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RESUMO 
 
O sexismo e a intolerância à população LGBT fazem parte do 
cotidiano da sociedade brasileira. Preconceitos, desrespeito à 
diversidade e discriminações são facilmente identificados nas 
relações sociais em nossa sociedade. As escolas não estão 
imunes a isso. Muitas vezes, reproduzem uma educação 
heterossexista que fortalece o patriarcado e permite que 
violências ocorram no seu interior. O objetivo deste artigo é 
analisar a relação entre patriarcado, heterossexismo e 
educação pública. Para tato, realizamos uma pesquisa 
bibliográfica e documental, pautada no materialismo histórico-
dialético. Esperamos contribuir com a educação pública laica e 
livre das mais variadas expressões de preconceito e 
discriminação. 
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ABSTRACT 
 
The sexism and intolerance LGBT people are part of everyday 
life of Brazilian society. Prejudice, disrespect for diversity and 
discrimination are easily identified in the social relations in our 
society. Schools are not immune. Often, reproduce one 
heterosexist education that strengthens the patriarchy and 
allows violence occurring inside. The objective of this paper is 
to analyze the relationship between patriarchy, heterosexism 
and public education. To touch, we conducted a bibliographic 
and documentary research, based on historical and dialectical 
materialism. We hope to contribute to public education secular 
and free of the most varied expressions of prejudice and 
discrimination. 
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01 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a emersão das lutas sociais em torno da visibilidade de grupos 

historicamente discriminados, como as mulheres, negros(as) e a população LGBT, as lutas 

feministas e pelo respeito à diversidade de orientação sexual tornaram-se visíveis e ocupam 

a cena pública. Apesar disso, as discriminações às mulheres, à população negra e LGBT, 

são produzidas e reproduzidas em todas as esferas da vida social. Atitudes homofóbicas e 

misóginas são encontradas no Brasil. Essas atitudes acontecem de forma constante e 

encontram-se naturalizadas na sociedade. Encontramos três fortes instituições que 

“normatizam” padrões sociais a serem seguidos que reproduzem discriminações, a saber: 

Família, Igreja e Escola. Essas instituições alimentam um conjunto de valores 

conservadores sobre o comportamento de homens e mulheres – engendrado por meio da 

educação familiar, religiosa e escolar –, que contraria as possibilidades de afirmação da 

emancipação humana.  

Dentre estas três instituições nos deteremos mais especificadamente ao espaço 

escolar, este ambiente acaba por ocupar posição privilegiada no tocante a existência das 

violências supracitadas. É nesse espaço, o escolar, que buscaremos analisar as expressões 

ideológicas do patriarcado, entendido como um sistema de dominação e opressão contra as 

mulheres. 

Na sociedade patriarcal e capitalista, as relações entre homens e mulheres 

ocorrem de forma desigual. Tal assimetria se apresenta na submissão das mulheres aos 

homens nos diferentes espaços sociais. Essa desigualdade conta com instituições sociais, 

como a família, as Igrejas e as escolas, para reproduzir a ideologia patriarcal de uma 

suposta “natureza” feminina e masculina, por meio do estabelecimento de normas e padrões 

de comportamentos diferenciados entre os sexos. Tais padrões patriarcais ditam não 

apenas o que é ser homem e mulher, mas, como devem agir, quais qualidades, atividades, 

profissões e atributos devem ter segundo o sexo e ainda, com quem se relacionar 

sexualmente (sexo oposto). 

Para corresponder ao sistema patriarcal, desde a infância, meninos e meninas 

recebem uma educação sexista, ou seja, aquela que não apenas diferencia os sexos, mas 

educa homens e mulheres de forma desigual. Assim, a desigualdade entre homens e 

mulheres, frequentemente naturalizada nas relações sociais, encontra na educação sexista 

um meio eficaz de permitir sua reprodução cotidiana.  



