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A repressão das manifestações das sexualidades na escola, as atitudes ou inoperâncias, as 

falas, silenciamentos e/ou indiferenças de professoras/res quanto às questões referentes à 

diversidade sexual, remete-nos a questionar o papel da/do docente e de sua intensa 

participação no processo de constituição dos sujeitos/educandos e, por conseguinte, no 

processo de construção das identidades sociais e transformações na sociedade. O presente 

trabalho, cujo título transcreve a fala de uma professora ao relatar um fato ocorrido na escola, 

tem por objetivo discutir a importância da abordagem sobre gênero e sexualidades na 

formação e prática docente. Participaram da pesquisa 10 professoras do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental. Os dados foram coletados durante o desenvolvimento de um projeto de Gestão 

Escolar sobre essas temáticas, realizado em uma escola de ensino básico da rede pública na 

cidade de Pelotas/RS, utilizando diários de campo, observações das práticas pedagógicas, 

aplicação de questionários e rodas de conversa. A partir das análises realizadas, foi elaborado 

e ministrado um curso de formação para as docentes da escola. O estudo evidenciou a 

necessidade de inclusão de disciplinas sobre gênero e sexualidades nas grades curriculares dos 

cursos de formação de professores e nos programas de formação continuada docente visando 

à garantia de práticas educativas a favor da igualdade de direitos e da não discriminação por 

orientação sexual e/ou identidade de gênero na escola.  
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1 Introdução 

Ao longo da história da educação brasileira as discussões sobre as temáticas de gênero 

e sexualidades têm sido marcadas por avanços e retrocessos permeados por constantes 

disputas no cenário das políticas educacionais. Nessa conjuntura, nos últimos anos tais 

debates discorreram sobre a inclusão ou exclusão dos termos diversidade sexual e identidade 

de gênero no Plano Nacional de Educação e nos Planos Estaduais e Municipais de Educação 

(CNTE, 2015), e recentemente nas discussões sobre os conteúdos que devem compor a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e ainda, nas proposições do Projeto Lei nº 867/2015 

que tramita no Congresso Nacional, nas Câmaras Legislativas de diversos Estados e 

Municípios brasileiros para criação do Programa Escola sem Partido que tem por premissa 

inviabilizar e criminalizar todas as iniciativas educacionais que abordem temas como 

desigualdade de gênero, diversidade sexual - na escola e na sociedade, o combate ao 

preconceito, ao sexismo e a lesbohomobitransfobia (LGBTfobia).  

Nessa contexto, a escola, como espaço público de formação e socialização tem, 

históricamente, reproduzido as diferenças ao classificar os sujeitos por etnia, sexo e classe 

social, e contribuído para a manutenção da norma social hegemônica e dentre elas, a 

heteronormatividade. Dessa forma, o ambiente escolar marginaliza e exclui as/os que não se 

enquadram nos padrões da heteronormatividade (FERREIRA; SANTOS, 2014). O conceito 

de heteronormatividade foi criado por Michel Warner em 1993 (DINIS, 2011) para descrever 

a norma que toma a heterossexualidade como universal e os discursos que descrevem a 

situação homossexual como desviante. A heterossexualidade é tida como “normal”, “natural” 

e “universal”. Por conseguinte, outras formas de sexualidade são tidas como anormais, sendo 

percebidas como desvio, aberração, anomalia, crime, doença, imoralidade, amoralidade, 

perversão, pecado, etc. (LOURO, 2007). 

Mediante as considerações postas, este texto é resultante da experiência obtida pelas 

autoras graduandas  em parceria com o autor doutorando, em razão do desenvolvimento do 

projeto de estágio obrigatório em Gestão Escolar, realizado no ano de 2017, integrante do 

conteúdo programático da disciplina Práticas Educativas VIII do curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Pelotas, e tem por objetivo discutir a importância da abordagem das 

temáticas sobre gênero e sexualidades na formação e prática docente para o combate da 

LGBTfobia, declarada ou velada, presente no ambiente escolar.  
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2 Fundamentação teórica 

