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Resumo: A educação apresenta uma centralidade no processo de sociabilidade e formação 

humana, podendo ser determinante na construção de consciências críticas ou incidir na 

reprodução de ideologias dominantes, alicerçadas em relações de exploração /opressão. O 

propósito deste artigo é analisar como a educação pode possibilitar uma formação humana 

emancipatória ou contribuir no fortalecimento do sexismo e da homofobia. Para isso, 

realizamos uma pesquisa de iniciação científica, de tipo bibliográfica, ancorada no 

materialismo histórico-dialético, procurando apreender a educação para além do aparente, 

mas inseridas em relações sociais concretas. Esperamos contribuir com a educação pública 

laica e livre das mais variadas expressões de preconceito e discriminação. 

Palavras-chave: Educação; Sexismo; Homofobia. 

Abstract: Education has a central role in the process of sociability and human, can be 
decisive in building critical consciousness or focus on reproduction of dominant ideologies, 
grounded in relations of exploitation / oppression. The purpose of this paper is to analyze 
how education can enable an emancipatory human development or contribute to the 
strengthening of sexism and homophobia. For this, we conducted a scientific initiation 
research, bibliographical, anchored in historical and dialectical materialism, seeking to grasp 
education beyond the apparent, but embedded in concrete social relations. We hope to 
contribute to public education secular and free of the most varied expressions of prejudice 
and discrimination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partimos da compreensão da incontestável relevância que a educação exerce na 

formação do ser humano como ser social. Educação aqui, entendida para além do sistema 
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formal de ensino, que compreende, também, outras instituições que influenciam fortemente 

no processo de formação da consciência como a família e as igrejas, não excluindo partidos 

políticos, sindicatos, associações e movimentos sociais. Assim, “o processo educativo se 

reverte de suma importância, de uma relevância sem par na construção da vida, na 

formação do mundo, no estabelecimento das relações interpessoais dos indivíduos” 

(GUIMARÃES, 2008, p. 39).  

Dessa forma, entendemos que a educação formal e não-formal assumem 

fundamental importância, ambas são norteadas por objetivos similares: “a formação de 

sujeitos que, no processo de transformação promovido pela educação, sejam capazes não 

apenas de executar tarefas técnicas, mas também de entender e defender seus direitos de 

cidadania” (TORRES, 2013, p. 49-50). O autor supracitado (IDEM), contudo, ressalta que os 

processos educacionais da comunidade LGBT, entre outras categorias historicamente 

discriminadas “parece cumprir-se melhor em espaços não-formais” para ele, um (a) jovem 

gay pode apreender nos dois espaços – formal e não-formal mas, “esse aprendizado será 

mais bem assimilado em ambientes onde as ligações afetivas conseguirem maior êxito”.  

Indagamo-nos por que a escola não absorve esse caráter afetivo que promove com 

eficiência o conhecimento para uma consciência libertária. 

Consideramos, todavia, que somente por meio da educação, por melhor e mais 

crítica que ela seja, não é possível transformar o mundo, posto que isso seria uma 

concepção idealista. Por outro lado, sem uma educação crítica (leia-se libertária), essa 

transformação se torna ainda mais distante. A educação pode ocupar centralidade no 

processo de formação de uma consciência revolucionária, desde que esteja voltada para o 

combate a todas as formas de alienação1 e opressão.   

A alienação é entendida como alicerce para a ideologia, que adultera a realidade, 

(des)historicizando-a e naturalizando dominações e opressões. A alienação é subjetiva e 

“profundamente enraizada como carga afetiva, baseada em modelos e identificações de 

fundo psíquico”. (IASI, 1999, p. 24). Ela é compreendida como “a primeira forma de 

consciência gerada da percepção imediata e sensível da pessoa que forma sua concepção 

de mundo” (IASI, 2002, p. 111).  

Assim, aquilo que é dito por quem se tem afeto, é aceito como verdade 

inquestionável, independente da sua razoabilidade. Aliás, a razão crítica é praticamente 

abolida e se reproduz as ideias dominantes sem questioná-las, como se fossem naturais e 

imutáveis. Ideias dominantes que mosaicam a ideologias dominantes, como a patriarcal, a 

                                                           
1
 “A palavra alienação tem sua raiz etimológica no termo alienus, que se refere a alheio, relativo à palavra alemã 

Entfremdug” (IASI, 2002, p. 112; grifos do autor). 
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racista e a homofóbica. Tais ideologias, por sua vez, não estão dissociadas das relações e 

interesses materiais, como nos esclarecem Marx e Engels (2009, p. 67): 

 

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias 

dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da 

sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. [...] As 

ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes [...]; portanto, das relações que precisamente tornam 

dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio (destaque dos 

autores). 

