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OS DESAFIOS EM TRABALHAR GÊNERO E SEXUALIDADE NO CENÁRIO 
ESCOLAR 

 
THE CHALLENGES IN WORKING GENDER AND SEXUALITY IN THE SCHOOL SCENARIO 

 
Antonio de Moura Fé1 

 
RESUMO 
Esta pesquisa tem o objetivo de trazer reflexões acerca dos desafios 
enfrentados pela escola na promoção da equidade de trabalhar gênero 
e sexualidade na escola, bem como o direito a igualdade, o respeito e a 
tolerância da diversidade nas questões de orientação sexual e 
identidade de gênero. Procurou-se abordar a importâncias do cenário 
escolar na formação do indivíduo, na construção do caráter e de uma 
consciência livre de preconceitos, forjados por efeitos de uma educação 
heteronormativa ditados por uma sociedade hegemônica, bem como a 
fragilidade e despreparo da escola em promover e debater temas 
relacionados a sexualidade. Para tanto, nos fundamentamos 
teoricamente em analises bibliográficas de publicações disponíveis de 
alguns autores que discutem o tema abordado como Louro, Foucault, 
Butler, entre outros. 
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ABSTRACT 
This research aims to bring reflections on the challenges faced by the 
school in promoting equity in working with gender and sexuality at 
school, as well as the right to equality, respect and tolerance of diversity 
in matters of sexual orientation and identity of children. genre. We 
sought to address the importance of school settings in the formation of 
the individual, in the construction of character and a conscience free 
from prejudice, forged by the effects of a heteronormative education 
dictated by a hegemonic society, as well as the fragility and 
unpreparedness of the school to promote and discuss issues related to 
sexuality. In order to do so, we are theoretically based on bibliographic 
analysis of publications available from some authors who discuss the 
topic addressed, such as Louro, Foucault, Butler, among others. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um mundo globalizado onde a cultura é altamente diversificada, e o 

ambiente escolar relacionado à educação permanente e adequada dos alunos, é um grande 

desafio para a escola, pois as grandes mudanças na sociedade estão desafiando as pessoas a 

uma nova vida. A escola tem dificuldade de se adaptar à nova realidade cultural que mudou as 

relações pessoais, favorecendo o individualismo, o contato virtual, e prejudicando as relações 

pessoais. Cuidar dos outros está cada vez mais sem sentido, o que acaba distorcendo o papel 

dos alunos como cidadãos. O papel da escola é vital para a formação da cidadania: a escola 

pública ou privada, por definição, acolhe a todos, e é parte integrante da vida democrática e da 

cidadania.  

A escola, como espaço público de formação e socialização tem, ao longo da história, 

reproduzido as diferenças ao classificar os sujeitos por etnia, sexo e classe social, e contribuído 

para a manutenção da norma social hegemônica e dentre elas, a heteronormatividade. Sendo 

um ambiente favorável para reflexões das temáticas de gênero e diversidade, é importante que 

os alunos conheçam e saibam o sentido etimológico, de expressões como gênero, orientação 

sexual, sexualidade, etc., e tantos outros, para que partir de construção de sujeitos 

culturalmente esclarecido, possamos diminuir a violência e segregação de uma classe 

discriminada. Porquê dessa forma, o ambiente escolar marginaliza e exclui os que não se 

enquadram nos padrões da heteronormatividade (FERREIRA; SANTOS, 2014). 

