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Resumo 

 

Este paper tem por objetivo analisar o papel da instituição Escola na 

reprodução da ordem masculina hegemônica. Num período em que se verifica 

uma grande controvérsia com relação à elaboração de Planos Estaduais e 

Municipais de Educação, no que se refere à manutenção ou retirada, nas 

redações de tais Planos, de referências a identidade de gênero, diversidade e 

orientação sexual, necessária se faz uma reflexão mais aprofundada sobre o 

tema. Dentre os principais instrumentos utilizados pela instituição escolar para 

a produção de diferenças, destaca-se a linguagem, tanto do que é dito, quanto 

do que é silenciado. Por outro lado, verifica-se que a construção das 

identidades de gênero mostra-se mais evidente nas aulas de Educação Física. 

Ressalta-se ainda a dicotomização de cunho heterossexual nas práticas 

escolares, buscando sua superação. Por fim, conclui-se pela necessidade de 

não apenas conhecer, mas de interferir politicamente nessa realidade de 

desigualdades. 

 

Palavras-chave: Gênero. Escola. Práticas Pedagógicas. 

 

1. A Escola e a reprodução da ordem masculina 

 

Ao longo da História, instituições como Família, Igreja, Estado e Escola 

vêm funcionando como instrumentos de perpetuação da estrutura das relações 

de dominação entre os sexos. Referidas instituições, com pesos e funções 

diferentes ao longo das diversas épocas, têm desenvolvido um trabalho 

constante de diferenciação, que leva homens e mulheres, respectivamente, a 
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masculinizarem-se ou feminilizarem-se, reproduzindo, assim, a ordem 

masculina (BOURDIEU, 2002). 

Particularmente no que se refere à Escola, Bourdieu (2002) afirma que 

esta, ainda que livre da tutela da Igreja, continua a transmitir os pressupostos 

da representação patriarcal, baseando-se na equivalência entre a relação 

homem/mulher e a relação adulto/criança. Continua, sobretudo, transmitindo os 

pressupostos que estão inscritos em suas próprias estruturas hierárquicas, 

todas elas sexualmente conotadas, entre as diferentes escolas ou faculdades, 

entre as disciplinas, entre as especialidades, ou seja, entre as maneiras de ser, 

de ver, de se ver, de se representarem as próprias aptidões e inclinações, 

enfim, tudo o que possa colaborar para traçar tanto os destinos sociais quanto 

a intimidade das imagens de si mesmo. 

De fato, para Louro (2010), a instituição escolar tem exercido uma ação 

distintiva desde o seu início, separando os sujeitos que nela entravam daqueles 

que a ela não tinham acesso. Ocorre que ela também dividiu os que lá 

estavam, por meio de diversos mecanismos de classificação, ordenamento e 

hierarquização. Começou por separar adultos de crianças, passando a separar 

católicos de protestantes, ricos de pobres, tendo ainda separado, 

imediatamente, meninos de meninas. 

Esse o entendimento de Meyer e Soares (2004, p. 8): 

 

Desde sua constituição, a escola moderna é marcada por 
diferenças e está implicada, também, com a produção dessas 
diferenças. Embora não seja possível atribuir a ela toda a 
responsabilidade pela construção das identidades sociais, ela 
continua sendo, para crianças e jovens, um local importante de 
vivências cotidianas específicas e, ao mesmo tempo, plurais. 

 

Inicialmente idealizada para acolher alguns, não todos, a Escola acabou 

por ser, aos poucos, requisitada por aqueles aos quais fora negada. Esses 

novos grupos que foram chegando acabaram por trazer transformações na sua 

organização, bem como em seus currículos, prédios, docentes, regulamentos e 

avaliações. Referidas transformações poderiam, assim, garantir, bem como 

também produzir, explícita ou implicitamente, as diferenças entre os sujeitos 

(LOURO, 2010). 
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Utilizando-se de símbolos e códigos, a Escola delimita espaços, 

afirmando o que cada um pode ou não fazer. Desse modo, ela separa e institui, 

informando o “lugar” dos grandes e dos pequenos, bem como dos meninos e 

das meninas. Aponta ainda, a Escola, por meio de seus quadros, imagens e/ou 

esculturas, aqueles que devem ser vistos como modelos, permitindo assim que 

os sujeitos se reconheçam ou não em tais modelos (LOURO, 2010). 

