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RESUMO 

 

A análise desenvolvida nesta dissertação tem como objeto as concepções docentes 
sobre as teorias e práticas referentes aos temas gênero e diversidade em relação à 
educação. Para tanto, parte-se da interpretação de como tal tema é vivenciado pela 
sociedade brasileira, em meio às tramas da desigualdade e dos preconceitos 
socialmente construídos. As relações temáticas e pedagógicas entre gênero, 
diversidade e educação são desafiadas por uma história social marcada pela 
centralidade do patriarcalismo androcêntrico ocidental, em sua versão brasileira. 
Nesta versão, o machismo e o sexismo está incorporado nas práticas sociais. Por 
isso, a segunda parte dessa investigação é dirigida aos processos pedagógicos na 
instituição escolar, tanto no que se refere às práticas sociais vivenciadas na 
instituição escolar, quanto nos processos de formação continuada de professores. 
Efetivamente, é esta segunda questão o cerne dessa dissertação, pois procura-se 
por meio dela, oferecer resultados de uma pesquisa sobre as concepções docentes 
a respeito de um processo de formação continuada de professores desenvolvida no 
âmbito de políticas públicas voltadas à construção de novas práticas sociais, que 
seriam capazes de superar os dilemas do sexismo e do patriarcalismo, nas 
instituições escolares. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura sobre a 
formação continuada de professores no tema gênero, diversidade e educação, além 
de uma exploração interpretativa do marco legal que orienta a política pública 
referente ao tema. Na mesma direção, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, de 
caráter qualitativo e exploratório, para trazer a lume as vozes de docentes que 
participaram de processos formativos em gênero, diversidade e educação, em 
especial, em relação à turma de 2014, conduzida pelo Instituto de Psicologia da 
UFRJ. Utilizou-se a metodologia da análise de conteúdo, de Laurence Bardin, 
mormente referida à análise de avaliação, comparando as vozes dos docentes às 
pretensões normativas das políticas públicas. Dado o fato de haver rarefeita 
produção acadêmica em relação à formação continuada em gênero, diversidade e 
educação, esta pesquisa inscreve-se como uma contribuição para a compreensão 
desse fenômeno. O resultado das entrevistas mostra que, para este conjunto de 
professores, persiste o preconceito nas escolas, gerando constantes conflitos 
envolvendo sexismo e racismo. Também indica uma postura de evitação por parte 
de alguns professores, em tratar os temas gênero e diversidade com os alunos, o 
que foi entendido como consequência do medo de serem mal interpretados e de 
barreiras oriundas, muitas vezes, de suas crenças religiosas. Apesar disso, os 
professores entrevistados entendem que, ao se discutir e contextualizar em sala de 
aula tais temas, promove-se o questionamento, favorecendo que todos reflitam 
criticamente sobre as várias formas que o ser humano se reconhece. 
 

Palavras-chave: Formação continuada. Gênero. Diversidade. Desigualdades. 
Políticas Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The analysis developed in this dissertation has as object the teaching conceptions 
about the theories and practices referring to gender and diversity themes related to 
education. Therefore, it begins in the interpretation of how this theme is experienced 
by Brazilian society, involved in the inequality and prejudices plots socially built. The 
thematic and pedagogical relations between gender, diversity and education are 
challenged by a social history marked by Brazilian version of the centrality of western 
androcentric patriarchalism. In this version, male chauvinism and sexism are 
embedded in social practices. Due that, the second part of this research is oriented to 
the pedagogical processes in the school institution, regarding to the social practices 
lived in the schools, and in the processes of teachers’ continuing professional 
development. In fact, this second question is in the essence of this dissertation, since 
it pursues to offer research results of educators’ conceptions regarding to teachers’ 
continuing professional development process developed within the public policies 
scope aimed to build a new social practices, which would be able to overcome the 
dilemmas of sexism and patriarchalism in school institutions. Therefore, a literature 
revision on teachers’ continuing professional development in gender, diversity and 
education theme was carried out, as well as an interpretive exploration of the legal 
framework that guides the public policy related to this theme. In the same direction, a 
qualitative and exploratory field research was developed to bring to light the voices of 
teachers who participated in formative processes in gender, diversity and education, 
in special the class of 2014, developed by the Institute Of Psychology at UFRJ. It was 
utilized Laurence Bardin's content analysis methodology, mainly referring to the 
evaluation analysis, comparing teachers' voices to the normative pretensions of 
public policies. Given the fact that there is a low academic production in relation to 
continuing professional education in gender, diversity and education, this research is 
a contribution to the understanding of this phenomenon. The result of the interviews 
shows that, for this group of teachers, prejudice persists in schools, generating 
constant conflicts involving sexism and racism. It also indicates an avoidance posture 
by some teachers in dealing with gender and diversity with students, which is 
understood as a consequence of the fear of being misinterpreted and of barriers, 
often derived from their religious beliefs. In spite of this, the teachers interviewed 
understand that when discussing and contextualizing such topics in the classroom, 
the questioning is promoted, favoring that all reflect critically on the various forms that 
the human being recognizes. 
 
Keywords: Continuing professional development. Genre. Diversity. Inequalities. 
Public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como tema o processo de formação continuada de 

docentes, em relação ao entrelaçamento das questões gênero, diversidade e 

educação, percebido como um dos desafios à atuação do docente na educação 

básica. 

O problema que esta pesquisa responde é o de compreender qual a 

necessidade da formação continuada de professores em relação ao entrelaçamento 

dos temas gênero, diversidade e educação, como elemento de valorização docente 

e, ao mesmo tempo, como elemento pedagógico que responde a desafios 

vivenciados por crianças, adolescentes e suas famílias, em sociedades desiguais e 

preconceituosas, como a sociedade brasileira.   

O objetivo geral da pesquisa é investigar quais concepções os professores 

que passaram pelo curso de formação continuada “Gênero e Diversidade na Escola” 

(GDE), ministrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no período 

de  2007 a 2014, possuem em relação à superação de preconceitos de gênero e a 

promoção do direito à diversidade.  

Para atingir a este objetivo, realizou-se pesquisa qualitativa e exploratória, 

que incluiu pesquisa de campo, além de revisão da literatura e exploração conceitual 

do marco legal que orienta a política pública para esse fim. Em relação à pesquisa 

de campo, para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada, em 

profundidade, que permite uma maior aproximação do conteúdo dos discursos 

proferidos pelos agentes que foram ouvidos.  
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Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin 

(2010), que consiste em um conjunto de instrumentos metodológicos sutis aplicados 

aos discursos, tendo como fator comum, a inferência. A partir desse método de 

análise, utilizou-se a técnica da construção de categorias, em que se realiza o 

desmembramento dos textos, reagrupando-os em categorias, que são os temas.   

As questões de gênero e diversidades, sejam elas de ordem étnicas, 

religiosas, sexuais, entre outras, tem se apresentado como desafio hercúleo para a 

prática docente. Uma das principais dificuldades na prática dos professores é 

relativa ao diálogo com os estudantes e com os demais profissionais da educação 

sobre estas temáticas e, em especial, as tensões relativas à homofobia no ambiente 

escolar. 

A tensão em torno dessas temáticas na atualidade, principalmente em relação 

às questões de gênero, tem envolvido a sociedade brasileira, que se divide em 

opiniões sobre a importância de se abordar essa temática nas escolas ou não. 

O tema gênero foi alvo de grandes debates, discussões e, até mesmo, 

conflitos no ano de 2014, por conta do novo PNE, de 2014-2024, que traça como 

será a educação durante a vigência de 10 anos, após ser aprovado.  

O PNE 2014-2024 teve amplo debate da sociedade civil e do parlamento. No 

entanto, o tema gênero foi suprimido do texto original.  A retirada do termo gênero 

do novo PNE foi considerada, para muitos educadores, um retrocesso na educação. 

Isso porque o PNE deveria estar aprovando as discussões nas escolas, promovendo 

medidas para que a educação seja mais democrática, respeitando as diversidades, a 

favor da justiça social, do respeito aos direitos humanos, enfim, unindo esforços para 

fazer valer o que já se destacava e direcionava a educação rumo à valorização 

humana. Isso no Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que já apontavam em 
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1997, que deveriam ser abordadas nas escolas de todo o Brasil temáticas como 

ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e 

consumo. 

 Porém, mais de 10 anos se passaram e, ao invés de se somarem esforços 

para o avanço na educação, presenciou-se grupos radicais religiosos que, para 

confundir a sociedade, defendiam que, ao se abordar as questões de gênero nas 

escolas, estar-se-ia induzindo as crianças a se tornarem homossexuais e, cantando 

aos ventos a expressão inventada por eles “ideologia de gênero”, afirmavam que 

seria esse o propósito: “fazer a cabeça” das pessoas, quer dizer, de crianças e 

jovens estudantes, e, com isso, desestruturar os lares desse Brasil afora.  

Seria isso possível? Como explicar, então, os lares em que o marido 

abandona a mulher com seus 6 filhos, deixando-os a própria sorte? Quem administra 

e cuida dessa família? É a mulher. Trabalha fora e em casa, em dupla jornada. Às 

vezes, tripla jornada, para aumentar a renda familiar e garantir o sustento da família.  

E as várias composições familiares, em que, ainda assim, a criança estuda, tem o 

que comer, vestir e as demais condições dignas que merece? Como no caso de uma 

família composta por dois pais, que trabalham, pagam seus impostos e vivem sua 

vida normalmente. Por que são alvo de críticas, agressões, preconceitos e 

discriminações? 

Neste contexto de intolerância da diversidade de gênero e sexual, a escola 

também tem sido atingida como um dos locais de ocorrência de casos de violência, 

preconceito e discriminação. Sendo assim, confere caráter emergencial exigir ações 

de políticas educacionais que possibilitem a inclusão da diversidade de gênero e 

sexual de forma igualitária.  
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 O modo como as relações de gênero perpassam a sociedade e o cotidiano 

das instituições escolares no Brasil tem preocupado vários organismos 

internacionais e, em destaque, a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), que no Brasil reafirma seu compromisso pelos 

direitos da mulher e da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBTT), mostrando-se contrária a toda forma de discriminação e 

violação dos direitos humanos, em especial nos espaços educativos. (UNOBR, 

2016). 

A violência de gênero, resultante das desigualdades de gênero, mostra a 

necessidade de assegurar marcos legais e políticos nacionais, como tratados 

internacionais, referentes à educação em sexualidade e de gênero nas escolas 

brasileiras. 

Vale lembrar que um dos compromissos do Brasil, país membro da 

Organização das Nações Unidas (ONU), é cumprir a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, em que, dentre os 17 objetivos globais, consta o de 

garantir ambientes de aprendizagem seguros, que sejam inclusivos e eficazes, 

promovendo a educação para a igualdade de gênero e os direitos humanos.  

Em todos os seus documentos a UNESCO destaca que é fundamental a 

educação em sexualidade e ensino sobre gênero nas escolas para garantir que 

todos, meninas e meninos, tenham os direitos iguais e para que seja erradicada toda 

forma de violência. 

Em 2009, as pesquisadoras Abramovay, Cunha e Calaf realizaram um 

estudo, em que relatam a incidência da discriminação homofóbica nas escolas 

brasileiras. Neste estudo, apresentaram dados de 9.937 estudantes do ensino 

fundamental e médio, no Distrito Federal, referentes à 2008. Foi registrado que 
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63,1% dos estudantes que participaram da pesquisa relataram ter observado 

episódios de discriminação homofóbica e 27,8% dos estudantes não gostariam de 

ter colegas de classe homossexuais.  

As autoras, ao analisarem esses dados, observaram que, entre os 

participantes que preferiram manter-se distante de pessoas homossexuais, existia 

uma diferença muita acentuada, ao comparar os participantes por sexo, em que 

44,4% eram homens (que responderam que não gostariam de ter colegas de classe 

homossexuais), comparado a 14,9% entre as mulheres (ABRAMOVAY; CUNHA; 

CALAF, 2009). 

Diante dos dados desta pesquisa, as pesquisadoras mostram o quanto é 

importante a concentração de discussões sobre temas de discriminação nas 

escolas, principalmente no ensino fundamental. 

No estudo de Luz e Cunha (2011), em que foram utilizados dados de 

6.414.302 estudantes com idade entre 16 e 25 anos, do questionário 

socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre 2004 e 2008, é 

identificada a incidência de três fatores associados à homofobia entre concluintes do 

ensino médio: (1) sofrer discriminação homofóbica, (2) presenciar discriminação 

homofóbica e (3) admitir homofobia. O resultado da pesquisa revelou que os 

estudantes que não foram alvos de discriminação homofóbica avaliaram sua 

experiência de forma positiva, ao contrário dos estudantes que sofreram 

discriminação (LUZ; CUNHA, 2011).  

Algumas pesquisas, como a de Antunes e Zuin (2008), propõem que é 

através da educação que as formas de violência dentro das escolas, por questões 

de preconceitos, seja qual for o tipo de discriminação, serão combatidas. Uma 

(re)educação voltada para a construção de um sujeito humano, que valorize e 
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respeite as diversidades e não as veja como uma forma de promover as 

desigualdades entre as pessoas. Sendo assim, a educação aparece como uma 

solução para transformar as pessoas, fazendo-as refletirem sobre suas atitudes e 

posturas em relação ao outro e, consequentemente, evitar a violência e a 

discriminação desses múltiplos sujeitos da sociedade.  

A proposta de responder as indagações quanto a acabar com a violência e as 

várias formas de discriminação social se inscreve em políticas públicas 

educacionais, desenvolvidas pelo governo.  Tais políticas têm como objetivo a 

valorização das diversidades, da igualdade e do respeito. Através de políticas 

públicas educacionais essa abordagem poderia e deveria ser normatizada. As 

políticas públicas na educação, relacionadas à diversidade sexual e às harmônicas 

relações de gênero, se apresentam na forma de ações, projetos e programas.  

Em atendimento às políticas públicas educacionais, o Projeto Diversidade 

Sexual na Escola, vinculado ao Instituto de Psicologia e à Divisão de Integração 

Universidade Comunidade da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, realizado com o 

apoio do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (MEC/SECADI), é um dos vários programas e 

ações desenvolvidos pelo Governo Federal.  Este projeto foi iniciado em 2002, em 

convênio com a União. O curso é oferecido gratuitamente, dirigido a professores, 

gestores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos ou 

educacionais e demais profissionais da Educação.  

O projeto ofereceu, no segundo semestre de 2014, um curso de Gênero e 

Diversidade na Escola, no qual foram discutidos temas como diferença, sexualidade, 

gênero, racismo, cultura, currículo e prática pedagógica. O objetivo principal do 

curso foi promover entre os professores e profissionais de educação atuantes na 
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rede pública de ensino, uma reflexão crítica que motivasse à eliminação de práticas 

pedagógicas racistas, machistas, sexistas e homofóbicas. O curso tinha a 

modalidade de formação continuada, presencial, com período de realização de três 

meses, carga horária de 120 horas e realizado aos sábados. 

Autores como Moizés e Bueno (2010) destacam as dificuldades que 

professores do ensino fundamental encontram em trabalhar com as temáticas 

gênero e sexualidade em sala de aula, como orientado pelos PCNs, a carência de 

material didático e a falta de adequação na formação docente, como também a falta 

de apoio por parte da família do aluno. 

 Alguns professores relatam que, mesmo percebendo a necessidade de tratar 

questões relativas à sexualidade na escola, não possuem subsídios para trabalhar a 

temática. Seus esforços limitam-se, muitas vezes, em apresentar um vídeo 

informativo e debate-lo em sala de aula. Neste sentido, o curso GDE traz 

contribuições relevantes para a atuação dos professores. 

Em relação à organização da pesquisa, o capítulo presente trata da 

introdução, em que são abordados os aspectos gerais da pesquisa e o contexto a 

que se prende.     

O segundo capítulo, composto por quatro seções, trata da abordagem do 

tema gênero na história da educação brasileira, no campo científico e nas políticas 

educacionais. No que tange às disputas ao redor do Plano Nacional de Educação 

(PNE), também foi indicado como a questão é ainda polêmica para a sociedade 

brasileira e para o setor educacional.  

O terceiro capítulo, também composto por quatro seções, inicia-se com uma 

apreciação do estado da arte das questões de gênero e formação continuada em 
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gênero e diversidade, a partir de estudos de Silva e Carvalho (2014) e Paes e Paes 

(2015). Isto favoreceu a revisão da literatura sobre gênero e formação continuada, a 

partir de pesquisa no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Por fim, são explorados os pontos de contato 

entre a literatura encontrada e o referencial teórico apresentado, bem como os 

principais aspectos que tornam esta pesquisa singular. 

O quarto capítulo oferece os achados específicos do trabalho de campo 

desenvolvido nesta pesquisa. Para tanto, apresenta o Projeto Diversidade Sexual na 

Escola, da UFRJ e os resultados das pesquisas com os egressos deste projeto, 

especificamente do curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE), de 2014, para 

ouvir quem participou, efetivamente, da experiência das oficinas e do curso e para 

que essas vozes expressem quais concepções de formação continuada o GDE 

instilou. 
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2 GÊNERO EM QUESTÃO NA SOCIEDADE E NA ESCOLA 

 

Nas sociedades modernas, do capitalismo tardio, além da divisão de classes, 

tem se reivindicado o reconhecimento das diferenças. Os dois principais elementos 

de reconhecimento têm sido o das diferenças étnicas e de gênero, uma vez que a 

diferença de gênero tem demarcado campos de desigualdade, que geram muitos 

sofrimentos, o que se relaciona com o modelo patriarcal da sociedade, que submete 

as mulheres ao domínio masculino. 

Segundo Costa (2008), quando se fala em relações de gênero, fala-se em 

relações de poder. Ou seja, as desigualdades existentes entre homens e mulheres 

há décadas apresentam um cenário de subjugação da mulher ao homem e à cultura 

patriarcal da sociedade. 

As desigualdades entre homens e mulheres, segundo a literatura, têm suas 

raízes construídas e embasadas em alguns mitos que perduram ao longo de 

décadas, seja procurando explicações nas religiões, como por exemplo, o primeiro 

livro da Bíblia, em que em diversos parágrafos a figura feminina é descrita sempre 

inferiorizada e dependente do homem. A divisão dos papéis sexuais se apresenta 

em posição de desigualdades, explicando, assim, a opressão e a dominação da 

mulher, que se perpetua até os dias de hoje. (COSTA, 2008). 

Na história da educação brasileira as questões de gênero se destacam por 

um cenário de discriminação de gênero presente em uma sociedade patriarcal, 

autoritária e sob forte influência da igreja católica. Tal instituição religiosa determinou 

por muito tempo o tipo de educação com a qual a sociedade iria se constituir: uma 

educação formal e que excluía as mulheres.  
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Beltrão e Alves (2004) apontam que a economia colonial brasileira se 

desenvolveu com a ajuda de mão de obra escrava, que trabalhava no campo, onde 

se tinha pouca atenção ao ensino formal para os homens e nenhuma para as 

mulheres. A família da época era constituída com moldes do patriarcalismo, em que 

o poder sem limites era dos homens. E, ainda sob forte influência Ibérica, a tradição 

trazida pelos portugueses para o Brasil considerava a mulher como sendo um ser 

inferior, sem necessidades de educação. 

A cultura machista e patriarcal de nossa sociedade e a divisão de tarefas 

entre o homem e a mulher, que se conhece e se vivencia ainda na atualidade, foi 

apresentada na obra de Muraro (1992), ajudando a entender a construção e a 

delimitação dos papeis atribuídos ao homem e à mulher em nossa cultura.  

A autora faz uma análise sobre dois capítulos de Gênesis, que aborda a 

origem da humanidade sob a ótica da religião, na qual homem e mulher viviam no 

paraíso, mas devido à transgressão de ambos, foram punidos. A mulher, por tentar o 

homem, sofreu as consequências e passou a sentir as dores do parto e a ser 

submissa ao homem (pois veio de sua costela), e o homem passou a ser o provedor 

dessa família, tendo todo o poder sobre a mulher e decisão absoluta em suas mãos. 

Esse mito judaico-cristão é passado de geração em geração e é um dos 

responsáveis por santificar essas relações de poder entre homens e mulheres. 

Histórias e mitos contados e passados ao longo de gerações, em que se 

apresentam os papéis sociais de homem e mulher, vão se cristalizando e tornando-

se verdades inquestionáveis e santificadas pelo patriarcado, tornando legitima a 

relação de hierarquia de poder entre os gêneros. (MURARO, 1992). 

Segundo pesquisadores como Louro (1998), Butler (1998) e Scott (1995), as 

relações de gênero devem ser entendidas como construções sociais baseadas nas 
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diferenças biológicas dos sexos, que são percebidas nas relações de poder e 

subordinação, em que se pode ver representadas na discriminação de funções, 

atividades, normas e condutas que cada sociedade espera para homens e mulheres. 

A luta pelo reconhecimento dos direitos de gênero possui muitas faces, desde 

a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, até a luta contra todas as 

formas de discriminação, preconceitos e violência baseada em gênero.  

As sociedades se reproduzem por meio de suas diferentes estratégias de 

educação. Educação essa que é, justamente, o meio pelo qual as gerações 

reproduzem e produzem suas identidades socioculturais, suas formas de 

participação política e atividade econômica. E é essa educação e suas diferentes 

estratégias que tem preocupado nossa sociedade. Dentre as várias preocupações e 

responsabilidades da escola, é importante saber como a escola está favorecendo o 

diálogo sobre as questões de gênero, assim como é necessário justificar por que a 

instituição escolar deve se envolver com tal temática. 

No ambiente da escola a todo o momento se fala sobre gênero e sexualidade, 

muitas vezes sem explicitar o tema. Quando no ambiente escolar se separa a caixa 

de brinquedos de meninos e meninas, expressa-se uma concepção de gênero e de 

sexualidade. A parte estrutural das escolas, na qual há a separação dos banheiros 

masculino e feminino, demarca essa concepção de usos e costumes presentes na 

sociedade.   

As práticas do cotidiano escolar e as relações pedagógicas que são 

construídas na instituição escolar estão carregadas de simbolismos e permitem 

compreender os discursos que circulam na sociedade, os quais separam e 

classificam comportamentos como próprios dos sexos feminino ou masculino. Tais 

comportamentos e vozes presentes no ambiente escolar, segundo Louro (1998), 
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fazem parte do processo que a autora define como “fabricação” dos sujeitos, que é 

um processo continuado e sutil, com o objetivo de classificação e categorização dos 

indivíduos na sociedade. Tal processo de construção e, pode-se dizer assim, 

formatação dos sujeitos, tem sido feito pela leitura das leis ou decretos que regulam 

as instituições, padrões e normas definidos pela sociedade e tomados como únicos 

(verdadeiros e onipotentes). 

Segundo a autora, é preciso ficar atento às práticas rotineiras do ambiente 

escolar, pois estas estão repletas de intenções de poder e sujeição, de quem pode 

isso ou aquilo e de quem não pode ou não deve. Dessa maneira, o olhar deve voltar-

se para as práticas cotidianas e a atenção constantemente renovada e, até mesmo, 

de desconfiança em relação ao que é estabelecido como “natural” (LOURO, 1998, p. 

63).  É interessante observar os questionamentos levantados por Louro (1998, p. 

64). 

 
Afinal, é “natural” que meninos e meninas se separem na escola, para os 
trabalhos de grupos e para as filas? É preciso aceitar que “naturalmente” a 
escolha dos brinquedos seja diferenciada segundo o sexo? É de se esperar 
que os desempenhos nas diferentes disciplinas revelem as diferenças de 
interesse e aptidão “características” de cada gênero? (LOURO, 1998, p. 64). 

 

Tais questionamentos indicam como, no cotidiano, as questões de gênero são 

“naturalizadas”. Segundo Louro (1998), as práticas e discursos que se encontram no 

ambiente no qual o indivíduo está inserido acabam por nomear e classificar as ações 

e comportamentos como próprios dos sexos feminino ou masculino. Ainda nos dias 

atuais encontram-se pais e educadores que constroem suas práticas pedagógicas 

utilizando-se de simbolismos para que as crianças incorporem valores, conteúdos e 

significados que as conduzam e ajam segundo o gênero. Há exemplos como a 

escolha das cores de roupas, tipos de brinquedos e brincadeiras classificados e 
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categorizados para meninos e meninas e que irão incorporar-se em seus 

comportamentos e modos de pensar. 

De acordo com Louro (1998), o ambiente escolar reflete as concepções de 

gênero que se encontram na sociedade, como também as produz.  Como já foi 

mencionado antes, são situações que fazem parte do cotidiano escolar e não são 

questionadas, conforme observa a autora, situações que passam despercebidas e 

frases que são repetidas de forma trivial, sem questionamentos, como: “Nem parece 

um homenzinho chorando desse jeito” ou “Esse não é o comportamento de uma 

menina!”. Dentre outras, essas são afirmações que acabam tornando-se aceitáveis 

como se fossem verdadeiras. 

Assim como Louro (1998), a discussão sobre a heterossexualidade como 

padrão para definição dos papéis de gênero é elaborada por pensadoras feministas. 

A filósofa Judith Butler (1998) afirma que o conceito de gênero é performativo, pois 

não é nem uma afirmação e nem uma negação. Para a autora, gênero é uma 

construção que ocorre pela repetição de atos e ações, de acordo com normas 

sociais e culturais.  

A autora argumenta que o sexo, assim como o gênero, se constitui através de 

práticas discursivas, de normas que nunca finalizam, por estarem num processo 

constante de reafirmação. A autora, mergulhada em seus estudos, propõe superar 

os limites dos estudos de gênero, pois estes se limitavam ao heterossexismo, que 

apresentava poucos subsídios para legitimar outras formas de subjetivação. A 

análise de Butler (1998) provou que os movimentos feministas eram frágeis, pois se 

apoiavam em concepções de gêneros unitárias.  

 Butler (1998, p. 37) argumenta que “o gênero é uma complexidade cuja 

totalidade é permanentemente protelada, jamais exibida em qualquer conjuntura 
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considerada”. Sendo assim, o gênero passa a ser entendido como uma ficção e 

qualquer noção de identidade de gênero sendo ilusória, portanto, não existiria 

apenas a mulher, e sim, as mulheres.  

Os estudos de Butler (1998) promovem a compreensão de caráter relacional 

do gênero, para o plural, favorecendo a discussão de inclusão das sexualidades 

desviantes e o entendimento e reconhecimento das identidades marginalizadas em 

nossa sociedade, fora do padrão normativo. Esse novo olhar, plural do gênero, 

favoreceu a possibilidade de repensar a constituição da feminilidade e da 

masculinidade. 

Na modernidade, um dos meios dessa reprodução e produção cultural é a 

escolarização. A escola não está fora ou resguardada das diferenças e 

antagonismos da sociedade. Por isso, a escola reproduz a questão de gênero.  

No Brasil, o tema de gênero tem gerado muitas polêmicas no campo 

educacional e há diferentes inflexões para o tema, que vão desde o paradigma 

higienista até o paradigma da luta pelo direito ao reconhecimento das diferenças de 

gênero. 

As questões de gênero perpassam diversos setores sociais e pode-se dizer 

que a escola é um dos primeiros espaços a reproduzir a sociedade. É neste espaço 

que a criança terá contato com as cores, com as brincadeiras determinadas e 

consideradas apropriadas a cada sexo, sem sequer ter a liberdade de escolha, em 

que menino não brinca de boneca e menina não brinca de carrinho. Na escola, a 

criança tem suas primeiras experiências sociais com pessoas da mesma idade, 

porém diferentes dela. Sendo assim, a escola deveria trabalhar com essas 

diferenças, inserindo o tema gênero em seu cotidiano, tratando-o de forma natural 

para que a criança não sofra por não estar dentro dos padrões normativos e 
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normalizadores que a escola tem em sua formação, conforme o padrão patriarcal 

dos papéis de homens e mulheres impositivos da sociedade. 

Conforme aponta Louro (2011, p. 62), “a escola delimita espaços”. Isto é, a 

escola exerce grande influência sobre as pessoas, direcionando o “lugar” que cada 

pessoa deverá ocupar na sociedade.  Ainda segundo a autora, a escola se serve de 

símbolos e códigos que designam o que cada pessoa pode ou não fazer. 

Vivemos em uma sociedade que é marcada pela sua pluralidade e 

diversidade cultural. Sendo assim, é importante que se compreenda a construção de 

identidades e as relações de poder estabelecido entre as pessoas. Mas, para que 

isso ocorra, é necessário que se analise dentro de um contexto cultural e histórico. 

Segundo as pesquisadoras Louro (2000; 2003) e Souza (2005), as construções das 

identidades de gênero se dão desde o nascimento do indivíduo até às relações que 

se estabelecem entre a criança e as pessoas que convivem, como também em 

função de diversos objetos culturais a que têm acesso. As relações de poder em 

nossa sociedade estão diretamente relacionadas com as construções de identidades 

de gênero, modelos que devem ser seguidos por todos, tidos como dentro da 

normalidade.  

Furlani (2008), ao estudar livros didáticos, apontou que estes artefatos se 

constituem em elementos de cultura escolar, que auxiliam na produção de 

conhecimentos e de identidades culturais, baseando-se em representações de 

gênero e das sexualidades. Tais representações regulam estilos de vida, podendo 

legitimar relações desiguais de poder, como também, segundo a autora, o livro pode 

ser um local de resistência e de contestação dessas desigualdades.  

