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RESUMO
Este estudo tem como objetivo cartografar os caminhos da discussão de gênero no Brasil, na última
década, por meio da pesquisa qualitativa e bibliográfica. Ancorado nos estudos culturais, nos estudos
feministas e na perspectiva póscrítica em educação, este artigo aponta os meandros pelos quais a dis
cussão de gênero tem navegado, suas conquistas e as tempestades que enfrentam diariamente por
meio das mais diversas relações de poder, para que se estabeleça uma relação concreta e definitiva
entre a escola e a educação para a equidade de gênero. 
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Um mergulho nas águas do gênero 
A perspectiva de cartografia que permeia este estudo ancorase na obra de Deleuze e

Guattarri (1995), na qual a cartografia tem a função de mapear e territorializar os espaços
nos quais essas discussões acontecem e que formas vão surgindo de acordo com os cenários
em que elas se compõem. A cartografia parte do princípio que estamos o tempo todo em
processo, em movimento, em obra. Cartografar é buscar conexão entre as linhas ligadas ao
objeto ou fenômeno pesquisado, na busca de processos ou devires. A cartografia apresenta
os processos em constante metamorfose (Deleuze & Guattarri, 1995). Para cartografar a dis
cussão sobre gênero na última década, foi necessário mergulhar pelas águas4 que têm bor
bulhado esses discursos, os quais traçam rotas em alguns momentos ambíguas e distintas. 

Desse modo, nomeamos de cartografia o percurso trilhado na realização deste estudo,
dando seu contexto multifacetado que considera também as várias formas de olhar para a
cultura, as (im)possibilidades e os inusitados, os estudos culturais e a (des)construção de sa
beres emaranhados que deságuam num mar de discussões no qual borbulham discursos dos
mais diversos sobre gênero. 

Nas últimas décadas a discussão em relação às questões de gênero vem ocupando gra
dativamente um lugar de importante reflexão sobre as condições de homens e mulheres vi
verem equitativamente seus direitos na sociedade brasileira. Com o advento do movimento
feminista, somado às forças de outras instâncias sociais, temse avançado cada vez mais na

1 Trabalho apresentado no GT “Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e às
garantias de direitos.” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Especialista em Gênero e Diversidade na Escola e Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras. Inte
grante do Fesex < http://www.nucleoestudo.ufla.br/fesex/>. Email: katiamartins117@gmail.com.

3 Doutor em Educação pela Universidade do Estado de São Paulo. Professor Adjunto da Universidade Federal de
Lavras. Integrante do Fesex, email: fabioreis@def.ufla.br. 

4 A simbologia da água que permeia este estudo se baseia nos estudos da pesquisadora Cláudia Ribeiro (2001;
2013; 2015) que entrelaça rizomaticamente a simbologia da água com gênero e sexualidade.
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conquista de direito das mulheres. Nesse sentido, a discussão de gênero é muito importante
para compreendermos esse campo de constante tensão que envolve jogos de poder e dis
puta na esfera políticosocial, ressaltando que esse termo foi cunhado em meados de 1970
e tem sido banalizado no meio midiático e nos diversos aparatos de divulgação de informa
ções e entretenimento.

Para trabalharmos com o marcador social de gênero é preciso rever suas perspectivas
conceituais e suas origens. Joan Scott (1989) afirma que falar em gênero requer um olhar
para a história de como conceito se constituiu desde os primórdios dos movimentos femi
nistas e as formas pela quais ele foi tomando e sendo utilizado na conjuntura de forças po
líticas, econômicas e sociais, de acordo com cada tempo histórico. Complementando essa
ideia, Louro (2010), que tem uma obra vasta e reconhecida no Brasil sobre a temática, é no
âmbito das relações sociais que se constrói o gênero. 

Logo, o gênero, em determinada época já foi considerado pela biologia como uma forma
de diferenciar os sexos, porém, para Louro (2010) nada mais é que as diversas maneiras dos
sujeitos vivenciarem suas feminilidades e suas masculinidades. Ou seja, os diversos arranjos
e as múltiplas formas de ser homem ou ser mulher na sociedade de acordo com cada cultura. 