Louro (2010) afirma que um observador mais atento pode perceber que 

até mesmo o tempo e o espaço da Escola não são distribuídos nem usados da 

mesma forma por todas as pessoas. 

Segundo essa autora, desde os primórdios, as diferentes comunidades 

construíram modos diversos de conceber o tempo e o espaço: valorizando de 

forma diferenciada o tempo do trabalho e o do ócio, bem como o espaço da 

casa e o da rua; delimitando lugares permitidos e proibidos; apontando formas 

adequadas para cada pessoa ocupar o tempo etc. Referidas concepções foram 

e são aprendidas e interiorizadas, tornando-se quase “naturais”, por meio de 

muitas instituições e práticas, sendo a Escola parte importante desse processo 

(LOURO, 2010). 

Essa “naturalidade” construída de maneira tão forte, talvez possa 

impedir que se note que, nas atuais escolas, onde meninos e meninas 

convivem, eles e elas se movimentam, circulam e se agrupam de maneiras 

diferentes. Assim é que os meninos parecem, “naturalmente”, preferir as 

atividades ao ar livre, precisando de mais espaço do que as meninas. Ainda, 

parece estar inscrito na ordem natural das coisas a tendência dos meninos de 

invadir o espaço das meninas, interrompendo suas brincadeiras. Porém, tais 

construções estão implicadas nas divisões de gênero e sexualidade e é apenas 

na história dessas divisões que se pode encontrar uma explicação para a 

lógica que as rege (LOURO, 2010). 

Nessa esteira, Maia (2005, p. 77) aponta algumas das características 

dessa educação de cunho sexista: 

 

No caso dos meninos, são incentivados a brincar em espaços 
amplos e com o espaço, o movimento estimula o 
desenvolvimento da orientação espacial; também são 
reforçados quanto a auto-estima e autoconfiança, na medida 
em que são menos cobrados pela sua higiene e por um 
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comportamento reservado; suas aspirações são estimuladas 
para a ousadia (ser bombeiro, andar de espaçonave, etc.). 
Entre as meninas, por sua vez, predominam brincadeiras em 
espaço restrito (casinha, boneca). Elas são muito reprimidas 
quanto à linguagem e à vestimenta, a higiene e o “bom 
comportamento” são consideradas e, em geral, são 
estimuladas a tarefas femininas, como a maternidade e 
profissões com menos ousadia. Em relação às habilidades 
gerais, na nossa cultura estimula-se nas meninas as 
habilidades de dança e artesanato, o que não acontece com os 
meninos, sob a “pena da homossexualidade”. O que, no caso, 
seria uma desvantagem ao gênero masculino. 

 

Assim é que meninos e meninas produzem e incorporam gestos, 

movimentos e sentidos no espaço escolar. Ali aprendem a olhar, a se olhar, a 

ouvir, falar, calar, a preferir, sendo que tais lições confirmam e produzem 

diferenças. Obviamente, porém, os sujeitos não são receptores passivos de 

imposições externas. Eles se envolvem e são envolvidos ativamentes nessas 

aprendizagens, às quais reagem, respondem, recusam ou assumem 

inteiramente (LOURO, 2010). 

Acerca dessa “naturalização” dos comportamentos de gênero, Vianna e 

Finco (2009, p. 273) escrevem: 

 

As distinções podem ser percebidas, mas não são fixadas na 
característica biológica apresentada ao nascer. Os significados 
de gênero – habilidades, identidades e modos de ser – são 
socialmente configurados, impressos no corpo de meninos e 
meninas de acordo com as expectativas de uma determinada 
sociedade. Se, por um lado, é possível observar o controle da 
agressividade na menina, o menino sofre processo 
semelhante, mas em outra direção: nele são bloqueadas 
expressões de sentimentos como ternura, sensibilidade e 
carinho. Os brinquedos oferecidos às crianças também estão 
carregados de expectativas, simbologias e intenções. As 
expectativas em relação à diferença de comportamento que se 
deseja para o menino e para a menina, justificadas pelas 
diferenças biológicas, acabam proporcionando distintas 
vivências corporais e determinando os corpos infantis: meninos 
e meninas têm no corpo a manifestação de suas experiências. 

 

Manuais dos mais antigos já ensinavam os modos de sentar e andar, de 

colocar pés e mãos, bem como cadernos e canetas, produzindo assim um 

corpo escolarizado, diferenciando aquele que passara pelos bancos escolares. 