Borges e Mayer (2008), na discussão sobre Gênero e Sexualidade na 

educação escolar, convidam a voltar o olhar para a instituição escolar no embate 
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entre uma heterogeneidade que se deseja ser visível e uma homogeneização que a 

escola toma como referência de padrões de normalidade. Dessa forma, tornando-se 

um local de disputas e rivalidades.  

Altmann (2005), que em sua tese  investigou a construção da educação 

sexual em uma escola municipal do Rio de Janeiro, em que os resultados indicaram 

a importância que deve ser dada à análise dos livros didáticos para as questões de 

educação sexual na escola, observa o quanto a educação está envolvida por 

relações de poder  e que a escola oferece um saber que se propõe cientifico e que é 

utilizado por alunos(as), professores(as) como verdades absolutas, incontestáveis, 

objetivando gerenciar e controlar a sexualidade do adolescente.   

Como se percebe, estes pesquisadores apontam que em nossa cultura tem-

se apresentado para as crianças modelos de homens e mulheres com bases 

sexistas, racistas e classistas (LOURO, 2003). Percebe-se que o nosso sistema 

educacional tem colaborado, ainda, com ideias obsoletas em relação à construção 

da identidade de gênero, baseadas em critérios fixos em relação às possibilidades 

de ação, pensamento e personalidade de homens e mulheres (JUNQUEIRA, 2009). 

Louro (2003) aponta que a escola não apenas reproduz e reflete as concepções de 

gênero e sexualidade, mas que as produz.  

Tais pesquisadores mostram que a escola impõe comportamentos, 

concepções e atitudes a seus alunos, causando neles sofrimento.  Apontam, 

também, que as relações interpessoais de alunos, professores, funcionários da 

escola e pais podem influenciar as questões de gênero dos alunos. 

Sendo assim, na primeira seção deste capítulo é apresentado como aparece 

o tema gênero na história da educação brasileira.  Nele é apontado como o conceito 

de gênero foi empregado dentro do campo científico. Neste contexto, a abordagem 
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de Joan Scott (1995) vai além das abordagens do conceito gênero, no qual a autora 

propõe seu entendimento, como uma “forma de falar sobre sistemas de relações 

sociais ou sexuais”. 

Ainda neste capítulo, na segunda seção, expõe-se como as políticas 

educacionais tratam o tema gênero, exclusivamente das disputas ao redor do Plano 

Nacional de Educação (PNE); como as questões de gêneros se apresentam nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, ainda, como pesquisadores e 

estudiosos sobre as questões de gênero ressaltam que o tema presente nos PCN 

deveria percorrer toda a discussão da sexualidade e não somente em apenas um 

bloco. 

Na terceira seção deste capítulo, é apontada a importância de se abordar o 

tema gênero na vida escolar e como os defensores desta opinião acreditam que a 

escola possa trabalhar e dialogar com o tema por viver e conviver com conflitos 

presentes no dia a dia nas salas de aula, considerando a escola em sua função 

social, que deve trabalhar e dar oportunidades iguais a meninos e meninas, 

discutindo questões sociais, com o objetivo de desenvolver o pensamento crítico das 

crianças e, com isso, contribuir na autonomia do indivíduo e, dessa forma, 

promovendo a construção de uma sociedade mais justa e sem violência de gênero. 

O capítulo se encerra na quarta seção, que traz a conclusão do que foi 

tratado. 
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2.1 GÊNERO E EDUCAÇÃO - UM TEMA EM DISPUTA 

 

Como aparece o tema gênero na história da educação brasileira? A literatura 

aponta que as desigualdades de gênero estiveram presentes em todo percurso da 

história da educação no mundo todo. Neste aspecto, a história da educação 

brasileira não fica atrás. A historiadora Diva Muniz (2000, p. 189), em sua obra 

“Meninas e meninos na escola: a modelagem das diferenças”, já destacava uma 

época, ano de 1837, na qual os meninos já eram muitos e as meninas eram apenas 

7% do total de alunos matriculados na escola.  

Segundo a pesquisadora, as meninas, assim como os escravos, estiveram 

excluídas das escolas. Conforme os dados da pesquisa, referente à instrução 

primária de 1º e 2º graus, a quantidade de escolas públicas e de matriculas, de 1805 

a 1889, apresentava uma diferença bem representativa nas questões de gênero. Por 

exemplo, no período de 1815 a 1825, o número de escolas masculinas somava 27 

para um total de 753 alunos, contra 3 escolas femininas para 65 alunas (MUNIZ, 

2000).   

Pode-se perceber, de acordo com Muniz (2000), que a escola era um local 

em que se reproduziam as convenções de gênero, o que era considerado masculino 

e o que era feminino. Apresentava-se um cenário de desigualdades, no qual se 

exercia dois tipos de educação, a voltada para os homens e a considerada ideal 

para as mulheres. Acreditava-se que somente os homens tinham o direito de estudar 

e que para as mulheres o ensino não era importante. 
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Decorrido mais de um século, ainda ocorrem desigualdades de gênero. 

Segundo dados da Plan Brasil, uma organização não governamental, humanitária, 

sem ligação política ou religiosa, que realizou uma pesquisa, em 2014, intitulada 

“Por ser menina no Brasil: crescendo entre direitos e violências”, com meninas de 6 

a 14 anos, a desigualdade entre homens e mulheres começa desde a infância, em 

casa. De acordo com a pesquisa, verificou-se que 76,3% dos lares são cuidados, 

exclusivamente, pela mãe. Assim, como a mãe é responsável pelos cuidados 

domésticos e cuidados infantis, acaba por se naturalizar essa ideia de que as 

mulheres são as únicas responsáveis por tais tarefas.  

Diante deste cenário de desigualdades de gênero que acontece nos lares 

aqui no Brasil ocorre a necessidade de reflexão: Qual o motivo de serem dadas 

somente às meninas a incumbência das tarefas domésticas e de não as dividir com 

os meninos, sendo elas as únicas a ajudarem suas mães? Em contrapartida, os 

meninos ficam com tempo livre para brincar e estudar: Por quê? Percebe-se que 

esse tipo de situação ainda é muito naturalizado entre as pessoas.  

Tal situação se destaca, também, na divisão de trabalho entre homens e 

mulheres. Enquanto os homens descansam, as mulheres têm tripla jornada de 

trabalho, pois além de trabalharem fora, trabalham em casa e ainda cuidam das 

crianças.  

A pesquisa realizada entre as meninas revelou que 81,4% delas arrumam a 

própria cama, 76,8% lavam a louça e 65,6% limpam a casa, enquanto que 11,6% 

dos seus irmãos arrumam a própria cama, 12,5% lavam a louça e 11,4% limpam a 

casa (PLAN INTERNATIONAL BRASIL, 2014). A Figura 1, apresentada a seguir, 

mostra a divisão de tarefas entre meninos e meninas. 
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Figura 1: Divisão de tarefas entre meninos e meninas 
Fonte: Plan Internation Brasil, 2014 

 

Pode-se observar, na figura 1, que essa realidade nos lares brasileiros 

confirma a necessidade de se discutir e trabalhar, na escola, as questões de gênero, 

pois, se assim fosse, as crianças teriam a oportunidade de entender que todos são 

responsáveis pelos cuidados do lar e que a paternidade não é isenta de tarefas 

dedicadas aos filhos. 

Esse quadro de desigualdades de gênero tem sido percebido nos ambientes 

educativos, além das escolas. O machismo, segundo pesquisas, vem sendo um fator 

de enfrentamento de garotas entre 14 e 24 anos, que frequentam a faculdade. 

Algumas vezes, até mesmo professores são os responsáveis por situações de 

discriminação, quando fazem comentários sexistas ou provocam constrangimento 

em suas alunas. Há relatos que muitas faculdades brasileiras apresentam casos de 

estupro e violência contra alunas e, recentemente (02 de julho de 2016), mais um 

caso de violência e morte, consequência da homofobia e racismo em nossa 

sociedade, ocorreu com um estudante da UFRJ, do curso de Letras, que foi vítima 

de um crime homofóbico (G1 – PORTAL DE NOTÍCIAS, 2016). 
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Em função da violência de gênero, a UNESCO (2016) reafirma seu 

compromisso pelos direitos da mulher e da população LGBTT, repudiando toda 

forma de discriminação e violação dos direitos humanos, principalmente nas escolas.   

Esse tipo de violência aponta para a necessidade de assegurar marcos legais 

e políticas nacionais, referentes à educação em sexualidade e de gênero nos 

espaços educativos. Vale lembrar que um dos compromissos do Brasil, país membro 

da ONU, é cumprir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o que inclui 

a garantia de ambientes de aprendizagem seguros, inclusivos e eficazes, 

promovendo a educação para a igualdade de gênero e os direitos humanos.  

Em todos os seus documentos a UNESCO destaca que é fundamental a 

educação em sexualidade e ensino sobre gênero nas escolas, como forma de 

garantir que meninas e meninos tenham iguais direitos e para a erradicação da 

violência. 

Segundo a UNESCO, a eliminação de desigualdades de gênero é 

fundamental para que se construa uma sociedade inclusiva e equitativa e que todos 

os estudantes tenham o direito de viver e aprender em um ambiente livre de 

discriminação e violência (UNESCO, 2016). 

Mattos et al (2015) apontam que, na literatura, os estudos de gênero 

representaram a ruptura de uma ideologia biológica que era usada para explicar 

desigualdades entre homens e mulheres. Os estudos também promoveram para 

ambos um novo olhar em relação aos papeis do homem e da mulher na sociedade 

e, assim, percebendo-os como complementares um do outro (MATTOS et al, 2015). 

O início de debate sobre gênero e diversidade sexual no espaço acadêmico 

data de 1970, impulsionado pela pressão dos movimentos feministas, grupos gays e 
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lésbicos, que percebiam a exclusão de suas representações nos currículos das 

instituições escolares e se manifestam por direitos iguais, procurando romper com as 

desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho (DINIS, 2008). 

No Brasil, os estudos que abordam as relações de gênero se iniciam em meio 

aos diferentes momentos dos movimentos feministas. Na década de 1980, o Brasil 

começa a sair da ditadura militar, que se iniciou em 1964. Nesse cenário de 

transformações políticas e intelectuais, o Brasil caminha para os anos 70, onde 

encontra-se a mobilização das mulheres contra o custo de vida, pela criação de 

creches e a participação feminina na política brasileira. Inicia-se, aí, um interesse 

maior de muitas pesquisadoras pelas questões referentes à temática feminista, 

desenvolvendo-se trabalhos em que o foco era a mulher e trabalho. Mas, foi 

somente nos anos 80 que diferentes movimentos feministas questionaram a 

condição da mulher no Brasil (SILVA, 2000). Conforme Silva (2000, p. 1), “os 

estudos de gênero no Brasil crescem em qualidade e quantidade durante os últimos 

20 anos”. 

Em consequência dos movimentos feministas, muitos núcleos e grupos de 

estudos foram criados nas universidades brasileiras. Estes estudos, como, por 

exemplo, na área da Educação, priorizavam os processos de socialização das 

meninas ou o sexismo dos livros didáticos (LOURO, 1994).   

Compreender o conceito de gênero possibilita a identificar os valores 

atribuídos a homens e mulheres, bem como as regras de comportamentos 

esperadas e impostas, decorrentes desses valores. Dessa maneira, fica mais fácil 

compreender a interferência desses valores e regras nas instituições sociais, como a 

escola, as questões da vida cotidiana em sociedade e as relações coletivas e 

individuais entre homens e mulheres.  
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O uso do termo gênero pela gramática designa indivíduos de sexos diferentes 

(masculino/feminino) ou coisas sexuadas. Mas, nas últimas décadas, pela literatura 

feminista, adquiriu outras interpretações, como a noção de cultura, situando-se, 

assim, na esfera social, contrário da visão do conceito de sexo, no plano biológico e, 

assim, assumindo o caráter relacional do feminino e do masculino (ARAÚJO, 1999). 

O conceito de gênero foi usado, segundo Scott (1995), pelas feministas 

americanas para designar a organização social entre os sexos e, bem mais tarde, 

para enfatizar o caráter social das distinções sobre o sexo e rejeitando o 

determinismo biológico. Segundo a definição de Scott (1995), o termo gênero é uma 

forma de indicar e definir construções culturais, a criação de ideias sobre os papeis 

adequados aos homens e às mulheres, como, também, uma forma de dar 

significado às relações de poder. Scott (1995) defende, ainda, a necessidade de se 

tomar o gênero como categoria de análise, que possa questionar os conceitos 

dominantes da disciplina histórica. 

Segundo Araújo (1999), o conceito gênero pode ser empregado como uma 

categoria analítica, com a proposta de analisar a questão da igualdade e da 

diferença sob um novo olhar; de interpretar e transformar a realidade social. Ao 

longo da história, o debate da diferença entre os sexos desenvolve-se sob duas 

vertentes, a essencialista e a culturalista. A primeira exalta a diferença sexual e a 

segunda defende a essência feminina. Porém, essas afirmações acabam por 

aprisionar, segundo Araújo (1999), a feminilidade em modelos estruturados, que são 

ideologicamente valorizados, como mulher “como mãe e esposa”. Dessa forma, 

supondo um feminismo universal, que acaba justificando a discriminação das 

mulheres, em função da essência feminina. A segunda perspectiva, a culturalista, 

explica como as diferenças sexuais teriam se originado da socialização e da cultura. 
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Sob este olhar, a autora entende que com a superação da ordem e das leis 

patriarcais seriam eliminadas as diferenças sexuais.  

Uma terceira perspectiva seria a partir do conceito de pluralidade, que reúne 

os conceitos antagônicos de igualdade e diferença, que além de respeitar as 

diferenças, necessita delas. Segundo Araújo (1999), esse olhar foi desenvolvido pela 

feminista Françoise Collin (1992). Essa pesquisadora propõe que se pense a 

diferença em três níveis: a) entre sujeito-mulher e a sua condição de mulher; b) entre 

as mulheres; e c) entre as mulheres e o mundo dos homens. Na primeira categoria, 

segundo a pesquisadora, uma mulher não é só uma mulher, não se reduz a sua 

feminilidade; é um sujeito heterogêneo. Na segunda categoria, sobre a diferença 

entre as mulheres, a autora aponta que há uma necessidade de se construir um 

novo tipo de sociabilidade entre elas, que incorpore e articule as diferenças. E, por 

último, a diferença entre as mulheres e o mundo dos homens, em que a autora 

aponta para uma nova forma de compreensão nessa relação (ARAÚJO, 2005).  

Segundo Collin (1992, apud ARAÚJO, 1999) a diferença sexual não é teórica 

e, sim, práxis. Em seu entendimento, a diferença só se realiza na experiência do 

diálogo e a sua condição de gênero, no espaço público ou privado. 

Em comunhão com Collin (1992), a pesquisadora Scott (1998) também 

defende essa desconstrução binária igualdade/diferença. Segundo Scott (1998), 

essa antítese igualdade/diferença oculta a interdependência dos dois termos, pois a 

igualdade não elimina a diferença e a diferença não impede a igualdade. 

Esta pesquisa compartilha o entendimento de Joan Scott (1998), de que ao 

desconstruir essa antítese pode-se dizer que os seres humanos nascem iguais, mas 

diferentes, como também que a igualdade reside na diferença. 



37 

 

Pode-se afirmar que as mudanças políticas, sociais e intelectuais provocadas 

pelo feminismo de certa forma desestabilizaram o modelo masculino tradicional 

(BADINTER, 1993, apud ARAÚJO, 2005). As transformações das mulheres pela luta 

e busca de seus direitos transforma esse homem, surgindo das enormes mudanças 

nos valores dominantes no mundo do trabalho, na família e nas relações afetivo-

sexuais (ARAÚJO, 2005). Em consequência dessas transformações, segundo 

Araújo (2005), observava-se, nos últimos anos, um crescimento de homens que 

buscavam formas alternativas de subjetividade, distantes dos modelos sexistas.  

Segundo a autora, nas sociedades ocidentais, homens e mulheres se 

distanciam, cada vez mais, dos modelos estereotipados de gênero, desenvolvendo 

novas formas de subjetividade. “A ideia de que há um modelo masculino ou feminino 

não se sustenta mais” (ARAÚJO, 2005, p. 50). 

Segundo os estudos de Araújo (2005), já se vislumbra um cenário de 

construção de relações de gênero mais democráticas, nas quais os princípios 

fundamentais para sua realização seriam o direito à igualdade e o respeito à 

diferença. 

Diante dessas transformações em nossa sociedade, levanta-se um 

questionamento: O que impede as escolas de acompanharem essa transformação, 

reconhecendo as diversidades e respeitando as diferenças?  

Nesta seção, foi discutido como é importante conhecer e enfatizar os 

conceitos de gênero, por não se tratar de fenômenos puramente biológico, pois 

ocorrem mudanças na definição do que é ser homem ou mulher ao longo da história 

e em diferentes culturas. Compreender o conceito de gênero possibilita identificar os 

valores e regras de comportamento que são atribuídos a homens e mulheres 

(LOURO, 2007; ALBERNAZ; LONGHI, 2009). 
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Como foi visto, o estudo das relações de gênero e educação tiveram maior 

destaque nas pesquisas no período dos anos 1990, que apresentou inúmeras 

reivindicações dos movimentos sociais, em que se construiu, também, uma série de 

medidas contra a discriminação da mulher e, ainda, de outros grupos. A luta por uma 

educação inclusiva ainda continua, pois, as políticas públicas desenvolvidas com o 

objetivo da redução das desigualdades na sociedade ainda são muito frágeis e 

pouco divulgadas.  

Toda política pública é uma forma de intervenção nas relações sociais, em 

que o processo decisório condiciona e é condicionado por interesses e expectativas 

sociais. As políticas públicas devem seguir um roteiro de prioridades, princípios, 

objetivos, normas e diretrizes traçadas nas normas constitucionais, que buscam 

suprir as necessidades sociais, em termos de distribuição de renda, oportunidades e 

bens e serviços sociais nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

Em uma sociedade cheia de conflitos e interesses de diferentes matizes, 

especialmente de classe, as políticas públicas decorrem do embate de poder 

determinado por regras, normas, leis, métodos e conteúdos, que são produzidos 

pela interação de distintos atores e grupos de pressão que disputam o poder no 

Estado. Por atores entende-se políticos e os partidos políticos, segmentos 

empresariais, sindicatos, organizações não governamentais, entre outros. 

O documento legal que mais refletiu e acolheu os principais anseios da 

população, como a melhoria das condições de vida e o ajuste econômico, tendo 

como um dos fundamentos a preservação da dignidade humana, foi a Constituição 

Federal (CF), de 1988. Nela se reconhece a educação como direito do cidadão e 

dever do Estado (Arts. 6º e 205º) e afirma-se, em seu Art. 215º, que: 
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A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do poder público [...] (BRASIL, 1988). 
 
 

Ou, seja, a CF avalia a necessidade de planos plurianuais da educação. Essa 

demanda jurídica e social, no entanto, não foi cumprida imediatamente após à 

promulgação da CF. As demandas da sociedade em relação à erradicação das 

desigualdades de gênero eram preocupantes e, também, necessitavam que fossem 

incluídas no PNE.  

A partir da década de 1990 surgiram leis para a educação marcadas pela 

implementação de medidas neoliberais. Foi neste contexto que surgiram as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/1996, e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN). A preocupação com a diversidade e a 

relevância da inclusão de grupos considerados minoritários (negros, índios e 

homossexuais, por exemplo) também caminharam para a construção dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). A função dos PCN é revisar os currículos 

dos estados e municípios brasileiros, que devem estar contextualizados com cada 

realidade social. 

Em meados dos anos 1990 tanto a sexualidade quanto as relações de gênero 

ganharam atenção nas pesquisas educacionais brasileiras (VIANNA; UNBERHAUM, 

2004). Nesta mesma década se destacaram diretrizes voltadas para a educação, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2001-2010 (BRASIL, 2001).  

Os PCNs foram criados pela Secretaria da Educação Fundamental do 

Ministério da Educação e do Desporto (MEC), em 1998, como proposta de 

renovação curricular, visando a atender uma reforma na educação básica voltada 
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para a cidadania (BRASIL, 1997).  Os temas transversais são resultados de 

reformas educacionais ocorridos na Europa. Por meio dos temas transversais alguns 

países procuram ajustar o sistema educacional para as novas realidades 

socioculturais da contemporaneidade. Segundo o MEC, a escolha dos temas, foi em 

decorrência da necessidade de tratá-los, de sua amplitude nacional e da 

possibilidade de auxiliar a compreender a realidade social. 

É importante dizer que com os PCN a sexualidade ganhou legitimidade para 

ser incluída por meio do tema transversal “orientação sexual”. De acordo com os 

PCN, a escola é o local apropriado que deve tratar desse assunto por ser 

fundamental na vida das pessoas (BRASIL, 1997). 

Autores como Borges e Mayer (2008) apontam que já era evidente a intenção 

de o tema sexualidade ser abordado na escola, pelo fato de ser introduzida a 

orientação sexual nos PCN. 

Parafraseando Vianna e Unbehaum (2004), os PCN, representaram um 

avanço em relação à introdução de gênero nas políticas educacionais, sendo 

destaque no tópico orientação sexual. Conforme é apresentada nos PNC, a 

sexualidade está organizada em três blocos: a) corpo e matriz da sexualidade; b) 

relações de gênero; e c) prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 

e AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). O objetivo desses blocos é escolher 

assuntos principais que devam fazer parte da proposta de orientação sexual.  

Ainda sobre as questões de gênero presentes nos PCNs, autores como 

Vianna e Unbehaum (2004) ressaltam que estas deveriam percorrer toda a 

discussão da sexualidade e, não somente, um bloco em particular, pois eles 

perpassam diferentes assuntos como, prevenção de DST, abuso sexual, gravidez na 

adolescência, entre outros.  
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Existem nos PCNs, ainda, alguns temas ausentes como, por exemplo, a 

homossexualidade. Não há nenhuma referência quanto à discriminação de 

homossexuais ou a outras diversidades sexuais (DINIS, 2008). 

Segundo Dinis (2008), a ausência de temas como a diversidade sexual e 

diversidade de gênero na Educação, durante muitos anos, na literatura, deve-se a 

persistência, na Educação, em se pensar a identidade do indivíduo descrevendo 

esse sujeito por explicações de diferentes psicologias da educação ou da clínica.  

Segundo os PCN, o objetivo do trabalho sobre as relações de gênero é o 

combate às relações autoritárias, questionamento da rigidez dos padrões de conduta 

estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação (BRASIL, 

1997). Além disso, ajudar aos jovens na construção de relações de gênero com 

equidade, respeito pelas diferenças, procurando somar e complementar o que há de 

melhor nos homens e mulheres, aprendendo, dessa forma, a ser pessoas mais 

abertas e equilibradas (BRASIL, 1997). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Fundamental), a educação 

sexual deve se realizar dentro do contexto escolar de forma interdisciplinar, 

procurando contemplar os eixos norteadores deste ensino, como: a) o eixo corpo, 

em que serão abordadas as questões de sexualidade; b) o eixo relações de gênero; 

e c) o eixo prevenção de DST e AIDS.  

Além de trabalhar esses eixos, os PCN têm o objetivo de auxiliar o professor 

a estimular seus alunos a construírem um pensamento crítico em relação aos 

estereótipos e discriminações que são observados frequentemente no campo da 

sexualidade. 
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Dentro dos PCN, a Orientação Sexual tem objetivo de trabalhar a reflexão 

sobre estereótipos de gênero, raça, nacionalidade, cultura e classe social em relação 

à sexualidade e se contrapor a isso. Ou seja, contrário a todas as discriminações 

que estejam associadas a expressões da sexualidade (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998). 

Vianna e Unberhaum (2008) observaram em seus estudos, que os PCNs 

enfatizam as relações de gênero, reconhecendo-as como essenciais na constituição 

da identidade dos alunos. Entende-se, então, que o reconhecimento das relações de 

gênero é um fator importantíssimo na constituição da identidade dos alunos. Tal 

reconhecimento pode ser efetivo quando, por exemplo, a escola se mobiliza em 

construir, democraticamente, com todos os profissionais da educação (professores, 

diretores, coordenadores, supervisores) e a família um Projeto Político Pedagógico 

(PPP), um documento em que a escola se comprometa com uma educação 

inclusiva, direcionando o ensino neste caminho da inclusão, revendo o currículo, e 

atenta ao que está, realmente, sendo ministrado aos seus alunos. No qual fique 

garantido que a instituição cumprirá seu papel acolhedor de educar a todos sem 

discriminação, respeitando as diferenças e a diversidade que se encontra na escola, 

desenvolvendo inteligências críticas de seus estudantes e elevando sua autoestima, 

para que se tornem adultos empoderados e bem resolvidos quanto a suas 

identidades de gênero.  

Nos anos 2000, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) implementou uma série de ações com vistas à 

inclusão social dos grupos sociais estigmatizados, dentre os quais as populações 

tradicionais e os grupos LBGTT. Dentre os documentos desta secretaria, relativos ao 

tema desta pesquisa, é possível citar o livro “Diversidade Sexual: problematizações 
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sobre a homofobia nas escolas”, volume 32, da Coleção Educação para Todos, 

lançado pelo MEC e pela UNESCO, em 2004. Este volume traz reflexões sobre a 

problemática questão da homofobia no âmbito educacional e, principalmente, nas 

escolas. Discutir sobre a homofobia é abrir os olhos para o grande mal que assola 

vários espaços da sociedade e, principalmente, os espaços educacionais, o que faz 

comprometer a inclusão educacional e a qualidade do ensino e estimula ao 

abandono e à evasão da escola.   

Além desse livro, utilizou-se, também, para esta pesquisa, o livro da mesma 

coleção “Diversidade na educação: experiências de formação continuada de 

professores”, volume 24, que auxiliou na orientação quanto à formação continuada 

de gestores, professores, a atentar para a importância na formação / capacitação de 

todos os profissionais de educação.    

A questão de gênero na atual política brasileira tem sido um dos temas que 

gerou mais polêmicas na sociedade. A discussão sobre questões presentes na 

nossa sociedade implica pensar como está sendo desenvolvida e conduzida a 

educação de crianças e jovens e, também, como está sendo a formação dos 

professores e profissionais da educação.  Sonhar com uma educação para todos(as) 

crianças e jovens, que seja voltada para a defesa e a promoção dos direitos das 

mulheres, da população negra, indígena, gay, lésbica transexual e transgênero 

significa caminhar em direção à democracia. 

Apesar do avanço nas pesquisas sobre o tema gênero, ainda há dificuldade 

em enxergar, no cotidiano da escola, as dimensões de gênero, que possibilitem a 

reflexão sobre as desigualdades entre os sexos e sobre o significado de outros 

gêneros subjacentes a tais desigualdades e que, igualmente, são pouco 

contemplados pelas políticas públicas vigentes no sistema educacional brasileiro.  
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2.2 CONHECENDO O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014/2024) E O QUE 

PRESCREVE SOBRE AS QUESTÕES DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

 

Como se sabe, o PNE é uma exigência constitucional e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) e trata-se de um documento que determina 

diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do país com vigência de 

dez anos.  

Embora tenha havido Planos anteriores desde a década de 1930, o primeiro 

Plano Nacional, adotado como Lei, foi promulgado em 2001, após pequeno debate 

público (BRASIL, 2001). Já o segundo PNE adotado como Lei, foi fruto de amplo 

debate e na Conferência Nacional de Educação, de 2010, teve seus argumentos, 

vindos da sociedade civil, expostos. Havia, dentre eles, argumentos em favor da 

educação de gênero. O atual PNE 2014-2024 teve amplo debate da sociedade civil 

e do parlamento. No entanto, o tema gênero foi suprimido do texto original. 

As polêmicas que mais se destacaram em 2015 e no início de 2016, no PNE 

(2014-2024) e nos Planos Estaduais e Municipais, foram referentes às metas quanto 

ao combate à discriminação e desigualdade de gênero, provocando um intenso 

debate público no país. As discussões começaram no ano de 2014 e culminaram 

com a decisão de que os estados e municípios teriam o prazo de um ano para 

aprovarem documentos para o compromisso de sua educação nos próximos dez 

anos. Este tema tem por objetivo contribuir para o combate à exclusão escolar, 
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garantindo o direito à educação a todos. Porém, veio sofrendo resistências de 

setores conservadores e, em alguns municípios e estados, foram retirados dos PNEs 

(2014-2024). 

A retirada das questões de gênero do PNE não impede estados e municípios 

de abordar esses temas em seus documentos, como o caso, por exemplo, do Plano 

do Estado do Mato Grosso, que em sua 2ª meta, prevê a realização de medidas 

administrativas, pedagógicas e organizacionais necessárias para garantir ao 

estudante o acesso e a permanência na escola sem discriminação por identidade de 

gênero e orientação sexual. O Plano Estadual de Mato Grosso, prevê que seja 

considerada a igualdade de gênero no desenvolvimento de projetos curriculares e na 

formação continuada dos profissionais da educação pública e privada.  

O PNE 2014-2024 possui 20 metas e 254 estratégias. O grupo de metas se 

refere à garantia do direito à educação básica com qualidade e que promovam a 

garantia do acesso, a universalização do ensino obrigatório e a ampliação das 

oportunidades educacionais. O terceiro bloco de metas é referente à valorização dos 

profissionais da educação, considerada estratégica para que as outras metas sejam 

atingidas. Já o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.  