O presente trabalho busca refletir brevemente sobre a importância do ambiente 

escolar, uma vez que o mesmo é uma área privilegiada para discussões sobre temas que 

envolvam as questões de sexualidade, gênero e diversidade. O objetivo dessa pesquisa é trazer 

reflexões acerca dos desafios enfrentados pela escola ao promover temas de questões sobre 

gênero, sexualidade e diversidade no cenário escolar. Nesta perspectiva, partindo dos 

princípios de Foucault, que considera que os convívios de gênero e sexualidade estão 

interpostos por uniões simbólicas e concretas de poder, que hierarquizam as pessoas dentro da 

sociedade partindo das diferenças biológicas. Para coexistir em uma sociedade mais justa e 

igualitária, essas relações de domínio devem ser reconstruídas sob novos olhares em proveito 

de uma saudável socialização de convívio em uma comunidade mais justa e homogenia. 
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No espaço escolar sempre existiu muito tabu para se discutir temas complexos, e a 

escola esteve durante muito tempo em um formato onde a sexualidade e o gênero não eram 

discutidos, sendo que nos dias atuais até algumas   escolas tradicionais ainda se mostram muito 

resistente a esses temas. Embora em todo seu complexo estrutural, os alunos falam com 

frequência sobre sexualidade. Sobre esse tema Foucault cita: 

“O espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos 

dormitórios, os regulamentos elaborados para a vigilância do recolhimento e do sono, tudo fala 

silenciosamente da maneira mais prolixa da sexualidade das crianças” (FOUCAULT, 1999, p.140) 

Sendo a escola esse ambiente responsável pela formação de sujeitos sociais, já que a 

mesma detém um espaço privilegiado, ao promover discussões direcionadas aos temas gênero 

e diversidade, espera-se que nesse espaço seja utilizado para exercer papéis importantes na 

formação de uma educação igualitária, onde possa ser modificado, descontruído, e reedificado 

toda essa conjuntura de preconceitos e desigualdades sociais. Tendo em vista que as famílias e 

a sociedade estão em processo continuo de construção social, e esses conhecimentos, essas 

experiências, além de refletirem na formação do indivíduo, influenciarão também no processo 

de desenvolvimento da personalidade. Para tanto, precisamos rever diversos fatores de 

mudanças, que se relacionem com os eixos de transformações importantes na instituição 

escolar, que ao propagarem as diferentes diversidades, possam estar viabilizando medidas de 

direitos e valores que possibilitem de forma racional meios de defesa, proteção e combate às 

desigualdades. 

A escola tem um papel extremamente importante nesse processo, pois é um espaço 

institucionalizado de ensino. Não podemos esquecer que, para que ela desempenhe com êxito 

sua função, faz-se necessário a participação da família e da sociedade. 

Minayo (2007 p.16) afirma que sendo o percurso metodológico “o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade” cujo o trajeto será “capaz de 

encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática” . Para tanto, é imprescindível que 

o pesquisador seja astuto e criativo e que sua metodologia e instrumento seja claro e ordenado, 

respondendo as questões proposta. Dessa forma, nos fundamentamos teoricamente nessa 

pesquisa em analises bibliográficas de publicações disponíveis de alguns autores que discutem 

o tema abordado como Louro, Foucault, Butler, entre outros. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A escola é um lugar institucional de educação para a cidadania, e de fundamental 

importância como prelúdio da vida em sociedade, mas antes como primeiros passos de um 

caminho em que a família e a comunidade se integram. Sendo assim, escola oferece um 

horizonte mais amplo no qual a criança ou o jovem inscreve sua vida, onde esse ambiente 

escolar é o local que a maioria das crianças e jovens adolescentes vivenciam grande parte de 

sua vida, cujas experiências serão impactantes na formação do seu comportamento humano . 

Historicamente, as relações entre alunos e professores têm sido determinadas por 

relações hierárquicas em que o aluno aparece como aquele que deve obedecer às regras 

impostas pela instituição, situação que persiste até os dias de hoje. A escola se impõe ao aluno 

com um modelo ditado por parâmetros sócio culturais que favorece a manutenção de uma 

situação de exclusão, com um currículo que reproduz as relações de classe, e isso significa que 

o aluno que não se enquadra a determinados padrões, não encontra o seu lugar na escola ou 

na sociedade ao se sentir muitas vezes vítimas de diversos preconceitos. 