A formação docente, conforme explica Belmira Oliveira Bueno, é um processo “cujo 

início se situa muito antes do ingresso nos cursos de habilitação – ou seja, desde os 

primórdios de sua escolarização e até mesmo antes – e que depois destes tem prosseguimento 

durante todo o percurso profissional do docente” (2002, p. 22). Segundo a autora, a história de 

vida e o percurso intelectual da/do docente, nas diversas fases e por diferentes aspectos 

tornam-se de primordial importância no processo de formação e constituição docente, pois, 

ainda que a formação proporcione parte das condições para a docência, o sujeito que se dedica 

a ela se torna o principal agente nesse processo (BUENO, 2002). As considerações da autora 

nos remetem ao entendimento de que a formação docente está para além da formação inicial, 

pois esta por si só não é decisiva para a caracterização dos posicionamentos docentes, a 

formação docente é constituída também por todas as experiências e vivências do sujeito, seus 

valores, crenças e sua visão de mundo. Assim, as temáticas de gênero e sexualidades podem 

representar grande contribuição no processo de formação de docentes, principalmente quanto 

às questões de combate às opressões e violências de gênero, na desconstrução de preconceitos 

e discriminações quanto às orientações e identidades sexuais e de gênero bem como no 

combate a LGBTfobia na escola. 

O Centro de Estudos e Comunicação em Sexualidade - ONG ECOS, em 2008, 

analisou os currículos e ementas dos cursos de pedagogia para identificar a existência de 

disciplinas que tratassem sobre educação em gênero e sexualidades. A pesquisa foi realizada 

em plataforma digital a partir dos dados disponibilizados no site do MEC. Em seus resultados, 

o estudo aponta que de 989 universidades brasileiras, apenas 41 ofereciam alguma disciplina 

sobre essas temáticas, sendo que, em sua maior parte, as disciplinas eram oferecidas na 

modalidade optativa, indicando que apenas estudantes interessadas/os nesses conteúdos as 

cursavam (RIZZATO, 2012). Dentre as consequências advindas da não inserção na grade 

curricular dos cursos de formação inicial docente de propostas de trabalho com temas 

relacionados à educação em sexualidades e gênero estão: a dificuldade que, em geral, 

docentes demonstram em trabalhar tais conteúdos em suas aulas, a reprodução de uma 

abordagem da educação sexual pautada na prevenção de DST/AIDS e de gravidez na 

adolescência, bem como a manutenção da cultura sexual da escola, que tende a dessexualizar 

os sujeitos e o espaço, deixando de lado outros aspectos associados às sexualidades humana, 

como as relações de gênero, a dimensão do prazer, os sentimentos e emoções, os direitos 

sexuais e reprodutivos (UNBEHAUM; CAVASIN; GAVA, 2010). 
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Com o intuito de sanar as deficiências da formação inicial docente quanto às temáticas 

relativas à diversidade sexual, orientação sexual e identidade de gênero, nas ultimas décadas 

algumas iniciativas de formação docente continuada abordando tais assuntos têm sido 

fomentadas, principalmente, pelo governo federal. Souza (2006) ressalta que as políticas de 

formação docente continuada ao tempo que sinalizam um “caráter compensatório”, uma vez 

que, em sua maioria, a formação inicial não tenha sequer mencionado essas temáticas, 

também aponta para a possibilidade de que esses cursos sejam oferecidos às/aos docentes sob 

o “argumento da incompetência” (SOUZA, 2006, p. 484).  Já Maria Helena Souza Patto 

(1990, p. 349) assinala que as experiências de formação docente continuada ressaltam o 

“potencial transformador das relações escolares” e destaca que as/os educadoras/es são 

percebidos/as como “portadores de carecimentos radicais que os fazem [...] um grupo social 

potencialmente transformador”. 

No ambiente escolar, professoras e professores, imbuídas/os por seus valores pessoais 

morais, princípios éticos, conhecimentos específicos e regulados por um currículo, interagem 

e posicionam-se diante das diversas formas de expressões das sexualidades que ali estão e se 

fazem presentes (SANTOS, 2016). 

Conforme nos elucida Nunes (2005), a sexualidade é constituída por um conjunto de 

descobertas, crenças, práticas, escolhas, fantasias, e experiências relacionadas ao ato sexual, 

construído ao longo da vida dos indivíduos, que se encontra recoberto por valores morais, que 

são determinados por comportamentos e costumes sociais que dizem respeito ao coletivo. 