No PNE (2014-2024), o art. 2º apresenta 10 incisos, com elementos que 

favorecem à reflexão sobre gênero. O 3º inciso trata da “superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação”. O 5º inciso também pode ser 

incluído nas expectativas de superação de desigualdades, pois ele se baseia na 

formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade. O 10º inciso, aponta para a promoção dos 
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princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental.  

No parágrafo 2º,  do artigo 5º (o qual informa quais as instâncias  que serão 

responsáveis pela execução do PNE, o cumprimento das metas e a avaliação 

periódica) aponta que  a cada dois anos da vigência do PNE, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publicará estudos que 

medirão a evolução no cumprimento das metas estabelecidas, tendo como 

referência o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e da 

educação superior, a fim de universalizar a educação. Esses dados coletados serão 

fonte de informações a serem utilizadas pelo MEC para formular políticas e 

programas para melhorar a educação ao maior número populacional.  

Segundo a Lei 13.005/ 2014 ficou prescrito que no primeiro ano de vigência 

do PNE, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar e aprovar 

seus planos e que suas metas deveriam estar articuladas com as metas nacionais. 

O Ministério da Educação atuou junto com o Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED) e com a União Nacional dos Dirigentes Nacionais Municipais 

de Educação (UNDIME) e criou uma Rede de Assistência Técnica, com a proposta 

de orientar as Comissões Coordenadoras locais neste trabalho, em todo o país. 

Na página do PNE, no site do MEC (BRASIL, 2014), pode-se acompanhar 

pelo mapa de todo território brasileiro a etapa de elaboração dos planos no país e os 

Planos de Educação sancionados, bem como a situação dos planos municipais da 

região metropolitana do Rio de Janeiro.  

As análises sobre a efetivação do PNE 2014-2024 podem ser acompanhadas 

no blog do Observatório Fluminense do PNE. Neste blog há indicações de polêmicas 

em relação à questão de gênero em planos municipais, como os de Niterói, Duque 
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de Caxias e Nova Iguaçu. Em Niterói a votação do Plano Municipal de Educação 

teve atraso por causa da polemica e discussão em torno da expressão “diversidade 

de gênero”. Não havia consenso. Onde a bancada vitoriosa era formada por grupos 

de evangélicos, o prefeito resolveu substituir a expressão por “cidadania e 

discriminação”. Além da retirada da temática em questão, a proposta de valorização 

dos profissionais da educação também foi rejeitada. Em repúdio a tal decisão, duas 

moças se beijaram, gerando mais confusão, realmente uma batalha, que terminou 

na delegacia. Em suma, o resultado da votação foi que o projeto do PME foi 

aprovado por 15 votos contra 3 abstenções.   

O Plano Municipal de Duque de Caxias foi aprovado em 5 de maio de 2015 e 

também foi cenário de um princípio de turbulência sobre a questão de ajustar ou não 

o plano de educação. Houve, então, pelo Conselho Municipal de Educação de 

Duque de Caxias, a decisão de atualização do plano, o que resultou em uma 

emenda que sugere a retirada do item Educação, Gênero e Saúde.  

Já o Plano Municipal de Nova Iguaçu, foi sancionado em 24 de julho de 2015, 

justamente no limite de 1 ano que é dado para os ajustes em seus Planos de 

Educação, e também o tema diversidade sexual foi desprezado. 

 Segundo o blog, em julho de 2016 apenas dois estados não tinham ainda 

seus planos sancionados, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.  Sendo que todas as 92 

cidades do estado do Rio de Janeiro já haviam encaminhado seus planos e dentre 

estas cidades, 89 cidades, em julho, haviam sancionados seus planos. Na época, 

restavam apenas Rio de Janeiro, Niterói e Volta Redonda, com os planos já 

encaminhados ao legislativo. O plano de Niterói só estava esperando a sanção do 

prefeito.    
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No blog do Observatório Fluminense do PNE1 pode ser consultado como se 

deu a discussão sobre a votação e sua aprovação. 

O município de Varginha (MG) aprovou o PNE em 1º julho de 2015, porém 

dando providências, especialmente no que diz respeito às temáticas de gênero e 

diversidade sexual. Em relação a proibição do tema gênero na escola, nos 

municípios de Varginha, o art. 2º, inciso X, parágrafo único aponta o seguinte: “Não 

será permitido direta ou indiretamente implantar, lecionar e aplicar a ideologia de 

gênero no âmbito do município de Varginha (MG) e outros municípios brasileiros”. 

(OBSERVATÓRIO, 2016). Organismo da sociedade civil apelaram à Justiça contra 

tais medidas, alegando que elas são inconstitucionais  

Como é possível observar, essa decisão e determinação é um contrassenso, 

pois fere neste mesmo artigo 2º, nos incisos III que aponta “[...] a superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania”, e o inciso VII 

que aponta “a promoção humanística [...] do País” e, por fim, o inciso X que fala da 

“promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade 

socioambiental”. (OBSERVATÓRIO, 2016).   

Dessa forma, conclui-se que a retirada da temática de gênero nos Planos de 

Educação, vem confirmar o desrespeito a democracia, ignorando, assim, todo o 

processo de discussão e participação da sociedade sobre a educação que se deseja 

para os jovens de todo o país. A retirada das temáticas gênero e diversidade sexual, 

é consequência de calorosa polêmica e, por que que não dizer, da disseminada 

expressão “ideologia de gênero”, implantada por grupos fundamentalistas, com o 

                                                         
1
 Disponível em: <http://observatoriofluminensepne.blogspot.com.br/p/plano-municipais-de-

educacao.html>. 
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intuito de confundir as famílias da sociedade brasileira, sobre a real importância em 

se abordar as temáticas nas escolas.   

Usa-se de argumentação falaciosa, que afirma ser tal prática pedagógica um 

risco, pois colocaria a opção de a criança escolher ser menino ou menina. Quanto à 

decisão de se abordar ou não, seria de responsabilidade dos estados e municípios 

ajustarem seus Planos de Educação. Diante disso, a maioria optou por retirá-las da 

pauta. Porém, segundo a professora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (USP), Lisete Arelaro, os planos Estaduais e Municipais não poderiam 

proibir a inserção dos temas referentes a gênero e diversidade sexual, pois seria 

contrariar as diretrizes nacionais de educação (DE OLHO NOS PLANOS2, 2015).   

Convictos de que teriam, realmente, esse poder em mãos, estados e 

municípios espalhados pelo Brasil, permanecem com sua postura preconceituosa e 

antidemocrática, retirando, assim mesmo, de seus planos as temáticas de gênero e 

diversidade. Para surpresa de todos, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio 

em Nota Pública, no dia 1º de setembro de 2015, declarar que com a ausência ou 

insuficiência destas singularidades, os Planos de Educação seriam considerados 

incompletos e, assim, deveriam ser revisados (BRASIL, 2015). 

Vale lembrar que o município de Varginha (MG) aprovou o Plano Municipal de 

Educação pela Lei 6.042, em 1º de julho de 2015 e que em seu parágrafo único diz 

que não permitirá direta ou indiretamente implantar, lecionar e aplicar a ideologia de 

gênero no âmbito do município de Varginha. 

                                                         
2
 Disponível em: <http://www.deolhonosplanos.org.br/conselho-nacional-de-educacao-orienta-

municipios-a-revisarem-planos-que-nao-abordem-questoes-de-genero/>. 
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O site Conexão Tocantins3 publicou em 23/06/2015 uma matéria sobre a 

confusão gerada no município de Tocantinópolis (TO) em função da decisão de 

retirar dos Planos de Educação as questões que tivessem a expressão gênero e 

diversidade sexual. O município vetou medida que revoga os termos diversidade de 

gênero e diversidade sexual. Depois de vários debates, a Câmara Vereadores de 

Tocantinópolis aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Educação. A 

explicação do veto foi que a retirada de todo o item 11.6 do Plano Municipal de 

Educação não seria inconstitucional, como também não geraria nenhuma forma de 

preconceito.  

As últimas notícias em relação aos Planos Estaduais de Educação (PEE), 

segundo o site do MEC, onde se pode acompanhar a situação dos Planos de 

Educação, é que dos 27 Planos Estaduais de Educação que estavam para serem 

aprovados, 25 foram sancionados, restando, até o momento, 2 PEEs esperando a 

aprovação (Minas Gerais e Rio de Janeiro). Em 26 estados, contando o Distrito 

Federal, tem-se um total de mais de 5.341 Planos Estaduais de Educação já 

sancionados, além dos 5.570 municípios para a aprovação do PNEs.  

Presencia-se um cenário de resistência de alguns estados e municípios, em 

insistirem em não concordar com a inserção das temáticas gênero e diversidade 

sexual em seus Planos de Educação. Com isso, a diversidade é transformada em 

desigualdade.  

Vive-se e presencia-se em vários contextos sociais as desigualdades, 

seguidas por discriminação seja por questões de gênero, etnia, religiosidade e 

                                                         
3
 Tocantinópolis veta medida que revoga os termos diversidade de gênero e diversidade sexual do 

Plano Municipal de Educação. Disponível em: <http://conexaoto.com.br/2015/06/23/tocantinopolis-

veta-medida-que-revoga-os-termos-diversidade-de-genero-e-diversidade-sexual-do-plano-municipal-

de-educacao>. 
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classe social. Em consequência dessas discriminações e desigualdades nossa 

sociedade é marcada por inúmeros casos de homofobia, sexismo e intolerância 

contra as pessoas de múltiplas diversidades. 

Sendo assim, torna-se necessário refletir sobre a importância de os Planos de 

Educação contemplarem a questão de gênero, sim!  É importante que se fale de 

gênero e diversidade nas escolas, pois é sabido que o preconceito e a discriminação 

têm como alicerce a falta de informação e conhecimento.  

A permanência da temática sobre gênero nos Planos de Educação torna 

legitima a abordagem do assunto nas escolas, visto que devem ser um espaço de 

disseminação do respeito às pessoas, baseando-se nos princípios constitucionais 

(BRASIL, 1988).  

Desde o nascimento, a sociedade orienta diferentes formas de agir entre 

menino e menina, expressos pelo uso de determinadas cores, brincadeiras, modelos 

de roupas, atitudes e padrões. A escola reproduz toda essa bagagem histórica 

disciplinadora e normatizadora. Todavia, a sociedade vem se transformando a cada 

instante, mas as escolas insistem em não mudar.  

A escola, em sua função social, deve trabalhar no enfrentamento ao racismo, 

à homofobia, ao sexismo e a tudo que possa ou esteja gerando preconceito, 

bullying, enfim, causando sofrimento a qualquer pessoa, devido a suas 

singularidades. Isso através das políticas públicas educacionais, que promovam um 

embasamento teórico e prático para todos os profissionais de educação, indo além 

dos professores e de professoras, abrangendo todas as pessoas que tenham 

contato com os(as) estudantes, nesse contexto escolar. Dessa forma, promovendo 

nesses profissionais o empoderamento sobre as questões de gênero e diversidade 

na escola, favorecendo que incorporem em suas práticas pedagógicas ações e 
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atividades com perspectiva de superação das desigualdades de gênero, tão 

presentes nas escolas e em toda a sociedade. 

Da mesma forma que os professores e professoras têm a possibilidade de 

desnaturalizar e desconstruir as desigualdades de gênero, questionando e 

trabalhando diversos assuntos sobre isso, por outro lado, podem estar reforçando a 

questão do preconceito e de estereótipos de gênero. Neste caso, é importante que 

adquiram um novo olhar para essas diversidades.  

Para tal, destaca-se a necessidade de se pensar em políticas públicas que 

promovam ações de valorização dos profissionais de educação e que busquem, 

através da formação continuada, empoderá-los com capacitação e recursos 

didáticos que contribuam para o melhor desempenho e para que se sentirem 

preparados para lidar com a diversidade na escola, numa perspectiva que agregue 

positivamente seus saberes e a relação que cada um estabeleceu com a temática de 

gênero.  

 

 

2.3 GÊNERO E O COTIDIANO ESCOLAR: UMA PRÁTICA NECESSÁRIA 

 

A necessidade de se abordar o tema gênero na escola vem ganhando força 

ao longo dos anos na sociedade brasileira, porém, há uma divisão de opiniões.  

Parte da sociedade acredita que o tema gênero, ao ser inserido no currículo escolar, 

contribuirá para o combate à exclusão escolar e, com isso, garantirá o direito à 

educação para todos. Outra parte da sociedade, que compreende setores 

conservadores ou religiosos, representado, também, por alguns parlamentares, 
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constrói um discurso considerado retrógrado e alienante sobre a denominada 

“ideologia de gênero”, se colocando em posição de resistência, contrária à reforma 

no PNE. Em consequência disso, em alguns municípios e estados o tema tem sido 

retirado dos Planos de Educação.  

Os defensores da abordagem do tema gênero na escola (LOURO, 2010; 

MADUREIRA; BRANCO, 2015; VIANNA; SINCO, 2009, entre outros), acreditam 

que a escola possa trabalhar e dialogar com o tema, por viver e presenciar os 

conflitos do dia a dia nas salas de aula. As diversas situações presentes no 

cotidiano escolar vêm exigindo e pressionando para que sejam promovidas 

ações pedagógicas e formações continuada de professores, voltados para esta 

temática. 

A escola, em sua função social, deve trabalhar e dar oportunidades iguais 

para meninos e meninas, discutindo questões sociais, possibilitando desenvolver 

o pensamento crítico e, dessa forma, contribuir para a sua autonomia, para a 

construção de uma sociedade mais justa e sem violência de gênero.  

A compreensão sobre as diferenças corporais e sexuais culturalmente 

criou na sociedade ideias e valores sobre o que é ser homem ou mulher. Desse 

modo, conceberam-se os diferentes papéis sociais e comportamentais de 

homens e mulheres, em que se estabeleceram padrões fixos, o que era “próprio” 

para a mulher e o que deveria ser para o homem e, consequentemente, 

reproduzindo regras como se fosse natural do ser humano. Tais regras deram 

origem as condutas e modos únicos de viver sua natureza sexual.  

Segundo Louro (1998), a escola tem a responsabilidade de desmistificar 

essas diferenças sociais e comportamentais padronizadas e ajudar na 

construção de valores e atitudes que permitam um olhar mais crítico e reflexivo 
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sobre as identidades de gênero, ao invés de ser um lugar de práticas de 

desigualdades e de produção de preconceitos e discriminações. A autora 

destaca a forma como a escola se constitui e promove as diferenças dentro do 

ambiente educacional.  

 
Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. 
Na verdade, a escola produz isso. [...] Ela dividiu também, internamente, os 
que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 
ordenamento, hierarquização. (LOURO, 1998, p. 57). 

 

Dessa maneira, interesses e formas de comportamento para cada sexo são 

estimulados no ambiente escolar. Por isso, é necessário perceber como são 

formados e legitimados, fazendo com que alunos(as) se identifiquem ou se 

diferenciem de acordo com as características socialmente valorizadas e/ou 

determinadas, não esquecendo que o processo educativo precisa ser desenvolvido 

visando à desmistificação das diferenças a respeito do gênero. 

Em alguns estudos e pesquisas acadêmicas sobre as questões de gênero, 

a escola é destacada como sendo o local onde se produz e reproduz a opressão, 

os preconceitos, a homofobia, o sexismo, o racismo, entre outras iniquidades. 

Estas questões, que são encontradas no âmbito escolar, devem sofrer a 

intervenção educativa por parte de professores, de forma que garantam e 

reconheçam as diversidades e os direitos de cidadania (MADUREIRA; BRANCO, 

2015). 

Segundo as autoras, abordar e identificar os preconceitos e práticas do 

cotidiano escolar, que discriminam as pessoas em relação a sua identidade de 

gênero e diversidade sexual, é uma maneira de denunciar os processos de 

exclusão existentes em nossas escolas e na sociedade e que, na maioria das 

vezes, é camuflado.  
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Ainda é possível destacar, dentre os vários motivos do tema gênero ser 

debatido na escola, as situações de violências que ocorrem no mesmo ambiente, 

como racismo, homofobia, entre outras, que não contribuem para uma educação 

de qualidade e que, segundo dados de pesquisas, têm levado jovens ao 

sofrimento, à repetência e à evasão escolar.  

Segundo Borrillo (2010), a homofobia é um fenômeno complexo de 

intolerância à diversidade sexual, que retrata a forma como as sociedades lidam com 

as expressões das variações da sexualidade que fogem dos padrões da 

heterossexualidade. Para Borrillo (2010) e Butler (2003), compreender a homofobia 

significa ver como se apresentam as possibilidades de gênero numa sociedade. 

Na escola e, mais precisamente, nas salas de aula, alunos e alunas, neste 

espaço físico, orientados e mediados pelo professor, terão os primeiros contatos 

com a democracia, tendo a oportunidade de tomar decisões e compartilhar 

ideias, exercitando e aprendendo a hora certa de falar e ouvir. Neste ambiente 

também terão a oportunidade de aprender a conviver com as diferentes culturas 

e aprender a respeitá-las. 

Dessa forma, é importante que todos os sujeitos da escola, professores, 

coordenadores e diretores, estejam atentos às manifestações de sexualidades 

de seus alunos e alunas, sem a intenção de repressão e, sim, de orientá-los a 

respeitar as diferenças de cada um. Estas orientações devem ser feitas a todo o 

momento, sempre que necessário, com o objetivo de esclarecer ou apenas ouvir 

o que os alunos e alunas pensam e querem falar sobre as questões referentes à 

sexualidade. 

É importante, também, que se atente para as práticas pedagógicas 

desenvolvidas e realizadas na escola; pensar e problematizar sobre o contexto 
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escolar, sua estrutura física, disposição de cadeiras em sala de aula; a distribuição 

de brinquedos entre os meninos e meninas e as brincadeiras que são estipuladas 

como sendo específicas de meninas ou de meninos. Enfim, ficar alerta para as 

palavras e ações que são dirigidas aos alunos e alunas, pois estas produzem 

significados e criam realidades. 

As situações de violência na escola têm sido destaque nos jornais e televisão 

atualmente. O que leva a perceber o quanto padrões de comportamento 

considerados ideais desde a infância, presentes nos discursos e falas de 

professores e professoras, podem ser cruéis e violentos para aqueles cujo 

comportamento difere do padrão.   

É importante que se perceba o quanto o meio em que se vive irá influenciar 

no processo de identificação da criança. Sendo assim, deve-se ter o cuidado, 

quando são disseminados na escola, com discursos que implícita ou explicitamente 

apontam para o que é esperado para o comportamento de meninas e meninos, 

estabelecendo o controle de comportamentos, gestos e emoções. Pois, assim, vão 

sendo construídas ideias de feminino e masculino como polos opostos, classificando 

e dividindo os que não se encaixam nas expectativas determinadas como verdades 

absolutas adotadas pela sociedade.   

Percebe-se, então, que o cotidiano escolar requer profissionais 

capacitados e motivados para atender adequadamente às demandas 

mencionadas. No entanto, essa é a realidade brasileira? 

No artigo de Scheibe (2010) “ Valorização e formação dos professores para a 

Educação Básica: questões desafiadoras para um novo Plano Nacional de 

Educação”, após um balanço sobre a situação em relação a essa temática no Brasil, 
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a autora aborda algumas questões para a melhoria desse campo de trabalho, como 

também os principais entraves que dificultam tal objetivo.   

Scheibe (2010) se baseia, para esta análise, na Conferência Nacional da 

Educação Básica (CONEB, 2008), na Conferência Nacional de Educação (CONAE, 

2010) e, também, no documento do CNE para o novo PNE, no período 2011 a 2020. 

A autora conclui neste artigo que fica a responsabilidade do novo PNE de dar 

prioridade para a continuação dos trabalhos que visam a valorização e a formação 

de professores, com o propósito de corrigir equívocos e introduzir novas ações e 

possibilitar a participação de toda a comunidade educacional para que formule os 

encaminhamentos que sejam necessários. 

A autora começa sua análise partindo de publicação feita pelo INEP, em 

2009, sobre um Censo Escolar, em 2007, em que se identifica que o Brasil contava 

com 1.882.961 professores vinculados à educação básica e, destes, 1.288.688 

tinham nível superior completo, sendo que, deste montante, pelo menos 10% não 

possuíam curso de licenciatura, ou seja, não tinham formação na disciplina que 

lecionavam. 

Ainda segundo o estudo do INEP sobre o Censo Escolar 2007, Scheibe 

(2010) destacou, também, o levantamento do seguinte perfil dos professores e 

professoras: 82% de docentes em regência de classes eram mulheres; a média de 

idade era de 38 anos; 80% dos docentes atuavam em uma só escola e, somente em 

um turno, cerca de 63% e 83% trabalhavam em escola urbana; cerca de 84% da 

população docente trabalhavam na rede pública de ensino, escolas federais, 

estaduais ou municipais, em uma ou mais destas redes. Em relação ao nível de 

escolaridade, 68% do total de docentes recenseados possuíam diploma nível 

superior completo. Já sobre as áreas de formação com maior número de professores 
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em relação ao total de docentes, registrou-se 30% em Pedagogia, 12% em Letras, 

7,5% em Matemática e 6,4% em História.  

A autora levanta a hipótese da inexistência de um Sistema Nacional de 

Educação no Brasil, o que seria a causa da profissão docente se apresentar 

atualmente de forma diferenciada e fragmentada. Essa diferenciação gera planos de 

carreira distintos ou, até mesmo, ausência destes e, consequentemente, salários 

diferenciados e duplicação de jornadas de trabalho em carreiras diferentes 

(OLIVEIRA, 2010 apud SHEIBE, 2010). 

Em relação às pesquisas sobre a profissão do professor, foi revelado uma 

série de problemas e desafios, com destaque para os baixos salários que 

predominam; as condições precárias de trabalho como, por exemplo, salas 

superlotadas; aumento da indisciplina e da violência na escola; dificuldade em 

realizar atualizações de conteúdo e metodológicas e as cobranças por melhor 

desempenho profissional. 

Em relação à formação de professores a fragmentação institucional é clara, 

pois o número de profissionais que se formam em instituições privadas, segundo o 

estudo do INEP (2009b), revela que as instituições particulares respondem por cerca 

de 74% de matrículas nos cursos de graduação no Brasil, especialmente nos cursos 

noturnos e que a maior parte dos professores se forma em instituições não 

universitárias e em cursos ofertados no período noturno. 

Existe uma grande pressão para a que o professor melhore o seu 

desempenho para que os estudantes apresentem melhores resultados nos exames 

nacionais e internacionais. Desta forma, o governo tem procurado ampliar o controle 

do exercício profissional, como exames de certificação de competência e incentivos 

financeiros para a formação. Porém, tais medidas precisam ser relativizadas quanto 
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às seguintes questões: salários, carreiras, alto índice de abandono da docência e 

queda na procura pelos cursos de licenciatura. Trata-se de um cenário que precisa 

ser atrativo e valorizado, como também mais competente para o desenvolvimento de 

uma educação com qualidade para todos. 

Parafraseando Scheibe (2010) sobre a questão da indissociabilidade da 

valorização e formação do professor, entre outros elementos que se somam para o 

desenvolvimento do trabalho docente, cumpre destacar que cabe ao novo PNE 

(conforme a CONAE, 2008 e a CONAE, 2010) intermediar ações para garantir que 

se estabeleça e invista nas condições necessárias para que a formação docente 

seja melhorada. Para isso, deve haver um conjunto de estratégias políticas que 

sejam consistentes e ações continuas, tanto na formação inicial de professores 

como na formação continuada.  

As discussões em torno da valorização docente datam do início da década de 

1980, em que foram retomados os estudos e discursos políticos, devido ao novo 

modelo na qual estava se constituindo a sociedade brasileira. Através de várias lutas 

que persistem até hoje, os educadores firmaram determinadas bandeiras em relação 

ao trabalho docente com perspectivas de transformação social. Por esta razão, o 

interesse em incentivar, nas faculdades e centros de educação, a formação de 

professores e investir na construção intelectual do docente, que entenda as bases 

políticas que envolvem sua profissão e tenha autonomia em sua pratica pedagógica. 

Os princípios apresentados no artigo e destacados pela autora como 

fundamentais para a prática docente encontram-se nas reivindicações das 

conferências nacionais e no documento apresentado em 2009, CNE/CP n. 10/2009, 

denominado “Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de 

Educação 2011-2020”, como, também, podem ser encontrados na coletânea: “Mais 
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dez: o legislativo e a sociedade construindo juntos o novo Plano Nacional de 

Educação: uma nova educação para um novo Brasil – propostas para o PNE, 2011-

2020”, organizada pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados, pelo CNE e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo - CNC (2010).  

Na conclusão de Scheibe (2010), aponta-se que parte das propostas 

aprovadas na CONEB (2008) e CONAE (2010) e as propostas apresentadas pelo 

CNE não são formulações novas, mas, sim, formulações construídas nos 

movimentos dos educadores, ao longo das últimas décadas, e que não são 

cumpridas. A autora aponta que ainda há pela frente muitas ações a serem 

planejadas e executadas para estabelecer legislação ordinária para a melhoria dos 

profissionais de educação. O quadro de demandas que se apresenta no cenário 

educacional confirma a importância de uma formação adequada e a necessidade de 

apoio dos governos para que seja concretizada.  

Fica evidente que deve haver uma adequação das estratégias de ação em 

relação às diversas particularidades como, por exemplo, os locais que formam esses 

professores e a distribuição desigual da oferta de cursos superiores de formação de 

professores pelas regiões do interior do Brasil. 

 

 

2.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

 

A partir do que foi apresentado neste estudo, sobre como o tema gênero 

apareceu e ainda aparece na educação brasileira; sobre como as questões de 
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gênero perpassam toda a vida e construção do indivíduo, curvando-se a uma 

sociedade ainda patriarcal, em que a voz que se sobrepõe e sufoca o(a) outro(a) é a 

voz do homem (macho, padronizado, que se considera acima de qualquer um), fica 

evidente a importância da construção de políticas públicas que visam a eliminar 

desigualdades, procurando superar preconceitos referentes a questões de gênero e 

diversidade sexual.  

Para que este objetivo seja alcançado, o(a) professor(a) é um ator de 

destaque, que poderá fazer a mediação entre aluno(a) e família, para uma desejável 

mudança. Nesse sentido, a possibilidade desta mudança deve-se ao fato de o 

professor ter legitimidade para uma intervenção e poder problematizar situações 

dentro do ambiente escolar. Por essa razão, as políticas educacionais devem 

valorizar a formação continuada dos profissionais da educação, para que estes 

estejam preparados para trabalhar pela e com essa diversidade, que se apresenta 

no âmbito escolar, como também, para trabalhar pela cidadania e pelo 

reconhecimento do direito à livre expressão e à livre identidade de gênero. 

Acredita-se que, quando se procurar enxergar as relações de gênero sob a 

dimensão da multiplicidade, que é revelada em cada contato com o outro, em cada 

momento de expressão de formas diferentes, ficará evidente a necessidade de 

ampliação das referências e, assim, o respeito às expressões das diferenças.  

O êxito desse esforço exigirá de cada indivíduo uma aproximação e diálogo 

com pessoas, em contato com valores e espaços diferentes de si mesmo, a fim de 

que se possa ampliar a maneira de observar o mundo e, assim, a percepção de 

novos modos de existir (PERES, 2009). 

Conforme exposto neste estudo, a questão de gênero é relevante para a 

construção da democracia nas sociedades modernas. Especialmente no Brasil, em 
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função da violência de gênero, o que torna fundamental se falar e procurar trazer 

soluções para se trabalhar as questões de gênero nas escolas. 

Os dados da pesquisa Plan Brasil vêm confirmar o que os/as 

pesquisadores/as da área da Educação já mostravam: como é importante e 

problemático a abordagem de gênero nas escolas.  

Como foi apresentado no início deste capitulo, a historiadora Muniz (2000), 

em sua obra “ Meninas e meninos na escola: a modelagem das diferenças”, apontou 

para essa separação dos sexos e a desvalorização da mulher em seus estudos, 

demonstrando que em 1837, os meninos já eram em número superior às meninas, 

em termos de alunos matriculados na escola, pois elas totalizavam apenas 7% das 

matrículas. 

O próximo capítulo aborda alguns estudos sobre o estado da arte acerca de 

gênero e educação e apresenta uma revisão do Banco de Teses da CAPES sobre o 

tema, com análise dos elementos metodológicos utilizados nas pesquisas, apreciação 

de seus resultados e contribuições para esta pesquisa. Também são destacadas as 

lacunas presentes nestes estudos e que a presente pesquisa se propõe a preencher, a 

saber: como o tema gênero é abordado e recepcionado pelos professores em processos 

de formação continuada, bem como a relevância do tema para o planejamento e 

avaliação educacional.  



63 

 

3 O DEBATE ACADÊMICO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES EM QUESTÃO DE GÊNERO 

 

O capítulo antecedente abordou a relevância da relação entre gênero e 

educação. Foi uma aproximação a partir da constatação analítica do encobrimento 

de uma postura hegemônica heteronormativa das relações de gênero na sociedade 

moderna, patriarcal e capitalista.  

Notou-se, também, o modo com o qual as relações de gênero perpassam a 

sociedade e o cotidiano das instituições escolares. Finalmente, foi apresentado, 

brevemente, como a política educacional brasileira aborda esse tema.  

Neste capítulo é apresentada a revisão de literatura sobre o tema gênero na 

educação, em especial, em relação à formação de professores em questões de 

gênero e diversidade.  