Com todos esses avanços, é mais que natural o surgimento de temas que despertam 

curiosidades especialmente em adolescentes, e simultaneamente o interesse também no 

processo de questões identitárias do seu próprio corpo. O dilema das questões de identidades 

de gênero e a definição da orientação sexual é algo que é atribuído aos indivíduos a partir da 

gestação, quando se determina as cores do enxoval que as crianças irão usar, bem como com 

quais brinquedos deverão se divertir. 

Louro (2009) afirma que este processo de alinhamento (entre sexo-gênero-sexualidade) 

dá sustentação ao processo de heteronormatividade, ou seja, à produção e à reiteração 

compulsória da norma heterossexual. Supõe-se, segundo essa lógica, que todas as pessoas 

sejam (ou devam ser) heterossexuais (p.90). 

Sexualidade e gênero são espaços distintos que incluem caracteres identitários de cada 

pessoa. Ambos emergem, são influenciados e transformados de acordo com os valores sociais 

predominantes em um dado momento. Então eles fazem parte do processo cultural, construído 

em uma determinada época da história, para organizar a vida da sociedade. Em suma, a cultura 

edifica o gênero, construindo atividades que simbolizam masculinidade e feminilidade. 
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Assim, culturalmente, a escola por meios de suas diretrizes é responsável pela 

efetivação de uma formação hierárquica de gênero e sexualidade, e pela naturalização de suas 

práticas sociais em que ocorre a predominância do gênero masculino sobre o feminino. É muito 

importante que indaguemos, como se construíram e se constroem tais ambiguidades e que 

resultados determinam sobre os indivíduos. 

Louro (1997), retrata sobre assunto que: 

 

[...] a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada 
um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos pequenos e 
dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santas 
ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que 
os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. 

 

Mantendo esse padrão arcaico e convencional, a escola envereda-se para o perigo de 

construir diferenças discriminatórias em seus espaços, que por sua vez são absorvidas, 

reverberadas e internalizadas pelos sujeitos. Diante dessa realidade onde quase tudo é 

determinado, coexistir em núcleos sociais diversificados, em que várias diferenças seja ela de 

gênero, de clero, de raça e etnia, ou de qualquer outra natureza, é aterrorizante e tende a 

contribuir de forma errônea, a diversas posturas discriminatórias e preconceituosas. Conforme 

o Livro de Conteúdo Gênero e Diversidade na Escola (2009, p. 197) preconceito é, 

 

Qualquer atitude negativa em relação a uma pessoa ou a um grupo social que derive 
de uma ideia preconcebida sobre tal pessoa ou grupo. É possível então dizer que a 
atitude preconceituosa está baseada não em uma opinião adquirida coma experiência, 
mas em generalizações que advêm de estereótipos. 

 

Devemos buscar compreender que na maioria das vezes, a nossa rejeição ao desigual 

ocorre por conta do nosso complicado senso de supremacia em definir aquilo que não 

aprovamos e na nossa opinião é a “verdade”. E quase sempre nos tornando antagonista por 

defender uma cultura patriarcal enraizada, em princípios éticos e morais que não aceitam as 

diferenças, e que não respeitam os “desiguais” que tem os mesmos direitos. 

Dentre tantas formas de preconceito, exclusão e segregação, percebemos que a 

hostilização se intensifica quando direcionada a indivíduos cuja sexualidade ou gênero, se 

enquadra em uma identidade de padrão não binário.  
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Foucault, em seu livro História da Sexualidade - A Vontade do Saber, defende que, em 

séculos anteriores contrariando os sistemas de repressão sexual, o que se produziu foi uma 

construção exagerada de discursões sobre a sexualidade. Nessa conjuntura da Modernidade, 

simultaneamente se instalaram em regiões, “senão de silêncio absoluto, pelo menos de tato e 

discrição: entre pais e filhos, por exemplo, ou educadores e alunos, patrões e serviçais” nas 

esferas do discurso, o efeito é quase oposto: “em torno e a propósito do sexo há uma verdadeira 

explosão discursiva” (FOUCAULT, 1999, p.21). 