 

Portanto, compreendemos que o processo de educação dominante que se encontra 

em vigência reproduz e legitima ideologicamente as desigualdades substancializadas nas 

relações sociais. Dito de outra maneira, “as práticas educativas refletem modelos sociais 

fundamentados no sistema sociopolítico e na cultura, que no Brasil, tem a marca do 

patriarcalismo, do escravismo, do autoritarismo e da violência (GUIMARÃES, 2008, p. 39).” 

As ideologias resultantes da integração dialética entre as dimensões que compõem o 

sistema patriarcal-racista-heterossexual-capitalista são cruciais para a reprodução e 

disseminação do mesmo, uma vez que para estar em consonância com a ideologia 

dominante – homem, branco e heterossexual - naturaliza as opressões e explorações 

decorrentes desse sistema, muitas vezes, nem percebidas como tais, tamanho o nível de 

naturalização permitida pela alienação reinante nesta sociedade.  Não reconhecer tais 

práticas como uma ameaça à dignidade humana é ser conivente com práticas 

preconceituosas e violentas. Desnaturalizar essas atitudes, questionar e entender que todas 

as pessoas independentes do sexo e de sua orientação sexual são sujeitos de direitos é um 

passo muito importante no combate às práticas sexistas e heterossexistas. “A escola é um 

lugar de reprodução dos preconceitos e, por isso, é também um espaço muito importante 

para combatê-los” (TORRES, 2013, p. 56). 

Para tanto, esse sistema conta com instituições importantes para a reprodução de 

suas ideologias, destacadamente, a família e a escola. Nessa perspectiva, ressalta Passos 

(1995, p. 24): 

 

Cada sociedade investe na formação e um tipo de caráter dos seus membros que 
satisfaça aos seus interesses e garanta sua manutenção. Nesse processo, ela conta 
com a ajuda da família autoritária e da escola, que servem para moldar os 
indivíduos, através da transmissão de valores dominantes e do controle dos seus 
instintos. 
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É com esse intuito de interrogar o papel da educação que desenvolvemos um projeto 

de iniciação científica2 que encontra-se em fase de finalização. Apresentaremos aqui alguns  

resultados. O objetivo dessa pesquisa é: analisar as expressões ideológicas do patriarcado 

na educação pública em Mossoró, considerando que um dos seus pilares é o padrão 

heterossexistas que estabelece normas para as relações entre homens e mulheres.  

Esperamos que este artigo provoque indagações que desnaturalizem as ideologias 

dominantes, alicerçadas no patriarcado, no racismo e na homofobia no seio da educação e 

que estimule o compromisso com uma educação comprometida com a liberdade. 

 

2. MENINOS BRINCAM DE BOLA, MENINAS DE BONECA; MENINOS NAMORAM 
MENINAS, MENINAS NAMORAM MENINOS: QUAL IDEOLOGIA CORRESPONDEMOS?  

 

 

A divisão dos seres humanos de forma binária entre homens e mulheres, obedece a 

um sistema de valores, atributos e normas que fixam o que é considerado “feminino” e 

“masculino” de forma não apenas binária, mas hierárquica, a medida que o segundo 

engendra valor e prestígio em detrimento do primeiro, que é desvalorizado. Com esse 

parâmetro, fixa-se como verdades definições sociais, estabelecendo o que é um homem e 

uma mulher, o que é ou não trabalho, o que tem ou não valor, o que é ou não produção. 

Além, é claro, de estabelecer o que é e o que não é socialmente aceitável (DEVREUX, 

2011, p. 14).  

Desse modo, é interessante notar que aprendemos a raciocinar nessa lógica 

dicotômica e essencialistas sobre os sexos. Superá-la não parece uma tarefa fácil. É 

importante problematizar que a desconstrução desse sistema binário que supõe a 

supremacia de um pólo sobre o outro perpassa a constatação que “os sujeitos que 

constituem a dicotomia não são [...] apenas homens e mulheres, mas homens e mulheres 

de várias classes, raças, religiões, idades”, orientação sexual e identidade de gênero. 