Nesse sentido, “sexualidade é o conjunto de processos sociais que produzem e organizam a 

expressão do desejo e o gozo dos prazeres corporais, orientados a sujeitos do sexo oposto, do 

mesmo sexo, de ambos os sexos, ou a si mesmo/a” (CARVALHO; MELO E ISMAEL, 2008, 

p.1). 

Como defende Foucault (1997), a sexualidade vem a ser também um conceito cultural 

que diz respeito à forma como cada ser vivencia e significa o sexo, indo além do 

determinismo naturalista. Nas palavras do autor 

não se deve conceber [a sexualidade] como uma espécie de dado da natureza que o 

poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o saber tentaria, 

pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo 

histórico: não a uma realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à 

grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos 

prazeres, a incitação ao discurso, a formação do conhecimento, o reforço dos 

controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 

estratégias de saber e de poder (FOUCAULT, 1997, p. 100). 

 

E, quanto à presença da sexualidade no ambiente escolar, Louro (1997), afirma 
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As questões referentes à sexualidade estão, queira-se ou não, na escola. Elas fazem 

parte das conversas dos/as estudantes, elas estão nos grafites dos banheiros, nas 

piadas e brincadeiras, nas aproximações afetivas, nos namoros; e não apenas aí, elas 

estão também de fato nas salas de aula- assumidamente ou não – nas falas e atitudes 

das professoras, dos professores e estudantes (LOURO, 1997, p.131). 

 

Para muito além dos conteúdos ensinados e aprendidos na escola, as lembranças de 

falas, atitudes, gestos e posturas de professoras e professores que fizeram ou fazem parte da 

nossa vida escolar estão e ficam guardadas em nossas memórias, por mais longíquo que possa 

estar nosso tempo de estudante do agora (SANTOS, 2016). Ainda hoje, todas e todos que 

frequentam ou frequentaram a escola são interpeladas/os, atravessadas/os, marcadas/os e 

constituídas/os pelos posicionamentos de docentes, colegas e pelas experiências e vivências 

adquiridas no ambiente escolar, tal qual nos ensina Guacira Lopes Louro 

possivelmente, as marcas permanentes que atribuímos às escolas não se refletem nos 

conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas sim se referem a 

situações do dia-a-dia, a experiências comuns ou extraordinárias que vivemos no seu 

interior, com colegas, com professoras e professores. As marcas que nos fazem 

lembrar, ainda hoje, dessas instituições têm a ver com as formas como construímos 

nossas identidades sociais, especialmente nossa identidade de gênero e sexual 

(LOURO, 2007 p.15).  

 

Joca (2008), em seus estudos, evidencia que ao fazerem referências às diversidades 

sexuais e às alunas e alunos LGBTs, aparece, recorrentemente, nas falas de docentes a palavra 

“problema”. No entanto, conforme explica o autor, o problema está nas práticas educativas 

diante do fato de professoras e professores não saberem como agir em relação a estas questões 

e situações. Problema que, no contexto da prática pedagógica, não deve se ater às atitudes dos 

educandos e educandas, mas sim às posturas e abordagens das e dos docentes frente às 

manifestações das sexualidades. Nessa perspectiva, os discursos docentes, suas interlocuções, 

práticas e posturas ficam intrinsecamente engendrados na constituição dos sujeitos/educandos. 

Nesse contexto, Caetano (2013) sinaliza: 

Pensar as identidades sexuais significa também compreender os discursos dos seus 

sujeitos. Essa compreensão requer ainda refletir sobre as práticas educativas que nos 

formaram e influíram na maneira como percebemos o significado de ser homem ou 

mulher, frequentemente orientado por dicotomias (CAETANO, 2013, p. 37). 