Este capitulo é composto por quatro seções. Na primeira, é abordado o 

estado da arte das questões de gênero e formação continuada, a partir de estudos 

de Silva e Carvalho (2014) e de Paes e Paes (2015), acerca de como a formação de 

professores lida com o tema da diversidade de gênero. 

Na segunda seção é oferecida uma revisão da literatura, a partir do estado da 

arte e pesquisa no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no qual se identifica o que foi produzido sobre a 

temática gênero e formação continuada de professores, no período de 2013 a 2015. 

Nessa seção são analisadas dezesseis (16) teses que tratam, 

especificamente, da questão da formação continuada em relação à perspectiva de 

gênero, destacando-se, em cada uma delas, os aspectos metodológicos, a 
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fundamentação teórica empregada, o objetivo especifico, bem como os principais 

resultados alcançados e a contribuição para a ampliação da questão estudada. 

Já a terceira seção aborda, brevemente, os pontos de contato entre esta 

pesquisa e o conjunto da literatura abordado nas duas seções anteriores e, também, 

os principais aspectos que tornam esta pesquisa singular. Como por exemplo, 

menciona-se o fato das teses pesquisadas não tratarem de formação continuada em 

Gênero e Diversidade na Escola (GDE), assunto que é tratado nesta dissertação. 

Outro importante aspecto que distingue a pesquisa que ora é apresentada é 

referente ao fato de as dissertações e teses analisadas não discutirem a relevância 

do tema para o planejamento e avaliação educacional. 

O capítulo se encerra na quarta seção, com a conclusão do que foi abordado. 

Parafraseando Gatti (2003), as pesquisas acadêmicas sobre formação 

continuada de professores/as, em sua maioria, têm analisado as dificuldades que 

estes profissionais encontram em mudanças em suas práticas pedagógicas, no 

âmbito escolar.  

Pode-se dizer que a visão dos idealizadores de programas de políticas 

públicas, que têm o objetivo de mudanças em ações e práticas, é fantasiosa, quase 

irreal, pois acreditam que basta oferecerem informações, conteúdos e tentar pensar 

como os profissionais da educação, no caso os professores/as, e conseguirão 

promover mudanças no cenário educacional. Isso ocorrerá somente com o domínio 

de novos conhecimentos, mudanças de comportamentos e maior desenvoltura em 

suas ações.  

As pesquisas e a literatura têm tratado das limitações dessa concepção na 

psicologia social e têm destacado que a resistência de mudança dos profissionais da 
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educação deve-se ao fato de pertencerem a grupos sociais que possuem seus 

próprios costumes, modos de ser e conhecimentos, os quais são externos a esses 

grupos e são por eles filtrados, que farão  sentido ou não, que serão incorporados ou 

não, pois não depende apenas de percepção, mas da relação de afeto entre as 

pessoas e a cultura à qual pertence. Gatti (2003) destaca ser essa uma das razões 

pelas quais os programas que procuram mudanças de comportamentos de 

profissionais da educação não terem o sucesso esperado.  

Sendo assim, esta pesquisa promoverá (ou possibilitará) uma discussão entre 

os professores/as que participaram do curso GDE e que tenham ponderações sobre 

esta modalidade de formação continuada.  

 

 

3.1 O ESTADO DA ARTE: GÊNERO, DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO  

 

 Esta pesquisa se beneficia de estudos de estado da arte que avaliam a 

relação entre educação e gênero. Para este fim, toma-se as contribuições de Silva e 

Carvalho (2014), com o artigo “O Estado da arte das pesquisas sobre gênero e 

educação infantil: uma introdução” e de Paes e Paes (2015), com “Educação e 

Homossexualidade: um mapeamento da produção científica brasileira”. 

Silva e Carvalho (2014) realizaram um levantamento do estado da arte sobre 

gênero e educação na educação infantil, com base em nove (9) artigos científicos e 

em dois Grupos de Trabalhos (GT), da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), entre 2007 e 2013, o GT07 (Educação de 
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Crianças de 0 a 6 anos) e o GT23 (Gênero, Sexualidade e Educação), em que foram 

encontramos 24 trabalhos, sendo 11 no GT07 e 13 no GT23.  

As autoras observam existem argumentos sobre os estudos do estado da 

arte, que sofrem a crítica de ser “[...] um método de menor valor em relação aos 

demais, por não trazer resultados práticos” (SILVA; CARVALHO, 2014, p. 355), 

comparando-se com os métodos positivistas de pesquisa e, consequentemente, sem 

contribuição científica relevante para a educação. A respeito dessa crítica, as 

autoras enfatizam que cabe aos pesquisadores evidenciar a sua utilidade e 

importância, apontando, também, para a sua necessidade como uma forma para 

fazer a “memória da educação”. 

O objetivo de Silva e Carvalho (2014) foi o de analisar a produção cientifica 

brasileira em artigos da área educacional e os estudos de gênero na Educação 

Infantil, com vistas a identificar as contribuições das práticas pedagógicas para 

(des)construção das identidades de gênero binárias e dicotômicas nesse nível de 

ensino.  

O estudo mostrou que a publicação sobre gênero na Educação Infantil teve 

maior concentração de autores nas regiões Sul e Sudeste, onde ocorreram a maioria 

das reuniões da ANPED. Registraram, também, a predominância de autores 

mulheres. Os dados confirmaram ausência na história de homens na modalidade da 

Educação Infantil.  

O GT23 teve um maior número de trabalhos, pois tem gênero como um dos 

principais temas. Das revistas analisadas, foram encontradas seis (6) produções: 

dois (2) textos no Caderno de Pagu, nenhum em Estudos Feministas e um (1) em 

cada umas das revistas Educação e Sociedade, Educação e Realidade, Cadernos 
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de Pesquisa e Revista Brasileira de Educação. A ANPED e o Fazendo Gênero 

apresentam o maior número de trabalhos.  

Em relação a metodologia utilizada nos trabalhos, as autoras identificaram 

que poucas utilizaram métodos relacionados ao contexto infantil, que envolvessem 

as crianças. A maioria das produções usou quase o mesmo caminho de 

procedimentos para a coleta de dados. Os sujeitos eram, na maioria, as crianças em 

suas interações e relações.  

Sobre o referencial teórico, Silva e Carvalho (2014) basearam-se na 

perspectiva dos Estudos Culturais, pré estruturalista, da Sociologia da Infância e dos 

Estudos Feministas, predominando o uso de referências estrangeiras traduzidas no 

Brasil. As autoras identificaram que em dez (10) trabalhos foram usadas referências 

nacionais e estrangeiras em relação à identidade de gênero na Educação Infantil e 

três (3) trabalhos apontaram o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI).  

Silva e Carvalho (2014) também perceberam a ausência de abordagem do 

tema gênero no campo da Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Social, 

referente às construções identitárias das crianças. As autoras identificaram que os 

textos abordaram o conceito de identidade a fim de embasar as construções de 

gênero, sendo que a identidade de gênero foi entendida como mutável, construída 

por meio de relações e interações sociais.  

O significado de gênero foi considerado, na análise, como uma construção 

educacional que define as relações observadas nas instituições de Educação 

Infantil, dos corpos e das identidades das crianças. O corpo teve destaque nos 

artigos por ser considerado necessário para o gênero existir e para se estabelecer 

as relações e, assim sendo, ele é envolvido por total vigilância e proibições e 
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moldado segundo os padrões de normatização da sociedade, de acordo com a 

norma heterossexual. 

Em relação ao termo brincar, esse conceito apareceu nas produções como 

um artefato da infância, uma das principais formas da criança se expressar. Foi 

usado como instrumento de coleta de dados, com o objetivo de identificar as 

perspectivas das crianças sobre identidade de gênero e como objeto de intervenção 

para a construção de identidades de gênero diversas e equânimes. 

Resumindo: a produção apontou a compreensão sobre identidade de gênero 

na educação infantil a partir de aspectos referentes às construções de identidades, 

como o discurso, a interação, o brincar e a mídia. 

Já a identidade e gênero foi entendido como resultado das relações sociais e 

relações de poder. Daí se desdobram a brincadeira, como forma de comunicação 

das crianças e o corpo, como objeto de investimento social, cultural e educacional 

em valores e normas.  

Em relação à formação docente acerca das relações de gênero, como uma 

ação para a desconstrução de identidades de gênero marcada pelo binarismo e 

dicotômicas na infância, aparece em algumas pesquisas, mas não foi apresentada a 

forma como foi desenvolvida a questão.  

Já gênero é apontado na Educação como o tema que deve atravessar todos 

os campos de conhecimento, sendo necessário sua abordagem nos cursos de 

formação inicial e continuada.  

Paes e Paes (2015) realizaram um estudo do estado da arte sobre como a 

formação de professores lida com o tema da diversidade de gênero. Para tal, 
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investigaram duzentos e cinquenta e cinco (255) pesquisas científicas, dentre as 

quais, quarenta e duas (42) desenvolvidas na área de Educação.  

As obras identificadas são compostas por dissertações, teses e artigos 

levantados em sítios eletrônicos, como Banco de Teses da CAPES, Domínio Público 

e Scientific Electronic Library Online (SciELO). As teses e dissertações estudadas 

eram de Programas de Pós-Graduação (PPG) em Educação, defendidas entre 2005 

e 2015.  

Na base SciELO, Paes e Paes (2015) identificaram dezoito (18) artigos sobre 

o tema Gênero e Educação, em diferentes periódicos. Ampliando o olhar, aplicaram 

no Google Scholar os descritores “escola e homossexualidade” e “escola e 

homofobia” e obtiveram nove (9) novos resultados. 

Segundo o artigo de Paes e Paes (2015), a temática diversidade, em especial 

nas questões da sexualidade, vem sendo debatida com maior destaque nas duas 

últimas décadas e tem-se buscado torná-la ainda mais clara para a sociedade 

brasileira. Para este fim, vem sendo desenvolvidas ações pela esfera pública, 

através de movimentos da sociedade civil, como também projetos promovidos por 

parte do Estado, por meio de eventos como, por exemplo, em junho de 2008, a 

realização da I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (GLBT), promovida pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 

(SDH), vinculada à Presidência da República, em Brasília - DF.   

Esta conferência é considerada um marco histórico na luta pela Cidadania e 

pelos Direitos Humanos da população LGBT, sendo o Brasil o primeiro país a 

convocar uma conferência nacional representativa e institucional, que abordou a 

temática em relação às questões de sexualidade. Em vista disso, despertou 
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interesse no governo, entre integrantes do Ministério Público e, principalmente, 

segmentos militantes da sociedade civil.  

Em 2010, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), por 

meio do Decreto 7.388, passou a ter a responsabilidade de propor e formular 

políticas para o âmbito nacional, destinadas ao combate à discriminação e à 

promoção dos direitos desses sujeitos. Somam-se a estas ações, inúmeras 

conferências promovidas pelos estados, como as ocorridas em São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, etc., como também nas municipalidades espalhadas 

pelo país.  

Logo seguiu-se, em dezembro de 2011, a II Conferência Nacional de Políticas 

Públicas e Direitos Humanos LGBTs, também promovida pela SDH, em Brasília. 

Outro marco significativo foi a criação do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais 

(CNCD/LGBT), vinculado à SDH, pela Medida Provisória 2216-37, de 31/08/2001.  

Segundo Paes e Paes (2015), é importante reconhecer que o tema vem 

crescendo por meio de várias ações no Brasil, principalmente pelo surgimento de 

organizações não governamentais que se dedicam à promoção do direito ao 

reconhecimento da diversidade.  Uma organização que tem desencadeado ações 

que visam à superação de inúmeras barreiras e obstáculos no âmbito social é a 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

(ABGLT). Os autores apontam, porém, que esse não é o único movimento que 

procura articular e promover ações sociais na intenção de informar e capacitar 

acerca das questões de diversidade sexual e de gênero. 
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Paes e Paes (2015) observam que ainda é muito pouco contemplado o tema 

homossexualidade no âmbito educacional, embora o estudo dos autores tenha 

registrado um número razoável de pesquisas, porém ainda insuficientes, o que se 

confirma quando se observa os espaços educacionais no Brasil. 

Os autores concluem que, acerca do tema educação e homossexualidade, 

confirma-se a escassez de produção acadêmica e que os trabalhos que envolvem 

esse tema se iniciaram somente em 2005, no formato de artigos, dissertações e 

teses. Paes e Paes (2015) destacam um ponto interessante: em outras áreas de 

conhecimento, como Psicologia, Direito e Sociologia, tem-se desenvolvido trabalhos 

contemplando os temas, o que pode se constatar em programas vinculados às 

instituições públicas, principalmente na região Sudeste do Brasil. 

Outro destaque dos autores é o fato de identificarem que, referente ao tema 

Educação, as pesquisas contemplam relações de gênero, representações de 

professores, materiais para o trabalho pedagógico e formação. Porém, há uma 

ausência de trabalhos em relação à homossexualidade. 

Esses resultados estimularam os autores a criarem o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Memória e Diversidade (GEPEDIR), que vem sendo 

estimulado já há dois anos. 

 

 

3.2 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE GÊNERO, DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 

COMO ELEMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  
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Dando continuidade à pesquisa desta dissertação, que envolve as questões 

de gênero no campo da Educação, em que foram considerados os estudos de 

estado da arte para os temas gênero, diversidade, educação e formação continuada 

de professores em curso GDE, com base nos estudos realizados por Paes e Paes 

(2015) e Silva e Carvalho (2014), foi realizada, também, uma revisão da literatura, 

concentrando a busca no Banco de Teses da CAPES, observando o período entre 

2013 e 2015.  

Utilizando o descritor booleano "Formação Continuada" & "Gênero" & "GDE" e 

refinando por área (Educação), foram identificas cinquenta e oito (58) dissertações e 

teses. Destas cinquenta e oito (58) pesquisas, aquelas que respondem, 

especificamente, à questão da formação continuada em relação à perspectiva de 

gênero correspondem a dezesseis (16) teses.  

A análise dessas teses, listadas no Apêndice A, realizada a partir da leitura de 

seus resumos e dos pontos de interesse desta pesquisa, contribui para ampliar a 

compreensão de como a academia tem investigado a relação entre formação de 

professores, em especial a formação continuada, e a abordagem que o tema da 

diversidade de gênero recebe nesse processo. 

A seguir são apresentados, por ordem cronológica, os principais aspectos 

relacionados à metodologia empregada, ao objetivo proposto e aos resultados 

alcançados desses dezesseis (16) trabalhos, com o intuito de identificar pontos 

comuns e possíveis lacunas. 

Na tese “Representações de masculinidades e identidades de gênero de 

estudantes do ensino médio e a relação com as violências na escola pública”, 

Couto (2013) teve como objetivo desvendar as representações de masculinidades e 

feminilidades de alunos(as) do ensino médio, da escola pública, e o modo como tais 
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representações relacionam-se à ocorrência de episódios de violência no cotidiano 

escolar. A pretensão também se volta para as representações de docentes, da forma 

como eles(as) percebem o seu papel na construção das identidades de gênero 

dos(as) alunos(as).  

O interesse foi motivado pela constatação de que o quadro de violência entre 

os jovens do sexo masculino, no Brasil, apresenta-se, na atualidade, em números 

significativamente elevados. Fato este que dá ensejo a uma reflexão acerca das 

articulações entre os valores hegemônicos atribuídos ao masculino nos episódios de 

violência. Desse modo, o conceito de gênero adotado remete à construção social e 

relacional de corpos sexuados e, portanto, datados social e historicamente, inscritos 

numa determinada cultura. A utilização da teoria das representações sociais foi a 

trilha metodológica escolhida para atingir aos propósitos, posto que investiga como 

se formam e como funcionam os sistemas de referência utilizados para classificar 

pessoas e grupos para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana.  

O estudo de caso, de cunho etnográfico, favoreceu o uso das técnicas 

qualitativas e quantitativas de pesquisa. Os sujeitos da pesquisa foram trinta e três 

(33) alunos(as), dez (10) docentes, quatro (4) coordenadoras e uma (1) diretora de 

uma escola de ensino médio, da rede pública estadual, de Aracaju (SE).  

Como fonte de dados, a autora recorreu a documentos e a estatísticas sobre 

a violência, bem como à bibliografia pertinente à temática. Como instrumento de 

pesquisa, foi usada a observação direta, realizada nos turnos diurno e noturno, em 

sala de aula, no pátio e nos diversos momentos da escola.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com discentes e docentes, 

como estratégia capaz de aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno da 

violência na escola, tendo gênero como categoria de análise.  
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Os resultados informam que as violências na escola estão atreladas às 

representações de masculinidades ditas tradicionais, marcadas pelo machismo, 

competição por espaços de poder e confirmação das identidades masculinas. Por 

outro lado, a ascensão da violência entre as meninas emerge significativamente, 

assim como a expressão da violência simbólica e de preconceitos diversos, 

nomeadamente contra as identidades consideradas diferentes do modelo 

heteronormativo. 

Já na tese “A gente não pensava nisso...: Educação para Sexualidade, 

Gênero e Formação Docente na Região da Campanha/RS”, Hampel (2013) 

discutiu e analisou a importância da inclusão de temas como gênero e sexualidade 

na formação de professores(as) da Região da Campanha, na perspectiva de uma 

educação para a sexualidade, que contemple um viés mais amplo, levando em conta 

os aspectos culturais, sociais e históricos. 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, com aporte teórico nos Estudos 

Culturais e Estudos de Gênero, a partir da perspectiva pós-estruturalista, utilizou a 

técnica de grupo focal com aluno(as) formando(as) do Curso de Pedagogia, da 

Universidade da Região da Campanha.  

Ao longo de seis (6) encontros foram propostas discussões, com o intuito de 

refletir e expor alguns conceitos relacionados a uma Educação para a Sexualidade e 

às representações expressas através de artefatos culturais, como músicas e obras 

literárias que, de alguma forma, mostravam modos de ser e de viver de homens e 

mulheres nesta região do Rio Grande do Sul. Também foram pesquisados os 

currículos dos cursos de Pedagogia, bem como os currículos dos cursos de 

Formação Docente em nível médio da região, a fim de verificar se os mesmos 
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possuíam disciplinas voltadas para as questões de gênero, sexualidade e 

diversidade.  

Os resultados apontaram para a importância de entender as escolas como 

espaços fundamentais de formação e que os discursos e práticas por elas 

veiculados afetam modos de ser e de estar no mundo, trazendo a responsabilidade 

de refletir sobre tais espaços educativos, revendo suas ações, estrutura, conceitos e 

poderes.  

Diante da dificuldade do corpo docente em trabalhar questões em sala de 

aula no campo da sexualidade e das relações de gênero, Hampel (2013) pretendeu 

suscitar o debate e levantar subsídios para se pensar de que forma pode ser 

idealizado um currículo de formação que atenda às demandas existentes nas 

escolas da Região da Campanha. A partir disso, a autora sugere que seria 

interessante propor uma educação que pudesse incorporar as perspectivas que 

tematizem, exponham e discutam a sexualidade em sua complexidade, como uma 

construção social, cultural e histórica, ultrapassando, assim, a dimensão apenas 

biológica como, geralmente, é tratada nos cursos de formação docente e nos 

diferentes níveis de ensino. 

Moraes (2013), em seu estudo “Gênero e Diversidade na Escola (GDE): Da 

elaboração da política pública às recontextualizações produzidas nas práticas 

de formação docente”, buscou analisar as recontextualizações construídas 

pelos(as) professores(as) participantes de um curso sobre Gênero e Diversidade na 

Escola: formação de professores(as) em gênero, sexualidade, orientação sexual e 

relações étnico-raciais, promovido pelo MEC, em parceria com instituições públicas 

de ensino superior. A investigação foi realizada na Universidade Estadual de Montes 

Claros (Unimontes).  



76 

 

A metodologia adotada foi à abordagem qualitativa, com análise documental 

dos seguintes instrumentos: perfil de entrada, perfil de saída, ambiente virtual de 

aprendizagem e entrevistas. Os sujeitos foram: cinco (5) professores(as) 

formadores(as), doze (12) cursistas e uma (1) Coordenadora de Tutoria.  

A autora partiu do pressuposto de que as políticas educacionais para a 

formação de professores(as) não são implementadas por um processo ligado 

diretamente à prática, devido a essas políticas serem fortemente influenciadas e 

recontextualizadas, baseando-se na cultura local das instituições, das pessoas 

envolvidas, nos recursos, nas histórias e nos compromissos locais. Os resultados 

das análises indicaram que entre a maioria dos(as) cursistas, existe a solidificação 

de preconceitos já existentes. Porém, observou-se que por parte de alguns(as) já o 

inicio de desconstrução de algumas “verdades” consolidadas.  

Já Sato (2013), na tese que defendeu sob o título “A Construção da 

identidade de gênero na educação inclusiva: letramento e discurso”, procurou 

analisar, por meio da pesquisa etnográfica, as representações de gênero em quatro 

(4) escolas públicas estaduais, sendo duas (2) em Goiás e duas (2) em Brasília.  

O corpus da pesquisa foi constituído de transcrições de entrevistas 

desenvolvidas com professores(as) que trabalham em sala comum, mas que 

possuem alunos(as) com Síndrome de Down incluídos(as), de professores(as) das 

salas de recurso e de duas famílias.  

Alicerçada teoricamente na Análise de Discurso Crítica, a autora buscou 

identificar elementos que contribuíam para elucidar a complexa teia que promoveu 

na educação e, especificamente, na educação especial inclusiva, a atividade 

docente como gueto feminino moderno.  
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Os resultados apontam que, apesar dos discursos sobre a inclusão serem 

veiculados ao lado de palavras como igualdade, justiça, cidadania, direito e 

autonomia, a prática educacional tem consolidado um ambiente de desvalorização 

da docência, por meio da privação de meios, recursos, timidez das políticas 

intersetoriais de apoio às famílias e, principalmente, de formação docente, o que 

contribui para uma prática inclusiva não emancipatória. Também se verificou que em 

relação aos letramentos, as práticas pedagógicas não sofreram alterações 

significativas que alcancem a aprendizagem das pessoas incluídas, influindo, dessa 

forma, na formação de uma identidade docente e de gênero fragilizada. 

Sefton (2013), autora da tese “Prática docente e socialização escolar para 

as diferenças: um estudo sobre estratégias de transformação da ordem em 

gênero e sexualidade”, empreendeu sua pesquisa com o objetivo de identificar e 

analisar práticas docentes do ensino fundamental, de forma a contribuir para o 

entendimento acerca das estratégias de produção, transmissão e legitimação de 

disposições culturais voltadas para a equidade de gênero e para as diferenças da 

sexualidade. A investigação enfatiza o ambiente escolar e as relações de 

interdependência entre seus/suas agentes.  

A hipótese formulada foi a de que, a partir de um contexto socializador 

específico, pode-se identificar condições para a transformação das disposições 

culturais de gênero e sexualidade.  

A pesquisa teve por suporte Estudos de Sociologia da Educação, sobretudo 

as contribuições de Norbert Elias, no que se refere ao conceito de configuração, 

além de Estudos de Gênero, de Sexualidade e Estudos Culturais, com base em 

aportes pós-estruturalistas.  
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, caracterizada por um 

estudo de caso em uma escola particular da cidade de Porto Alegre, definida devido 

às suas práticas de acolhimento às diferenças. Os procedimentos técnicos utilizados 

foram entrevistas com professores(as), com gestores(as) escolares e observações 

de atividades docentes com alunos(as).  

Para atingir o objetivo da pesquisa, Sefton (2013) identificou e analisou a 

atuação e as percepções de professores(as) através das seguintes categorias de 

análise, ilustrativas das modalidades e práticas docentes: a) estratégias 

institucionais e práticas sistêmicas: docentes e escola; b) experiências pessoais e 

entrecruzamento de valores: docente e sua constante (trans)formação; c) construção 

do pensar e agir crítico/reflexivo: prática docente e discentes; d) estratégias de 

socialização sob uma de suas matrizes de legitimação: prática docente e o uso de 

recursos didáticos/discursivos; e e) pulverização e legitimação de novos olhares: 

entre docentes e famílias.  

O intuito foi apresentar, portanto, um caso de práticas alternativas e 

considerar de que maneira os(as) professores(as) e, respectivamente, a escola em 

questão, lidam com os valores generificados e sexistas nas suas práticas docentes 

em prol da convivência com as diferenças, sem desconsiderar a imersão desses 

atores e da escola em uma sociedade sexista. 

O estudo apontou que é possível, por meio de um ambiente educacional 

favorável, gerar experiências significativas para professores, alunos e familiares. 

Camargo (2014), em “Quem disse que não é coisa de guria? Provocações 

acerca das relações de gênero no ensino técnico”, tratou das relações de gênero 

num campo que há muito tempo foi e ainda é considerado de “predomínio” 

masculino: a Agropecuária. Seu objetivo foi identificar como docentes do Curso 
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Técnico em Agropecuária do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), no 

Campus Bento Gonçalves, compreendem as relações de gênero que se 

estabelecem entre as alunas e os alunos durante o processo de ensino e 

aprendizagem.  

O processo metodológico incluiu a análise documental de livros de Atas do 

Conselho Consultivo e da Cooperativa Escolar e de trabalho dos alunos do Colégio 

de Viticultura e Enologia; a realização de entrevista semiestruturada e a realização 

de quatro (4) Grupos de Discussão, dos quais três (3) foram analisados nesse 

estudo. Fizeram parte dos Grupos de Discussão, docentes que atuavam no Curso 

Técnico em Agropecuária do IFRS, no Campus Bento Gonçalves, e que têm 

formação na área técnica. Sendo assim, de oitenta e sete (87) docentes do Campus, 

doze (12) participaram do estudo, focando a problemática central em como ensinar 

jovens no curso técnico em agropecuária, levando em consideração a formação 

técnica de quem ensina no curso.  

Os resultados indicaram que a educação segue sexista, na forma como o 

ensino técnico é encarado. A visão naturalizada dos gêneros, em que as 

meninas/mulheres são descritas como atenciosas, organizadas e concentradas, 

numa relação oposta à compreensão de que os meninos/homens são fortes, 

desorganizados e determinados, confirma, de certa forma, que o feminino, apesar da 

coragem de se fazer presente nessas escolas, deve ter o seu lugar, porque é 

diferente, e essa diferença acaba desprestigiando, desvalorizando e esmaecendo o 

vigor criativo e a potência de aprendizagem que elas possuem. Por outro lado, ao 

admitir o ingresso da primeira estudante feminina em 1959, a instituição despertou a 

curiosidade em outras mulheres de virem a estudar nessa escola técnica, abrindo 

caminhos e possibilitando, por meio das memórias individuais e coletivas evocadas 
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nessa tese, que o olhar se tornasse menos rígido sobre as janelas da história que se 

abrem para as relações de gênero. 

Castro (2014), na pesquisa “Experiência e constituição de sujeitos 

docentes: relações de gênero, sexualidades e formação em Pedagogia”, teve 

como foco analisar as experiências construídas em uma disciplina do curso de 

Pedagogia, da Universidade Federal de Juiz de Fora, denominada “Tópicos 

Especiais: Gênero, Sexualidade e Educação”. O trabalho articula problematizações 

acerca da formação docente para essas temáticas com as experiências construídas 

na disciplina. As perspectivas que organizam as análises tomam como inspiração os 

estudos pós-estruturalistas das relações de gênero, sexualidades e educação e os 

estudos Foucaultianos, em especial, os escritos sobre experiência advinda do 

pensamento de Michel Foucault e do educador espanhol Jorge Larrosa.  

Nesta tese a autora discute algumas questões referentes aos processos de 

formação docente nas universidades e as especificidades desse debate no que 

tange ao trabalho com as temáticas das relações de gênero e sexualidades, em 

disciplinas de cursos de Licenciatura em Pedagogia. Outro foco é a discussão do 

principal dispositivo utilizado na pesquisa e na disciplina: os diários de bordo. Assim, 

a autora apresenta a proposta de uma narrativa que se constrói a partir da disciplina 

e da própria escrita, como instância de produção de subjetividades. Na última seção 

da tese a autora articula problematizações acerca de temáticas discutidas na 

disciplina e tomadas pelas estudantes como questões a serem pensadas e, por 

conseguinte, a serem narradas nos diários de bordo.  

Castro (2014) discute a questão das homossexualidades, atravessada pela 

heteronormatividade e pela homofobia; o discurso religioso-cristão, como instância 

de assujeitamento e normatização moral e as relações de gênero, a constituição de 
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subjetividades e as relações de poder que assujeitam e promovem o machismo e as 

violências contra as mulheres. Com tudo isso, a pesquisadora pretendeu provocar 

questionamentos que atravessam as relações entre formação docente na 

universidade e as temáticas das relações de gênero e sexualidades. 

A abordagem utilizada é a qualitativa, empreendida pela análise de diários de 

bordo, utilizados na disciplina pesquisada.  

Os resultados indicaram que a disciplina em questão produz determinados 

modos de as estudantes analisarem seu dia-a-dia, suas relações pessoais e os 

acontecimentos nas escolas, problematizando significados hegemônicos 

relacionados aos gêneros e sexualidades. 

No estudo “Movimentos e articulações: uma análise das iniciativas de 

formação de educadoras(es) em sexualidade da Rede Municipal de Educação 

de Belo Horizonte (1989-2009)”, D`Andrea (2014)  teve como objetivo analisar as 

iniciativas de formação de educadores(es) para o trabalho com educação em 

sexualidade na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, entre os anos de 

1989 e 2009. Por meio de um estudo de caso, foram realizados sete (7) entrevistas 

com funcionários aposentados ou atuantes da Prefeitura Municipal e análise de 

documentos.  