Muitos desses discursos tinham como objetivo descrever, monitorar e regular o 

comportamento sexual vivenciados por homens e mulheres, tendo em vista que não era 

qualquer um que podia falar sobre o assunto, muito menos em qualquer lugar. 

Na mesma obra Foucault refere-se à sexualidade como: “um conjunto de efeitos 

produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais, por um certo dispositivo 

pertencente a uma tecnologia política complexa” (FOUCAULT, 1999, p.139). 

A contextualização entre sexualidade, gênero, educação e escola, permeia um caminho 

delicado e desafiador, exigindo o surgimento de novas pesquisas e conhecimentos para 

compreender os conflitos sócio culturais que emergem e se tornam mais complexos, onde toda 

essa problemática se torna mais complicada. Por isso se faz necessários compreender as 

mudanças e as novas formas de conviver, principalmente quando o assunto é gênero. 

Para Judith Butler (2018), o gênero pode ser compreendido como um significado 

assumido por um corpo (já) diferenciado sexualmente; contudo, mesmo assim esse significado 

só existe em relação a outro significado oposto. 

Para compreendermos melhor a questão de gênero, trazemos a definição conforme o 

Livro de Conteúdo Gênero e Diversidade na Escola (2009, p. 40), 

 

Para as ciências sociais e humanas, o conceito de gênero se refere à construção social 
do sexo anatômico. Ele foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão 
social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana, no 
entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, 
gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não 
decorrência da anatomia de seus corpos. 

 

Os PCNs formulados pelo MEC/SEF (1998, p. 321/322) direcionado ao ensino 3º e 4º 

ciclos do Ensino Fundamental sobre essa questão discute o seguinte: 
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O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais 
construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao 
atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções de 
‘masculino’ e ‘feminino’ como construção social. O uso desse conceito permite 
abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença 
existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na 
sociedade. Essa diferença historicamente tem privilegiado os homens, na medida em 
que a sociedade não tem oferecido as mesmas oportunidades de inserção social e 
exercício de cidadania a homens e mulheres. Mesmo com a grande transformação dos 
costumes e dos valores que vêm ocorrendo nas últimas décadas, ainda persistem 
muitas discriminações, por vezes encobertas, relacionadas ao gênero” (p.321-322). 

 

Louro (2000, p.3) em Corpo Educado - Pedagogia da Sexualidade, descreve que “novas 

identidades sociais se tornaram visíveis, provocando, em seu processo de afirmação e 

diferenciação, novas divisões sociais e o nascimento do que passou a ser conhecido como 

"política de identidades" (Stuart Hall, 1997)”. Seu pensamento é de que todas essas mudanças, 

sem dúvida, afetarão o estilo de vida e a construção do Gênero e Sexualidade. Na verdade, essa 

transformação estabelece novas maneiras de vivencias para todos, até mesmo, mesmo para 

quem obviamente não as experimentou de forma direta. 

Diante de tudo que já foi abordado, vemos que alguns desafios que são enfrentados pela 

escola em relação as questões de sexualidade e gênero, permanecem ainda enraizados porque 

precisam ser descontruídos e repensados. Precisamos reeducar a comunidade em vários 

conceitos e padrões normativos, que viabilizam um cenário transfóbico, sexista, homofóbico e 

racista, observando que as diferenças e desigualdades são construídas socialmente, 

culturalmente, discursivamente, e não biologicamente. 