 

Como esclarece Guacira Louro (1997), a omissão e ausência de ação das/dos docentes 

diante de manifestações homofóbicas se traduzem em silenciamento pretensioso, “ao não falar 

a respeito deles e delas, talvez se pretenda „eliminá-los‟, ou, pelo menos, se pretenda evitar 

que os alunos e as alunas „normais‟ os/as conheçam e possam desejá-los/as. Aqui a ausência 

da fala aparece como garantia da „norma‟” (LOURO, 1997, p. 67). A autora explica que na 

escola, bem como em outros lugares, a homossexualidade é encarada como “contagiosa”, o 
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que promove, consequentemente, a exclusão dessas pessoas, uma vez que a aproximação 

pode ser compreendida como uma identificação a tal identidade, o que vem a reforçar a 

marginalização desse grupo (LOURO 2007).  Nesse sentido, conforme elucida Santos (2016) 

A repressão das manifestações das sexualidades na escola, as atitudes ou 

inoperâncias, as falas, silenciamentos e/ou indiferenças de professoras/res quanto às 

questões referentes à diversidade sexual, remete-nos a questionar o papel da/do 

docente e de sua intensa participação no processo de constituição dos 

sujeitos/educandos e, por conseguinte, no processo de construção das identidades 

sociais e transformações na sociedade (SANTOS, 2016, p.22). 

 

Carvalho (2010) ao analisar as respostas da prova presencial escrita, feita por 61 

docentes, cursistas dos Seminários Temáticos de Prática Curricular II do Curso de Pedagogia/ 

EAD/ Educação Infantil do Centro de Educação da UFPB, onde foram discutidas as relações 

de gênero no cotidiano da educação infantil, verifica que que as respostas são pautadas pelo 

sexismo, pelo androcentrismo, pelo heterossexismo, pela misoginia e pela homofobia.  As/os 

docentes cursistas, em sua maioria, consideram a heterossexualidade como a única 

sexualidade legítima/ correta. Algumas/alguns chegam a afirmar que as crianças não deveriam 

ter contato com pessoas homossexuais e que estas deveriam ser impedidas de entrar nas 

escolas de educação infantil e, ainda, que não deveriam exercer a docência com crianças.  

Pessoas homossexuais somente poderiam ser toleradas no exercício da profissão docente em 

níveis de ensino onde os estudantes são mais velhos e, portanto, a moral heteronormativa 

das/dos educandos não poderia ser influenciada, ou no ensino público, onde os pais não 

podem influenciar as políticas e práticas educacionais e, consequentemente, não podem optar. 

Segundo a autora “a heteronormatividade e a homofobia estão fortemente presentes nas 

representações e práticas sociais e permeiam as relações escolares, assim como a 

naturalização da violência sexual masculina” (CARVALHO, 2010, p. 83).  

Liane Rizzato (2012) ao realizar uma pesquisa com docentes que passaram por um 

curso de formação continuada em gênero, sexualidade e homofobia, ressalta que após a 

formação, algumas professoras e professores desenvolveram ações sobre sexualidade em suas 

aulas sem fazer nenhuma menção à diversidade sexual. A autora aponta que as/os docentes 

apresentam diferentes percepções sobre gênero, sexualidade e homofobia na escola, assim 

como níveis distintos de envolvimento com essas temáticas. A experiência social desses 

sujeitos em relação a esses temas, mostra-se fortemente permeada por suas vivências pessoais 

e profissionais, pelo grau de contato com pessoas não heterossexuais, pela participação no 

curso de formação e pela experiência social em gênero e sexualidade.  
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3 Procedimentos metodológicos  

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, realizada durante o desenvolvimento do 

projeto de estágio obrigatório em Gestão Escolar, que teve como foco a formação e as práxis 

pedagógicas das/os educadoras/es acerca dos temas Gênero e Sexualidades. O estágio ocorreu 

em uma escola de ensino básico da rede pública na cidade de Pelotas/RS e teve a duração de 

dois semestres letivos - sexto e sétimo semestres - do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas.  Participaram desse estudo 10 

professoras do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Os dados foram coletados  

utilizando diários de campo, observações das práticas pedagógicas, aplicação de questionários 

e rodas de conversa. Composto por cinco questões abertas, o questonário  teve por objetivo 

verificar o conhecimento prévio das pesquisadas sobre as temáticas do estudo  e detectar as 

principais dificuldades das docentes para a abordagem desses conteúdos em suas aulas. Após 

