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Educação e Direitos Humanos são dois assuntos que estão ligados por uma relação íntima 

relação, onde não podem caminhar separadamente, precisando da cumplicidade mútua para um 

melhor desenvolvimento. 

As observações aleatórias decorrentes da prática docente em Instituições Educacionais 

Particulares e Públicas da Rede Municipal e da Rede Estadual nos motivaram a analisar o 

comportamento relativo à diversidade de gênero e a inserção dos novos arranjos familiares no 

currículo escolar. 

Esses novos arranjos que constantemente transformam a sociedade, estimulam a escola a 

lançar um novo olhar sobre a diversidade onde suas práticas começam a passar pelo processo de 

ressignificação de seus conceitos. 

Este trabalho tem o propósito de analisar as concepções sobre diversidade de gênero e os 

novos arranjos familiares que estão presentes no currículo escolar, além da identificação do trabalho 

docente com a diversidade de gênero.  Pois essa discussão diz respeito à sociedade mais ampla, já 

que a escola é local de convivência coletiva, onde as temáticas que envolvem gênero e família, 

estão inseridas no currículo, possibilitando contribuições e reflexões na comunidade educacional 

acerca da diversidade existente na escola e na sociedade.  

 

CARVALHO (2008 p.95) aponta que “operar com gênero nessa perspectiva 
teórica tem sido particularmente interessante para o estudo das políticas 
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educacionais, um tipo de análise raramente desenvolvida no contexto 
brasileiro”.3 

 
Assim entendemos que as pesquisas na área ainda não são suficientes, mas a literatura 

científica existente poderá contribuir de forma significativa na construção das políticas públicas 

voltadas para a educação.  

O nosso trabalho pode vir a contribuir com os estudos de gênero e educação, em vista de um 

melhor entendimento sobre as temáticas de diversidade de gênero e práticas pedagógicas. Pois a 

educação além de agente de transformação pode ser um dos espaço de promoção de igualdade, 

inclusão e respeito aos direitos humanos, motivos pelos quais cada vez mais são introduzidas no 

currículo as discussões que incluem os grupos minoritários. 

Com base no referencial teórico e nos motivos que alavancaram esta pesquisa, nos 

questionamos: de que forma as diversidade de gênero e os novos arranjos familiares vêm sendo 

tratadas no currículo escolar, e ainda de que maneira a diversidade de gênero é trabalhada pelas/os 

professoras/es? 

As reflexões do que vem a ser gênero, nos remete ao fato de que ser mulher e homem é uma 

questão cultural e vai muito além das diferenças biológicas, pois os sujeitos vão se construindo 

gradativamente enquanto mulheres e homens em meio às relações de poder. Mulheres e homens 

integram diferentes grupos na sociedade, sendo simultaneamente sujeitos de gênero, classes, 

nacionalidades, etnias, religiões e etc., a redução desses sujeitos a um enfoque biológico simplifica 

a construção sociohistórica desses grupos. 

Nas esferas antropológica e sociológica ser homem ou mulher nasce do aprendizado 

adquirido pelos conceitos socioculturais, enquanto na esfera biológica os seres nascem machos e 

fêmeas e através dos vários estágios os sujeitos vão se adaptando às transformações do corpo, e 

após a puberdade os comportamentos começam a tomar definições pois a partir dessa etapa, passam 

a conhecer melhor seu próprio corpo. Assim Simone de Baeuvoir filósofa e feminista, através da 

corrente filosófica que respalda a liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser 
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humano, denominada existencialismo, causou impacto na sociedade com a frase “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher” (1967, p. 9).   

Nesta perspectiva dos estudos de gênero vimos que a diversidade cultural é um fenômeno 

que nos acompanha desde os primórdios da humanidade, sendo responsável por essa variedade de 

convivência de ideias e características ou elementos que diferem entre si, em determinado assunto, 

situação ou ambiente. Para LOURO (2010), a escola dentre outras instituições é atravessada pela 

diversidade de gênero, sendo impossível pensá-la sem as reflexões e construções socioculturais de 

masculino e feminino.   