 

 

 
                  

Com o intuito de contribuirmos com a desnaturalização do patriarcado e suas 

variadas expressões, desenvolvemos um projeto de iniciação científica3 que encontra-se 

ainda em curso, todavia, apresentaremos aqui seus resultados parciais. O objetivo dessa 

pesquisa é: analisar as expressões ideológicas do patriarcado na educação pública em 

Mossoró. Considerando que um dos pilares do patriarcado é o padrão heterossexista4 que 

estabelece para as relações entre homens e mulheres, nesse artigo, apresentamos como 

objetivo: analisar a relação entre patriarcado, heterossexismo e educação pública.  

A importância da pesquisa se mostra clara, pois entendemos que o espaço 

escolar é uma forte instituição que corrobora com a construção da desigualdade entre 

homens e mulheres. Todavia, por trabalharmos na perspectiva que essa desigualdade é 

reproduzida socialmente por meio da educação sexista, a escola pode se tornar, ao mesmo 

tempo, uma grande aliada no processo de desconstrução da subalternidade feminina, desde 

que incorpore uma educação libertária e não sexista. 

Esperamos contribuir com a educação pública laica e livre das mais variadas 

expressões de preconceito e discriminação, como a homofobia e o sexismo. 

 

 

02 EDUCAÇÃO E DISCRIMINAÇÕES SOCIAIS: Patriarcado e heterossexismo em cena 

 
 
 

A escola não é um espaço isento aos preconceitos sociais. Deforma que seus 

muros não impedem a entrada dos preconceitos sexistas, de classe, étnico-raciais e por 

orientação sexual. A escola é um espaço sóciocultural no qual se estabelecem situações 

conflituosas permeadas de contradições que se por um lado, reproduz ideologias 

preconceituosas, por outro, pode contribuir para a superação de preconceitos e para a 

transformação social.  

O sexismo e a intolerância a homossexualidade fazem parte do cotidiano e das 

bases estruturantes da sociedade brasileira. Estão presentes nas relações entre estudantes, 

professores(as), profissionais da educação e do sistema educacional como um todo, 

formado por seus conselhos e órgãos representantes. A despeito do discurso que somos 

uma nação construída sob a égide da diversidade cultural – como se pode verificar em 

                                                           
3
 O projeto se intitula: EDUCAÇÃO PÚBLICA EM MOSSORÓ: uma análise de expressões da 

ideologia patriarcal. 
4
 “Heterossexismo” se refere a violência cometida contra a comunidade LGBTT e o termo “padrão 

heterossexista” que significa o modelo a ser seguido é a dominação masculina sobre a sociedade e 
as relações sexuais permitidas são as que estão amparadas pela união conjugal entre homem e 
mulher (TORRES, 2013). 



 

 

 
                  

documentos oficiais de pesquisas de institutos renomados5, bem como na composição de 

docentes e discente de variadas origem étnico–raciais, de gênero e orientação sexual –, 

ainda mantém-se em livros didáticos e no currículo da instituição de ensino o padrão: 

homem, branco e heterossexual.  Com isso, fortalecem a ideologia patriarcal, racista e 

heterossexista, deixando a margem quem foge do padrão ao negar o direito à diferença, 

ferindo os direitos humanos e reproduzindo desigualdades e opressões. 

Neste artigo, iremos trabalhar articuladamente as relações patriarcais de gênero6 

e a diversidade de orientação sexual. Essa postura nos leva a pontuar sobre a dificuldade 

de trabalhar estes temas conjuntamente, pois estes vêm sendo tratados em campos 

disciplinares distintos, cada um com suas especificidades. Por mais que haja 

particularidades, as relações patriarcais de gênero e a sexualidade encontram-se 

intrinsecamente entrelaçados na vida social dos sujeitos.  São sujeitos que presenciam a 

negação de seus direitos mínimos por serem mulheres, homossexuais, bissexuais ou trans.  