a aplicação dos questionários, foi realizado uma roda de conversa para debater e discutir 

coletivamente os temas. A discussão dos resultados pautou-se nas técnicas de análise temática 

de conteúdo fundadas nos estudos de Bardin (1979) e Minayo (2004). A partir das análises 

realizadas, foi elaborado e ministrado um curso de formação continuada sobre as temáticas de 

gênero e sexualidades para as professoras da escola, com duração de 12 horas. Foram 

tomados alguns cuidados durante a coleta de dados e análise dos resultados, no que se refere 

ao anonimato das docentes pesquisadas, confidencialidade das informações, privacidade e 

proteção da imagem sendo utilizados códigos para a identificação dos sujeitos, conforme 

regem as normas de Pesquisas com Seres Humanos (Resolução 196/96) (BRASIL, 1996). 

 

4 Apresentação dos resultados 

 Nessa seção apresentamos de forma suscinta os resultados angariados em cada uma 

das fases de desenvolvimento do trabalho – observações, aplicação de questionário, roda de 

conversa e formação continuada. 

 

4.1 As observações 

A partir de observações realizadas na escola e análises do diagnóstico escolar,  

destacamos que já nas primeiras conversas, notamos que as gestoras e professoras, ao se 

referirem ao corpo discente, utilizavam falas carregadas de estereótipos e papéis de gênero 

bem como preconceitos em relação à etnia e classe social das/dos estudantes. Em uma das 

observações, levantamos o questionamento sobre as expectativas da escola em relação as/os 
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discentes e uma das docentes fez a seguinte afirmação “Ah... todos nós aqui sabemos que o 

futuro das meninas é engravidar, casar e ter filhos. Já os meninos, a maioria vai entrar para 

o mundo do tráfico”, justificando que grande número de estudantes ali presentes são de 

comunidades carentes e de baixa renda, relatando que os pais, em grande maioria, são chefes 

do tráfico de drogas, e que por isso, as/os educandas/os não têm e/ou não terão expectativas 

de crescimento pessoal e profissional. 

 

4.2 O questionário 

O  questinário foi composto por cinco questões abertas e foi respondido anonimamente 

afim de garantir às pesquisadas sigilo, segurança e liberdade para tecerem suas respostas. 

Ao serem questionadas sobre o que entendem por sexualidades e gênero as professoras 

demonstraram dificuldades para responder. As respostas se apresentaram confusas quanto às 

definições acerca de gênero e sexualidades.  A maioria confundiu  gênero com orientação 

sexual, sexualidade com sexo e gênero com transgênero. Entendem  as sexualidades como 

opção sexual.   Das 10 participantes, apenas uma não respondeu.  

Indagadas se  durante a formação docente, tiveram algum estudo sobre gênero e/ou 

sexualidades,  quatro entrevistadas responderam que sim e seis disseram que não. Das que 

tiveram formação uma considerou o estudo superficial, outra relatou que as temáticas foram 

abordadas em rodas de conversas e trabalhos e  as outras duas professoras não discorreram 

sobre a formação que tiveram.  

Inqueridas se já presenciaram ou se tem conhecimento de casos de opressões advindas 

das questões de gênero ou sexualidades na escola e, solicitadas a citar exemplos, seis 

respondentes afirmaram que não, uma declarou não lembrar, outra informou não saber e duas 

relataram que sim. Das que disseram não haver opressões dessa natureza na escola, uma 

docente ressaltou acreditar que esse tipo de violência ocorre com mais frequência com 

crianças maiores do que as atendidas pela escola. Cabe enfatizar que as/os discentes da escola 

se encontram na faixa etária entre seis e 12 anos. Uma das professoras que declararam ocorrer 

opressões de gênero e sexualiades na escola relatou que “Atualmente não. Mas já teve casos 

aqui na escola em que um aluno nos afirmou “eu não quero mais ser menino”. Chamamos a 

mãe para conversar, no dia seguinte ele foi embora da escola, transferido”. 