As Navegações...
No Brasil, notase uma crescente dos grupos de pesquisa que estão discutindo e pes

quisando as relações de gênero nos diversos espaços acadêmicos e arranjos sociais. Entre
esses, podemos citar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) quando destaca que “hoje mais de 1.000 grupos de pesquisa tem o termo gênero
cadastrado como um eixo de pesquisa” (Brasil, 2015a).  Convém mencionar que desde 2004
se tem instituído na Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (Anped)
um Grupo de Trabalho (GT) específico que pesquisa, discute e articula gênero, sexualidade
e educação, o GT 23.  

Entre 2004 e 2010, dos trabalhos recebidos pela Anped para seus diversos GTs, “7,4%
tinham gênero e/ou sexualidades como eixos de discussão (p. 3)”.  Além do GT 23, outros
Grupos de Trabalho (GTs) receberam uma demanda significativa de trabalhos que tiveram
gênero e/ou sexualidade como fator primário ou secundário em suas pesquisas. São eles:
GT 2 – História da Educação; GT 3  Movimentos Sociais e Educação; GT 6 – Educação Popular;
GT 7 – Educação da Criança de 0 a 6 anos; GT 8 – Formação de Professores/as; GT 9 – Trabalho
e Educação; GT 12 – Currículo; GT 14 – Sociologia da Educação; GT 18 – Educação de Pessoas
Jovens e Adultas (Ferreira & Coronoel, 2013).

Conforme as autoras, em termos qualitativos:

[...] podemos registrar muito rapidamente alguns objetos dos estudos apresentados nos
GTs. No GT 3 destacase a preocupação com a participação social das mulheres. No GT 14 a
maioria dos trabalhos discute questões de gênero relacionadas ao ambiente escolar. Voltado
à educação popular, o GT 6 aborda os saberes e fazeres femininos. Já um dos interesses do
GT 7 tem sido a identidade das mulheres docentes da Educação Infantil, bem como a pro
dução do gênero junto às crianças. O GT de Formação de Professores[as] (8) tem se interes
sado por questões acerca da formação para o gênero e a sexualidade e a constituição da
profissionalidade docente da mulher. A ênfase do GT 9 incide sobre a escolarização da mu
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lher e relações de gênero articuladas ao mundo do trabalho. Por fim, o GT 18 analisa a edu
cação feminina e relações de gênero no âmbito da Educação de Jovens e Adultos; enquanto
o de nº 12 tem se debruçado sobre a identidade sexual e de gênero e sobre a produção de
subjetividades infantojuvenis (Ferreira & Coronoel, 2013. p. 45).

Todo esse movimento e debate que vem sendo realizado têm gerado novos olhares,
novas perspectivas e novas práticas em torno do tema. Isso tem refletido de forma significa
tiva para a inserção paulatina da discussão das relações sociais de gênero, bem como, da
educação para a(s) sexualidade(s)5 em alguns cursos de licenciatura das inúmeras Universi
dades públicas brasileiras. Tal inserção tem se efetivado na criação de “disciplinas” eletivas
ou obrigatórias, entre outras ações, como é o caso da Universidade Federal de Lavras (UFLA),
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), além de outras iniciativas pelo país. Convém sublinhar que essas instituições tam
bém tem discutido o marcador de gênero para além do ensino, mas no âmbito da pesquisa
e dos projetos de extensão, com amplo repertório de produção de conhecimento na área. 

Nas atividades referentes ao ensino, além da criação de “disciplinas” que contemplem
gênero e educação para as sexualidade(s) nas licenciaturas, as Universidades públicas brasi
leiras, com o apoio das parcerias entre o Ministério da Educação (MEC), da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual
dade Racial (SEPPIR) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (SECADI), desde 2006 tem ofertado cursos nas modalidades extensão, aperfeiçoa
mento e especialização em Gênero e Diversidade na Escola (GDE). 