Entende-se, portanto que além de prejudicial a homens e mulheres, essa lógica acaba por 

“ignorar ou negar todos os sujeitos que não se ‘enquadram’ em uma dessas formas” 

[homem e mulher] (LOURO, 1997, p. 33-34).  

Essa formação binária entre homens e mulheres repousam suas bases num 

processo de naturalização que alimenta as ideologias dominantes e estão associadas a 

lógica que rege a divisão sexual do trabalho, relação material central para o entendimento 

                                                           
2
 O projeto se intitula: EDUCAÇÃO PÚBLICA EM MOSSORÓ: uma análise de expressões da ideologia 

patriarcal. 
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das desigualdades entre homens e mulheres. O processo de educação diferenciado entre 

homens e mulheres tem início na infância, no qual as crianças recebem uma educação 

sexista, compreendida não como aquela que distingue sexos, mas que educam homens e 

mulheres de forma desigual. Portanto, meninas são ensinadas a serem passivas, frágeis, 

cuidadosas, sensíveis, tímidas, subservientes e restritas ao espaço privado e da reprodução 

social, ao modo que, meninos são estimulados para serem fortes, valentes, provedores, 

racionais encorajados sempre ao espaço público e produtivo. O papel desempenhado pelas 

mulheres na esfera da reprodução social, destacando o trabalho doméstico e a procriação, é 

na maioria das vezes entendido como uma obrigação natural do que visto como trabalho. 

Essas informações nos revelam que a subalternização da mulher encontra-se intimamente 

ligada com a manutenção do sistema econômico vigente e a educação sexista contribui para 

isso, ao reproduzir ideologias que naturalizam os sexos e a desigualdade entre os mesmos. 

A incorporação desses papéis e características consideradas femininas ou 

masculinas, cimentadas pelo sistema patriarcal-racista-capitalista e homofóbico conta com 

algumas instituições na difusão da sua ideologia, em destaque a família, a igreja e a escola. 

Instituições que, hegemonicamente, educam ou, se preferir, (des)educam, segundo os 

interesses dominantes. Essa ideologia ganha terreno na medida que é incorporada de forma 

natural, portanto, tida como imutável e inquestionável. 

Para Guillaumin (2012, p. 273), o naturalismo pode ser chamado de racismo e de 

sexismo. Segundo a autora, com o naturalismo a natureza assume o lugar dos deuses, fixa 

regras sociais e chega a organizar “[...] programas genéticos especiais para os que são 

socialmente dominados” (IDEM, tradução nossa3). Por consequência, “[...] os socialmente 

dominantes se consideram como dominando a natureza em si mesma” (IDEM, tradução 

nossa4). Com isso, a dominação é compreendida como resultado dos “[...] elementos pré-

programados dessa natureza” (IDEM, tradução nossa5).  

O ponto central do pensamento tecido por Guillaumin (2005) consiste na crítica à 

concepção de que homens e mulheres possuem uma essência natural, determinada 

biologicamente. Esse discurso da Natureza é “movido por leis mecânicas naturais, ou 

eventualmente místico-naturais, mas, em nenhum caso por leis sociais, históricas, dialéticas, 

intelectuais e ainda menos políticas” (GUILLAUMIN, 2005, p. 56; tradução nossa6). Para a 

                                                           
3
 Texto original: “[...] programmes génétiques spéciaux pour qui sont socialmente dominés” (IDEM, IBID). 

4
 Texto original: “[...] les socialement dominants se considèrent comme dominant la Nature ele-même” (IDEM, 

IBID).  
5
 Texto original: “[...] élémentes préprogrammés de cette Nature” (IDEM, IBID).  

6
 Texto original: “movidos por leyes mecánicas naturales, o eventualmente místico-naturales, pero en ningún 

caso por leyes sociales, históricas, dialécticas, intelectuales y aún menos políticas” (IDEM, IBID).  
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autora, os homens e as mulheres são definidos(as) nas e pelas relações sociais que, por 

sua vez, são materiais, concretas e históricas.  

