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DIVERSIDADE, PLURALIDADE E LIBERDADE 
IDENTITÁRIAS  NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
VIGENTE  

A Constituição Federal, Art. 3º, define, entre os 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, a promoção “do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”.  



No Art. 206, a Carta dispõe que o ensino 
será ministrado com base nos princípios da 
igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, da liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar e do 
pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas.  



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 
3°, acrescenta aos princípios que devem 
basear o ensino o respeito à liberdade e 
apreço à tolerância, a gestão democrática, a 
vinculação entre a educação escolar e as 
práticas sociais e a consideração com a 
diversidade étnico-racial.  



O Estatuto da Criança e do Adolescente, seu Art. 3º, 
afirma o direito de toda criança e adolescente às 
condições de liberdade e de dignidade, “sem 
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, 
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 
condição econômica, ambiente social, região e local 
de moradia ou outra condição que diferencie as 
pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem”.  



O Plano Nacional de Educação define entre 
suas diretrizes a “superação das desigualdades 
educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as 
formas de discriminação” e a promoção dos 
princípios do respeito aos direitos humanos e à 
diversidade.  



As Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, que se aplicam a todos os 
sistemas e instituições de ensino, definem 
como seus princípios, entre outros, a dignidade 
humana; a igualdade de direitos; o 
reconhecimento e valorização das diferenças 
e das diversidades; a laicidade do Estado e a 
democracia na educação.  



CASO DE PARANAGUÁ 

 

• Na decisão, Barroso afirma que a lei de Paranaguá é inconstitucional 
porque somente a União teria competência para legislar sobre 
diretrizes educacionais e normas gerais de ensino. Mas também pelo 
fato de, ao impedir o acesso a conteúdos sobre uma dimensão 
fundamental da experiência humana e para a vida em sociedade, 
viola o princípio constitucional da proteção integral da criança e do 
adolescente. 

 

• "Não tratar de gênero e de orientação sexual no âmbito do ensino 
não suprime o gênero e a orientação sexual da experiência humana, 
apenas contribui para a desinformação das crianças e dos jovens a 
respeito de tais temas, para a perpetuação de estigmas e do 
sofrimento que deles decorre", aponta Barroso na decisão. 
 



 

 

• "Por óbvio, tratar de tais temas não implica pretender influenciar os alunos, 
praticar doutrinação sobre o assunto ou introduzir práticas sexuais. Significa 
ajudá-los a compreender a sexualidade e protegê-los contra a 
discriminação e a violência", pontua o ministro. "Impedir a alusão aos termos 
gênero e orientação sexual na escola significa conferir invisibilidade a tais 
questões. (...) Significa valer-se do aparato estatal para impedir a 
superação da exclusão social e, portanto, para perpetuar a discriminação". 

 



DIVERSIDADE SEXUAL 

• “ ao reconhecimento  das diferentes possibilidades de expressão da 
sexualidade ao longo da existência dos seres humanos” ( JESUS, 2008, p. 9). 

 

• [...] as pessoas no exercício de sua sexualidade encontram muitas maneiras 
de se expressar socialmente: amar, desejar e sentir prazer. Isso caracteriza a 
diversidade sexual, a singularidade e a alteridade dos sujeitos que estão, 
constantemente, construindo novas formas de se relacionar, consigo e com 
o/a outro/as. ( ROZA, 2017, p. 64). 



GÊNERO 
- Segunda guerra mundial; 

- Depois da década de 1960; 

 

- Desejo de combater as desigualdades fundamentadas no 
essencialismo biológico; na intenção de reconhecer as 
identidades masculina e feminina como construções sociais, ao 
contrário de naturais; do anseio de denunciar a existência de 
papeis sociais desiguais para homens e mulheres; bem como, 
do intuito de indicar caminhos para a solução dessa realidade 
hierárquica, injusta e desigual, na qual as mulheres são tão 
oprimidas ( PEREIRA, 2009). 

 



DIFERENÇAS BIOLÓGICAS (NATURAL) VS. 
DIFERENÇAS DE GÊNERO (CULTURAL) 

DIFERENÇAS BIOLÓGICAS 

HOMENS MULHERES 

Cromossomos XY Cromossomos XX 

Andrôgenos (alongamento das cordas vocais, 

crescimento da laringe, desenvolvimento de 

pelos corporais, atividades das glândulas 

sebáceas e efeitos sobre a libido). 

Estrógeno (promovem o desenvolvimento do 

útero e ovário, atua nas mamas e tem papel 

fundamental na menstruação.) 

Puberdade: o volume do testículo começa a 

aumentar por volta dos 11* anos, os pelos 

pubianos começam a surgir por volta dos 12* 

anos e os pelos na face apenas aos 15* anos. 

 
(*apenas uma aproximação temporal sem qualquer 
exatidão uma vez que os sujeitos são diferentes) 

 

Puberdade: a partir dos 8* anos de idade, já 

se observa o aparecimento das mamas; e por 

volta dos 12* anos, ocorre a primeira 

menstruação.  



DIFERENÇAS BIOLÓGICAS 

MULHERES  HOMENS 

Apresentam uma maior quantidade de 

gordura corporal quando comparadas aos 

homens. 

Apresentam uma menor quantidade de 

gordura corporal quando comparadas às 

mulheres. 

A voz da mulher mais aguda. A voz do homem é mais grave. 

A vibração ocorre com maior frequência, 

sendo essas pregas mais finas e tensas. 

As pregas vocais são mais grossas e elásticas, 

vibrando mais de 120 vezes por segundo. 



