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DIVERSIDADE DE GÊNERO NA ESCOLA. 

 

RESUMO 
 
OBJETIVO: O presente trabalho busca realizar um levantamento das vivências e percepções 

acerca da diversidade humana e da diversidade de gênero, um assunto pouquíssimo tratado 

no que diz respeito à escola. JUSTIFICATIVA: Tal proposta se justifica pela importância da 

reflexão sobre a atual realidade, do tratamento do gênero em sala de aula. MÉTODO: 

Conforme Gil, (2002) com relação aos procedimentos técnicos, para este tipo de trabalho, se 

fazem necessárias duas formas de pesquisa: bibliográfica e documental. RESULTADOS: 

Parte do tema “diversidade” tem sido objeto de estudo nos meios acadêmicos no Brasil desde 

o século XIX, momento em que observam pesquisas que abordam aspectos que influenciam 

nas práticas pedagógicas adotadas nas escolas, neste caso, as práticas relacionadas ao 

tratamento das questões de gênero, mais comum a partir dos anos 2000. CONCLUSÃO: 

Impactos junto à comunidade escolar, bem como a defesa de que projetos interventivo-

pedagógicos podem contribuir com as políticas públicas relacionadas às questões de gênero 

e raça, quando buscam, a partir de suas ações, tornar o ambiente escolar um lugar mais 

humano, acolhedor e que fomente o respeito às diferenças. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tratar de diversidade é um tanto quanto delicado, e se o assunto for 

diversidade sexual se torna ainda mais problemático, no entanto é preciso que seja 

olhado de frente, uma vez que a cada dia que passa a escola deve estar mais 

preparada para lidar com estas questões. 

Segundo as palavras e relatos de Bento (2008), a falta de tratamento da 

questão de gênero, infelizmente é uma história real, dentre muitas que se repetem 

dia após dia nos espaços escolares, uma vez que a escola que se apresenta como 

uma instituição incapaz de lidar com a diferença e pluralidade, sobre o qual se deve 

conhecer para que se possa então buscar alternativas para o convívio de todos. 

 

1. QUESTÕES ACERCA DA SEXUALIDADE E SEU TRATAMENTO NA 

ESCOLA 

A sexualidade é considerada como uma referência, ao conjunto das 

condições anatômicas, fisiológicas de cada sexo e pode ser experimentada, e 

expressada, por meio de pensamentos de ações, desejos e fantasias. Constitui, pois,  



o conjunto de fenômenos sexuais, ou ligados ao sexo. O conceito de sexo, por sua 

vez, está geralmente ligado à característica física permanente do organismo animal 

ou vegetal, que permite distinguir em cada espécie, os machos e as fêmeas. 

 A questão do gênero e sexo biológico é algo que se deve estudar, pois, 

para Murta, (2007, 10): 

A conceituação do gênero masculino e feminino está calcada nas 
características biológicas do homem e da mulher, sendo que as 
normas sexuais são fixadas a partir da anatomia genital, a qual em 
última instância serve de referência da constituição da identificação 
sexual.  

 
Anatomicamente se nasce homem ou mulher, salvo que há (um) 

indivíduos que possam apresentar alguma anomalia anatômica, quanto ao gênero. 

Assim, se pode pensar em, no mínimo três possibilidades: 

a. Heterossexualidade: é a condição sexual mais habitual e consiste na ligação 

entre pessoas de sexo opostos. 

b. Homossexualidade: quando a relação tem lugar entre pessoas do mesmo sexo. 

c. Bissexualidade: quando o indivíduo se sente atraído tanto por pessoas do sexo 

oposto como por pessoas do mesmo sexo, tendo a capacidade de se relacionar 

com ambos. 

É importante dizer que o gênero biológico, por vezes pode não estar 

relacionado a como o indivíduo se vê ou sente. Em alguns casos, alguns indivíduos 

podem se submeter às intervenções cirúrgicas para a mudança efetiva de sexo. A 

estes indivíduos o processo biológico e mental, e doloroso, e pode ser chamado de 

transexualidade, pois, ainda para a autora (id, p. 11): 

 
É importante salientar também que esta percepção de 

incompatibilidade entre sexo biológico e gênero conduz o sujeito a 
buscar constantemente reconhecimento como alguém do sexo 
oposto, fazendo tentativas de adequação que podem culminar em 
modificações corporais definitivas.  

 
 

Segundo o site cartacapital.com.br    

 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, em seu 
artigo 6º estabelece que a educação é um direito de todas e todos e, 
ainda, que condições para acesso e permanência escolar devem ser 
garantidas pelo Estado. 

Entretanto, pesquisas científicas vindas dos mais diversos campos 
disciplinares mostram que grupos específicos da população são 
continuamente afastados da escola. (www.cartacapital.com.br) 

http://www.cartacapital.com.br/


 

Essa afirmação é algo importante para o desenvolvimento de um país 

em que o direito de todos consiste em ter acesso e permanência escolar e, um 

preconceito não deixa com que a lei seja cumprida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Infelizmente os professores e corpo diretivo das escolas ainda não estão 

preparados para o que venha a ser a inclusão, ou não conhece de fato a lei, pois evita 

lidar com as diferenças, neste caso ligadas à sexualidade, uma vez que reproduzem 

diariamente o preconceito homofóbico.   

  O intuito desta pesquisa em andamento é realmente saber se há a 

possibilidade de reversão na questão do preconceito, de forma efetiva e que leve em 

consideração o indivíduo, no que diz respeito ao que é contrário ao considerado 

normal, ou padrão. 

É preciso que muito se averigue na respectiva área de forma que novos 

estudos são mais que necessários para amenizar o sofrimento e a exclusão de quem 

sofre na pele e instrumentar quem gere a escola e a sala de aula. Aqui é apenas um 

primeiro passo, mas um passo que se juga imprescindível para a reversão da 

realidade relativa ao estudo do gênero. 
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