 As relações assimétricas de poder entre homens e mulheres são frutos da 

cultura e não de diferenciações naturais nos corpos masculinos e femininos, ou seja, as 

diferenças biológicas foram transformadas em desigualdades em detrimento do feminino e 

reforçadas por um sistema econômico que se sobressai e lucra com a manutenção da 

subalternidade da mulher em relação ao homem. Afinal uma força de trabalho desvalorizada 

custo muito menos ao sistema, sem falar no trabalho não remunerado, como o doméstico 

que, apesar de desvalorizado é indispensável para a reprodução social7. 

Ao compreendermos a desigualdade entre os sexos como resultante de uma 

construção social, logo, podemos inferir que pode ser superada. E, cremos que uma 

educação não sexista pode contribuir muito nesse processo.  

                                                           
5
 A desigualdade entre brancos e negros no acesso à escola vem decrescendo ao longo dos anos, 

em todas as faixas etárias. Na idade equivalente ao ensino fundamental, em 2001, o percentual de 
negros excluí- dos da escola perfazia 5,8%, o que os distanciava 2,3 pontos percentuais do 
contingente de excluídos brancos; em 2009, essa distância se reduziu para 0,6 ponto percentual. 
Com relação a exclusão baseada no gênero sistema educacional, um pouco mais elevada entre os 
homens, já era observada em 2001 para a faixa de 6 a 14 anos, quando 4,9% deles estavam fora da 
escola, enquanto o percentual era de 4,4% no caso das mulheres. Em 2009, a diferença em pontos 
percentuais entre os gêneros se manteve em 0,5. Por outro lado, no caso dos jovens de 15 a 17 
anos, em 2001, os homens apresentavam menor exclusão do sistema educacional (17,9%) do que as 
mulheres (19,9%). Desde então,os percentuais vêm decrescendo mais aceleradamente entre as 
mulheres, resultando, em 2009, em uma diferença de 2,2 pontos percentuais a mais de excluídos 
entre os homens.  (BARRETO; CODES; DUARTE, 2012, p 43 e 45) 
6
 A sociologia, a antropologia e outras ciências humanas lançam mão da categoria gênero para 

demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, que 
repercutem na esfera pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles papéis sociais 
diferenciados que foram construídos historicamente e criaram polos de dominação e submissão 
(TELES e MELO, 2002, p. 16). Para uma análise crítica ao conceito de gênero, ver Cisne (2014). 
7
 Ver CISNE (2014). 



 

 

 
                  

Desde o nascimento temos uma especificação do que é coisa de mulher e coisa 

de homem. Por exemplo, o rosa é destinado ao enxoval da menina e o azul ao enxoval do 

menino. Os bebês vão crescendo e se deparam com as separações no que tange as 

brincadeiras: as meninas brincam de boneca, de casinha e de outras atividades que 

envolvem o âmbito privado do lar, sendo considerada uma preparação para exercer o papel 

social a ela destinado, o de mãe, esposa. Os meninos, por sua vez, brincam de bola, luta, 

jogos de raciocínio lógico, atividades que envolvem a força, a racionalidade, a disputa e o 

espaço público. Qualquer distorção desses padrões é visto como desvios pelos adultos, que 

passam a atribuir “apelidos” as meninas que gostam de brincar de bola ou de outras 

brincadeiras que são tidas como de meninos e vice-versa. Conforme Faria e Nobre: 

 

Os adultos educam as crianças marcando diferenças bem concretas entre meninas e 
meninos. A educação diferenciada dá bola e caminhãozinho para os meninos e 
boneca e fogãozinho para as meninas, exige formas diferentes de vestir, conta 
estórias em que os papeis dos personagens homens e mulheres são sempre muito 
diferentes. Outras diferenças aparecem de modo mais sutil, por aspectos menos 
visíveis, como atitudes, jeito de falar, pela aproximação com o corpo. Educados assim, 
meninas e meninos adquirem características e atribuições aos considerados papeis 
femininos e masculinos (FARIA e NOBRE, 1999, p. 9-10) 
 
 

