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Resumo: O presente artigo discute a problemática da questão de 

gênero e sexualidade no ensino médio e fundamental. Trata-se 

de pesquisa bibliográfica e documental, na perspectiva de 

revisão bibliográfica. O posicionamento da existência de uma 

construção social do gênero e da sexualidade é bastante cerceado 

por certos segmentos religiosos e políticos, os quais entendem, 

e defendem, a não abordagem desses temas em sala de aula. O 

enfrentamento do tema é importante na medida em que o espaço 

escolar é um espaço primário de mudanças e convivência, com 

o diferente, com a diversidade sexual e de gênero (e até mesmo 

racial), faz-se com isso o primeiro estranhamento da criança e 

ou do adolescente, com a sociedade.  Percebe-se que alguns 

professores não tratam o assunto por falta de conhecimento 

sobre a temática, sobre como abordá-la, ou ainda receosos por 

uma possível polêmica, com pais, direção ou comunidade 

escolar. A partir de estudos já publicados, verifica-se a 

existência de movimentos, sejam políticos, sejam legislativos, 

sejam religiosos, ou da união de forças desses seguimentos, em 

torno do cerceamento da liberdade de cátedra no Brasil.  
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(2018). Professor na graduação em Direito da Universidade LaSalle 
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AND HIGH SCHOOL: A THEORETICAL APPROACH 

 

Abstract:  This article discusses the issue of gender and sexuality 

in secondary and fundamental education. It is a bibliographical 

and documentary research, from the perspective of 

bibliographical revision. The positioning of the existence of a 

social construction of gender and sexuality is severely 

constrained by certain religious and political segments, which 

understand and defend not to approach these themes in the 

classroom. The confrontation of the theme is important insofar 

as the school space is a primary space of changes and 

coexistence, with the different, with sexual and gender (and even 

racial) diversity, this is the first estrangement of the child and or 

the adolescent, with society. It is noticed that some teachers do 

not treat the subject by lack of knowledge on the subject, about 

how to approach it, or still afraid of a possible controversy, with 

parents, direction or school community. Based on studies that 

have already been published, there are movements, whether 

political, legislative, or religious, or the union of forces in these 

segments, around the restriction of academic freedom in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

ste artigo tem por objetivo discutir a temática de 

como é feita a abordagem de gênero e sexualidade 

nas escolas na atualidade. Pretende-se, através de 

revisão bibliográfica, verificar qual o panorama 

atual, identificar os conflitos oriundos da temática 

e analisar as possíveis oportunidades de abordagens. 

Para determinar a atual situação da temática, serão 

realizadas pesquisas bibliográficas e documentais nas 

E 
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plataformas Scielo2, EBSCO3 e em publicações recentes.  

Diante do cenário político, social e econômico em que se 

encontra nosso país, e do momento de polaridade de debates, 

questiona-se: Quais os empecilhos à abordagem da temática de 

gênero e sexualidade nas escolas? 

O objetivo geral do artigo é verificar quais são os 

empecilhos à abordagem da temática gênero e sexualidade nas 

escolas. Têm-se a situação da abordagem da temática gênero e 

sexualidade nas escolas; contextualizando quais os impeditivos 

dessa abordagem, quando existem; verifica-se se os docentes 

sentem-se competentes para essa abordagem; verifica-se se os 

agentes diretivos (das escolas) aparecem como cerceadores 

dessas abordagens; verifica-se se os pais e a comunidade 

aparecem como cerceadores dessas abordagens; 

Consoante ao problema de pesquisa, em que se busca 

verificar a abordagem da temática gênero e sexualidade nas 

escolas, formulam-se algumas hipóteses, tais como: Os 

professores não sentem-se aptos para a abordagem da temática; 

os gestores (e conjunto diretivo das escolas) cerceiam a 

abordagem do tema pelos seus professores; a comunidade 

escolar por questões religiosas, políticas e tradicionais não 

admitem tais abordagens; o momento social-político em que se 

encontra o nosso país faz com que os educadores margeiem 

temáticas polemicas.  