Outra expressão desse naturalismo é a heterossexualidade compulsória, entendida 

como um regime político pautado na binaridade entre homens e mulheres, segundo critérios 

biológicos de suas genitálias como fundamentos das suas identidades sexuais. Associado 

ao patriarcado, o sistema heterossexual é uma das dimensões fundamentais para a 

consolidação do patriarcado. Para entender essa concepção, é importante compreender que 

quando falamos em heterossexualidade não estamos nos referindo simplesmente “as 

pulsões e práticas sexuais”. Para Monique Wittig7 (2007, p. 13): “A heterossexualidade é o 

regime político sob o qual nós vivemos fundado sobre a escravização de mulheres” 

(tradução nossa8). Um dos primeiros elementos, portanto, para compreensão crítica da 

heterossexualidade, é a sua constituição como um regime relacionado às relações de 

dominação e exploração sobre as mulheres. A heterossexualidade trata-se, nas palavras de 

Jules Falquet (2008, p. 132):  

 

[...] de uma potente instituição social, amplamente endossada ao Estado e à Nação 

e que desempenha um importante papel na circulação de pessoas. Veremos que ela 

contribui de modo central não somente na organização da aliança, da filiação e da 

herança, mas de modo mais fortemente ainda na construção e na naturalização dos 

sexos, mas também das “raças” e das classes. 

 

 Segundo Falquet (2008, p. 132), a heterossexualidade possibilita estabelecer o 

sistema de filiação legítimo e o recebimento ou a transmissão da herança, o que garante o 

acesso mais rápido aos recursos, condição que, por sua vez, é o “ponto de partida e de 

chegada das relações sociais de poder”.  

 Essas relações racista-patriarcal-heteronormativas encontra sua base de 

sustentação, fundamentalmente, por meio da família e da escola, ancoradas na divisão 

sexual do trabalho, que conforma, por sua vez, as bases para a garantia da reprodução 

social da força de trabalho e da exploração do “trabalho desvalorizado” das mulheres, 

indispensáveis à lógica de acumulação capitalista.  

 Por fim, compreendemos que a naturalização de papeis, comportamentos e 

características tidas ou mesmo esperadas como femininos e masculinas, não resultam de 

destinos biológicos segundo o sexo, mas, tratam-se de construções sociais alicerçadas por 

um sistema permeado por desigualdades sociais, com destaque para as resultantes do 
                                                           
7
 Embora utilizada por outras perspectivas teóricas que, em geral, desconsideram a sua base materialista, 

Monique Wittg, encontra-se no campo do feminismo materialista francófono. Embasa, portanto, o seu 
pensamento no antinaturalismo, na compreensão das relações sociais de sexo permeadas por conflitos e 
antagonismos de classe e na crítica à divisão sexual do trabalho.  
8
 Texto original: “L’hétérossexualité est le régime politique sous  lequel nous vivons, fondé sur l’esclavagisation 

des femmes” (IDEM, IBID). 
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racismo, da homofobia e do sexismo, todas, medularmente relacionadas com a classe 

social.  

 

3. MENINAS GOSTAM DE PORTUGUÊS E MENINOS DE MATEMÁTICA? QUAL 

EDUCAÇÃO CONSTRUÍMOS? 

 

 

Como dito na introdução, a educação não está isolada do sistema social em que se 

insere. Nessa perspectiva, ressalta Louro: “A escola que nos foi legada pela sociedade 

ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela 

também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os 

meninos das meninas” (1997, p. 57). 

Muitos livros paradidáticos e didáticos também vão estimular o binarismo entre 

meninos e meninas, fortalecendo uma ideologia voltada à conservação das relações 

tradicionais, como aponta Louro: 

Os livros didáticos e paradidáticos têm sido objeto de várias investigações que neles 
examinam as representações dos gêneros, dos grupos étnicos, das classes sociais. 
Muitas dessas análises têm apontado para a concepção de dois mundos distintos 
(um mundo público masculino e um mundo doméstico feminino), ou para a indicação 
de atividades “características” de homens e atividades de mulheres (1997, p. 70). 
   