 Da mesma forma ocorre no espaço escolar, os meninos são mais estimulados a 

dominar os conteúdos curriculares de matérias ligadas ao cálculo e ao raciocínio lógico. Já 

as meninas são direcionadas aos conteúdos mais ligados a área de humanas como história, 

português entre outras. Assim, o ambiente escolar reproduz práticas e costumes que 

permeiam a sociedade.  Desses direcionamentos e estímulos dados no âmbito escolar 

podemos subentender que estes acabam por influenciar no ramo das profissões 

desembocando no que chamamos de divisão sexual do trabalho que evidencia dois 

princípios que a orientam, são eles: o da separação, nessa perspectiva há a divisão do que 

é trabalho de homem e o que é de mulher e o da hierarquização, onde há a valorização do 

trabalho masculino em relação ao feminino (KERGOAT apud QUEIROZ, 2013). Conforme 

Cisne (2012, p. 109): 

 

a divisão sexual do trabalho é uma das formas centrais para a exploração do capital 
sobre o trabalho. Essa divisão segmenta os trabalhos de homens e mulheres e 
hierarquiza tais trabalhos de forma a subalternizar os considerados naturalmente 
femininos em relação aos considerados masculinos. 
 
  



 

 

 
                  

Portanto temos no mundo do trabalho a divisão do que são atividades para 

homem e para mulher8, sendo que as atividades que são em sua grande maioria executadas 

por mulheres tem seu valor social e econômico desvalorizado. Estando “o acesso de 

mulheres ao mercado de trabalho [...] vinculado às profissões que lhes permitissem 

desempenhar seus tradicionais papéis de mães e donas de casa” (VELOSO, 2001, p.85 

apud CISNE, ano, p. 46).   

 
 
A persistência da desigualdade nas posições em que as mulheres se inserem no 
mercado de trabalho, comparativamente aos homens. Permanece a maior 
concentração feminina em posições precárias e vulneráveis no mercado de trabalho 
[...]. As mulheres continuam a ganhar menos do que os homens independentemente 
do setor de atividade econômica, da duração da jornada de trabalho, do número de 
anos de estudo, a sua posição na ocupação [...] (LOMBARDI, 2010, p. 37 e 38). 
 
 

Ainda podemos acrescentar a esta realidade, a jornada de trabalho exercida 

pela mulher no âmbito doméstico, muitas vezes, desconsiderada como trabalho ao ser 

percebida como um papel natural da mulher e sua obrigação social. É importante ressaltar 

que “uma vez feminilizada, a tarefa passa a ser classificada como ‘menos complexa’” este 

“menos complexa” vem a ser a justificação de desprestígio e desvalorização do trabalho 

feminino (LOBO, 1991, p. 150 apud CISNE, 2012, p.144).  A discussão continua em torno do 

trabalho doméstico que não é pago, pois se este fosse remunerado, o Estado deveria 

conceder um salário mínimo que suprisse com todas as despesas de preparo da 

alimentação, lavanderia, escolas em tempo integral ou então criar espaços onde a classe 

trabalhadora fizesse suas refeições com as despesas pagas pelo Estado, como também 

lavanderias públicas e escolas em tempo integral. Nas duas opções aumentaria as 

despesas e reduziria os lucros dos capitalistas (CISNE, 2012). Essas informações nos 

revela que a subalternização da mulher encontra-se intimamente ligada com a manutenção 

do sistema econômico vigente e a educação sexista contribui para isso, ao reproduzir 

ideologias que naturalizam os sexos e a desigualdade entre os mesmos. 