O delineamento de uma pesquisa, segundo conceitua Gil 

(2010, p. 29), é “o planejamento da pesquisa em sua dimensão 

mais ampla, que envolve os fundamentos metodológicos, a 

definição dos objetivos, o ambiente da pesquisa e a 

 
2 SciELO - Scientific Electronic Library Online  é um modelo para a publicação 
eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. – Disponível em: 
<http://www.scielo.org/php/index.php>. Acesso em: 21 jun. 2018.  
3 Ebsco – As bases de dados da EBSCO para bibliotecas acadêmicas fornecem aos 
pesquisadores e estudantes milhares de revistas acadêmicas completas, revisadas por 
pares e acesso aos principais índices de assunto. Disponível em: 
<https://www.ebsco.com/>. Acesso em: 21 jun. 2018. 
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determinação das técnicas de coleta e análise de dados”. 

O presente estudo será conduzido através de pesquisa 

descritiva. Segundo Gil (2010, p. 27), esta “tem como objetivo 

a descrição das características de determinada população”. A 

pesquisa descritiva foi escolhida, pois, através da mesma será 

possível caracterizar e descrever as informações referentes ao 

objeto de pesquisa. 

No que se refere ao paradigma de pesquisa, para que os 

objetivos propostos sejam atendidos, será utilizado o paradigma 

fenomenológico ou qualitativo. Conforme leciona Roesch 

(2012, p. 123), este paradigma “parte da perspectiva de que o 

mundo e a ‘realidade’ não são objetivos e exteriores ao homem, 

mas socialmente construídos e recebem um significado a partir 

do homem”. O paradigma foi escolhido pelo estudo abordar uma 

situação particular e permitir uma descrição do problema 

encontrado. Além de possibilitar que os dados coletados sejam 

analisados, considerando o mais relevante ao proposto na 

pesquisa. Pois, dentro deste paradigma, conforme afirma Roesch 

(2012, p. 123), “a tarefa do cientista social não é levantar fatos 

ou medir a frequência de certos padrões, mas apreciar as 

diferentes construções e significados que as pessoas atribuem a 

sua experiência”. 

De forma mais específica, a pesquisa tem por 

fundamentação a revisão bibliográfica sobre o tema trazendo um 

panorama da atualidade, fazendo uma análise dos dados 

encontrados nestas publicações.  

A análise de dados, de acordo com Gil (2008, p. 156), 

“tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação”. 

Considerando que será realizada uma pesquisa pelo 

paradigma qualitativo, a opção de análise de dados será pelo 

método da análise de conteúdo. Bardin (1995, p. 42) define a 

análise de conteúdo como, 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
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obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

Segundo Gil (2010, p. 122), a análise e interpretação dos 

dados “é um processo que nos estudos de caso se dá 

simultaneamente à sua coleta”, sendo esta, a estratégia de 

pesquisa adotada, espera-se a confirmação desta realidade. Esta 

técnica será escolhida por ser uma das mais indicadas ao 

paradigma qualitativo e, assim, permitir que o material oriundo 

dos artigos seja categorizado de acordo com a ótica que se deseja 

analisar, produzindo subsídio essencial para a investigação 

proposta. 

Na conclusão, traça-se um panorama de como é hoje a 

abordagem das questões de gênero e sexualidade nas escolas. O 

presente estudo justifica-se por estarmos passando por um 

momento de cerceamento dos Direitos Sociais e das liberdades 

individuais, com um crescente momento reacionário em âmbito 

nacional e internacional. 

 

2. O GÊNERO E A SEXUALIDADE: A NECESSÁRIA 

CONCEITUAÇÃO E TEORIZAÇÃO 

 

Os conceitos de gênero e sexualidade são normalmente, 

de forma equivocada, equiparados, no entanto, são objetos 

distintos. A sexualidade, segundo Weeks (2000, p. 38), “tem 

tanto a ver com as nossas crenças, ideologias e imaginação 

quanto com o nosso corpo físico”. Pode-se dizer que a 

sexualidade é multidimensional permeando contextos sociais, 

históricos e culturais (GROSS, 2017, p. 53). 

Ainda conforme Weeks (2000), a sexualidade é uma 

construção social, uma invenção histórica. Bozon (2004, p.14) 

acredita que “a construção social tem um papel fundamental na 

elaboração da sexualidade humana”, pois, segundo o autor, a 
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sexualidade não é um dado da natureza, algo já consolidado, mas 

uma produção social, esta sim, consolidada em contextos 

culturais e com finalidades políticas, onde o ser é alocado e deve 

ser adequar. 