Embora superados os antigos manuais, atualmente outras regras, teorias e 



5 

 

conselhos, científicos, ergométricos ou psicológicos, são produzidos para se 

adaptarem às novas práticas educativas. Ainda que sob novas formas, a 

Escola continua imprimindo sua marca distintiva sobre os sujeitos (LOURO, 

2010). 

Nessa esteira, Bourdieu (2002) reconhece que os princípios antagônicos 

das identidades masculina e feminina se inscrevem sob a forma de maneiras 

permanentes de se servir do corpo ou de manter a postura, que funcionam 

como a naturalização de uma ética. A educação elementar tende a inculcar 

maneiras de postar todo o corpo ou suas partes, influenciando a maneira de 

andar, de erguer a cabeça ou os olhos, de olhar nos olhos, ou, ao contrário, 

abaixá-los para os pés. 

 

2. A desigualdade pela linguagem 

 

De acordo com Louro (2010), seguramente, a linguagem, dentre os mais 

variados espaços e as muitas instâncias onde se pode observar a instituição de 

distinções e desigualdades, é o campo mais eficaz e persistente, seja por ela 

atravessar e constituir a maioria das práticas sociais, seja por parecer, quase 

sempre, muito “natural”. Ocorre que a linguagem não apenas veicula, mas 

produz e pretende fixar diferenças. 

Para essa autora, a linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros 

não só pelo ocultamento do feminino, mas também pelas diversas adjetivações 

atribuídas aos sujeitos, pelo uso ou não do diminutivo, pela escolha dos verbos, 

pelas associações e analogias feitas entre os gêneros e certas qualidades, 

atributos ou comportamentos. Por outro lado, tão ou mais importante do que 

escutar o que é dito sobre os sujeitos, parece ser analisar o não dito, ou seja, 

aquilo que é silenciado. Um claro exemplo desse silêncio reside na ocultação 

ou negação, pela Escola, dos homossexuais e da homossexualidade (LOURO, 

2010). 

Essa negação silenciosa dos homossexuais no espaço escolar leva às 

gozações e aos insultos, recorrentes nos recreios e jogos, o que faz com que, 

deste modo, jovens homossexuais acabem por se reconhecer como 

desviantes, indesejados ou mesmo ridículos (LOURO, 2010). 
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Na realidade, as armadilhas da linguagem perpassam as práticas 

escolares como um todo. Assim é que os livros didáticos e paradidáticos vêm 

sendo objeto de diversas investigações, que pretendem neles examinar as 

representações dos gêneros, grupos étnicos e classes sociais. Várias dessas 

pesquisas apontam para uma concepção de mundos distintos, quais sejam, um 

mundo masculino público e um mundo feminino doméstico, bem como para a 

indicação de atividades características de homens e atividades próprias de 

mulheres. As análises também apontam que tais livros trabalham com a 

representação da família típica (aquela do comercial de margarina), constituída 

de um pai, uma mãe e, em regra, dois filhos, sendo um menino e uma menina. 

Percebe-se, assim, que os livros didáticos e paradidáticos comumente ignoram 

ou negam a ampla diversidade de arranjos familiares e sociais, bem como a 

pluralidade de atividades exercidas pelos sujeitos, o cruzamento das fronteiras, 

as trocas, as solidariedades e os conflitos (LOURO, 2010). 

Em artigo específico sobre o tema, Gonçalves, Pinto e Borges (2013, p. 

56) fazem um alerta: 

 

Um dos fatos que tem preocupado e instigado pesquisas que 
têm por objeto de análise os livros didáticos é que a escola e 
seus artefatos pedagógicos  –  livros, currículos, etc. são 
atravessados por um tipo de ordenamento sexual e de gênero 
repleto de hierarquias, o que chamamos de sexismo e de 
heterossexualidade compulsória.  É fundamental destacar que, 
como mostramos nas análises, muitos trechos do livro didático 
articulam a homofobia e o sexismo, evidenciando o dispositivo 
de gênero como integrante central da heterossexualidade 
compulsória; isso é bem evidente na escolha de imagens e 
expressões linguísticas do espectro familiar heterossexual. 

 

Pelo exposto, é importante retomar a noção de currículo oculto. Segundo 

Silva (2007, p. 78), o currículo oculto é “constituído por todos aqueles aspectos 

do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, 

contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes”. De 

acordo com esse autor, para a perspectiva crítica, o que se aprende no 

currículo oculto são basicamente atitudes, comportamentos, valores e 

orientações que permitem que crianças e jovens se adequem de forma mais 
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conveniente às estruturas consideradas injustas, antidemocráticas e, assim, 

indesejáveis da sociedade capitalista (SILVA, 2007). 

