitos. Silveira 

(2010) pontua que:  

Se o gênero é construído por relações sociais, pela família, pela escola, pelos 

processos de socialização e pela mídia, podemos partir do pressuposto de que ele 

também pode ser reconstruído, desconstruído, questionado, modificado em busca de 

uma igualdade social entre homens e mulheres, do ponto de vista do acesso à 

direitos sociais, políticos e civis (SILVEIRA, 2010, p. 21). 

Neste contexto social sobre as relações de gênero no ambiente escolar, o Plano 

Nacional de Educação tem discutido a possibilidade de fomentar a equidade de gênero 

expandindo propostas pedagógicas que versem sobre a sexualidade. Em reportagem a 

UNESCO (2016), no Brasil deixa claro sobre a relevância de incorporar nas leis brasileiras e 

nos planos educacionais as perspectivas relacionadas a gênero e sexualidade, uma vez que o 

sistema educacional deve formar cidadãos que respeitem as dimensões humanas por meio de 

estratégias de enfrentamento ao preconceito e práticas discriminatórias. 
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 Permitir que essa temática seja debatida no âmbito escolar, proporciona a construção 

de um aprendizado voltado para o respeito à diversidade e nessa perspectivas que margeiam 

as interações escolares “A inclusão do tema da diversidade sexual poderá auxiliar a escola no 

combate à homofobia, lesbofobia e transfobia, bem como no questionamento da 

heteronormatividade” (UNESCO, 2014, p. 14). 

 É importante compreender que por meio da implementação de algumas diretrizes 

pode-se refletir sobre as práticas pedagógicas no cotidiano escolar, fortalecendo a equidade de 

direitos permeando a construção de conhecimento entre educadores e alunos, além de 

proporcionar uma desconstrução de aspectos preconceituosos. Candau (2011) em seu texto 

Diferenças Culturais, Cotidiano Escolar e Práticas Pedagógicas afirma que: 

A escola tem um papel importante na perspectiva de reconhecer, valorizar e 

empoderar sujeitos socioculturais subalternizados e negados. E esta tarefa passa por 

processos de diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes, a utilização de 

pluralidade de linguagens, estratégias pedagógicas e recursos didáticos, a promoção 

de dispositivos de diferenciação pedagógica e o combate a toda forma de 

preconceito e discriminação no contexto escolar (CANDAU, 2011, p. 253). 

 A proposta de diretrizes age como uma ferramenta a fim de contribuir no processo de 

construção de políticas públicas e fomentar as práticas docentes. Perante o anseio de viver 

numa sociedade mais equânime, a escola deve estar preparada para identificar e agir 

enfrentando práticas homofóbicas, sexistas, preconceituosas, discriminatórias que vem sendo 

permeada pelas identidades heterossexuais, ao passo que no espaço escolar a promoção da 

cidadania e igualdade fortalecem o processo de democratização, inclusão e a convivência 

escolar.   

 Com um seguimento pedagógico estruturado, a educação intervém na vida social 

favorecendo o crescimento integral da sociedade e agindo como mediadora das relações 

sociais. Ela nasce da necessidade do homem em transformar suas experiências vivenciadas 

junto ao próximo e segundo Severino (2000, p. 65) “Ela é entendida como mediação básica da 

vida social de todas as comunidades humanas”.  

 

2.4   ASPECTOS DA INCLUSÃO 

 

No desafio que perpassa essa temática a atenção deve estar voltada para educação, 

pois como já citado anteriormente ela se faz um espaço favorável contemplado pela 

diversidade e propício para abordar tais assuntos que promovam senso crítico e reflexivo 

sobre a convivência e relações humanas. De acordo com Silva (2014):  
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É nesse mundo de relações conflituosas e violentas, baseado na intolerância, falta de 

diálogo e respeito, onde a mistura de culturas e enorme diversidade requerem uma 

compreensão e aceitação que o aprender a conviver juntos torna-se uma exigência 

máxima se quisermos garantir um futuro melhor, mais pacífico e de relações 

humanas mais equilibradas e justas (SILVA, 2014, p. 124). 