O amparo ao debate sobre diversidade na escola é justificado pela possibilidade de reflexão 

e orientação, onde os sujeitos têm possibilidades de elencar os fatores éticos que compõem a 

formação para a cidadania. 

Em diferentes épocas, sociedades particulares reagiram de formas específicas, diante do 

contato com uma cultura diversa à sua. Um fenômeno, porém, caracteriza muitas das sociedades 

humanas: o estranhamento diante de costumes de outros povos e a avaliação de formas de vida 

distintas, a partir dos elementos da sua própria cultura. A este estranhamento chamamos 

etnocentrismo (Gênero e Diversidade na Escola, 2009). 

            Nesta perspectiva os distintos comportamentos que organizam a sociedade em relação às 

normas culturais, instituem padrões de conduta que são fixados como aceitáveis ou inaceitáveis, 

fazendo com que muitas vezes as escolas reproduzam esses “valores”, colaborando para o processo 

de exclusão dos sujeitos rotulados como excêntricos. Assim vemos algumas vezes no seio escolar a 

reprodução da cultura sexista e racista. Essas formas de intolerância muitas vezes aparecem 

maquiadas e a escola assume o papel do moralismo, podendo ser identificada como espaço 

opressor. 

 Para FOUCAULT (2006) essa opressão emana das relações de poder, onde a regulação e a 

punição se dá por meio do poder, onde o corpo atua como objeto estratégico         para o controle de 

gestos e práticas afetivas sexuais, fazendo-se “vigiar e punir” quando for necessário, sendo 

chamado de “poder disciplinador”, como afirma o autor (ibidem).  
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Através dessas relações de poder são instituídas as desigualdades, essas relações de distinção 

se dão a partir de várias categorias. DEBORAH BRITZMAN (1996, apud LOURO, 1997, p.43) 

aponta os “marcadores sociais’: gênero, classe, sexualidade, aparência física, nacionalidade, etnia 

(...)” como os responsáveis pela divisão dos grupos em “dominantes” e “dominados”.  

Com a negação da diversidade, geradas por esses marcadores sociais os sujeitos tem mais 

possibilidades de abandonar a escola por não se sentirem partes integrantes da comunidade 

educacional. Sentindo-se excluídos e estando longe da escola os sujeitos muitas vezes retornam ao 

refúgio familiar em busca de apoio, buscando encontrar na família o que lhes foi negado pela 

sociedade.   

Observando os novos arranjos de família agora no século XXI, se torna cada vez mais difícil 

delimitar seus conceitos, uma vez que vemos as transformações contínuas nos alicerces familiares 

objetivando atender as necessidades humanas, o que torna a discussão cada vez mais relevante para 

a sociedade. 

A igualdade vem sendo construída gradativamente na sociedade, galgando assim a abertura 

de espaços para a manifestação das diferenças, respaldadas pela proteção da Lei. A Constituição 

Federal em seu art. 5º proclama que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza...”, enfatizando no inciso I, que “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações...”.  

Nesta perspectiva os Operadores do Direito consideram o artigo 5º o mais importante da CF 

de 1988, por tratar dos direitos e garantias fundamentais ao ser humano, pois em seus 78 incisos e 

quatro parágrafos visa garantir as/os cidadãs/os as mesmas oportunidades de condições de uma vida 

mais digna, atenuando os desníveis de tratamento em razão do sexo, sem utilização de benefícios 

para um deles. 

À luz do Princípio da Igualdade explicitado na Constituição de 88 e da lei 11.340/2006 de 7 

de agosto de 2006, “Lei Maria da Penha” o legislador cria mecanismos que dá suporte ao novo 

conceito de família no art. 5º, inciso II e, posteriormente, o Parágrafo único que define: 

Art. 5º inciso II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade 

ou por vontade expressa. 
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Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 

sexual.4 

A ideia de uma família “estruturada” conhecida nos dias de hoje como família nuclear 

composta por pai, mãe e filhas/os nem sempre foi assim, de acordo com SZYMANSKI (2010) as 

influências do Estado e da igreja foram determinantes para a valorização do chamado “sentimento 

de família”. Começavam assim o reconhecimento da formação dos laços familiares, tendo como 

modelo as crianças nascidas da união de um casal, sendo a família cada vez mais responsável pela 

sua inserção na sociedade e também na educação. Igreja e Estado defendiam esse modelo nuclear 

como sendo o padrão a ser adotado por toda sociedade. Infelizmente esse modelo organizado de 

família que girava em torno do patriarca contribuiu para que mulheres e crianças tivessem sua 

autonomia sitiada, inferiorizando-as na sociedade. 