Ora, nas análises mais recentes, que consideram as dimensões de 

gênero e sexualidade, entre outras, percebe-se que o currículo oculto visa 

ensinar como ser homem ou mulher, como ser heterossexual ou homossexual. 

Uma das fontes desse currículo é constituída pelas relações sociais da escola: 

entre professores e alunos, entre a administração e os alunos, e dos alunos 

entre si. Também se aprende por meio das várias divisões explícitas ou 

implícitas, características da atividade escolar (SILVA, 2007). 

Embora desgastado, o conceito de currículo oculto é importante para 

problematizar a desigualdade que aparece tão “naturalizada” na linguagem 

desenvolvida nas instituições escolares. 

 

3. Educação Física e gênero 

 

Para Louro (2010), é nas aulas de Educação Física, porém, que o 

processo da constituição da identidade de gênero é geralmente mais explícito e 

evidente. Mesmo que várias escolas e professores trabalhem em regime de 

coeducação, a Educação Física parece ser uma área em que as resistências 

ao trabalho integrado persistem ou mesmo se renovam, a partir de novas 

teorizações e argumentos. 

Assevera essa autora que a vinculação histórica da Educação Física à 

Biologia e, por consequência, à manutenção da saúde e da higiene, propiciou o 

surgimento de justificativas de ordem biológica, “natural”, para a separação das 

turmas masculinas das femininas. De todo modo, o debate sobre as diferenças 

de habilidades físicas entre os sexos continua controverso, mesmo com o 

surgimento de novas teorias e com os questionamentos surgidos dos Estudos 

Feministas. Todavia, mais importante do que determinar se as distinções 

percebidas são culturais ou naturais, talvez seja analisar os efeitos que referida 

questão gera na organização e na prática da disciplina (LOURO, 2010). 

O fato é que concepções conservadoras têm impedido que jogos ou 

atividades físicas tidos como masculinos sejam propostos às meninas. Na 

melhor das hipóteses são feitas adequações ou são criadas novas regras para 
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os jogos, de modo que eles se ajustem à “debilidade feminina”, consagrando, 

assim, a concepção do feminino como um desvio do masculino (LOURO, 

2010). 

Criticando essa postura, Costa e Silva (2002, p. 48) destacam o 

seguinte: 

 

Não podemos esquecer que a construção do gênero em nossa 
cultura estabelece as potencialidades para as pessoas de 
acordo com o sexo, o que impossibilita e impede a livre 
evolução delas. Tratar, portanto, a co-educação trabalhando 
com a simples introdução das meninas nas atividades 
pensando que, com isso, está garantida a igualdade de 
oportunidades é, no mínimo, simplista e problemático, já que 
isto não assegura o acesso aos diversos tipos de saberes. 

 

Por outro lado, a Educação Física também parece ser o locus 

privilegiado para manifestações de preocupação no que tange à sexualidade 

das crianças. Mesmo que tal preocupação se manifeste em todas as situações 

escolares, ela se torna particularmente explícita na Educação Física, área 

voltada para o domínio do corpo. Vários pesquisadores de gênero, 

particularmente os que se dedicam ao estudo das masculinidades, evidenciam 

o papel dos esportes no processo de formação dos sujeitos (LOURO, 2010). 

As aulas de Educação Física representam ainda uma situação constante 

e própria de exame, o que implica num contínuo processo de individualização, 

tornando visível o sujeito, separando-o da massa indiferenciada. Meninos e 

meninas são aqui particularmente observados, avaliados e ainda comparados, 

posto que a competição é inerente à maior parte das práticas esportivas. Note-

se que especialmente para um menino/jovem ser o melhor no esporte pode 

representar um valorizado símbolo de masculinidade (LOURO, 2010). 

Sobre o tema, Costa e Silva (2002, p. 51) sugerem que 

 

(...) as ações pedagógicas disciplinares, neutras, 
fundamentadas no aspecto biológico e restritas à execução dos 
movimentos, devem ser transformadas pelo estudo da 
diferença sexo/gênero em educação física, nos moldes da 
coeducação. Com base nas relações, no contexto social das 
diferenças e na intercomunicação entre os sexos, pode-se 
vislumbrar a transformação de um espaço que pretende ser 
neutro num lugar de formação não disciplinar para ambos os 
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sexos. Este enfoque sugere uma maneira de estar com os 
outros: alunas, alunos, professoras e professoras na sala de 
aula e fora dela. 