Já o gênero, por sua vez, para ser compreendido necessita 

ser separado do sexo. O conceito de sexo faz uso somente do 

caráter biológico (macho / fêmea) e o gênero traz o caráter 

cultural e pessoal. Ao nascer somente o sexo biológico é 

definido, a partir daí, nosso gênero e nossa sexualidade são, cada 

um, e às vezes separadamente, frutos de uma construção social.  

O conceito de gênero segue em construção. A identidade 

sexual, antes dicotômica (masculino-feminino), ampliou-se para 

abranger homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis etc., que 

não se identificam como homens ou mulheres. Hoje se sabe que 

o suposto sexo biológico e a identidade subjetiva / identidade de 

gênero4, nem sempre coincidem. (CASTILHO, 2008). 

No entanto, tais conceitos, já amplamente estudados nas 

Ciências Sociais, Jurídicas, Biológicas, enfrentam, cada vez 

mais, reações de setores conservadores da sociedade, não só no 

Brasil, como em outros países, especialmente quando tais 

discussões são enfrentadas no ambiente escolar em quaisquer 

níveis. O questionamento das relações patriarcais de dominação, 

põe em cheque estruturas históricas, que na sociedade moderna 

não fazem sentido, mas são defendidos por grupos religiosos, 

políticos, entre outros.  Weber (1991, p. 234) chama essa 

dominação de “normas sagradas pela tradição” e segue a respeito 

do patriarcado doméstico. 
No caso da autoridade doméstica, antiquíssimas situações 
naturalmente surgidas são a fonte da crença na autoridade, 

baseada em piedade, para todos os submetidos da comunidade 

doméstica, a convivência especificamente íntima, pessoal e 

duradoura no mesmo lar, com sua comunidade de destino 

 
4 Identidade de Gênero diz respeito à percepção subjetiva de ser masculino ou 
feminino, conforme os atributos, os comportamentos e os papéis convencionalmente 
estabelecidos para homens e mulheres. 
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externa e interna; para a mulher submetida à autoridade 

doméstica, a superioridade da norma e da energia física e 

psíquica do homem; para a criança, sua necessidade objetiva 

de apoio; para o filho adulto, o hábito, a influência persistente 

da educação e lembranças arraigadas da juventude; para o 

servo, a falta de proteção fora da esfera de poder de seu amo, a 

cuja autoridade os fatos da vida lhe ensinaram submeter-se 

desde pequeno (WEBER, 1991, p. 234). 

O autor aponta que essa autoridade doméstica era 

caracterizada pela propriedade, “podendo-se afirmar, pois, que 

o chefe de família detinha a posse de seus filhos, escravos, 

esposa e servos, como bens de que poderia dispor sempre que 

achasse necessário.” (REZENDE, 2015, p. 9). O patriarcado, 

embora com outras características, continua muito presente na 

sociedade contemporânea, apresentando-se como, por exemplo, 

no machismo, internalizado muitas vezes até por mulheres. 

Onde a violência doméstica, muito presente na sociedade, 

assume diversas facetas, de violências morais, de violências 

sexuais, de violências psicológicas, entre outras. Para que ocorra 

a quebra geracional dessa cadeia de violência, precisamos 

abordar essa temática em sala de aula, fazendo com que ocorra 

o estranhamento e o questionamento desses alunos sobre esses 

conceitos. 

 

3. DESAFIOS, DIFICULDADES E PRESSÕES ENFREN-

TADAS PELOS PROFESSORES NA ABORDAGEM DE GÊ-

NERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA 

 

Em pesquisa apresentada por Marcela Lima da Silva e 

Flávia Fernandes Carvalhaes (SILVA; CARVALHAES, 2011, 

p. 37) efetuada com um grupo de professores de três escolas da 

rede estadual do Estado do Paraná, no qual 65% dos 

respondentes possuíam curso superior, 30% pós-graduação e 5% 

somente o ensino médio, são trazidos os seguintes dados. As 

pesquisadoras apresentam que “são raras as orientações e cursos 

de capacitação profissional sobre questões relacionadas à 
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sexualidade e gênero” (SILVA; CARVALHAES, 2011, p. 37), 

84% dos professores declaram nunca terem tido nenhum tipo de 

treinamento ou curso sobre essas temáticas, 92% diz nunca ter 

participado de nenhum curso que se quer abordasse a temática. 