Perguntadas se sentem preparadas para tratar sobre gênero e sexualidades quando 

presenciam algum tipo de opressão envolvendo estudantes na sala de aula, oito professoras 

respoderam que não, uma afirmou que se sente um pouco preparada e a última decalrou que 
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“Sim.  Eu acredito que sempre devemos passar segurança e exemplo aos alunos. Somos 

espelhos para o futuro deles”. As docentes que não se sentem preparadas justificaram que 

possuem pouco comhecimento sobre as temáticas e que precisariam estudar mais sobre o 

assunto para tratatar com tais situações, embora muitas vezes sejam desafiadas a enfrentar 

estes “problemas”.     

Questionadas sobre a necessidade de formação docente continuada que trate dos temas 

sexualidades e gênero, todas as pesquisadas declararam  que sentem essa necessidade e 

afirmaram ser importante trabalhar essas temáticas na escola.  

De maneira  geral, as respostas do questionário evidenciaram que as docentes possuem 

pouco ou nenhum conhecimento sobre as temáticas abordadas, despreparo e insegurança para 

tratar dessas questões, que casos de opressões de gênero e sexualidades passam 

desapercebidos e não são problematizados e que há na escola um silenciamento e indiferença 

quanto às diversidades sexuais. Entretanto, as professoras reconhecem a necessidade e 

demonstram interesse em aprofundar os conhecimentos sobre esses temas. 

 

4.3 Roda de conversa 

A partir da aplicação do questionário, propusemos uma roda de conversa com as 

participantes, afim de discutirmos as questões levantadas pela pesquisa. A princípio, as 

professoras demonstraram certo receio em expor seus pensamentos. Iniciamos então, fazendo 

uma breve introdução e contextualização sobre os temas abordados, para que assim as 

educadoras se sentissem mais a vontade para dialogar em conjunto sobre suas compreensões, 

dúvidas, receios, inseguranças, angustias e inquietações, entre outros sentimentos em relação 

às temáticas de gênero e sexualidades. 

No decorrer da conversa, foram surgindo variados assuntos e diversas dúvidas. Com a 

socialização das diferentes opiniões, a sala se tornou um lugar mais descontraido, 

proporcionando nas professoras um entusiasmo de aprofundar os conhecimetos sobre essas 

problemáticas. Aos poucos elas foram perdendo a timidez e expondo suas percepções e visões 

de mundo. Muitas relataram que estes temas são bastante complicados e confusos. Uma 

relacionou os temas com a novela que estava passando na TV Glob e relatou que  a menina - 

personagem da novela - estava realizando sua transição para o gênero masculino e que mesmo 

assim ela – personagem – se sentia atraída por pessoas do sexo/gênero masculino, não 

entendendo o motivo dela não se aceitar mulher, já que gosta do sexo  masculino. Deste 

modo, apresentamos de forma breve o conceito de transgênero, explicando que 
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transgeneridade e orientação sexual são coisas distintas.  A maioria das professoras acredita 

que a mídia é a principal influenciadora de comportamentos e atitudes de crianças e 

adolescentes podendo influenciá-las à homossexualidade, uma vez que tendem a seguir como 

modelo o que assistem na TV e na internet por achar que está na “moda”. Nesse sentido foi 

citado como exemplo o fato de uma aluna, considerada pelas docentes a aluna mais 

namoradeira da escola, ter beijado outra menina no corredor. A docente relatou que não soube 

como agir diante da situação pois se sentiu surpresa e impactada, justificando que esta menina 

sempre se interessou por meninos e que tal atitude era influência da mídia. As pesquisadas 

relataram ainda que sentem estranhamento quando encontram pessoas do mesmo sexo de 

mãos dadas na rua, alegaram que não estão acostumadas a essas novas configurações e que 

tudo que é novo causa repulsa. Disseram também, não saber como tratar ou referir a pessoas 

trangêneras  (transexuais e travestis). No entanto, asseguram que atualmente não existe mais 

preconceito.  