O sistema educacional, por meio do ambiente escolar deve exercer práticas que 

atendam as peculiaridades de cada aluno, adequando-se as suas necessidades intrínsecas. Mas 

a desigualdade, vulnerabilidade social familiar ainda exclui uma parte expressiva da 

sociedade de ter acesso à educação e o mínimo de dignidade e cidadania.  Lembrando que a 

família desempenha um papel importante na vida de qualquer indivíduo, ela potencializa a 

formação do sujeito, deveria ser uma grande aliada da escola na luta a favor do respeito às 

diferenças. 

Diante de padrões históricos de adversidades e perante as características de formação 

da identidade, a produção de exclusão e discriminação se az presente. Na realidade 

educacional fomentada por um conjunto de leis, possibilita reflexões sobre a formação do 

cidadão, quais conteúdos devem estar presentes, as funções em cada esfera, diretrizes para o 

ensino e formação de professores.  

A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância 

para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático. Entende-se por 

inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em 

sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à 

diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as 

dimensões da vida (BRASIL, 2001, p. 8). 

Caso nossas competências pedagógicas e didáticas não direcionar ferramentas para se 

pensar paradigmas de gênero, continuaremos legitimando a exclusão de indivíduos frente às 

posições de gênero, preconceitos, violência e comportamentos homofóbicos na escola como 

em outro contexto de convivência social. 

No contexto educacional que vivencio, é possível perceber que alunos estão sendo 

“convidados” a se retirarem da escola pelo simples fato de não corresponderem à 

padronização de uma normalidade considerada, definida pelas práticas socializadas na 

vivência escolar, ou seja, incide na produção de desinteresse pela escola, comprometendo a 

inclusão educacional, proporcionando abandono escolar (JUNQUEIRA, 2009).  

Quem participa das práticas educativas está sujeito a discriminar o indivíduo que não 

se encaixa no padrão esperado. Então, cabem ações em cada contexto voltado para 

diversidade de gênero e sexual, debater, desconstruir padrões de normalidade, refletir sobre 

práticas educativas inclusivas. Nunes et al (2014) corroboram os desafios no processo de 
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inclusão devem basear-se nos valores e respeito às peculiaridades de cada aluno “[…] é 

preciso oferecer serviços complementares às atividades escolares, adotar práticas criativas na 

sala de aula, adaptar o Projeto Político-Pedagógico, rever posturas e construir uma nova 

filosofia educativa” (NUNES et al, 2014, p. 151). 

A escola é um espaço que oportuniza a integração entre alunos, professores e toda a 

comunidade que estão inseridos. Quando se pensa sobre inclusão logo remete a educação 

especial, mas quando se refere à inclusão na interface com a diversidade sexual e gênero a 

discussão toma outro rumo. Esse contexto educacional encontra dificuldades em construir 

propostas pedagógicas para essa diversidade, desconstruir padrões e debater o assunto. O 

acesso à educação garante uma vaga em sala de aula, mas a inclusão implica em ações que 

perpassam pela demanda social diversificada que tem acesso a escola, garantindo sua 

permanência e a valorização humana.  

 Pensar na reorganização sociedade onde a escola passe a acolher com mais equidade, 

remete a perspectiva de que a escola não é somente um espaço de transmissão de 

conhecimento, mas proporcionar aprendizagem de valores e respeito mútuo. Seffner (2009, p. 

132) considera “[…] a escola é um lugar de aprendizagens, e o professor deve conduzir sua 

relação com os alunos no sentido de explorar as possibilidades desta aprendizagem”.  

Na oportunidade Peres (2009) fomenta:  

A dimensão da multiplicidade mostra que em cada situação relacional nos 

expressamos de formas diferentes, variando de grupo para grupo, de pessoa para 

pessoa, marcando a necessidade de uma ampliação de nossos universos de 

referências para que possamos ser mais respeitosos com as expressões das 

diferenças. Isto exige um trabalho pessoal de aproximação e diálogos com pessoas, 

valores e espaços que diferem de nós mesmos, de modo a diminuir as nossas 

ignorâncias e a produzir novos “modos de existencialização” em que a vida possa 

ser tomada como valor maior (PERES, 2009, p. 237). 