Ao questionar-se sobre a grade dos cursos de pós-graduação, as 

pesquisadoras relatam que somente 2% informaram que houve 

a abordagem de gênero e sexualidade em seus cursos. Ainda 

nessa linha, “quando questionado a respeito dos estudos de 

gênero e da sexualidade, a maioria desses profissionais de 

educação admite não conhecer nada a respeito (62%)”. Essa 

lacuna no ensino superior, principalmente nos cursos de 

formação de professores, deve ser trazida a discussão com a 

maior brevidade possível, como ressalta Cruz (2014, p. 30) “A 

universidade tem um papel importante nessa formação, podendo 

contribuir para uma sociedade menos homofóbica, misoginia e 

sexista, em prol do respeito e do reconhecimento das 

diversidades” (CRUZ, 2014, p. 30). 

Pensando em um cenário nacional, levando em conta que 

o município de Arapongas, onde a pesquisa foi realizada, tem o 

IDEB5 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ano 

de 2015, nos anos finais da rede estadual do município de 4,8 - 

Dados do Ideb/Inep (2015) - onde a meta seria 5,1, apresentando 

um resultado considerado bom. Faz-nos acreditar que esse seja 

o retrato da maioria das cidades do nosso País, ou até mesmo, 

seja um cenário positivo e superior, em relação a Estados mais 

pobres e menos desenvolvidos do Brasil.  

Outra pesquisa, realizada no sul do Brasil, em 2011, nas 

56 escolas municipais de ensino fundamental, com 124 

 
5 “O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Para fazer 
essa medição, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) utiliza uma 
escala que vai de 0 a 10. A meta para o Brasil é alcançar a média 6.0 até 2021, patamar 
educacional correspondente ao de países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e 
Suécia.” – Disponível em: <http://academia.qedu.org.br/ideb/o-que-e-o-ideb-2/>. 
Acesso em: 21 jun. 2018. 
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docentes, somente 1,8% dos/as entrevistados/as afirmam que 

abordam a educação sexual como tema transversal no currículo; 

31,8% declaram que não abordam o assunto, enquanto 12,7% 

confirmam que abordam o tema, mas sem vinculá-lo ao 

currículo. Já 18,2% falam que abordam o tema, porém se 

contradizem ao longo do discurso, revelando que não o 

discutem; e 35,4% buscam se evadir do tema, quando este é 

solicitado pelos alunos/as, fazendo emergir outro assunto e 

trocando o foco da discussão (QUARESMA DA SILVA, 2012). 

Esse cenário faz-nos propor o seguinte questionamento, esses 

docentes não abordam ou não adentram tais temáticas por 

desconhecimento, ou medo do envolvimento em temas 

polêmicos e delicados? Louro (2004, p. 130) traz algumas 

provocações acerca dessa falta de interesse de abordagem desses 

temas, ou cerceamento de abordagens “as políticas curriculares 

são, então, alvo da atenção de setores conservadores, na tentativa 

de regular e orientar crianças e jovens dentro dos padrões que 

consideram moralmente sãos”. 

Entendemos que a escola desempenha um papel social, 

político, dentre outros, onde ocorrem os primeiros 

estranhamentos6, os mais importantes, na vida de uma criança 

ou adolescente, e, é nesse momento em que ocorrem os 

estranhamentos que devem estar presentes profissionais 

habilitados para dar suporte e respostas. Corroborando com isso 

Abrucio (2016, p.49) aduz que: 
A escola não pode ser a continuação da sala de estar das 
famílias; ela precisa exercer um papel de socialização, 

mostrando a complexidade e a diversidade do mundo para 

crianças e jovens. Claro, os pais podem e devem participar da 

 
6 “O movimento do estranhamento é o ato de estranhar no sentido de se admirar, de 
se espantar diante de algo que não se tem conhecimento ou costume; pode-se alcançar 
o “estranho” ao perceber algo ou alguém de forma diferente do que se conhece, ao 
assombrar-se em função do desconhecimento de certos fatores, ao se sentir 
incomodado diante de um fato novo ou de uma nova realidade, ao não se conformar 
com algo ou com a situação em que se vive; ao não se acomodar” (MORAES, 2010, 
on-line). 
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vida escolar de seus filhos, porém num processo dialógico, que 

respeite a autonomia e os saberes produzidos pelos 

profissionais da educação. (ABRUCIO, 2016, p.49). 