Na UFLA, o GDE está em sua quarta oferta, proporcionando novos olhares para as di
versidades na escola, a partir do conceito de gênero que atravessa todas as disciplinas do
curso. Tendo como objetivo principal realizar uma formação continuada em gênero, relações
étnicorraciais e educação para a(s) sexualidade(s), este curso é direcionado para professo
res/as da Educação Básica e outros/as profissionais de educação. Além disso, busca formar
professores/as e profissionais da educação capazes de compreender os temas da diversidade,
introduzilos na prática pedagógica da escola e enfrentar os preconceitos que estão arraiga
dos à prática escolar.

Assim, essa discussão vem alargando fronteiras e adentrado os diversos espaços da so
ciedade, em especial o da escola. Mas será que todos esses agentes sociais e dispositivos6

dos quais a sociedade é composta, tem sido receptivos a essa discussão? E a escola, como
produtora e reprodutora da cultura por meio dos discursos que nela circulam, como tem se
apropriado dessa discussão? As relações de gênero estão presentes também nesses espaços,
independente da forma como a escola lida com elas. O fato é que, muitas vezes, a equipe de
profissionais que ali está não se encontra preparada para enfrentar essa discussão. Em rela
ção as:

[...] práticas pedagógicas das docentes com crianças pequenas. Destacase o

5 Utilizamos o termo “sexualidades – no plural, para (de)marcar a multiplicidade, isto é, focando na questão desa
fiadora de que somos diferentes, diversos e múltiplos, como pessoas e, portanto, como homens e mulheres
(Ribeiro & Silva, 2010, p. 147).

6 O conceito de dispositivo é utilizado pelo filósofo francês do século XX, Michel Foucault, para se referir aos
diversos espaços de relações sociais, como a família, a igreja, leis, a escola, a mídia, entre outros discursos
histórico sociais e culturais que foram sendo construídos, modificados e multiplicados e interferindo na formação
da identidade do sujeito.
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estudo de Cláudia Maria Ribeiro (2012), que analisa as narrativas de professoras
dessa etapa em momento de formação continuada, acerca das expressões de
sexualidade e de gênero das crianças. Argumenta que nos labirintos da Educa
ção Infantil sexualidade e gênero estão emaranhados nas práticas cotidianas,
mas que nem sempre os/as profissionais que lá atuam conseguem dialogar
abertamente e tratar das possibilidades de incluir as questões de sexualidade,
gênero e diversidades nos currículos (Ribeiro & Xavier Filha, 2014, p. 13).

Considerando que somos frutos de uma sociedade machista e patriarcal, muitas vezes
prevalecem discursos sexistas e excludentes que inferiorizam e objetivam a mulher, colo
candoa em posição de desigualdade em relação ao homem. Embora muitos avanços e con
quistas tenham sido almejados nos últimos anos no Brasil, como a Lei Maria da Penha7, a Lei
do Feminicídio8... entre outras conquistas, ainda prevalece o discurso da mulher como figura
materna, protetora, delicada, frágil, vaidosa e submissa ao sexo oposto, e do homem como
conquistador, forte, valente, musculoso e corajoso. E para desconstruir esses discursos é pre
ciso levar essa discussão para o interior da escola, de modo que:

A educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo indivíduo,
em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso,
segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede as linhas que estão
marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação
é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos,
com os saberes e os poderes que eles trazem consigo (Foucault, 1996, p. 4344).

Portanto, a escola como instância socializadora deve possibilitar aos sujeitos o acesso e
a desconstrução dos múltiplos discursos que circulam, evidenciando as intencionalidades e
as relações de poder instituídas, mas para que a temática de gênero chegue até ela outras
lutas devem ser assumidas.