 

De fato, deve-se valorizar a diferença e a contribuição individual de 

todos os meninos e meninas. 

 

4. Pela superação da dicotomização de cunho heterossexual 

 

Segundo Louro (2010), para que se possa superar as questões e 

caracterizações dicotomizadas é preciso reconhecer que a matriz que rege tal 

dicotomia é, do ponto de vista da sexualidade, estritamente heterossexual. 

Assim, todos aqueles que não se enquadrarem nessa lógica não serão 

percebidos ou serão tidos como problemáticos e desviantes. 

Nesse sentido, Alvarenga e Igna (2004, p. 67-68) afirmam: 

 

Toda nossa ação pedagógica está imbricada com a 
normalização dos corpos, ou seja, pautamos nossas práticas 
tomando como referência uma identidade hegemônica: branca, 
masculina, heterossexual. Num jogo permeado por relações de 
poder, que é jogado para dele fazer emergir a „identidade 
normal‟, algumas identidades são consideradas legítimas, 
numa determinada cultura, em detrimento de outras 
consideradas não legítimas. 

 

Todavia, deve-se notar que a preocupação com a sexualidade, embora 

esteja presente em todos os dispositivos de escolarização, em regra não é 

colocada de forma explícita, o que faz parecer que, se tal questão não for 

trabalhada, a sexualidade ficará de fora da Escola. Ocorre, porém, que a 

presença da sexualidade não depende da intenção manifesta, dos discursos 

diretos, da existência ou não de uma disciplina de “educação sexual”, da 

inclusão ou não desse tema nos regimentos escolares. A sexualidade não é 

algo que possa ser desligado ou do qual alguém possa se despir, de modo que 

ela está na Escola por fazer parte dos sujeitos que a compõem (LOURO, 

2010). 

O que está sendo proposto pela instituição escolar, de forma objetiva e 

explícita, é a constituição de sujeitos masculinos e femininos heterossexuais, 
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nos estritos padrões em que ela se inscreve. Porém, a própria ênfase no 

caráter heterossexual leva a questionamentos acerca da sua pretendida 

“naturalidade” (LOURO, 2010). 

Questiona-se também como a Escola opera na produção das 

sexualidades de meninos e meninas. Particularmente em relação a estudantes 

do sexo masculino em escolas secundárias, estudos apontam formas 

contraditórias de heterossexualidade compulsórias, misoginia e homofobia, 

como sendo os elementos culturais acionados na formação das subjetividades 

desses jovens. Para eles, as mulheres e os homossexuais representam o 

“outro”, de modo que devem expulsar de si mesmos a feminilidade e a 

homossexualidade (LOURO, 2010). 

Sobre esse tema discorrem Felipe e Guizzo (2004, p. 34): 

 

Estar com o sexo feminino parece denegrir a imagem 
masculina hegemônica. Dessa forma, meninos aprendem, 
desde cedo, que a companhia de garotas pode ser algo que os 
inferioriza, desvalorizando-os socialmente. Em muitos casos, 
as escolas acabam por reforçar essa separação, na medida em 
que propõem atividades diferenciadas para ambos (ballet para 
elas, judô para eles, por exemplo), além de estabelecer 
dinâmicas de trabalho baseadas em disputas entre grupos de 
meninos e meninas. Ao invés de proporcionar atividades que 
estimulem uma maior integração e cooperação entre crianças 
dos dois sexos, acabam por rivalizá-las ainda mais. Assim, 
meninos e meninas seguem suas vidas aprendendo que 
devem estar em mundos separados, que suas experiências 
não devem ser compartilhadas com os que consideram o sexo 
oposto. 

 

De fato, Bento (1998, p. 156) reconhece que, no processo de construção 

da identidade masculina, o menino aprende que, para ser tido como homem e 

usufruir das benesses do seu gênero, terá que ser viril, auto-suficiente, 

agressivo etc. Conforme essa autora, todos participam da pedagogia da 

virilidade: pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, professores, entre outros. O 

menino descobre que ser homem significa dominar, conquistar, de modo que a 

mulher acaba aparecendo aqui como referência de tudo o que ele não pode 

ser: frágil, dependente, servil, emotivo (BENTO, 1998). 