Ainda nessa seara, os autores Quaresma da Silva, Costa 

e Muller (2018) reiteram a importância da abordagem das 

temáticas de gênero e sexualidade na escola de uma maneira 

ainda mais ampla. 
Entende-se que a educação sexual é de uma dimensão mais 

ampla e percebida como um problema de educação e de saúde 

pública. A escola, entendida como um espaço de promoção e 

prevenção em educação de crianças e adolescentes, também 

deve ser um local privilegiado de implementação dessas 
propostas educacionais em sexualidade e gênero. 

(QUARESMA DA SILVA; COSTA; e MULLER, 2018, p.50). 

Percebe-se que os autores são uníssonos quanto à 

importância dos debates sobre gênero e sexualidade nas escolas, 

com as crianças e adolescentes, e na universidade para a 

formação dos professores que atuarão nessas escolas. O atual 

cenário de retrocesso político instaurado no Brasil, onde o 

parlamento é o mais conservador desde 1964, coloca em risco 

vários avanços sociais no campo da afirmação dos direitos das 

mulheres e da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais/transgêneros (LGBT), obtidos nas últimas 

décadas, aprofundando sobremaneira as desigualdades de 

gênero. Esses retrocessos faz com que minorias7 e minorizados8 

tenham seus direitos de cidadania básicos cerceados. Como diz 

Martine Xiberras, 
Existem, pois, formas de exclusão que não se veem, mas que 

se sentem, outras que se veem mas que ninguém fala e, por fim, 

formas de exclusão completamente invisibilizadas, dado que 
nós nem sonhamos com a sua existência, nem possuímos a 

 
7 Semprini (1999, p. 44) propõe que se considere como sendo uma minoria qualquer 
grupo humano que tenha integrantes com direitos negados ou limitados como uma 
decorrência única do fato de pertencerem a esse grupo.  
8 Prefere-se o termo “minorizados” em função de que muitas vezes o grupo social a 
que se refere, não é numericamente uma minoria, e sim, relegados a “minoria”, 
inclusive em âmbito de pesquisa. Por exemplo, negros. Em nosso país a população 
negra é maioria, no entanto, são relegados a minoria, ou seja, minorizados.  
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fortiori nenhum vocabulário para designá-las. (XIBERRAS, 

1996, p. 20). 

Refletindo a partir de Martine Xiberras, o educador é um 

dos responsáveis por acabar com esse silêncio que exclui, que 

invisibiliza, que minoriza. No entanto, como mostram os dados 

das duas pesquisas citadas, estamos muito distantes de um 

mínimo aceitável de conhecimento por parte dos docentes sobre 

a temática e, por conseguinte, uma abordagem eficiente e de 

qualidade sobre a temática. 

 

4. O NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DA TEMÁTICA 

PELOS EDUCADORES 

 

A relevância do debate desses temas, inclusive em sala 

de aula, presta-se a efetivar os direitos garantidos na 

Constituição Federal de 1988 em seus artigos 2º, IV, “promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 

1988), ou no art. 6º, XXX, “proibição de diferença de salários, 

de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 

sexo, idade, cor ou estado civil.” (BRASIL, 1988). Ou ainda, a 

sacramentar um dos principais princípios9 do Estado 

Democrático de Direito10, o princípio da Isonomia ou da 

igualdade, previsto também na Constituição Brasileira em seu 

 
9 O professor Maurício Antônio Ribeiro Lopes define princípio como “mandamento 
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele; disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere à tônica e lhe dá sentido harmônico” (LOPES, 
1999. p. 55). 
10 O constitucionalista José Afonso da Silva define que no Estado Democrático de 
Direito é o local em “que se ressalta a relevância da lei, pois ele não pode ficar limitado 
a um conceito de lei, como o que imperou no Estado de Direito clássico. Pois ele tem 
que estar em condições de realizar, mediante a lei, intervenções que impliquem 
diretamente uma alteração na situação da comunidade. Significa dizer: a lei não deve 
ficar numa esfera puramente normativa, não pode ser apenas lei de arbitragem, pois 
precisa influir na realidade social”. (SILVA, 2000, p. 12). 
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art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza” (BRASIL, 1988). Além de todos os tratados 