É possível encontrarmos nas práticas diárias uma espécie de associação entre 

discursos e práticas tidas como sexistas e homofóbicas.  Podemos trazer como exemplo 

situações que ocorrem no ambiente escolar, quando estudantes passam a demonstrar em 

                                                           
8
 Segundo dados do IBGE (2012) as mulheres ocupam geralmente cargos no comércio, nos serviços 

prestados a empresas e em serviços caracterizados como outros. Nos espaços que historicamente 
são ocupados por homens, quase não houve mudanças significativas nos últimos anos, a saber: na 
construção civil, os homens ocupam 93,9%, com 6,1% das mulheres, na indústria 64% dos homens e 
36% das mulheres. Enfatizando que nos serviços domésticos as mulheres são maioria quase que 
absoluta com 94,8% e a participação masculina é de 5,2%. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado
_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf  acessado em: 15/03/2015.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf


 

 

 
                  

seus corpos a sua orientação sexual, em que muitas vezes durante a aula ou no intervalo, 

estes passam a ser chamados de “mulherzinha” por seus colegas. Esse tratamento carrega 

em si um tom pejorativo, humilhante para quem o recebe, nos levando a refletir por que ser 

chamado ou comparado a uma mulher pode ser considerado uma ofensa. Dessa forma, 

percebe-se o quão estão articulados a discriminação em relação às mulheres e as pessoas 

que possuem uma orientação sexual diferente do padrão instituído como o correto a ser 

seguido.  

Nessa perspectiva de inferiorizar o feminino, Rios (2009) traz importantes 

questionamentos sobre o uso do termo homofobia, a grosso modo, o termo pode ser 

compreendido como preconceito e discriminação com pessoas de ambos os sexos que 

expõem sua orientação sexual, sendo esta a homossexual. Segundo o autor o termo passou 

a ser utilizado no mundo acadêmico a partir de uma sintetização do termo 

homossexualphobia.  

O uso generalizado da palavra homofobia, largamente utilizado por movimentos 

sociais, no meio acadêmico e pelos veículos de comunicação, é tido como um termo 

masculinizante que passou também a se referir a outras formas de discriminação contra a 

diversidade sexual. Dessa forma, é interessante observar como a linguagem pode está 

revestida de expressões de preconceito e contribuir com a exclusão de grupos 

historicamente marginalizados. Muitas vezes em consonância com as regras da linguagem 

somos instruídos(as) a adotar, utilizamos termos masculinos como representativos 

genéricos para homens e mulheres. O movimento feminista vem, todavia, se contrapondo à 

linguagem sexista que inviabiliza as mulheres, buscando utilizar concomitantemente a forma 

masculina e feminina das palavras. Até mesmo o termo LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais) utilizado para designar a diversidade sexual, só começou a ser 

escrito desta forma a partir da crítica feminista, pois antes a sigla era representada pelas 

letras GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e travestis) (DINIS, 2011). Segundo Dinis (2011, p. 

41): 

 
Questionar os limites e os preconceitos no uso da linguagem constitui também um 
exercício de resistência a processos de discriminação e exclusão e devem ser 
encorajados no espaço da educação. Um conceito é sempre uma tentativa de 
simplificar por meio de uma palavra, criada em um determinado contexto histórico-
cultural, uma complexidade de experiências, no caso da sexualidade, uma 
complexidade de experiências com nossos corpos, com nossos prazeres e com 
outras pessoas. 
 
 
 

É importante manter essa crítica não no intuito de menosprezar determinados 

termos, mas, no sentido de estarmos cientes que a linguagem é embebida de 



 

 

 
                  

intencionalidade, longe de ser neutra, o que nos leva a enfatizar que esta é uma construção 

cultural, que pode contribuir na desmistificação e na visibilização de grupos socialmente 

discriminados. Mesmo com todas as observações levantadas anteriormente, escolhemos 

utilizar o termo homofobia para designar a violência aferida contra a comunidade LGBTT 

neste artigo.  

Outro termo e conceito importante e amplamente utilizado é o de diversidade 

sexual, segundo Torres (2013, p. 9)  

 
 
A noção de diversidade sexual propõe a existência de diferentes expressões 
sexuais; a necessidade de igualdade de direitos para os sujeitos que expressam 
essas diferenças; e o reconhecimento das sexualidades como possibilidades que 
somente podem ser percebidas quando existem permissões culturais para 
manifestação da diversidade. 
 