Bourdieu (2002), por seu turno, analisa que embora as mulheres estejam 

submetidas a um trabalho de socialização que tende a diminuí-las, acabando 
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por aprender as virtudes negativas da abnegação, da resignação e do silêncio, 

os homens também são prisioneiros e, sem se aperceberem, vítimas, da 

representação dominante. Assim como as disposições à submissão, as que 

levam a reivindicar e a exercer a dominação não são naturais, são construídas 

ao longo de todo um trabalho de socialização, de diferenciação ativa em 

relação ao sexo oposto. Ser homem implica um dever-ser que se impõe sob a 

forma do “é evidente por si mesmo”. A nobreza, ou a questão de honra (nif), no 

sentido do conjunto de aptidões consideradas nobres (coragem física e moral, 

generosidade, magnanimidade etc.), é produto de um trabalho social de 

nominação e de inculcação, ao fim do qual uma identidade social instituída por 

uma dessas “linhas de demarcação mística”, conhecidas e reconhecidas por 

todos, que o mundo social desenha, inscreve-se em uma natureza biológica e 

se torna um habitus. 

O autor adverte que o privilégio masculino é também uma cilada, que 

impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua 

virilidade. A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, 

além de aptidão ao combate e à violência, é, acima de tudo, uma carga. Isto 

leva, paradoxalmente, ao investimento em jogos de violência masculinos, tais 

como em nossas sociedades os esportes, mais especialmente os de luta 

(BOURDIEU, 2002). 

Bourdieu (2002) destaca ainda que a virilidade, assim como a honra, tem 

que ser validada pelos outros homens, atestada pelo reconhecimento de fazer 

parte de um grupo de “verdadeiros homens”. Diversos ritos de instituição2, 

sobretudo os escolares ou militares, comportam verdadeiras provas de 

virilidade, orientadas no sentido de reforçar solidariedades viris. 

Finaliza o autor afirmando que certas formas de “coragem”, como as que 

são exigidas ou reconhecidas pelas forças armadas, polícias (corporações de 

elite), bandos de delinquentes ou também, mais banalmente, certos coletivos 

de trabalho (ofícios de construção), encontram seu princípio, paradoxalmente, 

                                                           
2
 Bourdieu prefere a expressão “rito de instituição” (compreendida ao mesmo tempo no sentido 

daquilo que está institucionalizado e do ato instituidor) à expressão “rito de passagem”, 
afirmando que o imediato sucesso dessa última deve-se ao fato de que ela nada mais é do que 
“uma pré-noção do senso comum convertida em conceito de feição erudita” (2002, p. 35, nota 
40). 
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no medo de perder a estima ou a consideração do grupo. Desse modo, o que 

se entende por “coragem” muitas vezes constitui uma forma de covardia. 

Assim, a virilidade é uma noção eminentemente relacional, construída, 

primeiramente, dentro de si mesmo, e também construída diante dos outros 

homens, para os outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de 

medo do feminino (BOURDIEU, 2002). 

 

5. À guisa de conclusão 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n. 13.005, de 

25 de junho de 2014, com vigência por dez anos, a partir de sua publicação no 

Diário Oficial da União de 26 de junho de 2014 (Edição extra), apresenta como 

uma de suas dez diretrizes a “superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação” (art. 2.º, inc. III). 

Originalmente, o texto do projeto de lei trazia a seguinte redação para a 

referida diretriz: “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual". 

Ocorre que a comissão especial formada na Câmara dos Deputados para 

analisar o Plano Nacional de Educação, por maioria de votos, retirou do texto 

final tal trecho, mantendo a redação sugerida pelo Senado Federal 

(FERNANDES, 2015). 

Tal situação, obviamente, impactou a elaboração dos Planos Estaduais, 

Distrital e Municipais de Educação. Segundo o art. 8.º do PNE, os Estados, 

Distrito Federal e Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de 

educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as 

diretrizes, metas e estratégias previstas do PNE, no prazo de um ano contado 

da publicação da Lei n. 13.005/2014. 