internacionais, sobre educação e Direitos Humanos11, dos quais 

o Brasil é signatário. 

Movimentos políticos, religiosos e legislativos 

contrários à inserção destes temas e de outros, nas escolas do 

país, agem e ganham força, imersos nesse momento político-

social de extremos no qual nos encontramos. Um exemplo desse 

movimento legislativo é o Projeto de lei Escola Sem Partido12. 

No âmbito da sociedade civil, o movimento “Escola sem 

partido” tem construído uma forte articulação política para 

aprovar uma lei que altere a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira - LDB13, de modo a impedir que escolas 

públicas e docentes “promovam suas preferências ideológicas” 

ou a “aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero” 

(Amorim e Salej, 2016, p. 33).  

Nesse aspecto Oliveira e Oliveira (2018, p. 17) trazem 

informações impactantes. 
Paralelamente a esse movimento, vários grupos conservadores 

têm incentivado pais e estudantes a enviarem notificações 

extrajudiciais aos docentes para proibir-lhes de tratar sobre 

“ideologia de gênero” nas escolas. Assim como, a denunciarem 

e processarem judicialmente docentes e gestoras que insistirem 

em abordar essa temática e/ou em questionar os modelos de 

 
11 João Batista Herkenhoff declara que os direitos humanos ou direitos do homem são, 
na modernidade, entendidos como os direitos fundamentais que o ser humano possui 
pelo fato de ser homem ou mulher, por sua própria natureza humana, pela dignidade 
que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade 
política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar 
e garantir. (HERKENHOFF, 1994. p. 30). 
12 O Projeto de Lei n. 867/2015 (apensado ao Projeto de Lei / PL 7180/2014) proposto 

pelo Deputado Izalci (PSDB-DF), que: "Inclui, entre as diretrizes e bases da educação 
nacional, o ‘Programa Escola sem Partido’”. 
13 “A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394/96) é a legislação 
que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação 
básica ao ensino superior)”. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/>. 
Acesso em: 23 jun. 2018. 
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gênero e sexualidade estabelecidos (Oliveira; Oliveira; 2018, 

p.17). 

Ainda no que tange ao movimento conservador que 

assola o País, Moacyr Salles Ramos e Ana Cecília dos Santos 

Santoro observam que 
Os PLs que tramitam apresentam poucas variações, tendo 

sempre como principal pilar o controle do trabalho docente. Há 

projetos que pretendem tipificar o crime de “assédio 

ideológico”, com pena de prisão de três meses a um ano, como 

o PL 1411/2015, de autoria do deputado Rogério Marinho, do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Além deste, 

destacamos o PL nº 193/2016, de autoria do senador Magno 

Malta, do Partido da República (PR), bem como o PL 

867/2015, do Deputado Federal Izalci Lucas Ferreira, do 

PSDB. Esses dois projetos se complementam no que tange ao 

cerceamento docente diante das questões políticas, de gênero e 

submetem os processos pedagógicos às convicções religiosas e 
morais dos pais. (grifo nosso). (RAMOS; SANTORO, 2017, p. 

143). 

O Projeto de Lei PL1411/2015 (BRASIL, 2015a) que 

pretende tipificar o crime de “assédio ideológico” com pena de 

prisão de três meses a um ano é estarrecedor, apresenta um 

retrocesso à era da ditadura miliar14, com censura15 e repressão, 

e somente é um dos exemplos nesse sentido. 