Ideologia de gênero: as tempestades
No ano de 2014, constituiuse coletivamente e foi aprovado pelo governo o Plano Na

cional de Educação (PNE) (Brasil, 2014). A elaboração do PNE passou por várias etapas por
meio dos conselhos municipais, estaduais e nacional de educação. Embora as demandas
oriundas das esferas municipais e estaduais tenham colocado em pauta e encaminhado ques
tões concernentes às relações de gênero e orientação sexual como temas necessários ao
currículo nacional, eles foram rejeitados e excluídos do PNE. Tal fato se deve a forte pressão
da bancada composta por congressistas conservadores e religiosos, que somam a maior parte
do congresso em vigência.

7 A Lei Maria da Penha (Brasil, 2006) foi criada para combater uma das formas de violência de gênero e proteger
mulheres nessa situação. A atuação dos movimentos feministas foi de extrema importância nesse processo.

8 Altera o art. 121 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940  Código Penal, para prever o feminicídio
como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para
incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.
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Com este ato, várias lideranças religiosas no país, com grande influência sobre as mas
sas, por meio de programas de televisão, mídia impressa e digital, vídeos, programas de rádio
e no micro espaço de seus templos, ganharam força e reinventaram o conceito de gênero
de forma deturpada e pretensiosa, tendo como fundamento suas crenças religiosas. Salien
tamos que o Brasil é um Estado laico, assegurado pela Constituição da República (Brasil,
1988), lei maior que estabelece direitos e deveres da/na sociedade brasileira. Ora, se o Brasil
é um Estado laico, logo, as decisões do governo em qualquer que sejam as esferas, munici
pais, estaduais, distrital e/ou nacional não podem ser fundamentadas nem baseadas em
doutrinas religiosas.

Ainda assim, um forte discurso oriundo do movimento religioso se proliferou pelo país,
ocupando também as câmaras de vereadores(as) e interferindo na elaboração, principalmente
dos planos municipais de educação, com argumentos rasos e tendenciosos, nos quais rein
ventou o conceito de gênero, traduzindoo desrespeitosamente para  o termo “ideologia de
gênero”. Desconsiderando todas as pesquisas e estudos científicos realizados na área, o tra
balho e financiamento que o próprio governo federal tem investido nas últimas décadas, seja
por meio de pesquisas ou no financiamento de cursos e de eventos nacionais e internacionais
que tem se estabelecido no Brasil, para discutir, produzir e compartilhar conhecimentos sobre
gênero e educação para a(s) sexualidade(es), como o Fazendo Gênero9, que é um evento bie
nal e completou em 2013 sua 10ª edição, entre outros de igual importância e abrangência. 

Após receber inúmeras demandas e notas de repúdio de diversos movimentos, grupos
de pesquisa, organizações nãogovernamentais (ONGs) e outros grupos, repudiando a ex
clusão de tais conceitos dos planos de educação, como forma de enfrentamento a distorção
dos conceitos de gênero e de orientação sexual. Na busca pela sua inserção nos planos de
educação, o Conselho Nacional de Educação (CNE) se manifestou por meio de Nota Pública
segundo a qual reuniu documentos e legislação que ancoram, fundamentam e justificam le
galmente a discussão de gênero e orientação sexual nas escolas.  Entre esses documentos
podese citar:

A Carta Magna Brasileira prevê em seu art. 3.º, inciso IV, que constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação; o art. 3.º, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, prevê o respeito à liberdade e apreço à tolerância; a Lei n.º 13.005,
de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação (20142024),
determinou, em seu art. 5.º, inciso III, que o Conselho Nacional de Educação (CNE),
juntamente com outras instâncias, monitore continuamente e avalie periodica
mente o cumprimento das metas do referido Plano e que, ainda, nos termos do
art. 8.º dessa mesma Lei, “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já apro