Assim é que, até o final de junho de 2015, das 27 unidades federativas, 

apenas quatro, quais sejam, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul, haviam aprovado a inclusão de referências a identidade de gênero, 

diversidade e orientação sexual nos textos dos seus Planos Estaduais de 

Educação (BRITTO; REIS, 2015). 
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No Amapá, por exemplo, o Plano Estadual de Educação, instituído pela 

Lei Estadual n. 1.907, de 24 de junho de 2015, aponta como estratégias:  

 

(...) 8.13) Garantir acesso à Educação Profissional técnica 
de nível Médio, aos grupos caracterizados pela diversidade 
sexual e de gênero, bem como às populações do campo, 
comunidades indígenas, negras, quilombolas, extrativistas, 
ribeirinhas, e de assentamentos; (...) 13.4) Assegurar o 
desenvolvimento de projetos curriculares de caráter inter/ 
transdisciplinares, entrelaçados com a Base Nacional 
Comum, relacionados aos direitos humanos e à educação 
voltada para atividades musicais, socioambiental, e àquelas 
relacionadas às questões etnicorraciais, de gênero e de 
sexualidade, dentre outros; (...) 15.5) Ampliar as políticas de 
inclusão e de assistência estudantil dirigidas a educandos 
de instituições públicas, de modo a reduzir as 
desigualdades etnicorraciais, de orientação sexual e de 
identidade de gênero e ampliar as taxas de acesso e 
permanência na Educação Superior de educandos egressos da 
Escola pública, afrodescendentes, indígenas, e de educandos 
com necessidades educacionais específicas, de forma a apoiar 
seu sucesso acadêmico. Grifou-se. 

 

Já no Plano Estadual de Educação do Maranhão, aprovado pela Lei 

Estadual n. 10.099, de 11 de junho de 2014, podem ser destacadas as 

seguintes estratégias: 

 

(...) 1.2 Assegurar espaços lúdicos de interatividade 
considerando a diversidade étnica, de gênero e sócio 
cultural tais como: brinquedoteca, ludoteca, bibliotecas infantis 
e parques infantis. (...) 1.17 Apoiar as Secretarias Municipais 
de Educação na elaboração, na implantação, na 
implementação e avaliação de propostas curriculares para 
a Educação Infantil que respeitem a cultura indígena, 
quilombola, do campo e a diversidade étnico racial, ambiental 
e de gênero, bem como o ritmo, as necessidades e 
especificidades das crianças com deficiências, com transtornos 
globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 
(...) 7.7 Implantar na Secretaria de Estado da Educação e 
em todas as Unidades Regionais de Educação - UREs, um 
setor ou equipe técnica especializada e multidisplinar, da 
diversidade com o objetivo de realizar, acompanhar, avaliar 
e monitorar as atividades referentes à educação em 
direitos humanos, à educação para as relações étnicoraciais, 
para as relações de gênero, identidade de gênero e 
diversidade sexual, educação ambiental, educação fiscal, 
cultura na escola, fortalecendo parcerias entre organismos 
públicos, não governamentais e com os movimentos sociais 
(direitos humanos, ecológicos, justiça fiscal, negros, de 
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mulheres, feministas, LGBTTT) objetivando alcançar uma 
educação não discriminatória, não sexista, não machista, 
não racista, não homofóbica, não lesbofóbica, não 
transfóbica; (...) 7.11 Produzir, adquirir e distribuir 
materiais didáticos e paradidáticos específicos e regionais, 
referentes à educação em direitos humanos, as relações 
de gênero, étnico-raciais e à diversidade sexual, educação 
ambiental, cultura na escola, educação fiscal para todas as 
escolas estaduais; (...) 7.15 Fomentar produção de materiais 
pedagógicos específicos e diferenciados de referência, 
contextualizados às realidades socioculturais para 
professores e alunos, contemplando a educação para as 
relações étnico-raciais, educação em direitos humanos, 
gênero e diversidade sexual, educação ambiental, educação 
fiscal, arte e cultura nas escolas para a Educação Básica, 
respeitando os interesses das comunidades indígenas, 
quilombolas e povos do campo. Grifou-se. 