A Lei 9.394 de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) deve evoluir no sentido de incluir, 

integrar e fazer com que seja oportunizado aos estudantes um 

ambiente em que todos sejam realmente iguais respeitando suas 

 
14 O ensino no regime militar Brasileiro (1964-1985) “foi pautado em termos 
educacionais pela repressão, privatização do ensino, exclusão de boa parcela dos 
setores mais pobres de ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do 
ensino profissionalizante na rede pública regular sem qualquer arranjo prévio para tal, 

divulgação de uma pedagogia calcada mais em técnicas do que em propósitos com 
fins abertos e discutíveis, tentativas variadas de desmobilização do magistério através 
de abundante e confusa legislação educacional.” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2015, p. 
146-147). 
15 Para Luís Roberto Barroso, em linguagem jurídica, “censura é a submissão à 
deliberação de outrem do conteúdo de uma manifestação do pensamento, como 
condição prévia de sua veiculação”. (BARROSO, 2002, P. 347). 
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diferenças e incentivando a pluralidade de ideias. No entanto, 

percebe-se com o projeto de lei “Escola sem Partido” um 

movimento inverso a isso. 

Com essa quase medieval perseguição a liberdade dos 

educadores, abandona-se a liberdade de cátedra16. A 

Constituição Federal assegura a liberdade de cátedra, como 

princípio constitucional, expresso e disposto no artigo 206, 

inciso II da Lei Fundamental, “O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: II - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;”, percebe-

se que o Legislador Constituinte foi preciso ao colocar 

expressamente na constituição esse princípio. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa objetivou investigar como é feita, e quais os 

empecilhos da abordagem das questões de gênero e sexualidade 

nas escolas. Neste sentido pôde ser verificado, com base nas 

pesquisas bibliográficas sobre o tema, que os professores, de 

forma geral, não possuem conhecimento para a abordagem da 

temática em sala de aula.  

Um ponto importante de análise é a relação entre a falta 

de capacitação, observada na fala dos docentes, e o cerceamento 

que ocorre na atualidade sobre a abordagem desses temas em 

sala de aula. O somatório desses dois quesitos mostra-se 

desastroso para uma educação que favoreça a inclusão e o 

respeito com a diferença. 

Frente a estes resultados, entende-se que os objetivos 

propostos para esta pesquisa foram contemplados, ainda que de 

 
16 A Liberdade Acadêmica tem origem na docência Universitária ministrada na Idade 
Média. O termo acadêmico (grego – akademia) foi usado para dar nome à escola 
filosófica de Platão, onde era discutido livremente o saber filosófico, e por extensão, 
passou-se a chamar Academia aos estabelecimentos de ensino superior de Ciências, 
Letras e Artes, onde a Liberdade de Cátedra, ou seja, de ensinar deveria ser respeitada 
(PAIM, 1979). 
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forma negativa. Afirmando, que hoje, passa-se por um momento 

no qual a liberdade de cátedra é atacada, em que existe um 

cerceamento das mais diversas formas dos docentes (de todos os 

níveis), e que ainda, na graduação os temas centrais de gênero e 

sexualidade não são abordados, acarretando essas lacunas na 

formação do aluno, futuro docente. 

É importante destacar que todas estas considerações 

decorrem de uma pesquisa bibliográfica, e amostragens de 

pesquisas efetuadas no Estado do Paraná, e em outro Estado da 

região Sul do país, no entanto, entende-se que são facilmente 

generalizáveis para todo o Brasil. 

Frente a esta realidade, sugere-se para a realização de 

trabalhos futuros, ou aprimoramento do mesmo, a condução de 

pesquisa com cunho empírico, com maior tempo para coleta de 

dados, objetivando uma tentativa de tabulação de onde estão 

especificamente as maiores lacunas nessa área. 

Outro ponto importante é a possibilidade de conduzir 

pesquisa análoga em diferentes níveis e redes de ensino, 

podendo assim, traçar comparativos entre os diferentes locais 

pesquisados e podendo perceber metodologias que possam 

indicar melhores práticas, e principalmente o intercâmbio de 

vivências. Tal pesquisa pode fomentar a troca de experiências 

entre diferentes setores, trazendo ganhos recíprocos para a 

sociedade e a educação. 

A temática enfrentada pela pesquisa merece 

aprofundamento, pois é atual e necessária para a qualificação 

dos professores, dos funcionários e dos gestores de escola. 
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