 

4.4 A formção continuada 

 Após realizarmos um diagnóstico dos resultados das observações, das respostas dos 

questionários e da roda de conversa, elaboramos uma formação continuada abordando os 

temas gênero e sexualidades que foi oferecida à todas as docentes da escola. A formação 

contou com uma carga horária de 12 horas divididas em três módulos de quatro horas. No 

primeiro módulo foram apresentados e discutidos os conceitos de gênero, sexualidades, 

identidades de gênero, identidades sexuais, orientação sexual, heteronormatividade, teoria 

queer, esteriótipos e papéis de gênero, homofobia, diferenças e desigualdades, dentre outros 

realcionando-os com as práticas docentes e o ambiente escolar. No segundo módulo foram 

apresentados e discutidos com as docentes os resultados das atividades realizadas no projeto – 

observações, questionários e roda de conversa – relacionando-os com os conceitos 

trabalhados no primeiro módulo. No terceiro e último módulo as docentes elencaram suas 

principais dificuldades e a partir delas, promovemos discussões sobre práticas educativas e 

desenvolvimento atividades pedagógicas para a abordagem dos temas em sala de aula.  

 

5 Discussão dos resultados 

Ao recorrermos aos estudos das autoras e outores que fundamentam esse artigo, 

podemos observar que as falas das gestoras e professoras ao se referirem às/aos alunas/os, 

caracterizam a escola como um abiente que classifica os sujeitos por etnia, sexo, gênero e 
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classe social, reproduzindo assim as diferenças sociais e dessa forma, excluindo e 

marginalizando aquelas e aqueles que não se enquadram nos padrões socialmente favorecidos, 

tal qual nos informa os  escritos de Ferreira e Santos (2014). 

É possível observar ainda que, ao marginalizarem e profetizarem o fracasso pessoal e 

profissional das/dos estudantes,  tendo por referência a classe social a qual pertecem e a 

possível ocupação dos pais,  as falas evidenciam fortemente a presença de estereótipos de 

gênero e do androcentrismo, que coloca o homem como centro do universo e a mulher em 

segundo plano, como inferior e submissa, mesmo quando esses discursos são proferidos de 

forma discriminatória como nas falas da educadora ao se referir que possivelmente “os 

meninos, a maioria vai entrar para o tráfico”, enquanto que as meninas vão „‟engravidar, 

casar e ter filhos‟‟, ou seja, marginalizando os meninos e, subaternalizando e associando as 

mulheres com a ideia de maternidade e extensão do lar, sendo submissas e objeto de seus 

maridos. Conforme explica Moreno 

o androcentrismo, um dos preconceitos mais graves e castradores de que padece a 

humanidade, vem impregnando o pensamento científico, o filosófico, o religioso e o 

político há milênios. Tantos séculos pensando de uma maneira podem levar a crer 

que não há outra maneira possível de pensar e, estando tão presos a algumas ideias, 

parece que somos incapazes de refletir sobre elas e de critica-las, como se fosse 

verdades inalteráveis (MORENO, 1999, p. 23) 

 A concepção de androcentrismo não parte somente dos homens, mas se mantém 

também no pensamento das mulheres por ser uma construção social e histórica, ao qual desde 

que nascemos estamos, a todo o momento, imbuídas/os pelas influências sociais e culturais, 

sendo condicionadas/os a assumir uma divisão social de perfis, tarefas e papéis e a aceitá-los 

como verdades absolutas, como algo natural e inquestionável. Uma série de características é 

atribuída de acordo com cada sexo - masculino ou feminino. Dessa forma, são determinadas 

atividades de homens e atividades de mulheres, seguindo os padrões impostos como corretos, 

os quais acreditamos ser algo natural e universal.   

Ao  observarmos os discursos, atitudes e posicionamentos das docentes, foi possível 

perceber que, ainda que de forma inconciente e indireta, as pesquisadas, em sua maioria, 

expressavam indiferença quanto as questões relativas aos gêneros e emitiam falas que 

legitimavam as opressões e desigualdades de gênero e diversidade sexual, tal como o 

pronunciamento da professora sobre o aluno que disse não se identificar com seu sexo de 

nascimento e o posicionamento tomado pela escola: “(…) já teve casos aqui na escola em que 

um aluno nos afirmou “eu não quero mais ser menino”. Chamamos a mãe para conversar, 

no dia seguinte ele foi embora da escola, transferido”.  Essa fala nos remete aos estudos de 
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Ubehaum, Cavasin e Gava (2010), quando nos dizem que a escola mantém uma cultura sexual 