9 O evento Fazendo Gênero, visa favorecer a articulação dos estudos de gênero com abordagens que envolvem
outras categorias de análise como classe, raça, etnia e gerações; criar espaços de troca de experiências e diálogo
entre investigadoras/es acadêmicas/os e aquelas/es ligadas/os a outras entidades e aos movimentos sociais; in
centivar a participação de estudantes de graduação e de pósgraduação nas discussões travadas no campo dos
estudos feministas e de gênero, possibilitando uma formação mais qualificada na área, e produzir conhecimentos
que possam resultar em material bibliográfico a ser publicado em livros e periódicos sobre o tema. Página do
evento: http://www.fazendogenero.ufsc.br/site/capa. 
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vados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
PNE…”; o Parecer nº 8 do Conselho Pleno Nacional de Educação, aprovado em 6
de março de 2012 e homologado pelo Ministro de Estado da Educação (D.O.U., de
30/05/2012, Seção 1, p. 33), considera que, segundo “os princípios fundadores de
uma sociedade moderna, os Direitos Humanos tem se convertido em normas de
luta contra as situações de desigualdades de acesso aos bens materiais e imate
riais, as discriminações praticadas sobre as diversidades socioculturais, de (desta
que desta Nota Pública), de etnia, de raça, de orientação sexual, de deficiências,
dentre outras e, de modo geral, as opressões vinculadas ao controle do poder por
minorias sociais”; finalmente, que o Conselho Nacional de Educação é responsável
pela elaboração de Diretrizes Nacionais no campo educacional, e que, por isso,
entende que disposições legislativas e normativas genéricas, como “combate a
toda e qual quer forma de discriminação” não colaboram, especialmente no
campo da educação, para a superação das discriminações a determinados seg
mentos sociais que, por sua identidade específica, foram secularmente invisibili
zados e, por via de consequência, se viram impedidos, na construção e usufruto
dos direitos decorrentes de sua própria cidadania (Brasil, 2015b).

Além do CNE, o MEC também se manifestou por meio de uma Nota Técnica (2015a),
que resgata e salienta os conceitos de gênero e orientação sexual, como termos científicos
reconhecidos internacionalmente, que se estabeleceram no Brasil em meados da década de
1970. Explicitando a abrangência e construção histórica, social e cultural que tornam esses
conceitos fundamentais para compreender e refletir sobre as relações e direitos humanos.
Evidencia também sua relação com a educação e sua presença nos diversos espaços sociais,
que muitas vezes se estabelece de forma excludente e discriminatória. 

Os  temas  de  discriminações  e  preconceitos  conforme  a Constituição Federal  (artigos
3º  e  5º) e a  LDB (artigo 2º  princípios e fins da educação nacional, inciso IV  respeito à li
berdade e apreço à tolerância), e os Planos Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais de
Educação, falam da erradicação e todas as formas de discriminação. Questionamos: Como
erradicar a discriminação, sem discutir suas origens, causas e consequências? Como enfrentar
o sexismo, a homofobia e as violências contra mulheres, sem discutir as relações de poder
que navegam nos meandros dessas relações?

Considerações finais
Na cartografia aqui apresentada, é possível perceber como as relações de gênero e se

xualidade(s) estão navegando por águas diversas e algumas vezes, dispersas. Essa discussão
tem inundado os sujeitos numa tentativa de controle dos corpos e de comportamentos, ins
taurando uma ditadura do controle. Mas, como bem nos ensina Foucault, onde há poder,
há formas de resistência. E resistir consiste em jogar, em criar estratégias. Nesse jogo de
poder/saber/verdade, cabe criatividade, estratégias de resistência para desconstruir verda
des tidas como absolutas e construir novas práticas.

Não há sistema totalitário de contenção dos corpos, a não ser a própria morte. Mas mesmo
a morte, em seu silencio barulhento, no acúmulo de números que denunciam, falam, gritam
suas próprias mortes (Ribeiro & Silva, 2010, p. 153).
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Assim como as águas, que podem ser fontes de prazer e também trazer tempestades, a
discussão sobre gênero segue navegando pelo cotidiano das escolas, da academia e dos diver
sos espaços sociais. Com muitos mares a desbravar nessa luta pela equidade, sigamos resistindo
e alargando as fronteiras do conhecimento. Seja em águas calmas ou em meio a tempestades. 
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