A autora optou por uma abordagem emancipatória da educação em 

sexualidade, o que significou lidar com o tema inserido historicamente e de uma 

maneira comprometida com a transformação da sociedade rumo à equidade de 

gênero e valorização da diversidade sexual.  

A feminista negra norte-americana Belo Books e os educadores brasileiros 

Paulo Freire e Miguel Arroyo, bem como os estudos do campo da formação de 
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professores e da educação em sexualidade constituíram a base do referencial 

teórico do trabalho.  

Em relação aos dados empíricos, foram organizadas iniciativas de formação 

em quatro movimentos: a) articulação regional, cujo expoente foi o Núcleo de 

Educação Afetivo-Sexual, na Regional Barreiro; b) articulação municipal, que 

evidencia a existência de iniciativas de formação de educadores(as) em, em Belo 

Horizonte, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação; c) articulação 

intersetorial, que revela a parceria de saúde e educação no Programa “BH de Mãos 

Dadas contra a AIDS”; e, d) articulação interinstitucional, em que a Universidade 

Federal de Minas Gerais, o Ministério da Educação, o Núcleo de Relações Étnico-

raciais e de Gênero, da Secretaria Municipal de Educação, e os movimentos sociais 

se unem e promovem o projeto “Educação sem Homofobia”.  

Na análise das iniciativas, foi percebido que nenhuma das iniciativas possuem 

apenas uma abordagem da educação em sexualidade e que são marcadas pelo 

hibridismo.  

Em relação aos modelos de formação docente, a análise reforça a 

importância da racionalidade crítica para a formação de educadores(as) em 

sexualidade. Ainda é preciso fortalecer a autoria docente nas iniciativas de formação 

e fazer um deslocamento real do locus de formação visando ao desenvolvimento 

institucional das escolas.  

A partir das iniciativas analisadas, foi compreendido que um caminho para a 

formação de educadores(as) em sexualidade é a não valorização de uma única 

forma de expressão da sexualidade e nem a prescrição de abordagens didáticas 

enfatizando a criação de um processo dialógico, em que saberes podem ser 

compartilhados, questionados, explicitados, buscando a valorização da diversidade e 
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a legitimação da diferença. Para isso, é imprescindível compreender o debate mais 

amplo em que a sexualidade se insere, questionando os fundamentos político-

ideológicos de uma educação em sexualidade exclusivamente preventiva. 

Franca (2014), no trabalho “Representações sociais de gênero e 

sexualidade na escola: diálogo com educadoras”, investigou a repercussão de 

uma intervenção pedagógica na modalidade de círculo dialógico sobre as 

representações sociais de gênero de professoras e funcionárias de uma escola da 

rede pública da cidade de Campo Mourão (PR).  

A problemática que norteou a pesquisa foi a seguinte: De que modo o 

desenvolvimento de um círculo dialógico com professoras e funcionárias da 

educação básica sobre suas representações de gênero poderia contribuir para sua 

formação como educadoras? Em outras palavras, seria possível contribuir para a 

formação continuada das docentes e funcionárias ao gerar tensões e conflitos sobre 

suas representações sociais de gênero?  

Para atender aos objetivos da pesquisa, na fundamentação teórica, foram 

estabelecidas relações entre os Estudos de Gênero e a Teoria das Representações 

Sociais voltadas à educação escolar. 

O estudo empregou a pesquisa-ação participativa, considerando tal 

procedimento como favorável à escuta e problematização das representações da 

escola. No estudo empírico foram realizadas observações participantes e 

intervenção pedagógica. A intervenção, organizada como círculo dialógico, foi 

desenvolvida em oito (8) encontros com dezoito (18) participantes, sendo quatorze 

(14) professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) e da 

Educação Infantil e quatro (4) funcionárias da escola.  
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Durante esse processo, foi discutido com as participantes o “quem”, “o como”, 

“o que”, “para que” e o “por que” de suas representações de gênero. Os dados das 

observações e dos círculos dialógicos permitiram inferir a predominância de 

representações sociais hegemônicas sobre gênero: uma visão sexista e binária. Os 

círculos dialógicos possibilitaram a ampliação da polifásica cognitiva das 

participantes, ou seja, a coexistência de várias imagens mentais ou pontos de vista 

em cada uma e no grupo.  

O contato das participantes da pesquisa com diferentes representações 

sociais favoreceu evidenciar e problematizar suas ideias e práticas pedagógicas do 

dia a dia sobre gênero, como também elaborar novas ancoragens e objetivações. O 

desenvolvimento do círculo dialógico e das observações participantes também 

possibilitou verificar, por um lado, representações sedimentadas em discursos 

hegemônicos de que a mulher deve ser submissa e comportada, enquanto os 

homens estão autorizados a assumir o poder. De outro lado, surgiram 

representações contraditórias, com abertura a outras ancoragens, na qual as 

mulheres assumem o poder em espaços públicos e privados e requerem seus 

direitos.  

A tese de Junior (2014), que traz o título “Quando as questões de gênero, 

sexualidades, masculinidades e raça interrogam as práticas curriculares: um 

olhar sobre o processo de co/construção das identidades no cotidiano 

escolar”, tem como principal objetivo investigar como as identidades de gênero, 

sexualidade, masculinidade e raça são construídos nas salas de aula de arte e 

interagem com outras relações sociais que nelas se desenvolvem.  

O autor defende o argumento de que as discussões sobre gênero, 

sexualidades, masculinidades, raça, multi/interculturalismo, descolonialidade e teoria 
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queer podem contribuir para a diminuição da homofobia, da lesbofobia, da 

transfobia, do sexismo, do machismo, da misoginia, da discriminação, do racismo e 

da intolerância, ainda presentes em muitas de nossas escolas.  

Do ponto de vista teórico, este estudo se apoiou, principalmente, nas 

concepções de escola e currículo atravessados por diferentes culturas, bem como 

nas propostas preconizadas pelo multiculturalismo como um corpo teórico de 

conhecimentos que visa ao reconhecimento do outro e o diálogo entre os diferentes 

grupos culturais e sociais. Junior (2014) sustentou-se, também, nas visões da teoria 

queer e nas visões referentes a questões ligadas a outros aspectos identitários.  

O procedimento metodológico empregado foi a pesquisa-ação, realizada em 

uma Escola Pública da rede municipal de Duque de Caxias, periferia urbana do Rio 

de Janeiro, na própria sala de aula da pesquisadora, durante o ano de 2012.  

Os dados apresentados foram gerados nas interações em sala de aula, nas 

observações do cotidiano da escola e em entrevistas ou conversas com alunos(as) 

da escola.  

A análise dos resultados permitiu perceber a importância da realização de um 

trabalho sistemático e contínuo, que relacione as discussões sobre o conhecimento 

disciplinar às questões abordadas no estudo, de modo a produzir novos discursos e 

propostas alternativas, por parte de professores e estudantes. A pesquisa constatou 

que é possível realizar ações e reflexões que desestabilizem os discursos 

colonizadores e heteronormativos. 

Paz (2014), em sua tese “Eu tenho esse preconceito, mas eu sempre 

procurei respeitar os meus alunos: Desafios da formação continuada em 

gênero e sexualidade”, procurou identificar, no contexto dos cursos de formação 
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continuada oferecidos para profissionais de educação da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, as temáticas de gênero e sexualidade e refletir sobre as 

possibilidades de mudanças no trabalho pedagógico.  

O percurso desenvolvido nesta investigação foi traçado a partir da pesquisa 

qualitativa reconstrutiva, especificamente da interpretação como princípio do Método 

Documentário aplicado aos grupos de discussão. A análise centrou-se em grupos de 

discussão, que foram organizados e realizados com profissionais da educação 

básica, com diferentes características (formação profissional, tempo de serviço na 

educação, idade, etc.), buscando contemplar os seguintes objetivos: a) analisar as 

concepções dos/as profissionais da educação básica do Distrito Federal sobre 

gênero e sexualidade e a relação dessas concepções com seu trabalho pedagógico; 

b) conhecer a formação inicial e trajetória profissional desses(as) profissionais de 

educação básica; c) identificar a participação dos/as profissionais em cursos de 

formação continuada nas áreas de gênero e sexualidade; e d) identificar como é 

desenvolvido o trabalho pedagógico em gênero e sexualidade na escola.  

A pesquisadora, em sua reflexão, considera que, para pensar políticas e 

ações de formação continuada para profissionais de educação, é importante que 

suas percepções sejam reveladas, porque a mudança no trabalho pedagógico, no 

caso das temáticas “gênero”, “sexualidade” e “homossexualidade” envolvem 

questões intelectuais (conhecimento), emocionais (constituição pessoal), valores e 

crenças.  

É possível afirmar que são oferecidos diferentes cursos abordando as 

questões de gênero e sexualidade. Contudo, a abrangência ainda é pequena com 

relação à quantidade de profissionais que compõem o quadro da rede pública de 

ensino. Deve-se considerar, ainda, que a maioria dos(as) profissionais de educação 
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demonstram preconceito em suas falas, mesmo quando, a princípio, apresentem um 

discurso politicamente correto. A heterossexualidade aparece nos discursos como "a 

norma" e demonstram não "aceitar" a homossexualidade, apesar de afirmarem 

respeitar os(as) estudantes, confirmando seus preconceitos.  

A pesquisa de Paz (2014) revela que existe um caminho que é percorrido 

quando um fato ocorre com as crianças nos anos iniciais, relacionado à sexualidade, 

considerado "problema". A criança é encaminhada para a Direção da escola ou para 

a Orientação Educacional; ocorre uma conversa com a criança e em seguida a 

família é convocada e comunicada sobre o fato.  

Os grupos de discussão apresentaram concepções diferentes com relação à 

sexualidade, dependendo da etapa em que os(as) professores(as) atuavam e 

demonstraram preocupações diferentes com relação aos(às) estudantes. Nos anos 

iniciais, a concepção das professoras é de que as crianças não possuem 

sexualidade. Portanto, desenvolver um projeto na área, pode favorecer o "despertar" 

para a sexualidade prematuramente. No Ensino Médio, a sexualidade limita-se à 

homossexualidade, talvez, por isso, ocorra a dificuldade de falar sobre o assunto.  

A análise dos dados possibilitou perceber a predominância do argumento de 

que é preciso que as escolas possuam um(a) especialista, que trate das questões de 

gênero e sexualidades, uma vez que as(os) professores(as) não conseguem lidar 

com as temáticas. A necessidade de formação, tanto inicial quanto continuada, nas 

áreas de gênero e sexualidades foi constatada neste estudo, primeiro devido à 

dificuldade de encontrar profissionais que tivessem essa formação. Em segundo 

lugar, pelos discursos dos profissionais, pautados no preconceito e na homofobia. 

Teixeira (2014), na pesquisa intitulada “Gênero e Diversidade na Escola - 

GDE: investigando narrativas de profissionais da educação sobre diversidade 
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sexual e de gênero no espaço escola”, investigou, nas narrativas dos profissionais 

da educação, o entendimento sobre diversidade de gênero e sexual no espaço 

escolar tendo como objeto de análise o curso de aperfeiçoamento a distância 

Gênero e Diversidade na Escola – GDE.  

A metodologia utilizada pela autora foi a investigação narrativa, que considera 

a narrativa como uma forma de produção de dados. Para Teixeira (2014), a narrativa 

é uma forma investigativa, uma prática de constituição dos sujeitos. Como suporte 

teórico apoiou-se nos autores Jorge Larrosa, Michel Connelly e Jean Clandinin.  

Nos resultados das análises foram consideradas as narrativas produzidas por 

um grupo de cursistas do curso GDE, que foi promovido pela Universidade Federal 

do Rio Grande/ Universidade Aberta do Brasil (FURG/UAB), nos anos de 2009 e 

2010, no Polo de São Lourenço do Sul, em que a autora atuava como tutora.  

Teixeira (2014) considerou as falas dos cursistas nos encontros presenciais, 

suas interações na Plataforma Moodle e a produção de seus projetos de 

intervenção. Ainda para análise dos dados, a autora utilizou duas categorias de 

análise: diversidade de gênero e diversidade sexual.  

Ao analisar as narrativas sobre diversidade de gênero na escola, Teixeira 

(2014) problematizou a questão das masculinidades e feminilidades, abordando a 

categoria de gênero para se pensar as práticas escolares e para refletir como são 

educados(as) os(as) alunos(as), tendo como base as relações de gênero que foram 

sendo construídas em nossa sociedade.   

Nas produções narrativas sobre diversidade sexual na escola, a autora 

analisou a fabricação do sujeito normal da escola, abordando o conceito de 

currículos praticados para se pensar que as experiências vivenciadas pelos sujeitos 
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são construções culturais que regulam e produzem as identidades, a partir de uma 

lógica heteronormativa.  

A pesquisadora considerou que as narrativas dos sujeitos são os seus 

entendimentos sobre as diversidades sexuais e de gênero no espaço da escola, a 

partir da interpelação dos discursos das instituições sociais pelas quais transitam. A 

partir daí, problematizou as representações sobre a sexualidade, construídas 

historicamente e atravessadas por relações de poder e saber, que produzem as 

relações de distinção social e que incidem na fabricação dos sujeitos considerados 

normais e anormais. 

Como parte dos resultados, constatou-se que o curso de GDE possibilitou 

trocas de experiências significativas, sendo possível contrapor entendimentos e 

saberes com relação ao gênero e à sexualidade na escola e desestabilizar saberes 

e práticas que se encontram naturalizados, de modo a permitir outras formas de 

compreender a sexualidade e as questões de gênero no espaço escolar. 

Tortato (2014), na pesquisa intitulada “Articulações entre Gênero, 

empoderamento e docência: Estudo sobre um curso de formação de 

professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná”, procurou 

investigar as possibilidades de um curso de capacitação sobre gênero na escola, a 

relação entre políticas de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres no 

campo da educação formal de nível básico, no intuito de contribuir para incrementar 

as pesquisas sobre as políticas públicas voltadas às mulheres, à inserção do gênero 

na educação e à promoção de uma escola democrática e inclusiva.  O trabalho teve 

como objetivo analisar os efeitos de um curso de formação sobre gênero na 

educação no empoderamento e na prática pedagógica das mulheres que atuavam 

na educação básica.  
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A metodologia utilizada constou de procedimentos relacionados à abordagem 

quantitativa, com a aplicação e análise de cento e um (101) questionários 

respondidos por professoras que participaram do curso de formação em gênero, 

oferecido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 2010/2011. 

Também se utilizou de abordagem qualitativa com a aplicação e análise de 14 

entrevistas em profundidade. 

A autora usou como referencial teórico os estudos de gênero, o feminismo, o 

empoderamento feminino, a educação, a escola e as políticas públicas relacionadas. 

Com base na revisão teórica foi possível perceber que existe uma produção dentro 

da área de estudos de gênero e educação que vem analisando, documentando e 

discutindo o fazer pedagógico relacionado às questões de gênero.  

Os resultados apresentados em alguns trabalhos mostraram limitações, 

enquanto outros discutiam as possibilidades e outros, ainda, abordavam realidades 

bem específicas. Os trabalhos que envolviam os cursos de formação de professores 

enfocaram o processo em si, durante os cursos. Já Tortato (2014) apresenta uma 

perspectiva de tempo maior. O enfoque em professoras que atuam na cidade de 

Curitiba e arredores pretende levantar subsídios para o entendimento dessa 

realidade específica considerando que, em cada contexto, as marcas sociais e 

culturais podem se manifestar de formas diferentes.  

Como principal resultado, a pesquisa Tortato (2014) evidenciou que um curso 

de formação pode promover o alargamento das compreensões de professoras, de 

forma que pensem criticamente sobre suas práticas e insiram outras formas de 

abordagem, tendo em vista reduzir desigualdades e construir uma escola inclusiva. 

Contudo, enfatiza que a conscientização não se dá sem retrocessos, rupturas e 
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resistências. Por isso, é necessária a formação permanente e o apoio institucional, 

para garantir a manutenção de práticas inclusivas e democráticas. 

Oriani (2015), ao abordar "Relações de gênero e sexualidade na educação 

infantil: interfaces que envolvem as práticas pedagógicas", teve como principais 

objetivos, os seguintes: a) levantar quais são as percepções de educadores sobre 

relações de gênero e sexualidade nas práticas pedagógicas na educação infantil; b) 

compreender as manifestações da sexualidade das crianças neste nível de 

escolarização, bem como a atuação dos(as) profissionais diante dessas 

manifestações; e c) problematizar as relações de gênero no espaço da educação 

infantil, considerando as discussões em torno do cuidar e do educar.  

Para atingir os objetivos propostos, a autora entrevistou educadores que 

trabalhavam tanto no interior de duas instituições escolares selecionadas para 

pesquisa, quanto vinculados à Rede Municipal de Ensino da cidade de Marília (SP). 

Contou, ainda, com entrevistas feitas com dois estudiosos da Universidade que 

trabalham diretamente com a temática e possuem uma preocupação com a 

formação continuada de professores.  

Pautada na análise das falas dos entrevistados e em fundamentação teórica 

que englobou estudiosos de referência sobre o objeto da pesquisa, Oriani (2015) 

verificou que as práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço escolar podem 

reforçar estereótipos construídos historicamente nas relações sociais. A escola 

reproduz práticas sexistas presentes na sociedade em geral e pode trabalhar a favor 

da permanência de discriminações e preconceitos referentes à identidade de 

gênero.  

Contudo, a pesquisadora defende a ideia de que é possível educar para a 

transformação, se houver uma mudança de mentalidade que está além da 
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reformulação de currículos em cursos de formação de professores. Entre as 

contribuições que este trabalho pode trazer para a comunidade científica estão as 

seguintes: a) colocar em evidência um objeto ainda pouco explorado no meio 

acadêmico; b) trazer elementos para a reflexão, que possam nortear a reformulação 

de currículos em cursos de Formação de Professores; c) favorecer a proposição e 

implementação de cursos de formação continuada para educadores; e d) trazer à 

tona, mais uma vez, o debate sobre o processo de socialização de crianças 

pequenas que ocorre no interior de instituições de educação infantil. 

Petrenas (2015), em seu trabalho “Estado da arte sobre as temáticas 

sexualidade, educação sexual e gênero nos Encontros Nacionais de Didática e 

Prática de Ensino – ENDIPE (1996 – 2012)”, procurou compreender os entraves e 

o caráter de repressão da sexualidade. Este trabalho, de caráter bibliográfico, teve 

como objetivo elaborar o que se denomina Estado da Arte ou Estado do 

Conhecimento em relação à temática sexualidade, educação sexual e gênero nas 

pesquisas apresentadas no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 

(ENDIPE), no período de 1996 a 2012, apresentando os indícios do congresso em 

2014.  

O ENDIPE foi considerado o evento significativo na área educacional, além de 

oferecer a possibilidade de sistematizar trabalhos sobre o tema abordado. Desta 

forma, foram eleitos três (3) temas articuladores para a pesquisa: a) sexualidade, b) 

educação e c) formação docente. Compreendendo a sexualidade enquanto 

constitutiva de suas temáticas, quais sejam: gênero, homossexualidade, homofobia, 

violência, dentre outros. A partir dos critérios de seleção, foram encontrados cento e 

cinquenta e dois (152) trabalhos que, posteriormente, foram analisados através de 

Análise de Conteúdo Temática.  
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Nos artigos do ENDIPE, no decorrer dos anos, a sexualidade e seus diversos 

estudos perpassam concepções diversas, quais sejam: histórico-filosóficas, 

fundamentadas em teóricos como Freud e Foucault, seguindo para vertentes 

fundamentadas, basicamente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais ou, mesmo, 

que contrariam o exposto pelo documento e, mais recentemente, em torno da 

diversidade sexual, apresentando considerações que se sobrepõem e se confirmam 

no perpassar dos anos do congresso, não ocorrendo mudanças de grande 

significação nas categorias apresentadas e analisadas.  

A categoria gênero se apresentou como um dos fatores determinantes dos 

trabalhos, mostrando que não se pode compreender a sexualidade sem 

compreender as questões de gênero como concepção cultural e social. A carência 

de formação docente na área é apontada como o obstáculo motivador para que a 

educação sexual ocorra na escola de maneira satisfatória. Contudo o(a) docente não 

é considerado(a), na maioria das vezes, como protagonista de propostas e 

programas, seja nas escolas, e/ou nas ações governamentais, pois as propostas e 

programas chegam às unidades escolares prestes a serem aplicadas, sem 

discussões e estudos anteriores.   

Uma das conclusões deste trabalho é que é necessário que se corrobore a 

proposta da importância da educação sexual desde a educação infantil, havendo 

antecipadamente a formação docente, desde as licenciaturas, tendo continuidade 

com cursos de capacitação. Outro fator relevante se refere às próprias temáticas que 

envolvem a sexualidade e seus desdobramentos, pois se torna imperioso adentrar 

congressos, simpósios e eventos que vão muito além da sexualidade de modo 

específico, para apreender as diversas formações da área educacional, seja do 

currículo, das tecnologias, o cotidiano escolar, a didática, bem como as áreas da 
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sociologia, psicologia e saúde, apresentando uma valiosa importância para a 

formação do ser humano. 

Tavares (2015), na tese “Faca sem ponta, galinha sem pé, homem com 

homem, mulher com mulher: Quem defende a personagem queer nos livros 

para a infância?”, baseou-se na perspectiva de que os livros de literatura para a 

infância possam representar pontos de resistência em relação à temática da 

diversidade sexual e de gênero. Entendendo que os corpos se constituem por meio 

de práticas discursivas e não discursivas que normalizam os sujeitos, a autora 

procurou identificar no livro “Faca sem ponta, galinha sem pé”, de Ruth Rocha, o 

motivo pelo qual o mesmo vem sendo amplamente utilizado nas salas de aula e 

bibliotecas escolares.  

Ao apresentar uma situação em que dois irmãos trocam suas identidades de 

gênero, depois de passarem embaixo de um arco-íris, essas crianças começam a 

comportar-se na lógica oposta ao que está determinado para seu gênero de origem. 

Na problematização da literatura, enquanto possibilidade de questionamento ou 

reiteração das normas regulatórias para a construção social do gênero e da 

sexualidade, a autora analisou os editais do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE), que selecionam acervos de livros para as escolas públicas brasileiras, em 

especial o PNBE/2012.  

O trabalho investigativo pressupõe uma estreita relação entre a produção 

literária voltada para a infância e os discursos da escola, enquanto articuladora de 

regimes de verdade sobre o que é adequado para ser oferecido para os sujeitos em 

processo de formação.  

Além de tomar a perspectiva Foucaultiana como marco teórico, Tavares 

(2015) considera as contribuições das pesquisas trilhadas pelos estudos feministas 
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pós-estruturalistas, em especial Judith Butler, e as denominadas teóricas queer, 

assim como os conceitos provenientes dos Estudos Culturais, decisivos para 

fundamentar seu objeto de análise, qual seja, as personagens dos livros para a 

infância, entendidos como artefatos culturais a serviço dos dispositivos pedagógicos 

que visam à normalização das questões de gênero e sexualidade. Para desenvolver 

esta tese, a pesquisadora realizou as interlocuções necessárias à pesquisa, 

valendo-se das noções de dispositivo, resistência e subjetividade. 

A seguir é apresentado o quadro 1, que sintetiza os aspectos metodológicos, 

o objetivo proposto e dos resultados alcançados das dezesseis (16) teses 

pesquisadas. 

Autores 
Aspectos 

Metodológicos 
Objetivo Específico Principais Resultados  

Couto 
(2013) 

Quali-quanti; 
estudo de caso 
etnográfico; 
observação direta 
e entrevistas 
semiestruturadas.  

Desvendar as 
representações de 
masculinidades e 
feminilidades de 
alunos(as) do ensino 
médio da escola pública e 
o modo como tais 
representações 
relacionam-se à 
ocorrência de episódios de 
violência no cotidiano 
escolar. 

Os resultados indicaram que: a) as 
violências na escola estão atreladas 
às representações de 
masculinidades marcadas pelo 
machismo, competição por espaços 
de poder e confirmação das 
identidades masculinas; b) aumento 
significativo da violência entre as 
meninas; e c) aumento da expressão 
da violência simbólica e de 
preconceitos diversos contra as 
identidades consideradas diferentes 
do modelo heteronormativo. 

Hampel 
(2013) 

Qualitativa; 
grupo focal. 

Analisar a importância da 
inclusão de temas como 
gênero e sexualidade na 
formação de 
professores/as, na 
perspectiva de uma 
educação para a 
sexualidade, levando em 
conta os aspectos 
culturais, sociais e 
históricos. 

Os resultados apontaram para a 
importância de entender as escolas 
como espaços fundamentais de 
formação e que os discursos e 
práticas por elas veiculados afetam 
modos de ser e de estar no mundo, 
trazendo a responsabilidade de 
refletir sobre tais espaços 
educativos, revendo suas ações, 
estrutura, conceitos e poderes. 

Moraes 
(2013) 

Qualitativa; 
análise 
documental; 
entrevistas. 

Analisar as 
recontextualizações 
construídas pelos(as) 
professores(as) 
participantes de um curso 
sobre Gênero e 
Diversidade na Escola, 
promovido pelo MEC.  

Os resultados indicaram que entre a 
maioria dos(as) cursistas, existe a 
solidificação de preconceitos já 
existentes. Porém, já há indícios de 
desconstrução de algumas 
“verdades” consolidadas. 
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Sato (2013) 

Qualitativa; 
Pesquisa 
etnográfica; 
Análise de 
Discurso Crítica; 
Entrevistas 

Analisar as 
representações de gênero 
em quatro (4) escolas 
públicas estaduais: duas 
(2) em Goiás e duas (2) 
em Brasília. 

Os resultados apontam que a 
prática educacional tem consolidado 
um ambiente de desvalorização da 
docência, por meio da privação de 
meios,  timidez das políticas de 
apoio às famílias e ao docente, 
contribuindo para uma prática 
inclusiva não emancipatória. 

Sefton 
(2013) 

Qualitativa; 
exploratória; 
estudo de caso; 
entrevistas 

Identificar e analisar 
práticas docentes do 
ensino fundamental, 
contribuindo para o 
entendimento as 
estratégias de produção, 
transmissão e legitimação 
de disposições culturais 
voltadas para a equidade 
de gênero e diferenças da 
sexualidade. 

O estudo apontou que é possível, 
por meio de um ambiente 
educacional favorável, gerar 
experiências significativas para 
professores, alunos e familiares. 

 

 

 

 

 

 

Camargo 
(2014) 

Qualitativa; 
análise 
documental; 
entrevista 
semiestruturada; 
Grupos de 
Discussão 

Identificar como docentes 
do Curso Técnico em 
Agropecuária do IFRS, 
compreendem as relações 
de gênero entre alunas e 
alunos durante o processo 
de ensino e 
aprendizagem. 

Os resultados indicaram que a 
educação segue sexista. O 
feminino, apesar de se fazer 
presente, deve ter o seu lugar, 
porque é diferente, e essa diferença 
acaba desprestigiando o vigor 
criativo e a potência de 
aprendizagem que elas possuem. 

Castro 
(2014) 

Qualitativa; 
análise os diários 
de bordo 

Analisar as experiências 
construídas em uma 
disciplina do curso de 
Pedagogia, da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora, denominada 
“Tópicos Especiais: 
Gênero, Sexualidade e 
Educação”. 

Os resultados indicaram que 
a disciplina pesquisada produz 
determinados modos de as 
estudantes analisarem seu dia a 
dia, suas relações pessoais e os 
acontecimentos nas escolas, 
problematizando significados 
hegemônicos relacionados aos 
gêneros e sexualidades. 

D’Andrea 
(2014) 

Qualitativa; estudo 
de caso; 
entrevistas; 
análise de 
documentos. 

Analisar as iniciativas de 
formação de educadores 
para o trabalho com 
educação em sexualidade 
na Rede Municipal de 
Educação de Belo 
Horizonte, entre os anos 
de 1989 e 2009. 

Os resultados evidenciam que 
nenhuma das iniciativas possuem 
apenas uma abordagem da 
educação em sexualidade. Já em 
relação aos modelos de formação 
docente, a análise reforça a 
importância da racionalidade crítica 
para a formação de educadores(as) 
em sexualidade.  

Franca 
(2014) 

Qualitativa; 
pesquisa-ação 
participativa; 
observações 
participantes; 
círculo dialógico 

Investigar a repercussão 
de uma intervenção 
pedagógica na 
modalidade de círculo 
dialógico sobre as 
representações sociais de 
gênero de professoras e 
funcionárias de uma 

Predominância de representações 
sociais hegemônicas sobre gênero: 
uma visão sexista e binária. Os 
círculos dialógicos possibilitaram a 
ampliação da polifásica cognitiva 
das participantes, ou seja, a 
coexistência de várias imagens 
mentais ou pontos de vista em cada 
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escola da rede pública da 
cidade de Campo Mourão. 

uma e no grupo. 

Junior 
(2014) 

Qualitativa; 
pesquisa-ação; 
entrevistas. 

Investigar como as 
identidades de gênero, 
sexualidade, 
masculinidade e raça são 
construídos nas salas de 
aula de arte e interagem 
com outras relações 
sociais que nelas se 
desenvolvem. 