 
 

Dessa forma, Torres (2013) problematiza que na atualidade o padrão 

heterossexista vem minando com a liberdade de orientação sexual e a escola como um 

ambiente que promove a educação formal, possui uma organização bem distinta, que vêm 

sendo propagada através dos anos e que se mostra bastante incorporada e não aberta a 

mudanças. As funções da escola estão diretamente ordenadas com o meio social. Sendo 

assim, docentes, funcionários(as) e estudantes são influenciados(as) pela busca de se 

manter dentro da suposta “normalidade”, não permitindo “desvios” com relação ao padrão 

conservador de gênero e sexualidade para homens e mulheres. Dessa maneira, as 

discussões que envolvem o contexto em questão, são embebidos de preconceito, 

intolerância e conceitos difundidos e naturalizados no senso comum.  

Docentes sentem-se incomodados em expandir o debate, alguns por receio de 

sofrerem retaliações por parte dos pais ou até mesmo dos(as) estudantes, ou mesmo por 

não se sentirem preparados(as) devido a suas próprias concepções com relação ao 

assunto, ainda muito polêmico dentro das salas de aula. 

Devido a essas limitações, muitas crianças e adolescentes não conseguem 

identificar na escola um espaço de respeito às diferenças, um ambiente em que possam se 

sentir inseridos(as), não somente nas discussões em sala de aula, mas, que se reconheça 

como parte. Para tanto, o material didático deve acompanhar as demandas dos diferentes 

sujeitos que compõem o sistema educacional, especialmente,  os que historicamente foram 

e são, invisibilizados e discriminados.  

Infelizmente, o que se presencia nas escolas brasileiras são práticas agressivas 

que ocorrem tanto por meio da violência verbal como física, quando estudantes se 

contrapõem a adequar-se ao padrão heterossexista. Na esfera educacional, o termo 



 

 

 
                  

bullying9 vem sendo utilizado para intitular a violência aferida contra estudantes no espaço 

escolar. O bullying homofóbico vem sendo usado para designar a violência sofrida 

especificadamente por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. No ambiente 

escolar, essas práticas preconceituosas e violentas vêm ocasionando o baixo desempenho 

ou o abandono escolar, e em casos mais graves a prática do suicídio de estudantes que 

expõem sua orientação sexual e identidade de gênero. Desse modo, percebe-se o quanto a 

escola influencia na vida de crianças e adolescentes que pertencem à comunidade LGBT.  

A escola é um ambiente que agrega significado a vida e a “expressão da 

sexualidade”. Conforme dados levantados através de uma pesquisa realizada na 8° Parada 

do Orgulho LGBT, em Belo Horizonte em 2005, “44% dos entrevistados disseram que já 

foram discriminados no ambiente escolar. A escola ocupa o terceiro lugar em discriminação, 

após a família e os lugares públicos de lazer” (PRADO; RODRIGUES; MACHADO, 2006 

apud TORRES, 2013, p. 43).  

Trazer essas problematizações à tona é necessário, pois a discriminação sofrida 

por pessoas da comunidade LGBT na escola, muitas vezes, não são percebidas por aqueles 

que comentem tais atos. Não reconhecer tais práticas como uma ameaça à dignidade 

humana é ser conivente com práticas preconceituosas e humilhantes. Desnaturalizar essas 

atitudes, questionar e entender que todas as pessoas independentes de sua orientação 

sexual são sujeitos de direitos, é um passo muito importante no combate a práticas 

heterossexistas. “A escola é um lugar de reprodução dos preconceitos e, por isso, é também 

um espaço muito importante para combatê-los” (TORRES, 2013, p.56). 

O que se coloca em evidência atualmente é a diferença do outro e sua 

identidade. Impõe-se que se renuncie daquilo que se é, para tomar a identidade do eu como 

modelo a ser imitado. O eu nesse caso, é o homem, branco, rico e heterossexual, 

considerado superior a todos.  