Uma das primeiras dificuldades para o reconhecimento do preconceito discriminatório 

no cenário escolar, ocorre devido a mesma ser muitas vezes conivente e omissa, negando e 

considerando o fato como brincadeiras ou atitude “normal” entre os amigos. Os alunos 

enquanto crianças acabam não percebendo que suas posturas na escola são discriminatórias, 

racistas, homofóbicas e preconceituosas. Enquanto que os professores, em sua grande  maioria, 

não possuem qualificação adequada para saber lidar com essas problemáticas de bullying e 

exclusão de gênero, e ao mesmo tempo desenvolver projetos que socialize todo esse núcleo de 

forma homogênea. 

É evidente que a discriminação enfrentada pelos adolescentes em sala de aula e nos 

espaços escolares, causa muito desconforto e constrangimento, ocasionando a evasão escolar 

de muitos e o suicídio de outros mais fragilizados por não conseguirem conviver com o bullying. 
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Quando na verdade deveriam ser acolhidos e confortados, já que "teoricamente", gozam dos 

mesmos direitos humanos. Dessa forma, jovens que permeiam o universo da comunidade 

LGBTQI+ não se encontra nesse espaço escolar de predominância heteronormativa.  

Geralmente isso é fruto de um sistema dominante, a partir do momento que somos 

inseguros e não temos o conhecimento necessários de certos temas, que nos levam a uma 

postura que não corresponde à nossa consciência crítica. Por isso, seguimos  mantendo o papel 

da escola como replicadora de arquétipos passados que já não se enquadram na imagem da 

sociedade moderna.  

Em outras palavras, as escolas não se adaptaram e continuam ignorando 

desenvolvimento de debates sobre temas relacionados as questões de gênero, diversidade e 

orientação sexual. Precisamos de profissionais capacitados que dialoguem com esses temas, 

para nos adaptarmos à diversidade social em nossas escolas, respeitando naturalmente as 

diferenças de valores e visões de mundo. Sendo que ao mesmo tempo estaremos criando novos 

valores, que irão fortalecer a resistência e a ação contra os diversos tipos de preconceito 

discriminatórios existentes na sociedade. 

A escola, via de regra, já nos conduz desde grande parte da nossa vida, melhorando o 

ensino e a aprendizagem, que nos acompanham desde o momento do nosso nascimento. 

Inicialmente absorvemos a cultura daqueles que nos cercam no seio familiar e aprendemos com 

tudo e todos ao nosso redor. Para isso, os professores que atuam diretamente na formação de 

profissionais da educação e de jovens para viver no mundo em sociedade, devem repensar sua 

forma de ensinar, levando em consideração o contexto da educação e suas relações com a 

sociedade de políticas públicas, enquanto sujeito histórico e cultural no sentido de uma inclusão 

geral. 

Meszáros (2005), ainda afirma que a “educação deve ser continuada, permanente, ou 

não é educação”. Que as práticas educacionais oferecidas em qualquer nível de educação 

devem permitir aos educadores e aprendentes um trabalho conjunto para que as mudanças 

necessárias para a construção de uma sociedade mais justa ocorram. 

O papel da escola, portanto, é de fundamental importância, já que ela influencia 

predominantemente na construção da formação sujeito. Mas esse papel não fica restrito e 

exclusivo da escola. Curiosamente, para alcançar a igualdade de gênero, é necessário que as 

famílias e escolas sejam orientadas para compreender e adotar as mudanças de 
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comportamento como princípios igualitários dos indivíduos, daí a necessidade de abordar 

gênero e sexualidade no ambiente escolar, dentro de uma perspectiva de contribuir 

significativamente para uma transformação social que se oponha a todo padrão não binário. 