A análise dos resultados permitiu 
perceber a importância da 
realização de um trabalho 
sistemático e contínuo, que 
relacione as discussões sobre o 
conhecimento disciplinar às 
questões abordadas no estudo, de 
modo a produzir novos discursos e 
propostas alternativas, por parte de 
professores e estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paz (2014) 
Qualitativa; 
grupos de 
discussão 

Identificar, no contexto 

dos cursos de formação 
continuada oferecidos 
para profissionais de 
educação da rede pública 
de ensino do Distrito 
Federal, as temáticas de 
gênero e sexualidade e 
refletir sobre as 
possibilidades de 
mudanças no trabalho 
pedagógico. 

A análise dos dados possibilitou 
perceber a predominância do 
argumento de que é preciso que as 
escolas possuam um(a) 
especialista, que trate das questões 
de gênero e sexualidades, uma vez 
que as(os) professores(as) não 
conseguem lidar com as temáticas. 
A necessidade de formação, tanto 
inicial quanto continuada, nas áreas 
de gênero e sexualidades também 
foi constatada neste estudo. 

Teixeira 
(2014) 

Qualitativa; 
Investigação 
Narrativa 

Investigar nas narrativas 
dos profissionais da 
educação, o entendimento 
sobre diversidade de 
gênero e sexual no 
espaço escolar tendo 
como objeto de análise o 
curso de aperfeiçoamento 
a distância “Gênero e 
Diversidade na Escola – 
GDE”.  
 

Os resultados indicaram que o curso 
de GDE possibilitou trocas de 
experiências significativas, 
contrapondo entendimentos e 
saberes com relação ao gênero e à 
sexualidade na escola e 
desestabilizado saberes e práticas 
naturalizados, de modo a favorecer 
outras formas de compreender a 
sexualidade e as questões de 
gênero no espaço escolar. 

Tortato 
(2014) 

Quali-quanti; 
questionários; e 
entrevistas em 
profundidade 

Analisar os efeitos de um 
curso de formação sobre 
gênero na educação no 
empoderamento e na 
prática pedagógica das 
mulheres que atuavam na 
educação básica. 

Como principal resultado, a 
pesquisa evidenciou que um curso 
de formação pode promover o 
alargamento das compreensões de 
professoras, de forma que pensem 
criticamente sobre suas práticas e 
insiram outras formas de 
abordagem, tendo em vista reduzir 
desigualdades e construir uma 
escola inclusiva. 

Oriani 
(2015) 

Qualitativa; 
entrevistas; 
Análise de 
discurso 

Levantar as percepções 
de educadores sobre 
relações de gênero e 
sexualidade nas práticas 

Verificou que as práticas 
pedagógicas desenvolvidas no 
espaço escolar podem reforçar 
estereótipos construídos 
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 pedagógicas na educação 
infantil; compreender as 
manifestações da 
sexualidade das crianças 
neste nível e a atuação 
dos/das profissionais 
diante dessas 
manifestações; e 
problematizar as relações 
de gênero no espaço da 
educação infantil. 

historicamente nas relações sociais. 
A escola reproduz práticas sexistas 
presentes na sociedade em geral e 
pode trabalhar a favor da 
permanência de discriminações e 
preconceitos referentes à identidade 
de gênero.  

 

 

 

 

 

 

Petrenas 
(2015) 

Qualitativa; 
bibliográfica. 

Apresentar o Estado da 
Arte ou Estado do 
Conhecimento em relação 
à temática sexualidade, 
educação sexual e gênero 
nas pesquisas 
apresentadas no Encontro 
Nacional de Didática e 
Prática de Ensino 
(ENDIPE) no período de 
1996 a 2012 

Os resultados indicam que no 
decorrer dos anos, a sexualidade e 
seus diversos estudos perpassam 
concepções diversas, seguindo para 
vertentes fundamentadas nos PCNs 
ou que contrariam o exposto pelo 
documento e, mais recentemente, 
em torno da diversidade sexual, 
apresentando considerações que se 
sobrepõem e se confirmam no 
perpassar dos anos do congresso.  
A categoria gênero se apresentou 
como um dos fatores determinantes 
dos trabalhos, mostrando que não 
se pode compreender a sexualidade 
sem compreender as questões de 
gênero como concepção cultural e 
social. A carência de formação 
docente na área é apontada como o 
obstáculo motivador para que a 
educação sexual ocorra na escola 
de maneira satisfatória.  

Tavares 
(2015) 

Qualitativa. 

Identificar no livro Faca 
sem Ponta, galinha sem 
pé, de Ruth Rocha, o 
motivo pelo qual o mesmo 
vem sendo amplamente 
utilizado nas salas de aula 
e bibliotecas escolares. 

Um dos resultados para o problema 
da pesquisa pode ser o fato de a 
escolha desse livro possibilitar ao 
professor oferecer ao aluno uma 
experiência formativa que permita 
se posicionar diante de temas como 
sexismo e homofobia. 

 
Quadro 1: Síntese dos aspectos metodológicos, do objetivo proposto e dos resultados alcançados 

Fonte: Elaboração Própria 
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3.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS PARA O TEMA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES E GÊNERO 

 

Tendo em vista os resultados das análises empreendidas, verifica-se que, na 

maioria dos estudos, é encontrado nas descrições, narrativas, grupos de discussão e 

nos discursos dos profissionais de educação, em cursos de formação GDE, mesmo 

que às vezes de forma velada, uma grande carga de preconceito e de não aceitação 

da homossexualidade, como vimos, por exemplo, no trabalho de Moraes (2013), por 

parte de professores(as) e gestores (as). Os resultados indicaram que, entre a 

maioria dos(as) cursistas, existe a solidificação de preconceitos já existentes. Porém, 

já ocorrem indícios de desconstrução de algumas “verdades” consolidadas, segundo 

a autora. 

Há, também, uma naturalização nas questões de gênero e relações de poder 

existentes entre homens e mulheres, assim como o predomínio de uma educação 

sexista, onde professores compreendem meninas/mulheres como diferentes de 

meninos/homens no processo ensino-aprendizagem e, assim, desvalorizando os 

potenciais da figura feminina. Quando usam a afirmativa que “apesar da coragem de 

se fazerem presentes na escola, devem ter o seu lugar, porque são diferentes!”, 

nota-se a falta de conscientização crítica a respeito do avanço das mulheres ao 

longo da história da educação brasileira, frente às mudanças que o mundo 

atravessou. Essa questão foi destaque na pesquisa de Camargo (2014), em “Quem 

disse que não é coisa de guria? Provocações acerca das relações de gênero no 

ensino técnico”.  

O denominador comum identificado nos resultados dessas pesquisas aponta 

para uma grande carência de profissionais de educação ou especialistas com 
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formação nas temáticas de gênero e sexualidade e que os cursos de formação 

continuada são em números ainda insuficientes no Brasil para atender às  

demandas existentes nas escolas, como citado no trabalho de Hampel (2013) e na 

pesquisa de Paz (2014), no trecho que destaca a necessidade de se ter um 

especialista que trate de questões de gênero e sexualidade nas escolas. 

  Sendo assim, cada vez mais se torna difícil uma mudança de olhares e a 

conscientização quanto às diferenças num espaço educacional onde a todo 

momento depara-se com tanta diversidade.  

Ainda, com base no levantamento, destacam-se duas relevantes questões: 

a) constata-se que os dezesseis (16) estudos analisados não 

abordam a formação continuada em GDE, com foco específico 

nas experiências e nos resultados obtidos nas práticas 

pedagógicas implementadas no ensino fundamental; e 

  

b) os estudos também não discutem a relevância do tema para o 

planejamento e avaliação educacional. Já a proposta dessa 

dissertação aponta nesta direção.  

 

 

3.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Para sintetizar, das dezesseis (16) pesquisas selecionadas no Banco de 

Teses da CAPES, verificou-se que a maioria, onze (11), tinha como foco discutir e 

analisar as relações de gênero e sexualidades no processo de formação de 
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professores(as). Nestes casos estão incluídos os trabalhos de Hampel (2013), 

Moraes (2013), Sefton (2013), Castro (2014), Junior (2014), Paz (2014), Teixeira 

(2014), Tortato (2014), Oriani (2015) e Tavares (2015). 

Já os trabalhos de Couto (2013), Sato (2013), Camargo (2014), Franca (2014) 

e Petrenas (2015) trazem uma abordagem mais direcionada para o entendimento do 

fenômeno, sem que, necessariamente, tenham o compromisso de propor caminhos 

que abordem, em profundidade, o processo de formação de professores(as) para a 

diminuição do sexismo, do machismo e da discriminação sexual ainda presentes em 

muitas escolas. 

Sendo assim, os trabalhos de Hampel (2013), Moraes (2013), Sefton (2013), 

Castro (2014), Junior (2014), Paz (2014), Teixeira (2014), Tortato (2014), Oriani 

(2015) e Tavares (2015) se aproximam mais da proposta desta pesquisa. No 

entanto, destaca-se que o foco desta dissertação se concentra nas experiências e 

concepções dos professores, sobre os resultados obtidos dos cursos de formação 

continuada para as práticas pedagógicas no ensino fundamental. Ou seja, esta 

pesquisa se abre para ouvir a voz de quem participou dos cursos GDE e suas 

ponderações sobre esta modalidade de formação continuada. Este será o objeto do 

quarto capítulo, apresentado a seguir.  
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4 O CURSO GDE DA UFRJ E SUA EXPERIÊNCIA FORMATIVA 

 

Nos dois capítulos anteriores foram analisados conceitos básicos sobre a 

relação entre a questão de gênero, diversidade e a Educação, no que tange às 

discussões na sociedade e às pesquisas acadêmicas.  

Concluiu-se nos capítulos dois e três que a violência de gênero, resultante 

das desigualdades de gênero, indicam a necessidade de assegurar marcos legais e 

políticas nacionais, referentes à educação em sexualidade e de gênero nas escolas 

brasileiras. Desta forma, verifica-se a importância da construção de políticas públicas 

que visem a equalizar desigualdades, procurando superar preconceitos referentes a 

questões de gênero e diversidade sexual.   

Numa sociedade historicamente construída de forma heteronormativa, 

machista, patriarcal, racista e homofóbica, marcada por variados modelos de 

exclusão social, os caminhos de superação destas circunstâncias dependem de 

práticas sociais também no espaço da escola, para afirmar o direito à diferença e a 

igualdade dos diferentes, por meio do reconhecimento de raça, classe, gênero e/ou 

orientação sexual (TEIXEIRA, 2014).  

Como foi visto na revisão de literatura no capitulo três, segundo estudos do 

estado da arte, pode-se perceber que há um avanço nos estudos de gênero e 

sexualidade, porém, ainda se presenciam atitudes discriminatórias em diversos 

espaços sociais, dentre eles, a escola. Com base nisso, destaca-se os seguintes 

pontos: 

a) a sociedade brasileira é uma sociedade na qual os preconceitos 

de gênero geram relações de violência;  
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b) a revisão de literatura comprova que há poucas pesquisas sobre 

formação continuada de professores em relação a gênero, 

diversidade e educação, embora seja essa uma política pública 

federal; e 

 

c) por conseguinte, a voz dos professores que tenham participado 

dessa modalidade de formação oferece informações relevantes. 

 

O problema a que esta pesquisa responde é acerca da abordagem das 

temáticas de gênero e diversidades de gênero nas escolas, assim como sobre a 

introdução dessa temática como elemento da valorização e da formação continuada 

de todos os profissionais da educação, especialmente os professores.   

O objetivo geral, então, é investigar quais concepções os professores que 

passaram pelo curso de formação continuada “Gênero e Diversidade na Escola” 

(GDE) possuem em relação à superação de preconceitos de gênero e sexualidade. 

Neste quarto capítulo, a primeira seção aborda os elementos da metodologia. 

A pesquisa segue a abordagem de análise de conteúdo, que é uma abordagem 

qualitativa, conforme proposta por Bardin (2010), na qual os discursos de egressos 

do curso GDE, ocorrido em 2014, serão analisados com vistas a compreender a 

racionalidade por eles conferida à relação entre o tema gênero, diversidade e 

educação, bem como suas interpretações sobre as relações entre a formação de 

professores e as práticas docentes. 

O referencial analítico metodológico seguido, a análise de conteúdo, em 

especial a análise avaliativa do conteúdo, segundo Bardin (2010), busca identificar 
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as atitudes dos sujeitos em relação ao objeto de que falam, quando exprimem 

opiniões acerca de um assunto.  

  O referencial teórico que orienta a interpretação dos dados, do ponto de vista 

analítico, possui duas leituras centrais:  

a) a primeira é a Pedagogia Crítica, que permite questionar as 

relações de poder e os processos de empoderamento de grupos 

vulnerabilizados, por meio das ações educativas (GIROUX, 2011)  

Além da pedagogia crítica utilizou-se o conceito de ética do ser 

humano (FREIRE, 1996); e 

 

b) a segunda é a Hermenêutica dos Estudos Culturais (BUTLER, 

2003), que oferece interpretações na perspectiva de gênero e na 

ótica feminista, desvelando as armadilhas do preconceito machista, 

sexista e patriarcal. 

 

A segunda seção traz uma apresentação do Projeto Diversidade Sexual na 

Escola, da UFRJ, que é uma dentre várias ações do MEC/SECADI, vinculada ao 

Instituto de Psicologia e à Pró Reitoria de Extensão. Este projeto realizou por alguns 

anos cursos de extensão presenciais de GDE para educadores(as) das diferentes 

redes públicas do estado do Rio de Janeiro. 

Já a terceira seção aborda os relatos dos egressos do curso GDE, dando, 

efetivamente, voz a quem participou da experiência das oficinas e do curso. 
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Já a quarta seção sintetiza os elementos críticos e éticos da análise dos 

conteúdos das narrativas das professoras respondentes e dos documentos didáticos 

e legais do curso GDE. 

O capítulo se encerra na quinta seção, que traz a conclusão do que foi 

tratado. 

 

 

4.1 METODOLOGIA  

 

Antes de explorar os relatos daqueles que passaram pela experiência de 

oficinas e do curso GDE, cabe recapitular que essa pesquisa consiste em uma 

investigação sobre a concepção que tem os professores da formação continuada 

oferecida pelos cursos GDE, no que tange às concepções de gênero e diversidade 

discutidas.  

Para discutir tal tema, foi empregada a abordagem qualitativa, por meio de 

uma pesquisa de campo, para analisar os discursos proferidos pelos agentes 

participantes do curso GDE, numa ótica interpretativa.  

Como procedimento para a coleta de dados foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, em profundidade, baseada em um rol de questões-temas 

formuladas com foco no problema da pesquisa (APÊNDICE B).  

Em meio a este processo de busca e aproximação dos sujeitos da pesquisa, 

pôde-se perceber que o melhor instrumento para coletar os dados empíricos e 

atender ao objetivo da pesquisa seria a entrevista semiestruturada.  
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As experiências destes/as professores/as eram plurais e somente o 

instrumento da entrevista individual possibilitaria ao entrevistado um relato mais 

aprofundado de suas percepções e experiências em relação às questões de gênero 

e diversidades, abordadas no curso GDE e sobre seu desenvolvimento profissional 

como professor/a, segundo a proposta do curso. 

A construção do roteiro de entrevista seguiu os protocolos da validação por 

especialistas. Por isso, foi um processo que obteve orientações de pesquisadoras 

especialistas no tema gênero, como a Prof.ª Dr.ª Jaqueline de Jesus (UFRJ) e a 

Prof.ª  Dr.ª Tânia de Vasconcelos, da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Após a validação do roteiro, realizou-se uma entrevista-teste com uma 

cursista (professora).  Avaliando-se os resultados da entrevista, optou-se por alterar 

partes do roteiro.  

A seleção dos sujeitos da pesquisa ocorreu entre os cursistas da última 

turma, no segundo semestre de 2014, no Fundão (RJ). Esta turma foi acompanhada 

pela pesquisadora, que atuava como apoio técnico administrativo do curso, naquele 

período, em atividades pedagógicas para a realização deste estudo. 

A turma tinha, inicialmente, cinquenta e um (51) inscritos. Porém, no decorrer 

do curso ocorreram evasões, de forma que, ao término, em 24 de novembro de 

2014, restaram vinte (20) cursistas.  

O procedimento adotado para contatar os vinte (20) egressos desta turma foi 

o envio de e-mail, com apresentação do objetivo da pesquisa e convite de 

participação.  

Desse total, apenas oito (8) se comprometeram a participar e assinaram o 

Termo de Consentimento. No entanto, devido à disponibilidade, somente quatro (4), 

efetivamente, participarem das entrevistas.   
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Após validação do rol de questões, seleção e anuência dos sujeitos da 

pesquisa, foram realizadas três (3) entrevistas com egressos do curso GDE e uma 

(1) com uma gestora e professora, cursista de uma turma anterior.   

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Para manter a 

privacidade das professoras respondentes, seus nomes foram mantidos em sigilo e 

identificados por letras.  

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo. Bardin (2010) 

conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de instrumentos metodológicos 

sutis, que são aplicados aos discursos, tendo como fator comum, uma hermenêutica 

controlada, que é a inferência.  

Bardin (2010) indica que o ponto de partida é a mensagem, mas deve-se 

considerar, também, o contexto e a interpretação do sentido que um indivíduo atribui 

a elas, aspectos importantes para assegurar a relevância dos resultados obtidos. 

Sendo assim, a finalidade da análise de conteúdo é produzir inferências, a partir dos 

vestígios evidenciados na própria mensagem e no contexto ao qual a mensagem 

está vinculada.  

Seguindo essa metodologia foram percorridas as seguintes etapas: a) análise 

do material didático do curso GDE e do marco legal que o habilita; b) organização do 

material de textualidade didáticas e legais, conforme os temas propostos; c) análise 

das entrevistas transcritas, por meio de leitura sistemática para a exploração do 

material e tratamento das evidências, conforme os temas propostos. 

Na análise de conteúdo utilizou-se a técnica da construção de categorias, em 

que se realiza o desmembramento dos textos, reagrupando-os em categorias, que 

são os temas.  Os temas são afirmações sobre um assunto, com o poder de afetar 

um conjunto de formulações. Para Bardin (2010, p. 131) o tema é “a unidade de 
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significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.  Sendo assim, a análise 

temática consiste em encontrar os núcleos de sentido, que tenham conexão com o 

objetivo da pesquisa.  

Na etapa de exploração das entrevistas, conforme propõe Bardin (2010), 

foram considerados dois níveis de análise. No primeiro foi realizada a análise 

individual de cada entrevista e no segundo a transversal, que faz um cruzamento 

das entrevistas. Isso permitiu compreender a visão específica de cada egresso e, 

também, enxergar as recorrências, possibilitando considerações acerca da 

percepção do grupo, como também do material didático do curso GDE e do marco 

legal, referentes às questões de gênero e diversidade. 

Os temas de análise foram os seguintes: 

a) relação professor-aluno e diversidade e gênero; 

b) relação entre alunos e diversidade e gênero; 

c) relação entre professores e diversidade e gênero; 

d) relação professor-comunidade escolar e diversidade e gênero; 

e) formação continuada de professores em GDE; e 

f) contribuições do curso GDE para a prática docente. 

 

 

4.2 O PROJETO DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA, NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 
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O MEC/SECADI entende a função e importância da escola para a promoção 

da cultura, por meio do reconhecimento da pluralidade das identidades existentes, 

assim como dos comportamentos expressivos dessa diversidade. Além disso, a 

escola é um espaço de construção de conhecimento, no qual se desenvolve espírito 

crítico capaz de analisar as relações de poder e os processos sociais que produzem 

essas diferenças e as desigualdades socioculturais que a elas se impõe.  

Nesse sentido, o MEC/SECADI aponta as políticas públicas como uma 

resposta para a questão da inclusão na escola e, para esse fim, é importante que se 

aborde as questões de gênero, sexualidade e orientação sexual e que se vá além da 

abordagem da saúde sexual e reprodutiva (biologizante), baseando-se na ética e 

nos direitos humanos. 

O Projeto Diversidade Sexual na Escola, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), é uma dentre várias ações do MEC/SECADI, vinculada ao Instituto 

de Psicologia e à Pró Reitoria de Extensão, que realizou, desde 2006, atividades de 

sensibilização, mobilização, formação continuada e produção de materiais didáticos 

na área.  

O projeto realizou durante alguns anos cursos de extensão presenciais para 

educadores(as) das  diferentes redes públicas do Estado do Rio de Janeiro 

(conforme texto do Projeto Diversidade Sexual na Escola – GDE-UFRJ). 

O Projeto Diversidade Sexual na Escola, através do financiamento, na época, 

da SECADI, realizou a primeira edição de um curso de extensão voltado para os 

profissionais da Educação, de nome “Diversidade Sexual e Identidades de Gênero 

na Escola”. 
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Até o ano de 2014 (o último ano que houve o curso) foram realizadas seis 

edições, com parcerias com prefeituras locais. 

A tabela 1, a seguir, apresenta dados gerais do GDE-UFRJ, desde a primeira 

edição, no ano de 2007, até a sexta e última edição, no ano de 2014. Observa-se 

que, ao longo das edições, o curso foi sofrendo mudanças, como na carga horária 

distribuída para os temas abordados, que foram se constituindo no currículo 

programático segundo as demandas que surgiam, decorrentes dos desafios 

encontrados na escola. 

 

Tabela 1: Dados gerais do curso GDE nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

no período de 2007 – 2014  

 

Ano 
Nº de 

turmas 
Carga 

Horária 
Munícipios de Atuação Concluintes 

2007 2 40h Rio de janeiro 77 

2008 4 66h Rio de Janeiro e Nova Iguaçu 122 

2009 2 80h Rio de Janeiro e Maricá 54 

2010 10 120 h 
Rio de Janeiro, Macaé, Itaboraí, 
Petrópolis, Nova Iguaçu e Niterói 

326 

2012 5 120h Rio de Janeiro e Niterói 141 

2014 11 120 h 
Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Itaboraí e Magé 
210 

2007/2014 34  930 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

No início do curso, a abordagem se baseava em uma forma mais centrada na 

trajetória dos sujeitos LGBT e suas construções identitárias e demandas políticas, 

tendo como centro de atenção e discussão a questão da violência e da homofobia, 

com a participação de representantes de movimentos sociais.  
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Com o passar dos anos, o foco dirigiu-se para as práticas escolares, a 

construção da heteronormatividade e o binarismo de gênero, através do currículo e 

da ação institucional, a discussão pautada na exclusão, normatização e violência, 

não mais contra os(as) alunos(as) LGBT, mas, sim, em relação a todos os sujeitos 

do ambiente educacional. No ano de 2012 foi inserido no conteúdo programático do 

curso os módulos Raça, Etnia e Racismo. 

O curso GDE pautou, como objetivos a serem trabalhados com os 

profissionais da educação básica, a mobilização e a promoção de uma reflexão 

crítica acerca das temáticas de gênero, raça e sexualidade, investindo na 

transformação de práticas pedagógicas racistas, sexistas e heteronormativas e no 

reconhecimento da diversidade racial e étnica, de gênero e de orientação sexual. 

Também objetivou a sensibilização da formação universitária de profissionais da 

educação nas questões de gênero, raça e sexualidade, através do tripé ensino-

pesquisa-extensão. Como também, desenvolver experiências didático-pedagógicas 

que apontassem possibilidades inovadoras de trabalho das temáticas de gênero, 

raça e sexualidade na educação básica, para auxiliar debates referentes às 

temáticas de gênero e sexualidades, além de produzir materiais didáticos e distribui-

los nas escolas e instituições educacionais.  

Por fim, curso GDE objetivou contribuir para a aplicação e inserção das 

seguintes leis, princípios, planos e programas:  

a) Princípios de Yogyakarta (2006), que trata da aplicação da 

Legislação Internacional de Direitos Humanos, em relação à 

Orientação Sexual e à Identidade de Gênero;  

b) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 

n°9.394/1996;  
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c) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº. 8.069/1990;  

d) Lei nº 10639, de 9 de janeiro de 2003, que orienta a inclusão no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira";  

e) Resolução CNE nº 1 de 30, de maio de 2012, que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;  

f) Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006);  

g) Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004);  

h) Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010);  

i) Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB 2008);  

j) Programa Brasil sem Homofobia (2004); e 

k) Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT 

(2009). 

 

O Projeto Diversidade Sexual na Escola-UFRJ apresentou, no ano de 2014, a 

sexta edição do curso GDE, sendo este o último ano de atividades do projeto. Esta 

edição incluía discussões sobre diferença, sexualidade, gênero, racismo, cultura, 

currículo e prática pedagógica. Um dos objetivos desta reformulação foi o 

empoderamento dos profissionais de educação que atuam na rede básica de ensino, 

a fim de chamar todos à reflexão crítica para que pudessem transformar práticas 

pedagógicas racistas, machistas, sexistas e homofóbicas.  

O curso GDE teve um grande número de inscrições, mas foi dada preferência 

aos profissionais de Educação. Foram, ao todo, onze (11) turmas: 1 em Botafogo; 1 

em Duque de Caxias; 1 em Magé; 1 na Maré; 1 no IFCS (Instituto de Filosofia e 
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Ciências Sociais) da UFRJ, às quartas-feiras; 1 no IFCS, às quintas-feiras; 1 no 

IFCS, às segundas-feiras; 2 em Itaboraí, 1, aos sábados e outra às segundas-feiras 

e 2 no Fundão. A tabela 2 apresenta dados gerais da última edição do curso GDE. 

 

Tabela 2: Dados Gerais do curso GDE – 2014/2 

 
Fonte: 
Elabor
ação 
própri

a  

 
 

A metodologia do curso não se baseava apenas numa discussão teórica, 

mas, especialmente, em atividades práticas de experimentação e multiplicação. Nas 

primeiras edições, os/as cursistas tinham de desenvolver projetos de ação, a serem 

realizados em suas escolas depois de terminada a formação. No entanto, foi 

constatado que a metade destes projetos nem sequer eram realizados e os/as que 

conseguiam, apenas faziam atividades restritas ao seu espaço imediato de atuação 

profissional – em geral a própria sala de aula – ou os momentos de formação em 

serviço.  

Em consequência destes resultados, no ano de 2010, o Projeto ousou uma 

mudança metodológica do curso. Os(as) cursistas não mais teriam de propor 

projetos de ação, mas, sim, realizar atividades pedagógicas nos seus contextos 

imediatos – suas turmas, seu grupo de educadores/as, sua escola – não mais ao 

final, mas durante a formação, com acompanhamento e orientação da equipe do 

curso, mas, que de alguma maneira, trabalhassem questões ligadas a gênero, raça 

e sexualidade.  

Ano 
Número de 

turmas 
Carga 

Horária 
Município de atuação Concluintes 

2014/2 11 120h 
Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Itaboraí, Magé 
210 
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Por essa nova metodologia passaram a ser dadas algumas orientações aos 

cursistas, mas cada um teria a liberdade para planejar e realizar a sua própria ação, 

que poderia ter a forma de uma aula regular, um evento, uma atividade no contra 

turno ou, até mesmo, uma transformação na estrutura ou organização da escola ou 

da sala de aula.  

Essas atividades se se constituíam em um espaço especial de 

aprendizagem, em que cada cursista pôde trazer para o seu contexto e para a sua 

prática profissional os conteúdos que iam sendo trabalhados no curso. Essa forma 

de aprendizagem, unindo a teoria à prática, foi uma maneira de se perceber, na 

realidade da escola, as possibilidades e conflitos que não aparecem na formação 

teórica. 

Ademais, essas atividades propostas no curso GDE funcionavam como 

instrumentos multiplicadores, pois atingiam um número considerável de pessoas, 

entre estudantes e educadores/as. 

Para as orientar as atividades pedagógicas aplicadas pelos cursistas em 

seus respectivos locais de atuação e o tempo que deveria ser dedicado ao 

planejamento e à realização das ações, foi criada uma disciplina chamada 

Acompanhamento de Atividades Pedagógicas.  

Os cursistas desenvolviam atividades práticas investindo na articulação 

entre formação e trabalho. Estas atividades eram acompanhadas e avaliadas pela 

equipe do curso.  Ao todo, eram realizadas um mínimo de três (3) atividades por 

cursista, sob as temáticas de gênero, sexualidade e raça/etnia. 

A estrutura curricular do curso GDE era composta pelas seguintes 

disciplinas: Educação, Diversidade e Diferença (8h); Gênero (16h); Sexualidade e 
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Orientação Sexual (16h); Relações Étnico-raciais (16h); Acompanhamento de 

Atividades Pedagógicas (48h) e Seminário Integrado (16h).  

A proposta do Seminário Integrado consistia, ao final do curso, na 

realização de um seminário, em que os cursistas de todas as turmas apresentariam 

relatos de experiências, a partir das atividades pedagógicas que desenvolveram ao 

longo do processo de formação. 

Quanto à avaliação final dos cursistas, era realizada segundo os debates e às 

atividades desenvolvidas por eles/as. Deveriam ser registradas, o mais 

detalhadamente possível, em um caderno que acompanhava cada profissional 

durante toda a formação. Este caderno se constituía em um importante instrumento 

de acompanhamento pedagógico e de avaliação.  