É preciso legitimar as práxis dessa temática no contexto escolar, de maneira que a 

função social garanta uma equidade de direitos reconhecendo a identidade do outro, 

possibilitando a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, democrática e 

participativa.  

Excluir a possibilidade de discutir a diversidade sexual e gênero é fomentar o 

preconceito e manifestações homofóbicas para além dos muros da escola. Souza (2010) 

destacou o direito de todos terem acesso à educação, assim como recursos necessários para 

atingir a universalização do ensino com uma educação de qualidade que atenda as 

especificidades, identifique as demandas sociais e desenvolva estratégias de enfrentamento. 

  



26 

 

 

3. DIMENSÃO CULTURAL NA GARANTIA DE DIREITOS 

 

3.1 DIVERSIDADE DE GÊNERO E A PRÁTICA DOS DIREITOS HUMANOS NA 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA IGUALDADE 

 

Olhar para a sociedade como sendo democrática é pensar que os direitos foram 

constituídos como fundamentais, de forma universal e contemplando todos os cidadãos em 

suas distintas especificidades relacionados os aspectos sociais e étnicos. O papel dos direitos 

humanos na política democrática deveria efetivar a universalidade, a indivisibilidade e o 

vínculo entre os direitos humanos e a sociedade, pois o cidadão é titular dos direitos e sua 

garantia é um dever das autoridades políticas e jurídicas. 

O contexto social e a cidadania encaram desafios em universalizar os direitos, em 

retomar novas perspectivas históricas, construção de saberes relacionados à cultura dos 

direitos humanos bem como a implementar ações que promova a equidade. A diversidade de 

gênero margeada por uma construção social e histórica poderiam ser reforçadas no contexto 

ético e Direitos Humanos, para as diferenças provocarem um aspecto igualitário e 

democrático.  

Segundo Novaes (2001, p. 9) “[…] podemos reconhecer hoje no interior do campo dos 

“Direitos Humanos” instrumentos valiosos para reafirmação do valor da diversidade cultural, 

para o questionamento das desigualdades sociais, para a defesa dos valores democráticos”. 

Nesse sentido, numa sociedade vulnerável, na qual os conflitos em suas distintas esferas 

exigem da segurança pública ações diferenciadas. Muitas vezes cobramos agilidade da justiça, 

da polícia, desconsiderando os demais setores públicos e sociais que também são agentes 

intervenientes. 

As políticas públicas educacionais diante das consequências advindas de suas 

fragilidades sociais evidenciam que não está contribuindo suficientemente no 

desenvolvimento do cidadão e constituição da civilização. Severino (2000, p. 68) nos leva a 

refletir quando diz: “É a ação que delineia, circunscreve e determina a essência dos homens. É 

na e pela prática que as coisas humanas efetivamente acontecem que a história se faz”. 

Percorrendo os períodos da história universal, desde os mais remotos tempos, 

evidenciam-se teorias e práticas sociais segregadoras, inclusive quanto ao acesso ao 

saber. Poucos podiam participar dos espaços sociais nos quais se transmitiam e se 

criavam conhecimentos. A pedagogia da exclusão tem origens remotas, condizentes 

com o modo como estão sendo construídas as condições de existência da 

humanidade em determinado momento histórico (BRASIL, 2001, p. 7). 
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O ser humano é detentor de direitos fundamentais voltados à vida, educação, família, 

orientação sexual entre outros. Percebe-se que no bojo das diversidades advindas de um 

processo histórico-social, pensamos os Direitos Humanos na probabilidade em modificar e 

influenciar os fenômenos sociais. Complementando esse contexto a educação demonstra ser 

um subsídio de relevância na vivência do ser humano, que por sua vez é a figura mais 

importante no processo de constituição de equidade. 

De fato a educação é uma ferramenta social de direito humano, garantida pelos textos 

delimitados e específicos da Constituição Federal e demais leis correlacionadas ao assunto. As 

instituições de ensino pautando-se nos fundamentos dos direitos humanos devem olhar além 

da transmissão de conteúdos, buscando influenciar no processo de desenvolvimento do caráter 

do indivíduo com ações educativas que orientem sua formação como sujeito, para que ele 

possa assumir responsabilidades enquanto cidadão. 