que dessexualiza os sujeitos e o espaço escolar não levando em conta apectos associados a 

sexualidade humana como as relações de gênero, dimensão do prazer, sentimentos e emoções, 

bem como, aos escritos de Santos (2016) ao questionar os poscionamentos das/dos docentes 

quanto ao processo de constituição dos sujeitos/educandos e construção das identidades 

sociais, pautados em seus valores pessoais morais manifestados por meio de atitudes, 

inoperâncias, falas, silenciamentos ou indiferença em relação às diversidades sexuais na 

escola. Assim como demonstra a fala citada acima, também o relato da professora sobre o 

beijo que das alunas no corredor da escola nos remete aos ensinamentos de Louro (1997),  

que nos diz que as sexualidades, queira-se ou não, estão presentes na escola. Enfatizamos 

ainda, que ao caracterizar a aluna como “a mais namoradeira da escola”  a fala denuncia a 

reprovação e censura a tal comportamento, evidenciando um juizo de valor moral que 

legitimando o lócus socialmente designado ás mulheres na sociedade.   

Entendemos que tais discursos e atitudes de indiferença e opressão, possivelmente são 

advindos do desconhecimento sobre as questões de gênero e sexualidades causados pela 

ausência de disciplinas na formação inicial docente e na escassês de ofertas de formação 

continuada que abordem esses temas (RIZZATO, 2013) reverberando nas dificuldades que as 

docentes encontram em trabalhar com esses assuntos (UBEHAUM, CAVASIN E GAVA, 

2010). Compreendemos que os posicionamentos das professoras  são motivados por fatores 

tais como valores pessoais morais como indica Santos (2016), por não saberem como agir em 

relação a essas questões e encararem essas situações como “problema” tal qual nos explica 

Joca (2008) e ainda, pela forma como as docentes foram educadas e pela maneira que 

percebem os significados de ser homem ou mulher na sociedade como explicita Caetano 

(2013), por considerarem a heterossexualidade como a única sexualidade correta/legítima 

como anuncia Carvalho (2010), por suas experiências sociais sobre esses temas serem 

permeadas por suas vivências pessoais e profissionais como ensinam Bueno (2002) e Rizzato 

(2013) e ainda pelo androcentrismo cultural conforme explica Moreno (1999). 

 Quanto ao fato de considerarem que a mídia influencia a orientação sexual de crianças 

e adolescentes e, inclusive, as induz à homossexualidade, caracteriza esta orientação sexual 

como contagiosa, conforme ensina Louro (2007). Podemos ainda pressupor que docentes que 

mantém a crença de que a mídia ininflui na orientação sexual das/dos estudantes, não utilizará 

como artefatos pedagógicos artigos de jornais, revistas e de internet, bem como vídeos, 

filmes, imagens dentre outros que tratem das questões das sexualidades e mais 
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especificamente das homossexualidades em suas aulas cerceando, assim, o corpo discente das 

discussões sobre a promoção da garantia e igualdade de direitos às pessoas LGBTs. 

Ressaltamos que a formação continuada ministrada paras as docentes, ainda que tenha 

sido elaborada sob um caráter compensatório, como nos fala Souza (2006), nos mostrou o 

potencial transformador das professoras e das relações escolares tal qual defende Patto (1990).  

 

6 Considerações finais  

Este estudo evidenciou a ausência de conhecimento das investigadas sobre questões 

relativas à orientação sexual e identidade de gênero, ao tempo que sinalizou a necessidade de 

cursos de formação docente continuada para a abordagem das temáticas relativas aos gêneros, 

identidades e sexualidades na escola.    

Acreditamos na importância de serem trabalhadas e discutidas essas temáticas no 

ambiente escolar desde os anos iniciais, visto que a escola é um dos lugares de formação 

social e pessoal do sujeito. Assim, defendemos a necessidade de inclusão de disciplinas sobre 

gênero e sexualidades nas grades curriculares dos cursos de formação de professoras/es e nos 

programas de formação continuada docente, visando à garantia de práticas educativas a favor 

da igualdade de direitos e da não discriminação por orientação sexual e/ou identidade de 

gênero na escola. 
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