O registro sistemático das trajetórias e experiências de cursistas ao longo das 

edições do curso GDE vem produzindo, nos últimos anos, um vasto e rico material 

de pesquisa, que tem permitido pensar sobre limites e oportunidades didáticas nesse 

campo. Tais relatos registrados no caderno de acompanhamento dos cursistas, 

feitos a partir das produções textuais, dizem respeito a situações-problema das 

experiências de análise do espaço escolar e das atividades pedagógicas 

desenvolvidas. Essas produções textuais funcionavam como indicadores para 

acompanhamento e avaliação final dos participantes, bem como monitoramento e 

avaliação do curso como um todo.  

 

 

4.2.1 Temas e Textualidades Didáticas e Legais  
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A seguir são apresentados cada um dos seis temas propostos para análise 

das entrevistas e os materiais didáticos (APÊNDICE C) e marcos legais (APÊNDICE 

D) que os fundamentam.  

O tema (1), relação professor-aluno e diversidade e gênero se apoia, em 

termos de material didático do curso GDE, em textos como: “Diversidade Sexual e 

de Gênero na escola: Educação, Cultura, Violência e Ética”, “Pesquisa sobre 

Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar” e no livro “Um Corpo Estranho”. 

Também se baseia nos filmes: “Novamente”, “Por Outros Olhos” e “Gritam-me 

Negra!”.  

O tema também se fundamenta nos seguintes marcos legais: Princípios de 

Yogyakarta (2006); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 

n°9.394/1996 e Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT (2009). 

O tema (2), relação entre alunos e diversidade e gênero, tem como base 

didática do curso os livros “Diversidade Sexual e de Gênero na escola: Educação, 

Cultura, Violência e Ética”; “Identidade e Diferença: Impertinências” e “Pesquisa 

sobre Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar”. Também se fundamenta 

vídeos “Novamente” e “ Por Outros Olhos”. 

Em termos de leis e planos, o tema tem a seguinte base: Princípios de 

Yogyakarta (2006); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 

n°9.394/1996 e Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT (2009). 
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O tema (3), relação entre professores e diversidade e gênero, tem como 

base didática os textos “Diversidade Sexual na Escola” e “Diversidade Sexual e de 

Gênero na escola: Educação, Cultura, Violência e Ética”.  

Em termos de leis e planos, o tema tem a seguinte base: Princípios de 

Yogyakarta (2006); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 

n°9.394/1996 e Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT (2009). 

O tema (4), relação professor-comunidade escolar e diversidade e 

gênero se fundamenta, em termos de material didático do curso GDE, no livro 

“Diversidade Sexual na Escola”. 

Em relação aos textos legais, este tema tem base nos Princípios de 

Yogyakarta (2006), em relação à Orientação Sexual e à Identidade de Gênero, que 

reconhece e combate às desigualdades e violências na vida de pessoas que não 

pertençam aos modelos da heteronormatividade e os não-cisgêneros e no II Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM, 2013/2015), que ampliou seu 

campo, atuando, também, no enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia. 

O tema (5), formação continuada de professores em GDE, utilizou-se do 

livro “Diversidade Sexual e de Gênero na escola: Educação, Cultura, Violência e 

Ética”.  Este tema se fundamenta nos seguintes marcos legais: Princípios de 

Yogyakarta (2006) e Lei n°9.394/1996 – LDB/96.  

O tema (6), contribuições do curso GDE para a prática docente, utilizou-

se dos livros “Diversidade Sexual e de Gênero na escola: Educação, Cultura, 

Violência e Ética e nos textos “Ciladas da Diferença” e “Pesquisa sobre Preconceito 

e Discriminação no Ambiente Escolar”.  
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Em termos de leis e planos, o tema tem a seguinte base: Princípios de 

Yogyakarta (2006) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 

n°9.394/1996.  

 

 

 

4.3 RELATOS DOS EGRESSOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DE OFICINAS E DO 

CURSO GDE - UFRJ  

 

A entrevista em profundidade buscou conhecer como os profissionais de 

Educação percebem as relações entre os diferentes atores, no que tange à 

diversidade e gênero, à formação continuada e às ações educacionais de políticas 

públicas, que são realizadas no Brasil, nas escolas e instituições de ensino, bem 

como se percebem alguma transformação nesses sujeitos no contexto educacional, 

se assimilaram esses conhecimentos e práticas e o que esperam dessas propostas 

políticas.  

A seguir são apresentadas as respostas de cada participante da pesquisa, 

de acordo com os temas já apresentados.  

 

Professora “A” 

A professora “A” tem 23 anos, é branca, do sexo feminino e homossexual. É 

formada em Pedagogia e trabalha como professora há 2 anos. A entrevista foi 

realizada em sua casa e teve duração, aproximada, de 1 hora. 



119 

 

 

Tema 1: Relação professor-aluno e diversidade e gênero 

A professora “A”, embora não tenha muita experiência em sala de aula, 

confirma a existência de constantes conflitos envolvendo sexismo e racismo, 

marcados por uma postura de abafamento e evitação por parte dos professores, em 

relação aos alunos.  

[...] como aluna, eu via essas questões com abafamento, mesmo. Os 
professores abafavam mesmo e os alunos viam isso com curiosidade. 
Alguns, eu principalmente, questionava que não tinha nada a ver, por 
exemplo, a separação “meninos jogam futebol e meninas jogam handbol. 
Eu nunca aceitei esse tipo de postura. Aí eu queria debater sobre isso; eu 
questionava, o porquê disso e a mesma coisa acontecia quando eu via 
alguns amigos sendo xingados de negros, enfim, por ser negros. Aí quando 
tinha um xingamento, eu questionava; eu queria saber por que aquilo. Em 
questão de preconceito racial, o pessoal da minha turma costumava mesmo 
reclamar e os professores protegiam também. (PROFESSORA A). 

 

“A” considera que a escola deve discutir a questão de gênero e diferentes 

manifestações de sexualidade, em vez de oprimir aquele que está fora do que se 

considera a normalidade. Sendo assim, a escola poderia ser um espaço de convívio 

social, no qual os jovens homossexuais e heterossexuais pudessem ter os mesmos 

direitos.  

Então não faz nenhum sentido dividir hétero e homo; são pessoas e ponto. 
Inclusive, eu acho mais importante a identidade de gênero ser discutida do 
que a sexualidade. (PROFESSORA A). 

 

Acredita, também, que as temáticas em relação às questões de diversidade, 

gênero e sexualidades devam ser abordadas por todos os professores. Para isso, é 

necessário o investimento em educação continuada. 

 
Não só acho que pode ser discutido, acho que deve ser discutido. É um 
tema que precisa ser trabalhado, eu não sei como, não sei em que série... 
Teria que me aprofundar e pensar melhor sobre isso. Acredito que deva ser 
trabalhada, sim, da mesma maneira como na biologia quando as crianças 
começam a descobrir sobre aparelho reprodutor [...], teriam que mostrar 
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diversas possibilidades. Esse tema da sexualidade e do gênero, eles têm 
que perpassar às outras disciplinas e não ficar só numa área. 
Principalmente o tema gênero. (PROFESSORA A). 

 

Tema 2: Relação entre alunos e diversidade e gênero 

“A” acredita que a escola pode vir a ser um ambiente melhor para os próprios 

alunos se houver, entre eles, uma maior entendimento e aceitação das diferenças. 

Na realidade, é preparar melhor os alunos que estão dentro do padrão de 
normalidade” da sociedade a aceitarem melhor essas diferenças em relação 
aos que estão fora desse padrão. Assim, a escola seria um lugar mais 
seguro e tranquilo para esses alunos. (PROFESSORA A). 
 

 

Tema 3: Relação entre professores e diversidade e gênero 

“A” não abordou essa questão. 

 

Tema 4: Relação professor-comunidade escolar e diversidade e gênero 

“A” acredita que a convivência com a diversidade, inclusive a de gênero, pode 

e deve acontecer na escola, por ser esse um espaço compartilhado e vivido por 

muitos anos pelos alunos. Além do que, defende que a orientação sexual não deve 

assumir uma centralidade na vida do indivíduo.     

A escola tem que ser isso. A gente passa mais de 14 anos na escola e a 
gente não vai sair preparado sem ter tido esse contato com várias pessoas, 
com as diversidades. Heterossexuais e homossexuais são as mesmas 
pessoas, isso é apenas a orientação sexual delas. Não importa a orientação 
sexual de uma pessoa; isso não pode ser o centro da vida dela. Não tem 
sentido ficar separando heterossexuais e homossexuais, pois a orientação 
sexual de uma pessoa não tem que ser o centro da vida dela. 
(PROFESSORA A). 

 

“A” acredita que a sexualidade não precisa ser, necessariamente, definida, a 

partir do gênero, sendo essa a raiz de vários conflitos. 
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Não que eu não ache importante de ser discutida, mas acho que gênero é 
muito mais importante que sexualidade, porque as pessoas associam 
diversos comportamentos a determinado gênero e determinam a 
sexualidade da pessoa a partir dessa identidade de gênero que a pessoa 
tem. Eu acho isso problemático, porque se a escola fizesse esse trabalho de 
diferenciação, com as outras disciplinas para mostrar que tem outros tipos 
de gênero e diferentes manifestações de sexualidade, eu acredito que, 
talvez, ela não fosse tão opressora quanto ela é para os estudantes que 
fazem parte dessa minoria. (PROFESSORA A). 

 
 
 
 

Tema 5: Formação continuada de professores em GDE 

Para “A”, os temas diversidade e gênero são “evitados” desde o seu tempo de 

aluna. Desta forma, a participação no curso foi fundamental para provocar mudanças 

em como, ela mesma, poderia lidar com tais temas em suas práticas, em sala de 

aula, como professora.  

[...] eu percebia como temas, que muitas vezes ficavam apagados, enfim, 
não eram tão debatidos em sala de aula. Até em minha experiência como 
aluna eram temas que não eram abordados ou, então, quando na sala de 
aula começava um assunto relativo a gênero e diversidade, normalmente, o 
assunto ficava apagado, porque, geralmente, os professores não tinham 
preparo de conteúdo, de saber de como lidar com essa situação. 
(PROFESSORA A). 

 

Perguntada se a sua participação foi espontânea ou fruto de alguma 

solicitação, exigência ou pressão profissional, “A” enfatizou que foi espontânea, 

ressaltando, mais uma vez, a importância do curso para a sua formação como 

professora e como ser humano. 

O que me levou, principalmente, foi a necessidade de complementar a 
minha formação, porque o tema do curso, quando eu li a proposta, me tocou 
muito na época, porque eu estava muito vivendo um período bem tenso da 
minha vida pessoal e eu queria entender melhor, essas relações de gênero 
e diversidade e, principalmente, dentro da escola como isso funcionava e a 
troca com as pessoas lá dentro. (PROFESSORA A). 
 
 

 
Tema 6: Contribuições do curso GDE para a prática docente 
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 Para “A”, o curso atendeu a uma necessidade de conhecimento profissional e 

pessoal dos temas, para que encontrasse respostas e argumentos para as questões 

que a incomodavam.  

Mesmo que me incomodassem e me despertassem curiosidade de 
conhecimento, mesmo quando eu ouvia alguém falar num tom estranho, eu 
não debatia porque eu não tinha conhecimento, não tinha argumentos para 
discutir sobre, eu só ficava pensando naquilo e nas questões que aquilo me 
incomodava, mas não tinha muitas respostas e depois do curso eu me senti 
mais preparada para responder e para questionar. (PROFESSORA A). 
 
Queria saber mais sobre o assunto, o que me auxiliaria na minha formação 
como professora, mas também como ser humano. (PROFESSORA A). 

 

A professora respondente também destaca que uma contribuição importante 

do curso GDE foi o tema da transexualidade, que possibilitou um novo olhar sobre a 

questão. 

Eu considero que eu ampliei a minha visão, como por exemplo, sobre a 
transexualidade. O curso me abriu os olhos sobre isso e tive mais 
esclarecimentos sobre o assunto. (PROFESSORA A). 
 

 

Professora “B” 

A professora “B” tem 27 anos, é branca, do sexo feminino e heterossexual. É 

formada em Pedagogia e trabalha como professora, com educação infantil, na rede 

pública e privada. Tem 5 anos de experiência profissional. A entrevista foi realizada 

em um restaurante, em Botafogo (RJ), e teve duração, aproximada, de 1 hora. 

 

Tema 1: Relação professor-aluno e diversidade e gênero 

 ““B” não expressou opinião sobre esse tema. 

 

Tema 2: Relação entre alunos e diversidade e gênero 
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Sobre a incidência de conflitos nas escolas, entre alunos, relacionados à 

questão de diversidade e gênero, a professora “B”, de maneira geral, considera que 

as relações são boas e saudáveis, não havendo problemas ou tensões evidentes.   

 

 

Tema 3: Relação entre professores e diversidade e gênero 

No tocante aos tipos de situações relacionadas a questões de gênero e 

diversidade que existem na escola, nas relações entre professores, “B” relembra um 

caso em que a sua opinião sobre a liberdade de expressão da sexualidade de uma 

criança não foi bem aceita entre os colegas de trabalho. Esse relato diz respeito a 

brincadeiras de um aluno que se imaginava “uma princesa” ou outro personagem 

feminino.   

Houve um debate e eu me posicionei dizendo que, na brincadeira e na 
fantasia, a criança pode ser menino, menina, adulto, criança, bicho ou 
objeto. Que isso, tampouco, diz algo sobre sua identidade ou, se disser, não 
nos cabe tolher ou julgar de acordo com as nossas noções de “certo ou 
errado”, mas observar a relação dele consigo e com os colegas, se é 
saudável para ele, no seu individual, e como isso se desdobra no coletivo. 
Minha opinião não foi muito bem aceita. (PROFESSORA B). 
 

 

Tema 4: Relação professor-comunidade escolar e diversidade e gênero 

Quanto à relação professor-comunidade escolar e diversidade e gênero, a 

professora respondente relatou que existem pais homossexuais e que a relação com 

os professores é boa. 

Há pais que são homossexuais e a relação é boa e aberta. (PROFESSORA 
B). 

 

 

Tema 5: Formação continuada de professores em GDE 
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“B” não expressou opinião sobre esse tema. 

 

Tema 6: Contribuições do curso GDE para a prática docente 

Em relação às contribuições do curso, “B” destaca como o principal elemento 

o “empoderamento”, conquistado por meio do conhecimento adquirido.   Esse 

empoderamento pode ser traduzido como a segurança para tratar com os alunos e 

colegas de trabalho, os temas discutidos no curso e vividos na escola.  

Aprendi muito com os textos/filmes/livros indicados. As discussões de 
gênero, sobretudo quanto ao feminismo, me emponderaram para que eu, na 
convivência com minhas colegas de trabalho – a maioria delas mulheres – 
pudesse também emponderá-las e discutir sobre o nosso papel social, 
político, nossos direitos e etc. O conhecimento do curso me deu 
tranquilidade de trabalhar e falar sobre os temas com mais propriedade 
também. (PROFESSORA B). 

 

Em relação ao que incorporou, “B” destaca que procura abordar os temas, 

conforme a demanda das crianças, utilizando a leitura de livros e a discussão em 

roda.     

Atualmente, trabalhando na educação infantil, abordo as temáticas de 

acordo com as necessidades dos alunos. Se eles perguntam ou 

demonstram interesse sobre algum desses assuntos, eu procuro uma 

literatura infantil (difícil encontrar!)  Que aborde esses assuntos, leio e 

depois conversamos na roda sobre as observações deles sobre o livro. Tive 

uma maior oportunidade de trabalhar o tema quando, na temática mensal 

“casa e família”, trabalhei os livros “o grande e maravilhoso livro das 

famílias” e “tenho  

dois pais”. (PROFESSORA B). 

 

Professora “C” 

A professora “C” tem 29 anos, é branca, do sexo feminino e heterossexual. É 

formada em Pedagogia e trabalha como professora na rede particular e privada há 3 
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anos. A entrevista foi realizada no Campus da Faculdade Estácio de Sá, da Avenida 

Presidente Vargas (RJ) e teve duração, aproximada, de 1 hora. 

 

Tema 1: Relação professor-aluno e diversidade e gênero 

Quanto às situações referentes a questões de gênero e diversidade sexual 

que existem na escola, nas relações entre professores e alunos, a professora “C” 

relata que percebe, claramente, “a falta de interesse e conhecimento sobre o tema” o 

que na sua visão expressa o total preconceito e despreparo frente aos alunos 

“desviantes” da heteronormatividade.  

“C” também destaca que os professores se apoiam na religião para justificar 

seus preconceitos.  

Eles se apoiam nas suas crenças religiosas para demarcar normalidades e 
vigiar de forma que os alunos fiquem moldados enquanto estiverem dentro 
dos muros escolares”. (PROFESSORA C). 
 
 

Outra questão destacada por “C” é o sexismo, posto que existe a prática, na 

sua escola, de os professores quererem separar todas as atividades como de para 

meninos ou de meninas. Diante disso, a professora “C” se sente impotente e solitária 

nas suas convicções e práticas profissionais.  

Tenho que fazer tudo “escondido” porque não posso fazer diferente deles, 
além de ser a professora contratada mais recente, não posso criar muitos 
conflitos e isto faz com que eu me sinta insignificante na minha prática 
nesse aspecto. (PROFESSORA C). 

 

Ela ilustra seu depoimento, narrando uma situação marcante, em relação ao 

tema diversidade e gênero, ocorrida antes do curso GDE, em 2013.  

Teve um caso de um menino se tremia todo quando lhe colocavam uma 
atividade por fazer em sua mesa. Eu logo pensei numa necessidade de 
aprovação, insegurança... enfim...mil coisas. Esse menino tinha um jeito 
mais feminino de agir, sentar e falar. A professora, boa em sua qualidade de 
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pedagoga (técnica de ensinar conteúdos, para falar a verdade, creio que 
essas atitudes sejam fruto de despreparo na formação sobre as questões 
relativas às diversidades), também religiosa, achava o garoto uma 
aberração. Então, ela gritava com ele dizendo que ele precisava virar 
homem, porque ele sentava com as pernas cruzadas. Enquanto ela gritava, 
ele chorava e se tremia todo, chorava e me olhava desesperado, como 
quem grita por uma ajuda. E eu fui até ele, mas a professora impediu a 
minha intervenção. Eu não digeri até hoje, imagino aquele menino. 
(PROFESSORA C). 

 
 

Tema 2: Relação entre alunos e diversidade e gênero 

A professora “C” alerta para o fato de que há inúmeros casos de bullying na 

escola e que, na sua visão, isso é decorrente do desconhecimento e da ignorância. 

 
Desconhecimento gera ignorância e violência. Temos inúmeros casos de 
bullying na escola (PROFESSORA C). 

 
 

Tema 3: Relação entre professores e diversidade e gênero 

A professora “C” percebe que esses conflitos entre professores são “sempre 

silenciados”, ou seja, são velados, não são declarados abertamente.  

Sempre silenciadas. (PROFESSORA C). 

 

Tema 4: Relação professor-comunidade escolar e diversidade e gênero 

“C” também menciona haver silêncio em torno dessas relações. 

Não é dito nada a respeito (PROFESSORA C). 

 

Tema 5: Formação continuada de professores em GDE 

“C” não expressou opinião sobre esse tema. 

 

Tema 6: Contribuições do curso GDE para a prática docente 
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Para a professora “C”, existia a percepção da necessidade de uma mudança 

no ambiente profissional, que poderia acontecer com uma melhor compreensão dos 

professores sobre diversidade, gênero e sexualidade. 

Eu percebia que uma intervenção profissional com formação adequada 

seria imprescindível para ampliar as reflexões da comunidade escolar para 

fazer daquele ambiente, um local acolhedor e incentivador nas 

potencialidades dos sujeitos. (PROFESSORA C). 

 

A professora “C” relata que onde estagiou não havia uma abertura para 

discussões sobre os temas: gênero, diversidade sexual, sexualidade, educação 

sexual.  

Embora houvesse muitas situações onde a ausência da abordagem e do 
diálogo fossem fatores agravantes, não havia um momento para tratar da 
temática de gênero e sexualidade. Eu buscava abordar e conversar com as 
minhas turmas, como currículo oculto. (PROFESSORA C). 

 

 

Professora “D” 

Por fim, a última professora respondente, a “D”, tem 37 anos, é negra e 

transgênero, com atual identidade de gênero feminina. É formada em Educação 

Artística e possui especialização em História da Arte no Brasil e Folclore Brasileiro. 

Trabalha como professora há 12 anos e exerce o cargo de diretora de uma escola 

na rede pública estadual há 6 anos.  A entrevista foi realizada em uma sala de 

reunião da Universidade Estácio de Sá, no Campus Madureira (RJ) e teve duração, 

aproximada, de 1 hora. Esta entrevista serve de contraprova para as anteriores. 

A contribuição dessa respondente é relevante, trata-se de uma professora 

transgênero, o que permite uma perspectiva enriquecedora acerca da proposta do 

curso GDE, além de ser uma contraprova, haja vista a mesma não ter participado da 

mesma turma das demais respondentes.   
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Tema 1: Relação professor-aluno e diversidade e gênero 

Em relação à prática pedagógica em sala de aula, foi enfatizada, pela 

professora “D” a importância de ser mais contextualizada com questões presentes 

do cotidiano da escola. Por exemplo, ao se apresentarem momentos de conflitos, os 

professores deveriam, na mesma hora, trazer conhecimentos e esclarecimentos 

para que se desconstrua determinados valores e conceitos errôneos e 

preconceituosos.  

[...] eu posso estar dando uma aula sobre Van Gogh, sobre Picasso. Se 
pintar uma situação de discriminação, de preconceito, eu paro naquela 
mesma hora e vou contextualizar ali naquele conteúdo. Isso é uma 
metodologia minha. Então, já há a coisa inata, já uma coisa muito natural. 
Fica até difícil de responder, pois o tempo inteiro que eu tô trabalhando 
essas questões, porque eu acho que fundamental. (PROFESSORA D). 
 

 

Tema 2: Relação entre alunos e diversidade e gênero 

Sobre a relação entre bullying e violência entre alunos, relacionados à 

questão da diversidade e gênero, a própria professora ”D”, dá o seu relato, pois era 

vítima dos colegas, em sua época de estudante, em função da sua sexualidade.   

Na escola eu apanhava muito, meu pai ia me buscar... Sentia que meu pai 
se sentia incomodado com essa fragilidade. A questão minha acadêmica 
devo a meu pai, que me incentivou a estudar. A escola foi para mim a pior 
época da minha vida, eu apanhava, sofria zoação, porque na época não 
existia o termo bullying. (PROFESSORA D). 

 

Destaca, também, que os conflitos ocorrem com frequência, tanto 

relacionados à raça como à gênero. 

Assim, conflito é o tempo inteiro na escola, onde eu sou professora e onde 
eu sou diretora. É o tempo inteiro conflitos. Eu tenho o tempo todo conflitos: 
raciais, de gênero, problemas familiares. Só que assim como eu falei 
anteriormente, eu sou uma referência, independentemente da minha 
identidade, eu sou uma referência, né! Em questão de diversidade, por eu 
estar sempre trabalhando, sempre fazendo palestra, levando convidados na 
escola, então, eu tô sempre procurando mediar isso [...]. (PROFESSORA 
D). 
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Em toda essa gama de conflitos abordadas anteriormente, também se 

manifesta a intolerância religiosa entre os alunos, como expressa o trecho destacado 

a seguir: 

A questão religiosa é muito forte entre os alunos, o tempo inteiro eles se 
alfinetam por causa da religião, porque o Meu Deus..., porque o Seu 
Deus..., sabe, eu tô sempre mediando esses conflitos. (PROFESSORA D). 
 

 

Tema 3: Relação entre professores e diversidade e gênero 

Quanto à relação entre professores e diversidade e gênero, a professora “D”, 

viveu uma situação emblemática.  

Eu vivi uma experiência quando eu entrei numa Escola Municipal. E já tinha 
feito a transição, aí um professor todo solicito comigo: “professora quer que 
eu leve a sua bolsa? Quer que eu ajude?” Cheio de amores... Tudo bem... 
Eu sei que uma semana depois ele já tinha mudado totalmente o 
comportamento. Toda aquela solicitude, toda aquela gentileza...Tinha tudo 
acabado. Provavelmente, ouviu algum comentário, o que já descontrói tudo! 
(PROFESSORA D). 

 

As convicções religiosas, assim como nas relações entre professor e aluno e 

entre os próprios alunos, também são apontadas, na relação entre os professores, 

como um fator que impacta a percepção da diversidade e do gênero, como 

esclarece a professora “D”.  

Na [nome da escola] havia muitos professores evangélicos e isso criou 
tensões. (PROFESSORA D). 

 

Tema 4: Relação professor-comunidade escolar e diversidade e gênero 

Em relação aos tipos de situações referentes a questões de gênero e 

diversidade sexual que existem na escola, nas relações entre professores e 

comunidade, a professora “D”, tem mais vivência, por ser gestora de uma escola.  
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Nesse aspecto, um ponto que ela destaca, com base na sua experiência tanto 

como gestora, como pessoal, é a transfobia, que se torna muito maior quanto o 

professor é transgênero, pois há um medo, por parte da comunidade, de que a 

orientação sexual do professor possa influenciar as escolhas dos alunos.    

[...] É só colocar lá na Internet. Bota uma transexual, você vai ver os 
comentários transfóbicos que aparecem. A minha reportagem no Globo, a 
quantidade de comentários transfóbicos que eu recebi, foi muito grande, 
entendeu? Vai aliciar os alunos e nos casos das transexuais, nós 
transexuais, ainda somos vinculadas à prostituição, né ... então, a 
prostituição, a sexualização, essa coisa do fetiche e eu recebi muitos 
comentários transfóbicos nessa época, dizendo: “É por isso que a 
sociedade esta dessa forma. O Brasil está regredindo”. Quando, na 
verdade, é progresso, a gente vê a diversidade aí, tomando conta. 
(PROFESSORA D). 
 
 

A professora também relata as mudanças de comportamento e tratamento ao 

ser revelado a identidade de gênero. 

E tem umas pessoas que não sabem da questão da transexualidade. Mas 
aí, tem aquele problema também, a partir do momento que descobrem, 
quando sabem, muda o tratamento totalmente. (PROFESSORA D). 

 

Pelo relato da professora “D” que, como foi mencionado, é gestora de uma 

escola, percebe-se que ainda há muito preconceito, também, em relação à cor, tanto 

na comunidade, como entre alguns profissionais de educação, que fazem parte da 

equipe da escola. Destacando que a professora “D” é única negra da escola. Ela 

enfatiza que, por essa condição, muitas vezes, passa despercebida por visitantes da 

escola, que procuram a imagem daquela personagem mulher branca e loira, 

conforme destaca o trecho abaixo. 

O que é bem crucial na minha vida é a questão da cor da pele. Eu me sinto 
muitas vezes bem discriminada, mais pela cor, do que, até pelo gênero 
mesmo. A cor é uma coisa assim... Já cansei de estar lá na escola e vir um 
responsável, ou um visitante: “Ah, eu queria falar com a diretora”.  Então, eu 
falo: Eu sou a diretora. Ai a pessoa fala: Você é a diretora? Então, sabe, há 
aquele estranhamento, [...] porque eu sou a única negra da equipe. “Fala ali 
com a diretora” e eles vão sempre na branca, na loira. Sabe, é sempre 
dessa forma que a coisa acontece. (PROFESSORA D). 
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Pelo trecho acima destacado, é possível perceber que a manifestação da 

intolerância, seja sexual ou racial, muitas vezes provoca episódios constrangedores, 

de humilhação e de conflitos manifestados, em muitos casos, não somente pela 

comunidade, mas também pelos próprios alunos e profissionais de educação.  

Com a realização do curso GDE, embora se sinta capacitada para abordar as 

questões, ainda não tem grande abertura, pois trabalha em uma escola religiosa. 

Mesmo assim, de forma, “reservada”, procura propor brincadeiras sem promover a 

separação entre as crianças (meninos e meninas), mesmo consciente de que essas 

e outras prática não terão apoio ou continuidade, seja pela gestão, seja pelos 

demais professores.  

 

Tema 5: Formação continuada de professores em GDE 

A formação continuada é apontada, pela professora “D” como muito relevante 

para todo o profissional da educação, independente de sua identidade de gênero e 

sexualidade. A questão da Educação em Direitos Humanos também veio à tona 

como o ideal para esse processo de respeito do ser humano, independente de sua 

orientação sexual, credo e etnia, visto que essas questões são motivos de conflitos. 

Quando perguntada se os professores se sentiram forçados a participar, a 

respondente considerou que eles participaram como “obrigação pedagógica”, pois a 

maioria dos professores eram evangélicos, o que criou uma tensão em relação às 

suas convicções frente aos temas abordados, principalmente em relação aos 

assuntos ligados à sexualidade.   

[...] mas, era muito interessante como observava que mexia muito com os 
professores, com os conceitos, com a religião dos professores, era muita 
discussão, a coisa era muito efervescente, mesmo na hora da oficina, fazer 
pensar mesmo, né. (PROFESSORA D). 
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De forma geral, apesar do que foi mencionado anteriormente acerca da 

barreira provocada pelas convicções religiosas arraigadas, a professora “D”, 

considera que houve um avanço em relação ao nível de conscientização dos 

professores, como resultado das práticas das oficinas do GDE. 

Já sobre inclusão de disciplinas com as temáticas de gênero, diversidade 

sexual, educação em direitos humanos no currículo superior em todos os cursos de 

graduação, a professora “D” acredita que tais iniciativas poderiam ajudar bastante a 

mudar o cenário atual. 