Brandt et al (2007), compartilham a proposta da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (Secad/MEC), que visa posicionar os 

aspectos relacionados a gênero, diversidade sexual e orientação sexual na perspectiva da ética 

e direitos humanos, percebendo: 

[…]que, em uma perspectiva inclusiva, políticas educacionais que correlacionam 

gênero, orientação sexual e sexualidade não devem se restringir à dimensão, de todo 

modo importante, dos direitos à saúde sexual e reprodutiva. É preciso ir além e, ao 

mesmo tempo, partir de outros pressupostos (BRANDT et al., 2007, p. 09). 

As questões de gênero debatidas na proposta da Secad/MEC por Brandt et al. (2007)o 

aspecto dos direitos humanos almeja legitimar a diversidade de gênero, “da livre expressão 

afetiva e sexual que vai além dos importantes aspectos relacionados ao direito à saúde 

reprodutiva” (BRANDT et al., 2007, p. 16). Essa diversidade deve ser incluída em um 

contexto democrático a fim de superar os limites das percepções hegemônicas e 

heteronormativas, disseminadoras de preconceitos, bem como enfrentar para que essas 

diferenças não se transformem em desigualdades. 

Dessa forma, pensando um contexto educacional 

As Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos recomendam a 

formação para a vida e a convivência. O indivíduo pode e deve, por meio da EDH, 

adotar uma posição de sujeito de direitos e assim reconhecer que o outro também o 

é, em uma troca mútua de respeito e reciprocidade. Dessa maneira, é possível evitar 

alguns tipos de violência – como o bullying (BRASIL, 2013, p. 13). 

A diversidade existente instituídas cultural e socialmente, no contexto dos direitos 

humanos implica igualdade, respeito e dignidade. Segundo Cunha (2010): 
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A perspectiva dos direitos humanos assegura o direito de todos ao cuidado, sem 

distinção de raça, gênero ou situação econômica. No entanto, por diversas vezes na 

história da humanidade, em contextos de dominação, verificamos o cuidado sendo 

estabelecido numa perspectiva utilitarista e exploratória para pessoas coisificadas 

(CUNHA, 2010, p. 167). 

 Os princípios constitucionais deliberados pela Constituição Federal, oportunizam o 

direito de todos, independente da diversidade, e fomenta a busca pela igualdade. Superar as 

formas de preconceito e violência advinda do fator diversidade sexual e de gênero presentes 

nas relações escolares, configura-se por meio de uma legislação educacional cujo âmbito 

pedagógico, político, repense as ações sob a ótica das relações de gênero promovendo 

enfrentamento as discriminações e efetivando a equidade de gênero. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada dia é mais notório que as implicações relacionadas às desigualdades sociais 

provocam vários efeitos sobre a população, seja resistindo às novas mudanças, seja buscando 

novas conquistas que respeitem as diferenças e a diversidade de gênero. 

No decorrer desta pesquisa, percebeu-se que o conservadorismo pode estar 

influenciando uma demanda social, os profissionais da educação, mesmo aqueles que 

deveriam estar mais preparados. E no contexto educacional não é diferente, por isso é 

necessário que haja articulações entre políticas públicas sobre igualdades, reconhecimento das 

diferenças, juntamente com as Diretrizes Nacionais na finalidade de educar para a vida e a 

convivência.  

Faz-se necessário refletir sobre essa realidade, dialogar, buscar ações concretas em 

prol da desmistificação da liberdade de expressão. É relevante pensar que a educação seja a 

mais eficiente porta de entrada que norteia a trajetória de vida de cada indivíduo, buscando 

um espaço harmonioso e saudável para a convivência humana. É conveniente indagar sobre 

quais propostas curriculares e pedagógicas estão contribuindo para ajustar e agregar nos 

conteúdos educacionais, ações que visem contribuir na temática do reconhecimento das 

diversidades e no amplo direito de igualdade.  

No entanto, é preciso garantir ações concretas que possam amadurecer esta temática 

nos espaços escolares que de fato contribui para o pleno desenvolvimento do indivíduo no 

contexto social. 