Livros didáticos trazem exercícios para distinguir brinquedos e tarefas ditas de 

meninos ou de meninas. Possuem também imagens que associam o homem a profissões 

historicamente determinadas como masculinas, como pilotos de avião, grandes executivos, 

médicos e advogados. As mulheres aparecem, muitas vezes, como enfermeiras, donas de 

casa e professoras. Homens fortes aparecem em casa com paletó e pastas de executivo, 

sendo recebidos pelas mulheres, com avental de cozinha e uma criança nos braços. Os 

meninos aparecem ao lado do pai, ajudando a lavar carro, jogando bola. As meninas 

aparecem ajudando as mães nas atividades domésticas e brincando de boneca, como se 

participassem de um ritual de preparação para assumir suas responsabilidades futuras.  O 

trabalho doméstico quando não aparece sendo feito pela dona da casa, aparece sendo 

executado sempre por uma mulher, no caso, a empregada doméstica, frequentemente, 

negra. Dessa forma: 

 
Os livros, sobretudo os didáticos, são instrumentos de manutenção dessa 
reprodução de valores ideológicos da classe dominante, através de seus textos e 
imagens em que são tratados todos os aspectos dos estereótipos: o pai trabalha 
fora; a mãe, quase sempre cuidando dos filhos e filhas e da casa; a menina brinca 
com suas bonecas, sentadinha, e o menino envolve-se em atividades dinâmicas e 
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jogos de riscos. O masculino é associado ao público, ao político, enquanto o 
feminino, ao doméstico e ao privado (GUIMARÃES, 2008, p. 44). 
 

 
 Relacionado a essa discussão, enfatizamos que os livros paradidáticos e didáticos 

ainda encontram-se desvinculados das discussões de orientação sexual e identidade de 

gênero, já que o sistema educacional brasileiro até este momento deixa à margem, ou utiliza 

a “transversalidade” para discutir tais temas dentro de sala de aula. A transversalidade por 

se pretender a garantia de estar em todos os espaços acaba, muitas vezes, não estando  de 

forma substantiva em nenhum. Desse modo, não existe obrigatoriedade na discussão dos 

temas, cabendo ao (a) professor (a) incluir ou não em sua rotina pedagógica. É importante 

frisar que não há material específico, como também é possível identificar claramente no 

material existente que não há imagens de pessoas com uma orientação sexual que diverge 

da considerada padrão na sociedade. Mais uma vez, cabe ao (a) professor (a), procurar 

material para subsidiar aulas referentes ao tema. Dessa forma, crianças e adolescentes 

passam a não se enxergarem como parte de um processo, isolam-se por se sentirem a 

exceção, o “desviante”. Os sistemas de ensino, ainda tratam as pessoas que pertencem à 

comunidade LGBT como se estes realmente fossem a exceção, desconsiderando os dados 

que apontam que o ambiente escolar é frequentado por uma diversidade de concepções 

que ultrapassam o que está posto, o aparente. Já que crianças e jovens preferem não expor 

sua identidade ou orientação sexual por receio de sofrerem retaliações e/ou discriminação 

no ambiente escolar.   

É percebido uma dicotomia nas áreas do conhecimento, as disciplinas das áreas 

exatas, que pressupõem um raciocínio lógico-matemático, são vistas como sendo de 

domínio dos meninos, dos quais se espera sempre um bom aproveitamento. As 

expectativas com relação às meninas costumam se expressar em baixo rendimento e 

desinteresse. 

Louro (1997, p. 68-69) em referência a uma pesquisa de Valerie Walkerdine (1995) 

sobre meninas e matemática, relata as “explicações” dos(as) professores(as) nos casos em 

que os resultados dos(as) alunos(as) invertia essa expectativa. Meninas bem sucedidas em 

matemática eram resultado de muito trabalho, esforço, por bom comportamento e por seguir 

regras. Um menino mal sucedido, que “mal sabia escrever o nome” ocorria “não porque ele 

não era inteligente”, mas devido não sentar-se quieto e à falta de concentração. Mesmo 

sendo mal sucedido, ele pode ser considerado “muito brilhante”. De acordo com Valerie, as 

palavras “brilhante” e “potencial” só eram associadas aos meninos. Desta feita: 

Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais 
didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de gênero, 
sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e, ao mesmo 
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tempo, seus produtores. Todas essas dimensões precisam, pois, ser colocadas em 
questão. É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo 
como ensinamos e que sentidos nossos(as) alunos(as) dão ao que aprendem. [...] 
Temos de estar atentos(as) [...] para a nossa linguagem, procurando perceber o 
sexismo, o racismo e o etnocentrismo que ela freqüentemente carrega e institui 
(LOURO, 1997, p. 64). 