A nova definição de família nos leva a um repensar sobre os conceitos face às instituições 

familiares, formadas por casais homoafetivos ou qualquer outra formação de base familiar.  

A pesquisa foi desenvolvida através da investigação no campo empírico e coleta de dados, 

com base nas referências teóricas de forma exploratória e descritiva. Tendo a observação como 

procedimento principal, sendo reforçada por entrevistas com questionários pré-estabelecidos. 

Elegemos a abordagem qualitativa por ter o ambiente natural como fonte direta de dados, 

além de ter caráter descritivo e enfoque indutivo, dando suporte para que através deste método 

possamos ver a significação dada pelos sujeitos em relação à temática. Segundo MINAYO (ibidem) 

esse tipo de pesquisa está situado no universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes.  

A pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual da cidade de Caruaru – PE, 

utilizamos como critério de seleção a diversidade cultural existente na escola, levando-se em 

consideração também o fato de ser uma das maiores escolas da cidade. Entrevistamos 12 (doze) 

professoras/es, do Ensino Médio da escola, a escolha dos sujeitos parte do pressuposto da tentativa 

de obter um melhor entendimento sobre as ideias de gênero e família destes profissionais e como 

elas vêm sendo aplicadas na escola. Tendo em vista que durante o Ensino Médio os jovens estão 
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com a sexualidade mais aflorada trazendo à tona questões que envolvem as relações de gênero e os 

novos modelos de família.  

Discutir diversidade de gênero e arranjos familiares, serão sempre fatores geradores de 
polêmicas, atualmente estamos vivendo um período de mudanças significativas onde muito se tem 
falado sobre a homossexualidade e os direitos da população LGBT, além das novas representações 
familiares. Tais discussões da atualidade estão sendo bastante relevante para nossa pesquisa, pois ao 
observarmos o comportamento de docentes durante o intervalo na sala das/os professoras/es é que 
podemos ter ideia da dimensão do preconceito e ausência de conhecimento sobre a tema. 
 Algumas/Alguns professoras/es reclamam da falta de informação sobre o assunto, sentindo-
se despreparadas para lidar com situações de que envolvam drogas, prostituição, racismo ou 
homossexualidade. Elas dizem ainda que em relação às drogas e a prostituição o COAS se 
encarrega de dar palestras (mesmo que esporadicamente ressalvou a outra colega), em caso de 
racismo agora que está na lei acaba aparecendo alguém enviado pela GRE para fazer o trabalho. 
Mas quando o assunto é homossexualidade as pessoas não desejam tocar no assunto, julgam algo 
feio, sujo, incapaz de ser pensado em ambiente escolar.  

 As observações apontam para o medo das/os docentes em lidar com as diferenças, pois não 
se sentem seguras/os, não sabendo como agir nem como falar, sentindo-se reféns de um sistema de 
ensino arcaico. O campo empírico apresenta uma vasta diversidade, o que faz com que 
professoras/es em conversas de bastidores questionem a sexualidade de determinadas/os 
adolescentes, por serem “afeminados” ou “masculinizadas”, sendo inclusive motivo de piadas. 
Alguns/mas dizem não ver necessidade de inserção do assunto no currículo e nas práticas de sala de 
aula. 

 O período de convivência com a comunidade escolar nos fez identificar a presença do 
preconceito nas falas e atitudes da maior parte das/os docentes, surge então o retrato do quadro de 
educadoras/es da escola escolhida como campo de pesquisa,  deixando transparecer como as 
pessoas ainda desconhecem o assunto. A coleta de dados aponta para a falta de políticas públicas 
que vislumbrem um amparo maior às questões que enfatizem as relações de gênero e família. 
Fazendo com que a escola que deveria ser a extensão do lar passe a ser um lugar de insegurança 
para as/os que são tidas/os como diferentes. 
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