A proposta discutida suscita algumas reflexões e questionamentos: Como se faz uma 

democracia para um grupo “minoritário” LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transgêneros)? Por acaso esse grupo não se apresenta como ser humano, não são cidadãos? 

Esse grupo não pode se expressar, a não ser pelo contexto da heteronormatividade? É de suma 

importância refletir sobre as nossas atitudes no que tange a essa temática enquanto cidadãos, 

educadores e todos que compõe essa imensa biodiversidade.  

No que se refere a esta temática nos espaços escolares, pode impedir os avanços em 

conhecimentos, dificultando assim, a possibilidade de assumir novas mudanças de atitudes, 

posturas inovadoras que possam contribuir na aceitação da diversidade de gênero. Nesta atual 

conjuntura, urge a necessidade de desenvolver a consciência de que estamos passando por 

mudanças, seja moral, política, ou religiosa. De fato, ainda é um assunto que provoca nas 

pessoas algum desconforto, uma vez, que envolve a questão cultural já enraizada e com 

diferenças gritante de uma pessoa para outra. 
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A escola é um espaço privilegiado, pois ela proporciona interação, relacionamento 

interpessoal.  Aborda uma diversidade de assuntos, trabalha com o conhecimento humano que 

por sua vez proporciona um aprendizado amplo. Com relação à sexualidade, a diversidade de 

gênero presente é um desafio para os educadores. Por isso, uma proposta que pode auxiliar os 

educadores são os Parâmetros Curriculares Educacionais, que traz os indicadores do caminho 

que a escola precisa seguir para encontrar novas possibilidades pedagógicas, e justamente os 

temas transversais estabelecem novos caminhos, possibilidades que precisam ser discutidas e 

valorizadas.  

Analisando as propostas e diretrizes educacionais, encontramos respaldo para discutir 

sobre a diversidade de gênero no ambiente escolar como prevenção e combate ao preconceito, 

discriminação e até mesmo a homofobia, pois o Plano Nacional de Educação propõe superar 

as desigualdades educacionais, a erradicação de todas as formas de discriminação, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação propõe o principio do respeito à liberdade o apreço à 

tolerância, a igualdade de condições dos alunos para ter acesso e permanecer na escola, a 

Conferência Nacional de Educação no (Conae 2014) propõe a implementação e garantia de 

políticas de formação para professores na discussão sobre étnica, raça, identidade de gênero, 

diversidade sexual, favorecendo as práticas de superação dos preconceitos e discriminação em 

suas distintas formas e não tão obstante os princípios da Constituição em vigor propondo 

combater a qualquer forma de discriminação entre os sexos. 

A escola sabe que os alunos possuem uma cultura diversificada e que o preconceito, a 

discriminação bem como o respeito, são aprendidos e assim construídos. Temos aparatos 

legais, propostas e materiais formulados já disponíveis, que oferecem aos educadores 

subsídios para ações em sua prática pedagógica com a demanda relacionada à diversidade, 

mas a nossa realidade contemporânea que luta contra as desigualdades caminha lentamente 

com relação à promoção da democracia, tolerância, respeito à diversidade na sociedade e 

ambiente educacional. Percebe-se que a produção de conhecimento, não está subsidiando 

suficientemente as políticas publicas, não garantindo a efetivação de formações para os 

educadores, deixando-os inseguros com a abordagem da temática. E um cenário com 

preconceitos e discriminação aos direitos humanos, desencadeia a redução do rendimento 

escolar. .  

Vale aqui reafirmar, que urge uma necessidade de garantir a execução de ações 

condizentes com a realidade do contexto escolar, bem como, ações que sejam realizadas sob a 

luz de tornar o indivíduo mais apto a conviver em harmonia salientando que a educação faz 

com que os indivíduos sejam coadjuvantes e protagonistas da sua própria história, 
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transformando-os em seres capazes de refletir, respeitar a diversidade. A diferença é 

belíssima, mas a desigualdade machuca, marginaliza, exclui e os fatos discriminatórios que 

acontecem nos espaços escolares, causam ainda mais desajuste social entre os indivíduos.  
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