
 
Nota do Ser-Tão/UFG pela igualdade de gênero 

e respeito à diversidade sexual nas escolas brasileiras 

 

O Ser-Tão, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, da Universidade 

Federal de Goiás, vem a público manifestar seu repúdio às atuais tentativas de desconsiderar o 

respeito à igualdade de gênero e à diversidade sexual como elementos integrantes dos planos 

estaduais e municipais de educação brasileiros. Consideramos nefasto que o combate às 

desigualdades de gênero e sexuais, que promovem a violação cotidiana dos direitos humanos 

de mulheres e pessoas LGBT no Brasil e no mundo, seja apelidado como "ideologia de gênero", 

por parte de parlamentares e grupos conservadores que buscam impor ao conjunto da 

sociedade visões de mundo baseadas em crenças religiosas.  

Ademais, é importante salientar que relações hierárquicas de gênero e sexuais são 

estruturantes de nossa sociedade, ao lado de desigualdades econômicas, étnico-raciais, 

regionais, etárias, dentre outros marcadores sociais de diferença. A busca por proibir que essas 

temáticas sejam discutidas nas escolas é inaceitável em muitos níveis, especialmente por privar 

nossos/as estudantes de conhecimentos importantes para a compreensão da vida social e de 

um ambiente escolar que não promova exclusões fundadas em preconceitos de gênero e 

sexuais. 

Por isso nos somamos a todos os grupos que solicitam a aprovação integral do novo 

Plano Municipal de Educação 2015-2025 do Município de Goiânia, que traz como uma de suas 

estratégias “implementar e apoiar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito 

ou quaisquer formas de discriminação racial, gênero, orientação sexual, deficiência, 

intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de preconceito, potencializando a rede de 

proteção contra formas associadas de exclusão”.  

O Plano foi elaborado pelo Fórum Municipal de Educação, aprovado na Conferência 

Municipal de Educação, apreciado pelo Conselho Municipal de Educação e agora precisa ser 

aprovado no âmbito do Poder Legislativo, sem censuras e exclusões de dispositivos que tratem 

da promoção da igualdade de gênero e sexual, assegurando-se que as escolas sejam espaços de 

construção coletiva do conhecimento e de formação de cidadãos que aceitem as diferenças e 

não promovam preconceitos e discriminações de qualquer natureza. 

Goiânia, 17 de junho de 2015. 