É esse modelo tido como padrão que precisamos contestar. É urgente a sua 

desnaturalização. Padrão que não correspondeu e jamais corresponderá a algo que 

contribua para a emancipação de todos os seres humanos, como sujeitos possuidores de 

direitos independente de seu gênero ou orientação sexual. Entendemos que a escola é 

crucial no processo de desconstrução de desigualdades no decorrer da história que 

serviram para subjugar mulheres e as pessoas que ousaram transgredir a norma instituída 

como a moralmente correta.  

                                                           
9
 Um dos primeiros estudos sobre bullying foi desenvolvido no fim dos anos de 1970, pelo norueguês 

Dan Olweus, que define o termo como a exposição repetitiva de um (a) estudante a ações de 
agressão (físico e/ou verbal) por parte de uma ou mais pessoas com a intenção de infringir dano ou 
desconforto sobre a vítima (OLWEUS, 1993 apud RIOS, 2013, p. 42).  



 

 

 
                  

Nesse sentido, vê-se como fundamentais as pesquisas que tenham como eixo 

central analisar criticamente o modelo de educação adotado em relação as relações sociais 

de sexo, incluindo, sexualidade. Compreendemos que a educação deve ter o compromisso 

com a formação humana crítica, laica e livre de preconceitos e discriminações. 

 

03 CONCLUSÃO 

 

A desconstrução de ideologias dominantes, como a patriarcal e heterossexista é 

um processo que leva tempo, pois, estão naturalizadas nas relações sociais e contam com 

fortes instituições sociais para a sua reprodução, com a escola. Por outro lado, a escola, por 

seus objetivos, pela sua responsabilidade legal e por acomodar uma pluralidade de sujeitos 

(de origem, de gênero, sexual, étnico-racial, cultural entre outros), pode também ser um 

agente importante para a erradicação de preconceitos e de práticas discriminatórias. 

Torna-se urgente a inclusão no sistema de ensino de temáticas que envolvem a 

discussão das relações patriarcais de gênero e de orientação sexual para além do que 

institui os documentos reguladores educacionais. Nestes já constam que deve existir a 

introdução do assunto, sendo que a temática vem recebendo tratamento transversal que, 

muitas vezes, não é incluída nos conteúdos curriculares pela equipe pedagógica, já que não 

existe obrigatoriedade.  Do mesmo modo, a constante análise curricular e a elaboração, 

divulgação e avaliação regular do material didático não são menos importantes para 

alavancar enfoques e conteúdos pedagogicamente mais compatíveis, pois estes devem 

respeitar a diversidade social. A pluralidade dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional necessita ser pensada como uma vertente essencial da aprendizagem. No 

modo como ocorre atualmente, rompe-se com a possibilidade de desconstrução de 

determinados preconceitos e instituindo a impossibilidade de trocas mútuas de experiências, 

acentuando assim os mecanismos discriminatórios e desiguais, presenciados nas escolas 

com os segmentos historicamente excluídos.  

 As representações que temos da figura feminina nos conteúdos curriculares 

estão acompanhadas de uma simbologia e representatividade que, geralmente, contribuem 

na perpetuação da opressão e submissão das mulheres com relação aos homens. Contudo, 

distante de nos desanimarmos, a realidade concreta nos estimula a avançar rumo a 

igualdade entre homens e mulheres, para que possamos vislumbrar no horizonte do nosso 

país, uma escola para todos (as), livre de todo e qualquer preconceito, aberta às diferenças. 

Estamos certas de que incorporar o tema de Gênero e Diversidade Sexual na escola é um 



 

 

 
                  

dos caminhos mais sólidos e promissores para que consigamos um ambiente escolar sem 

intolerância e mais democrático.  

O Estado brasileiro, ao se caracterizar formalmente como laico e democrático, 

tem o dever de não reproduzir dogmas religiosos, tampouco, discriminar religiões. Assim, a 

defesa de uma escola laica se mostra pertinente no contexto de desconstrução das 

desigualdades socialmente construídas com relação à mulher, à população negra e índia e 

aos homossexuais. 
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