Assim, a escola deve apresentar e representar os "espaços privilegiados" para o aluno 

na pluralidade de ideias e experiências de diferentes concepções educacionais e sexuais, para 

ter suas concepções de forma crítica, responsável e autônoma. Neste contexto e nesta época 

de entendemos que a escola necessita urgentemente de se transformar num espaço que 

possibilite ao aluno desenvolver-se como ator reflexivo, analítico, viável e cidadão para viver, 

desenvolver, aprender, interagir e ser feliz. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A escola deve cumprir o papel de uma educação para a vida, tendo em vista que desde 

a infância já somo introduzidos em uma sociedade totalmente estruturada. Não se trata de 

voltar ao modelo arcaico, berço da democracia, onde a educação foi totalmente construída 

dentro de um sistema patriarcal. Mas trata-se de educar os alunos para que reconheçam o seu 

lugar, se tornem pessoas críticas que tenha o seu lugar de cidadão, os seus direitos e deveres 

e, acima de tudo, o respeito pelos outros e pelas opiniões dos outros no mundo atual. 

Podemos perceber, que um dos maiores desafios que escola enfrenta, é criar ambiente 

propícios para relações discursivas e de convivências com sujeitos que remetem a uma 

problemática conflituosa que a escola costuma se fazer de omissa. 

Hoje, é inegável que a escola deve ser construída como um espaço interseccional 

pautando os termos de gênero e sexualidade, fundamentados em uma construção social que 

pode ser replicada nas relações humanas desconstruído essa estrutura hierárquica. Portanto, a 

escola desempenha um papel primordial na erradicação dessas mudanças de desigualdade. 

Para fomentar as mudanças, a escola precisa se redefinir em suas próprias práticas de ensino, 

inclusive reconstruindo suas percepções de fala sobre gênero e sexualidade, mudando valores 

para reconhecer sobre um novo olhar construtivo a diversidade sexual. 

E nesse caso, o dever da escola não se limitará à entrega de conteúdos e a proliferação 

das formas sociais relacionados as masculinidades e feminilidades, mas a proposta da escola 

deverá ser de acolher e ajudar a reconhecer os sujeitos, na construção dos seus processos 
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identitários plurais. Onde os mesmos possam exercer o direito de vivenciar todas as formas de 

prazer, independente do modelo hegemônico legitimado socialmente. É preciso conscientizar 

os profissionais da educação e desenvolver treinamentos sobre gênero e sexualidade para 

poder lidar com crianças e adolescentes que estão em fase de descobrimento sem se sentirem 

rejeitados, segregados e oprimidos por aceitarem sua orientação sexual.  

Dessa forma, os professores não precisam ser apoiadores das causas LGBTQI+, e muito 

menos fazer apologia ou  levantar a bandeira para apoiar o movimento. Mas precisam pelo 

menos ser tolerante, ter maturidade, respeitando as orientações sexuais de cada um. 

E assim conseguiremos pensar numa escola cuja educação seja formadora e 

transformadora de indivíduos, no qual exige um anseio de mudança e um desejo imenso de 

desenvolvê-la no ato cumprir essa tarefa, e de se entregar, onde o improvável nos rodeia todos 

os dias. Trabalhar para que a escola seja inclusiva, coesa e emancipatória, exige também a 

formação de um profissional da educação que se dedique principalmente ao que faz, e do apoio 

e participação incondicional da família. 

Então, para que uma boa educação escolar aconteça, muitos obstáculos significativos 

precisam ser rompidos, e muitas mudanças são imprescindíveis acontecer na educação e na 

sociedade, mas principalmente no público que ali trabalham, porque como educadores somos 

totalmente responsáveis por tudo que ensinamos aos nossos semelhantes, e que acreditamos 

ser bom para a sociedade. Dessa forma, se faz necessário criar condições concretas para o 

exercício de uma vivencia e convivência de sujeitos plurais. Permitindo que eles possam 

compreender e viver sua diversidade, sem ter que satisfazer as necessidades de uma sociedade 

complexa, que precisa de uma revisão constante dos processos educacionais aprendizagem, de 

seus conhecimentos e de suas práticas pedagógicas de ensino, concluindo que o ser humano 

educador e o educando, juntos fazem partes deste processo transformador, e nesta evolução, 

seus princípios, desejos e valores também evoluem e mudam. 
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