Por meio da educação tradicional, meninos vão incorporando que possuem mais 

facilidade para disciplinas que exigem raciocínio matemático, enquanto as meninas vão 

aprendendo que são melhores em português e ciências sociais ou humanas. Nesse sentido, 

percebemos como a ideologia sexista vai sendo reproduzida no sistema escolar de forma 

naturalizada, para não dizer alienante. Onde fica, então, o papel da escola na formação 

crítica dos seres humanos? 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O papel da educação deve estar voltado para a formação de seres humanos críticos, 

ou sejam, pensantes, criativos, propositivos, comprometidos com a liberdade. Todavia, 

infelizmente, de uma maneira geral, a educação hegemônica tende a reproduzir a ideologia 

dominante do sistema vigente: patriarcal-racista-capitalista. É funcional a esse sistema a 

formação se seres humanos que apreendem as desigualdades sociais de forma natural. 

Mais do que isso, que incorpora subordinações funcionais a sua lógica ineliminável de 

exploração. 

Diante do crescente conservadorismo na sociedade, é preciso: 

Possibilitar a vivência de um projeto educativo, transformador, não-sexista e 
não-homofóbico é, atualmente, além de inovador, necessário e premente, 
diante da realidade que se impõe e das exigências atuais, sendo este 
projeto, portanto, um sonho possível, real e não mais uma utopia 
(GUIMARÃES, 2008, p. 38). 

  

 Para tanto, diante das ideologias naturalizantes, cabe perguntar: qual o papel da 

educação? Até quando aceitaremos que carrinho são para meninos e bonecas para 

meninas sem perguntar o por quê dessa divisão? A quem ela interessa?  Por que meninos 

só podem namorar meninas e vice-versa? Por que meninas são estimuladas a gostarem de 

português e meninos de matemática? 

 Brinquedos e brincadeiras não devem ser distinguidos pelo sexo. As crianças devem 

ter liberdade de brincar e aprender com todas as possibilidades que a sociedade oferece e 

não serem moldadas segundo ideologias naturalizantes que abolem a razão e limitam a 
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liberdade. Tampouco, a sexualidade deve obedecer normas castrantes de uma suposta 

biologização naturalista e binária dos seres humanos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

DEVREUX, Anne-Marie. “A teoria das relações sociais de sexo: um quadro de análise 

sobre a dominação masculina”. In: Cadernos de Crítica Feminista. Ano V, N. 4 – dez. 

2011. 

FALQUET, Jules. “Repensar as relações sociais de sexo, classe e ‘“raça”’ na 

globalização neoliberal” In: Mediações. Londrina, v. 13, n.1-2, p. 121-142, Jan/Jun e 

Jul/Dez. 2008. 

GUILLAUMIN, Colette. Práctica del poder e ideia de Naturaleza. In: FALQUET, Jules e 

CURIEL, Ochy (orgs.) El patriarcado al desnudo: tres feministas maerialistas: Colette 

Guillaumin - Paola Tabet - Nicole Claude Mathieu. Buenos Aires: Brecha Lésbica, 2005. 

[Publicado inicialmente em Questions Féministes, n° 2 e 3, fevereiro e maio de 1978]. 

______. “Pratique du Pouvoir et idée de nature (2): le discours de la nature”. In: _____, 

2012.  

GUIMARÃES, Valéria. “Educação não-sexista e não-homofóbica- Um caminho de múltiplas 
mãos na construção de um projeto educativo”. In: GENTLE, I.; ZENAIDE, M.; e 
GUIMARÃES, V. Gênero, diversidade sexual e educação: conceituação e práticas de 
direito e políticas públicas. João Pessoa: Editora UFPB, 2008. 

IASI, Mauro. O processo de consciência. São Paulo: CPV, 1999. 

_______. O dilema de Hamlet: o ser e o não ser da consciência. São Paulo: Viramundo, 
2002. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação: Uma Perspectiva Pós-
Estruturalista. Petropólis, RJ: Vozes, 1997. 

MARX, Karl & ENGELS, F. A ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 

PASSOS, Elizete S. A educação das virgens- um estudo do cotidiano do Colégio Nossa 

Senhora das Mercês. Rio de Janeiro: Editora Universitária Santa Úrsula, 1995.  

TORRES, Antonio Marco. A diversidade sexual na escola e os direitos de cidadania 
LGBT na escola. 2° ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

WITTIG, Monique [1992]. La Pensée Straight. Éditions Amsterdam: Paris, 2007. 

 