DIFERENÇAS CULTURAIS 

HOMENS MULHERES 

Azul Rosa 

Bolas, carrinhos, jogos de tabuleiro Bonecas, casinhas, panelas 

Cálculo Línguas 

Agressividade Ternura 

Força Delicadeza 

Fala pouco Fala muito 

Mais racional Mais emotiva 

Competitivo Cooperação 

Áreas de Exatas Áreas de Humanas 

Engenheiro Professora 

Meninos não choram Meninas não ficam correndo por aí 

Sentido de direção aguçado. Se perdem com facilidade 

Futebol/Carro Novelas/Cozinha 

Sexo = função fisiológica. Sexo = Afetividade (amor) 



PARA PENSAR: 

QUAL O PAPEL DA SOCIEDADE NA CIRCULAÇÃO, CRISTALIZAÇÃO E 
NATURALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS CULTURAIS ENTRE HOMENS E MULEHRES? 



•O QUE É VIOLÊNCIA E 
QUAIS SÃO SUAS 
MODALIDADES 



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

4 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência. (DIEESE, 2011, 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). 

 

A violência doméstica diz respeito, em geral, as agressões, ameaças e 
ofensas que ocorrem dentro do ambiente familiar, entre pais e filhos, maridos 
e esposas, irmãos e outros parentes. 

 

No Brasil, estatisticamente, o tipo de violência doméstica mais comum ocorre 
em relações de namoro, casamento e com ex-companheiros. 

 

O principal motivo alegado é o ciúme (38%). 



IPEA/SISP 2013 
Família e Casamento 

 
63,8% das/os entrevistadas/os concordam totalmente ou em parte com a frase “os 
homens devem ser a cabeça do lar”. 
78,7% acreditam que “toda mulher sonha em se casar”. 
59,5% concordam que “uma mulher só se sente realizada quando tem filhos”. 
33,6% dos respondentes concorda ou se mantém neutra sobre a afirmação de que 
“a mulher casada deve satisfazer o marido na cama, mesmo quando não tem 

vontade”. 
54,9% concordam que “tem mulher que é pra casar, tem mulher que é pra cama”. 
59% concordam total ou parcialmente com a afirmação de que “incomoda ver 
dois homens, ou duas mulheres, se beijando na boca em público.” 
51,7% das pessoas entrevistadas concordam que “o casamento de homem com 
homem ou de mulher com mulher deve ser proibido”. 

 



Percepção sobre violência doméstica 

 
78,7% concordam que “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”. 
89% concordam que “a roupa suja deve ser lavada em casa”. 
26% concordam que “mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de 

apanhar”. 
33,9% concordam que “dá para entender que um homem que cresceu em uma 
família violenta agrida sua mulher”. 
74,7% discordam que “é da natureza do homem ser violento”. 
82,1% discordam da afirmação de que “a mulher que apanha em casa deve ficar 
quieta para não prejudicar os filhos”. 
91,4% concordam que “o homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia”. 
73% discordam da afirmação de que “a questão da violência contra as mulheres 
recebe mais importância do que merece”. 

 



Violência psicológica e patrimonial 
 

68% concordam com “é violência falar mentiras sobre uma mulher para os 
outros”. 

89,2% discordam da afirmativa “um homem pode xingar e gritar com sua 
própria mulher”. 
83,6% discordam de que “dá para entender que um homem rasgue ou 
quebre as coisas da mulher se ficou nervoso”. 
 

Violência sexual 
 

58,5% acreditam que “se as mulheres soubessem como se comportar, 
haveria menos estupros”. 
65,1% dos entrevistados concordam que “mulheres que usam roupas que 
mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

 

Ipea/Sisp (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Sistema de Indicadores de Percepção 
Social) 

 

 



Algumas dessas posturas se baseiam 
em noções de gênero que associam os 
homens à agressividade e defendem ser 
natural que as mulheres sejam agredidas, 
coagidas e humilhadas em situações em 
que desapontam ou contrariam o pai, o 
namorado ou o marido. 



PARA PENSAR: 

Crimes passionais (a ideia de que crimes cometidos por paixões seriam 
menos graves); 

Defesa da honra (a ideia de que certos comportamentos de mulheres podem 
manchar a reputação de um homem). 

 

7 em cada 10 mulheres assassinadas no Brasil foram mortas por maridos ou 
namorados. (2011) 

Mais de 40% delas foram mortas por estrangulamento ou por objetos 
cortantes. 

Desde 1980, o assassinato de mulheres aumentos 230%, no Brasil. 7ª posição 
mundial em homicídios femininos. 

 



Chega de Fiu Fiu 

Ninguém deve ter medo de caminhar em ruas simplesmente por ser 

mulher. Mas infelizmente é algo que acontece todos os dias. Pouco se discute e 

quase nada sabe sobre o tamanho e a natureza do problema. A Chega de Fiu Fiu foi 

criado para lutar contra o assédio sexual em locais públicos. Mas queremos aqui 

também lutar contra outros tipos de violência contra uma mulher. 

 

25 de novembro, dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. 



O PAPEL DA ESCOLA/O LUGAR DO 
EDUCADOR 

• Que estamos fazendo para transformar opiniões e comportamentos que 
favoreçam a manutenção da violência de gênero? 

 

• Se a escola é um espaço que concebemos para estimular a reflexão, o 
aprendizado e o desenvolvimento de comportamentos mais compatíveis 
com a diversidade e a democracia, ela é um espaço privilegiado para se 
discutir as questões de gênero. 

 

• Ao não combater preconceitos que geram discriminação e violência, a 
escola funciona como um lugar que reproduz desigualdades. 