 

Por seu turno, a Lei Estadual n. 10.111, de 06 de junho de 2014, que 

dispõe sobre a revisão e alteração do Plano Estadual de Educação do Mato 

Grosso, também traz as seguintes estratégias: 

 

(...) 13. Assegurar o desenvolvimento de projetos 
curriculares articulados com a base nacional comum, 
relacionados à Educação Ambiental, à Educação das 
Relações Étnico-Raciais e dos direitos humanos, gêneros, 
sexualidade e música. (...) 33. Adotar medidas 
administrativas, pedagógicas e organizacionais 
necessárias para garantir ao estudante o acesso e a 
permanência na escola sem discriminação por motivo de 
identidade de gênero e orientação sexual. (...) 16. Oferecer 
formação continuada aos profissionais da educação 
pública e privada referente a gênero, sexualidade e 
orientação sexual, dentro do segmento diversidade, 
visando o enfrentamento do sexismo e da 
homofobia/lesbofobia/transfobia na perspectiva dos 
direitos humanos. (...) 5. Apoiar técnica e financeiramente 
projetos inovadores que visem o desenvolvimento de 
propostas pedagógicas adequadas às necessidades 
específicas dos estudantes quanto ao conhecimento das 
diversidades étnico-racial, de gênero, sexualidade e 
orientação sexual. Grifou-se. 

 

Finalmente, o Plano Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, 

aprovado pela Lei Estadual n. 4.621, de 22 de dezembro de 2014, aponta estas 

estratégias: 
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(...) 7.33. implantar e desenvolver, até o segundo ano de 
vigência do PEE-MS, políticas de prevenção e combate à 
violência nas escolas, com capacitação dos profissionais 
da educação para atuarem em ações preventivas junto aos 
(às) estudantes na detecção das causas como: violência 
doméstica e sexual, questões étnico-raciais, de gênero e de 
orientação sexual, para a adoção das providências 
adequadas, promovendo e garantindo a cultura de paz e 
um ambiente escolar dotado de segurança para a 
comunidade; 7.34. promover e garantir a formação 
continuada dos profissionais da educação, incluindo 
gestores e servidores das secretarias de educação, sobre: 
direitos humanos, promoção da saúde e prevenção das 
DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua interface com as 
questões de gênero e sexualidade, questões étnico-raciais, 
geracionais, situação das pessoas com deficiência, na vigência 
do PEE-MS; 7.35. elaborar e distribuir, em parceria com os 
órgãos competentes, material didático para 
educadores(as), estudantes e pais e/ou responsáveis 
sobre: direitos humanos, promoção da saúde e prevenção 
das DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua interface com 
as questões de gênero e sexualidade, questões étnico-
raciais e geracionais; (...) 16.2. articular com as IES públicas 
e privadas a oferta, na sede e/ou fora dela, de cursos de 
formação continuada, presenciais e/ou a distância, com 
calendários diferenciados, para educação especial, gestão 
escolar, educação de jovens e adultos, educação infantil, 
educação escolar indígena, educação no campo, educação 
escolar quilombola e educação e gênero, a partir do primeiro 
ano de vigência do PEE-MS. Grifou-se. 

 

Ora, claro está que a Escola, a par de transmitir ou mesmo produzir 

conhecimentos, também fabrica sujeitos, produzindo, entre outras, identidades 

de gênero e sexualidade. Referidas identidades são produzidas por meio de 

relações de desigualdade, o que leva a crer que a instituição escolar está 

intrinsecamente comprometida com a manutenção de uma sociedade dividida. 

Tudo isso justifica não apenas observar, mas principalmente tentar interferir 

nessa realidade de desigualdades. Isso implica a adoção de uma atitude de 

contínua vigilância, buscando desestabilizar as divisões e questionar a 

conformidade com o dito “natural” (LOURO, 2010). 

Com efeito, somente uma ação de cunho político, que evidencie as 

contradições próprias de instituições reprodutoras de desigualdades, como a 

Escola, poderá auxiliar no progressivo desaparecimento da dominação 

baseada na masculinidade hegemônica. 
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Assim, embora a legislação nacional e a maioria absoluta das 

legislações estaduais e municipais, referentes aos Planos de Educação, 

tenham retirado dos seus textos qualquer menção a identidade de gênero, 

diversidade e orientação sexual, tais questões não podem mais ser ignoradas, 

como se não existissem, pois são prementes na sociedade. 

Deve-se reconhecer o vanguardismo e o desassombro dos Planos 

Estaduais de Educação do Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, cujas disposições legais buscam, a partir de novas práticas pedagógicas 

educacionais, a mais do que justa superação das desigualdades baseadas no 

gênero, diversidade e orientação sexual. Que os futuros resultados 

apresentados pela implementação desses Planos, que certamente serão 

positivos, sejam o incentivo para que mais Estados e Municípios, e a própria 

União, possam adotar tais medidas, não apenas legalmente, mas 

principalmente na prática escolar cotidiana. 
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