[...] basicamente a partir da base, na formação de professores. Por que ali, 
na escola, é que vai aprender a lecionar. Deveria haver uma forma de 
“desconstrução” para a formação de professores, [porque] não mudou muito 
a formação de professores. Isso não mudou muito. Não baste ter apenas 
leis. Precisa ter um aparato... (PROFESSORA D). 
 

 

Existe a percepção, por parte de “D” de que as políticas públicas não 

acompanharam as demandas da sociedade e, dessa forma, os professores também 

estão aquém das novas demandas dessa sociedade, tratando a questão de gênero 

de uma forma acomodada e homogeneizante. 

Se observarmos as políticas, elas não mudaram o modelo e a metodologia 
da educação. A política educacional continua a mesma, conteudista. O que 
faz a diferença sou eu, que tenho uma vivência diferenciada. Os colegas 
veem a escola como lugar de transmitir (transferir) conteúdos). A família 
mudou, as crianças e adolescentes mudaram, a questão de gênero mudou. 
A escola vê a clientela como homogênea. Isso não mudou muito. 
(PROFESSORA D). 
 

“D” acredita que essa homogeinização, ou seja, a não abordagem da 

diversidade e a evitação do tema, é consequência, também, de uma tendência ao 

“politicamente correto”, em que o professor adota uma postura e linguagem neutras, 

como medo de ter uma atitude interpretada como ofensiva para certas pessoas ou 



133 

 

grupos, ligadas ao imaginário racista ou sexista.  Esse medo só pode ser combatido 

através da formação do professor.  

As pessoas tentam vivenciar o politicamente correto. As pessoas têm medo 
de entrar naquele terreno, porque pode ser processado. As pessoas não 
têm essa formação. Nunca tive na minha formação aula de gênero, cultura 
afro-brasileira (conforme a Lei). Mesmo em relação à cultura afro-brasileira. 
Tenho amigos que a formação é por meio de disciplina eletiva. O professor 
precisa estar preparado, ter condições para lidar com isso. (PROFESSORA 
D). 

 

Além de tudo isso, há também o grande tabu que ronda as questões sobre 

sexualidade, principalmente, fundamentados em preconceitos religiosos. 

A questão de gênero é um tabu, tem professores preconceituosos, a 
questão religiosa, fundamentalista, faz com que a educação não avance. 
(PROFESSORA D). 

 

Em relação às candidaturas à prefeitura do Rio de Janeiro, a professora “D” 

acredita que a vitória de Crivella será um retrocesso para a Educação. Para ela, a 

vitória do Freixo seria mais favorável. No entanto, admite que o prefeito não tem 

tanto poder. Percebe que a discussão de gênero tem que ser mais ampla, sendo 

necessário trabalhar a Lei 10639, mas também dar recursos básicos as escolas, 

como máquina de xérox, por exemplo.  

Ainda sobre formação continuada e a necessidade da inclusão de disciplinas 

sobre questões de gênero e diversidade sexual, é enfatizada a questão das 

condições em que é oferecida, pois muitos professores já trabalham em mais de 

uma ou até duas escolas e não têm tempo para mais atividades. Sendo assim, isso 

prejudica o interesse e a qualidade de participação do professor.   

Há a qualidade do professor. Eu trabalho em 3 escolas. O estado ofereceu 
cursos em formação continuada para muitas questões, porém muitos 
professores e gestores não tinham tempo. Era oferecida em final de semana 
ou no contra-turno. Quem vai bancar isso? No meu caso foi um privilégio 
por ser trans, pedir e isso foi oferecido. Precisaria ser uma constante. Cabe 
aos entes federados criar as condições para que isso aconteça. 
(PROFESSORA D). 
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Tema 6: Contribuições do curso GDE para a prática docente 

A experiência em oficina pedagógica do projeto GDE foi percebida pela 

professora “D”, como um elemento importante para uma maior conscientização. 

Porém essa experiência não foi suficiente para mudar a situação de desrespeito 

vivida pela professora, em função de gênero. 

Na oficina realizada na Escola da Pavuna, Max Fleiuss há mais ou menos 3 
anos, sobre identidade de gênero, identidade sexual, e sexo. Foram oficinas 
dirigidas aos professores. Mexi muito com os professores, com os conceitos 
e com as experiências religiosas (muita discussão). Parece que houve uma 
conscientização maior – Fui eu quem solicitei a oficina até para ajudar a 
convivência, por que não reconheciam minha identidade social. Para alguns 
ajudou, para outros não. Procurei sair da escola, porque não havia respeito 
dos colegas. Os alunos aceitaram bem a transição. Os alunos sabem que 
sou uma referência nesse campo da diversidade. (PROFESSORA D). 

 

 

4.4 ELEMENTOS CRÍTICOS E ÉTICOS DA ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DAS 

NARRATIVAS DAS PROFESSORAS RESPONDENTES E DOS DOCUMENTOS 

DIDÁTICOS E LEGAIS DO CURSO GDE 

 

O quadro 2, apresentado a seguir, destaca os elementos críticos e éticos da 

análise dos conteúdos das narrativas das professoras respondentes e dos 

documentos didáticos e legais do curso GDE. 

 
Respon- 
dentes/ 
Termos 

Avaliativos 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 

Professora A Sexismo Diferenças 
Não 

expressou 
opinião. 

Diversidade de 
gênero 

Heterosse-
xuais e 

homossexuais. 

O termo 
gênero e 

diversidades 
ficavam 

apagados. 

Transexuali- 
dade 

Professora B Não Relação Não Pais Não Empodera- 
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expressou 
opinião 

saudável, 
boa, sem 
conflitos 

referentes 
à questão 
de gênero. 

apoiam a 
liberdade 

de 
expressão 

de 
alunos/as. 

homossexuais. expressou 
opinião. 

mento 

Professora C 

Total 
preconceito; 
se apoiam 

em crenças 
religiosas; 

Despreparo 
sobre os 
temas. 

Bullying Silenciados 
Silêncio em 

torno dessas 
relações. 

Não 
expressou 

opinião. 

Currículo 
oculto; 

Intervenção 
profissional; 
Ampliar as 

reflexões da 
comunidade 

escolar. 

Professora D 

Prática 
pedagógica 

ser 
contextuali-

zada. 

Bullyng; 
Intolerância 

religiosa; 
Racismo. 

Preconceito 
na 

diversidade 
de gênero. 

Transfobia; 
Comentários 
transfóbicos. 

Formação 
continuada é 

muito 
importante 
para todo o 
profissional 

da educação, 
independent

e de sua 
identidade 
de gênero. 

Conscienti-
zação maior 

 

Material 
Didático 

Vídeo: 
Cultura  
Negra 

Vídeo: 
“Gritaram-
me Negra!”  

Filme: Por 
Outros 
Olhos 

Filme: ”Por 
Outros Olhos” 

Vídeo: 
Novamente 

Vídeo: 
Encontrando 

Bianca 

Textos 
Legais 

Princípios de 
Yogyakarta 

(2006);  
 II Plano 

Nacional de 
Políticas 
para as 

Mulheres 
(PNPM, 

2013/2015) 

Lei 
11.645/08 
Obrigatorie
dade da 
temática 
“História e 
Cultura 
Afro-
Brasileira e 
Indígena”  

 

Princípios 
de 

Yogyakarta 
(2006);  
II Plano 

Nacional de 
Políticas 
para as 

Mulheres 
(PNPM, 

2013/2015) 

Plano 
Nacional de 

Promoção da 
Cidadania e 

Direitos 
Humanos de 

Lésbicas, 
Gays, 

Bissexuais, 
Travestis e 

Transexuais – 
LGBT (2009) 

Lei de 
Diretrizes e 
Bases da 
Educação 
Nacional 

(LDBEN) – 
Lei 

n°9.394/1996 

Plano 
Nacional de 

Promoção da 
Cidadania e 

Direitos 
Humanos de 

Lésbicas, 
Gays, 

Bissexuais, 
Travestis e 

Transexuais 
– LGBT 
(2009) 

 
Quadro 2: Elementos destacados nas falas das professoras respondentes em relação aos temas 

abordados 
Fonte: Elaboração própria 

 

Refletindo sobre as concepções dos respondentes procurou-se observar e 

identificar se correspondiam ao que era proposto pelos textos didáticos e legais.  

Sendo assim, destacaram-se três importantes aspectos: a) interações de relações 

de poder; b) ética e inclusão como formação do ser humano que quer ser mais; e c) 

ética e política pública. 
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4.4.1 Interações de Relações de Poder  

 

Os respondentes desta pesquisa, ao realizarem a formação continuada por 

meio do curso GDE, se lançaram em desafios em outro espaço que não era as suas 

salas de aula, com seus alunos/as e, sim, com colegas de profissão, trocando 

experiências, dilemas e conflitos que se apresentam no cotidiano escolar de cada 

professor e professora cursista.   

Puderam perceber, no papel de alunos/as, conceitos e concepções 

considerados como verdades absolutas e inquestionáveis sendo questionados. As 

práticas pedagógicas, que passavam despercebidas pelos cursistas e que faziam 

parte de sua formação e seguiam assim, conscientes ou não dessa pedagogia 

engessada, foram oportunamente abordadas, observadas, questionadas 

descontruídas por eles. 

 A necessidade de se moldar e engessar a liberdade de expressão em uma 

criança, na sua primeira fase educacional, parece ser o objetivo, como destacado 

pela professora “B”, no debate em sua escola em que expressou que na brincadeira 

e na fantasia as crianças poderiam ser o que quisessem.  

Houve um debate e eu me posicionei dizendo que, na brincadeira e na 
fantasia, a criança pode ser menino, menina, adulto, criança, bicho ou 
objeto. Que isso, tampouco, diz algo sobre sua identidade ou, se disser, não 
nos cabe tolher ou julgar de acordo com as nossas noções de “certo ou 
errado”, mas observar a relação dele consigo e com os colegas, se é 
saudável para ele, no seu individual, e como isso se desdobra no coletivo. 
Minha opinião não foi muito bem aceita. (PROFESSORA B). 

 

Para a professora “B”, esta é uma maneira de se construir uma prática 

pedagógica significativa. É descontruindo a naturalização de poder e das 



137 

 

instituições, que prendem e apagam as criatividades e identidades de crianças, que 

é possível, realmente, construir uma sociedade mais democrática e justa, na qual se 

reconhece as diferenças, as diversidades de gênero, étnicas, religiosas e tantas 

outras. 

A relação de poder existente entre professor–aluno também é percebida nos 

respondentes, sendo agora entendida como o necessário o exercício de se colocar 

no lugar do outro, procurar sentir o que outro sente ou sentiu por ser diferente e ser 

descriminado, sofrer bullying e toda sorte de “zoação”, como a professora “D” ilustra 

em sua fala, sobre a época de criança na escola. Por ser diferente e já se sentir 

diferente, sofria na pele as consequências dessa diferença, apanhava dos outros 

alunos e não tinha nenhum apoio por parte dos educadores/as. Enfim, não ser 

percebido e entendido em suas diversidades, como se todos/as fossem inatingíveis 

em sua construção de identidade – é nesse momento vivido com os respondentes 

que, realmente, entendem o seu papel pedagógico para com os/as alunos/as.  

O filme “Gritaram-me Negra!” trata de questões de diferença,  identidade,  

identidade racial  e racismo. Esse material usado no curso GDE possibilitou que as 

respondentes refletissem sobre a questão do/da negro/negra em nossa sociedade e 

como se desenvolve e se constrói o preconceito racial. Também, como essas visões 

distorcidas criam rivalidades, desigualdades discriminação e o bullying, que se 

encontra no espaço escolar. 

O filme também funciona como um exercício do olhar por outro prisma: a 

questão de construção da identidade racial, de o indivíduo passar a se identificar, se 

valorizar. Esse filme atendeu às professoras “A” e “D”, que colocaram em suas falas 

a enorme carga que é atribuída às questões de racismo, preconceito e sobre a 

negação da identidade do negro/a. Situações que são apontadas, por exemplo, pela 
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professora “D”, em que seus alunos/as não a enxergavam como negra e, sim, 

morena, mostrando, assim, que não valorizam sua cor, procurando, sempre, 

aproximar a identidade negra da imposta pela sociedade branca e patriarcal. 

A professora “D”, também relembra episódios e situações vivenciadas ao 

longo de sua profissão, em que o fato de ser negra, tem mais “peso”, incomoda 

muitas pessoas, muito mais do que o fato de sua nova identidade de gênero, 

transgênero e, agora, feminino.  

A professora revela que somente entre os/as profissionais da educação e 

pessoas de fora da escola é tratada com preconceito, pois, entre seus alunos, 

quando é revelado sobre sua transição de gênero, a princípio pode até haver um 

estranhamento, mas logo entendem e respeitam, usando o tratamento 

correspondente a nova identidade. Segundo a professora “D”, o fato de ser uma 

referência na escola, por sua postura e profissionalismo, faz com que os alunos/as 

tenham respeito por ela. 

A professora “A” ao falar sobre as questões envolvendo racismo, bullying, 

discriminação e homofobia, lembra que na sua época de aluna, na universidade, 

existia um abafamento sobre tais assuntos. Enfim, não se abordava essas questões 

em sala de aula. Como exemplo, a professora “A” fala que em pleno Século 21, nas 

escolas, ainda fazem a separação de meninos e meninas nas aulas de educação 

física, em que meninos jogam futebol e meninas jogavam handbol. 

A professora “A” sempre questionou isso, porém não tinha base, nem se 

sentia preparada para argumentar sobre essa questão. O curso GDE, através dos 

textos lidos, dos filmes, dos círculos de diálogos, dos encontros, debates, conversas 

e a troca de experiências pedagógicas e vivenciais dos educadores /as a auxiliou a 

ter conhecimento e, com isso, poder ter argumentos para debater a respeito.  
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O curso GDE apresentou o filme e promoveu debate, com pontuações sobre 

as leis e planos que envolvem e atendem a essa temática, como por exemplo, a Lei 

11.645/08, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena em todas as escolas públicas e privadas, do ensino fundamental 

até o ensino médio. 

[...] eu questionava,.... quando eu via alguns amigos sendo xingados 
de negros , enfim por ser negros . Aí, quando tinha um xingamento, 
eu questionava, eu queria saber por que aquilo? Em questão de 
preconceito racial, o pessoal da minha turma costumava mesmo 
reclamar e os professores protegiam também. (PROFESSORA A). 

 

A professora “D” declara que a questão de preconceito racial, principalmente 

do negro, ainda é muito forte na escola que trabalha e em grande parte das outras 

em que ela já trabalhou, gerando, constantemente, conflitos entre seus /suas 

alunos/as. Por este motivo, está sempre intervindo, procura contextualizar o tema e 

as práticas pedagógicas desenvolvidas com os alunos/as.  “D” lembra que é 

importante que o professor/a não desperdice o momento de se abordar determinada 

temática que venha a surgir entre os alunos após algum conflito, que deve ser 

mediado naquele momento. 

É possível confirmar, nesta seção sobre as relações de poder que se 

encontram nas falas das professoras respondentes da pesquisa, que ainda é muito 

forte o binarismo entre os homens e mulheres.  

Através dessas experiências vividas com professores e professoras no curso 

GDE, as questões de gênero e o contato que tiveram com o material didático, é 

possível desmitificar as diferenças e preconceitos em relação às diversidades da 

sexualidade existentes na escola, que os próprios respondentes trouxeram em suas 

falas.  
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Também são identificadas nas falas as diferenças entre os entendimentos 

que tinham ou que não possuíam em relação às questões de identidade de gênero e 

o estereótipo envolvendo essas questões, como também sobre os comportamentos 

normatizados para homens e mulheres, que são estipulados pela sociedade. 

Segundo Giroux (2011), o professor/a deve ser aquele comprometido com a 

formação intelectual crítica e libertadora de seu/sua aluno/a. afirma a importância da 

formação de professores, a formação continuada, emancipada, que transforma esse 

professor/a em um indivíduo ativo, comprometido com sua prática pedagógica.  

O autor aponta que esse educador/a está sempre envolvido/a numa ação 

pedagógica crítica e de questionamentos que promovam a emancipação e a 

transformação. Giroux (2011) também concorda com a atuação do professor/a que 

se envolve na elaboração e produção de materiais curriculares, que sejam mais 

adequados aos contextos culturais e sociais de seus alunos/as.  

O autor, baseando-se nas concepções de Freire (1996), entende que o 

professor/a necessita transformar sua prática pedagógica em mais política, ou seja 

preocupar-se com a formação desse aluno/a, como agente crítico, de forma que 

promova o diálogo critico em que as discussões desenvolvidas no espaço de 

formação objetivem um mundo melhor para todas as pessoas. 

 

4.4.2 Ética e Inclusão como Formação do Ser Humano que quer Ser Mais 

 

Nas falas das professoras respondentes é possível observar que todas 

percebem e confirmam a necessidade da formação continuada como forma de 
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empoderar-se do conhecimento que atenda as demandas que surgem 

constantemente momento no espaço educacional.  

Percebe-se nos discursos, que antes da formação no curso GDE, não se 

sentiam preparados e nem seguros para darem opinião ou questionarem a respeito 

de determinadas temáticas, e mesmo quando percebiam alguma situação de 

opressão e discriminação entre os alunos, não se sentiam capazes de trazer a 

questão para o debate em sala de aula.  

Ademais, identifica-se uma inquietação pela busca de novos saberes, a 

angústia de se sentirem frustrados/as pela falta de tempo para essa formação, que 

para muitos tem que ser realizada em fins de semana, o que para esses 

profissionais da educação significa sacrificar um dia de sua tão corrida jornada de 

trabalho, pois a grande maioria trabalha em mais de uma escola, quase não 

sobrando tempo durante a semana para fazer uma formação continuada.  

Entretanto, o ser humano é inquieto, se incomoda, e a partir desse incômodo, 

sai em busca de novos conhecimentos, novos saberes, quer saber mais, porque 

percebe que não sabe tudo, não detém todo o conhecimento e quer se sentir 

capacitado.  

Nas falas das professoras respondentes a todo instante transparece a 

necessidade de os processos formativos abrirem o ser para a compreensão da 

importância do respeito à diferença, como elemento para a inclusão de outras 

pessoas. 

Freire (1996), em Pedagogia da Autonomia, já apresentava para os 

educadores/as que o eixo norteador de sua prática pedagógica não era apenas 

formar o ser humano em suas técnicas, mas ser possuidor de uma formação com 
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base na ética e ser consciente da importância de se estimular os alunos/as para que 

tenham a capacidade de refletirem criticamente a realidade que estão inseridos. 

O que foi visto na formação continuada do curso GDE, por meio das falas dos 

professores/as egressos, é que antes do curso tinham uma postura profissional e até 

ética, em relação a sua prática pedagógica, relativa às temáticas tratadas, 

totalmente diferente de têm atualmente. Depois do curso são possuidores de novos 

saberes, conscientes de que essa formação é constante, pois sempre se está 

desconstruindo saberes para promover novos entendimentos, novas percepções, 

passando a enxergar o que estava na frente dos olhos, mas que não era possível 

enxergar apenas com os olhos de ver, e sim, com os olhos da humanização, da 

simplicidade e, principalmente, da esperança.  

Freire (1996), em Pedagogia da Autonomia, também aponta a necessidade 

de o educador ser possuidor de uma reflexão crítica sobre a própria prática 

pedagógica, tomando o cuidado para que o discurso da teoria não tenha significação 

nenhum e a prática não seja apenas a reprodução de outras práticas sem alma, sem 

questionamentos. Para Freire (1996), a teoria deve estar adequada à prática do 

professor/a e, assim, podendo influenciar seu aluno/a, mostrando que a verdadeira 

formação é aquela em que deve estar presente a consciência crítica e na qual se 

valoriza as emoções. 

O autor ainda alerta para que o educador atente quanto ao gesto perante seu 

educando, pois isso pode marcar a vida desse/a aluno/a, bem como para a 

importância de se refletir sobre determinado assunto, não “deixar passar”, pois como 

foi destacado na fala da professora “D”, no momento em que surge um tema ou 

conflito não se pode desperdiçar a oportunidade de reflexão, de trocas e de 

ensinamento. Como Freire (1996) explica, o professor e o aluno juntos constroem 
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um conhecimento, mas isso irá depender de como esse educador reconhece e se 

importa com esse contexto social. 

Pela análise das falas das professoras respondentes percebe-se que a 

motivação de se inscreverem em um curso de formação em GDE, foi a procura por 

saber mais e compreender a demanda que a cada dia a escola recebe de alunos/as 

em suas diversidades e que consistem em desafios para os professores/as.  

Para entender esse público o professor/a deve estar aberto em reciprocidade 

ao grupo de estudantes. Segundo Habermas, apud Bannell (2006), o princípio de 

alteridade significa se dispor a se tornar o outro para entendê-lo, enxergar com os 

olhos dele como o mundo o trata. Essa é uma postura ética que o educador deveria 

ter diante do seu aluno/a, pois só a partir desse movimento, dessa atitude de se 

colocar do outro lado, a ação pedagógica fará sentido e cumprirá com seu papel 

social, que é construir uma sociedade mais justa para todos. A inclusão do outro 

para dentro do universo da sala de aula significa o professor se abrir para essa nova 

experiência de se deixar tocar pelas dúvidas e inquietações desses alunos/as. 

 

4.4.3 Ética e Política Pública 

 

A formação continuada de professores/as com base na ética e em política 

pública é imprescindível para que se consiga uma educação inclusiva que atenda à 

diversidade de alunos e alunas no espaço educacional.  

Quando surge, em sala de aula, um conflito entre alunos/as, em que um xinga 

o outro ou aponta o outro porque é diferente dele, sem se darem conta de que ele 

também é diferente do outro e de vários outros, como a professora “D” age? 
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Continua seguindo o conteúdo que precisa abordar com a turma, ignorando a 

interferência e o conflito continua? Não. Não se acomoda. A professora se inquieta, 

pois, sentiu na pele o que o outro está vivenciando, o bullying, que pode estar 

ferindo o sujeito, em sua integridade, provocando sofrimento e, consequentemente, 

a vontade de abandonar a escola. Resolve, então, parar a aula naquele momento e 

falar sobre o problema e descobre que estão falando sobre racismo étnico ou 

religião. 

Quando a professora “D” resolve trazer para todos a questão que está sendo 

o motivo do conflito em sala de aula, contextualiza a temática e busca, no debate 

com a turma, que encontrem a resposta dentro do conceito de ética e do respeito, 

descontruindo visões distorcidas e preconceituosas. Nesse momento, “D” já está 

realizando uma formação continuada, pois para debater, precisa que seus alunos/as 

sejam questionados, pensem e tentem com outros, a construção de novos 

entendimentos e conhecimentos. Nesse exercício de descontruir para reconstruir, 

construindo, assim, um novo conhecimento, essa ação pedagógica passa a ser 

também uma política pública.  

 

4.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 Por meio das análises depreende-se que quando o professor/a permite 

aproximar-se do aluno, propiciando o estranhamento e o respeito ao outro, entende 

particularidades que o outro sente, enxerga a partir do olhar da outra pessoa, se 

torna sensível às discriminações, ao bullying, à desvalorização das diferenças, como 
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a cor da pele, a das crenças religiosas, das vivências da sexualidade e do gênero 

etc. 

 Segundo as respostas que foram apreciadas nas análises deste capítulo 

identifica-se a presença, nas escolas, da existência de diferentes matizes do 

preconceito, confirma-se a existência de constantes conflitos envolvendo sexismo e 

racismo, marcados por uma postura de abafamento e evitação por parte dos 

professores, em relação aos alunos. 

  Nas concepções expressas pelos docentes, a escola deve discutir a questão 

de gênero e de diferentes manifestações da sexualidade, em vez de oprimir aquele 

que está fora do que se considera a normalidade. Sendo assim, a escola deveria ser 

um espaço de convívio social para a superação dos preconceitos e discriminações, 

no qual os jovens transexuais, homossexuais e heterossexuais sejam respeitados 

em suas identidades e possam ter os mesmos direitos. 

 Como foi visto, alguns dos professores entrevistados consideram que não há 

sentido dividir hétero e homo, pois todos são pessoas e que o mais importante é 

entender e discutir a identidade de gênero mais do que sua orientação sexual.  O 

que isso quer dizer?  A conceituação dos termos é bem distinta. Identidade de 

gênero é o gênero com a qual a pessoa se identifica. A pessoa se percebe como 

homem ou como mulher, como também pode se perceber por ambos ou por nenhum 

dos dois, é o que se chama de não binários. Já a orientação sexual vai depender do 

gênero pelo qual a pessoa se sente atraída sexualmente e desenvolve romance. 

“A” acredita que a sexualidade não precisa ser, necessariamente, definida, a 

partir do gênero, sendo essa a raiz de vários conflitos. 

Não que eu não ache importante de ser discutida, mas acho que gênero é 
muito mais importante que sexualidade, porque as pessoas associam 
diversos comportamentos a determinado gênero e determinam a 
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sexualidade da pessoa a partir dessa identidade de gênero que a pessoa 
tem. Eu acho isso problemático, porque se a escola fizesse esse trabalho de 
diferenciação, com as outras disciplinas para mostrar que tem outros tipos 
de gênero e diferentes manifestações de sexualidade, eu acredito que, 
talvez, ela não fosse tão opressora quanto ela é para os estudantes que 
fazem parte dessa minoria. (PROFESSORA A). 

 

Segundo “A”, há professores que consideram que a discussão de gênero e 

diversidade, na formação continuada, é uma forma de sensibilização. No entanto, 

depois da sensibilização, na experiência da escola, as práticas não são muito 

alteradas. Isso porque existe a dificuldade de vencer o preconceito e pelo fato de 

que mesmo quando a experiência envolve a comunidade escolar, a atitude pessoal 

do docente é o que, efetivamente, faz diferença, mais até do que a formação 

continuada em GDE recebida. 

 Na declaração da egressa, a escola pode vir a se tornar um ambiente melhor 

de convivência para todos, se os alunos considerados dentro do padrão 

heterossexual (que é reconhecido e aceito pela sociedade) fossem melhor 

preparados para a aceitação das diferenças.  

Na realidade, é preparar melhor os alunos que estão dentro do padrão de 
normalidade” da sociedade a aceitarem melhor essas diferenças em relação 
aos que estão fora desse padrão. Assim, a escola seria um lugar mais 
seguro e tranquilo para esses alunos. (PROFESSORA A). 

 

Pode ser observado, no contato com os egressos, que o curso GDE trouxe-

lhes conhecimento profissional e pessoal dos temas para, assim, encontrarem 

respostas e argumentos para as questões que incomodavam antes e não se sentiam 

em condições de debater ou questionar, principalmente acerca do tema 

transexualidade. 

Quanto às situações referentes a questões de gênero e diversidade sexual 

que existem na escola, nas relações entre professores e alunos, alguns 

respondentes relatam que percebem, claramente, “a falta de interesse e 
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conhecimento sobre o tema” o que expressa o preconceito e o despreparo frente 

aos alunos “desviantes” da heteronormatividade.  Destacam, também, que os 

professores se apoiam na religião para justificar seus preconceitos.  

Outra questão que foi apontada por algumas professoras respondentes desta 

pesquisa é o sexismo presente na escola, principalmente nas práticas pedagógicas, 

em que professores ainda classificam e separam atividades de meninos ou de 

meninas. Diante disso, algumas respondentes se sentem impotentes e solitários em 

suas convicções e práticas profissionais.  

Sobre as questões de bullying, as professoras respondentes alertam para o 

fato de que há inúmeros casos nas escolas e que percebem que sejam decorrentes 

do desconhecimento e da ignorância sobre a temática. 

Para algumas respondentes há conflitos entre professores sobre as questões 

de gênero e diversidade que são “sempre silenciados”, ou seja, são velados, não 

são declarados abertamente. Isso gera a necessidade de uma mudança no 

ambiente profissional, que poderia acontecer com uma melhor compreensão dos 

professores sobre diversidade, gênero e sexualidade. Uma intervenção profissional 

com formação adequada, para ampliar as reflexões da comunidade escolar e tornar 

o ambiente educacional um local acolhedor e incentivador nas potencialidades dos 

sujeitos. 

Em relação às políticas públicas, as professoras respondentes reconhecem 

que a formação continuada do curso GDE foi uma ação eficaz, no entanto, de um 

modo geral, consideram que políticas públicas não acompanham as demandas da 

sociedade e, por esse motivo, os professores se encontram aquém das novas 

demandas dessa sociedade e tratam as questões da sexualidade de forma 

acomodada, não inclusiva e homogeneizante. 



148 

 

A formação continuada desenvolvida no curso GDE teve aspectos éticos, 

porque alimentou-se da necessidade de inclusão, de respeito ao diferente, ao não-

mesmo e ao outro.  Ela favoreceu à formação ética dos cursistas-professores 

usando de práticas de sensibilização, como o círculo de diálogos, onde foram 

debatidos textos, filmes, situações que foram notícia na mídia, referentes às 

questões de discriminação, violência na escola, preconceitos de todo tipo, 

intolerância religiosa entre outros.  

A partir desses momentos vividos na formação, os cursistas foram 

provocados a questionamentos, a se colocarem no lugar do outro e a ser o outro, 

experimentando situações e percebendo em suas próprias práticas regulares e 

cristalizadas o amargor da exclusão, reforçando, muitas vezes, conscientemente ou 

não, a discriminação nas diferenças.  Nesse momento de desconforto, mas também 

de libertação das amarras que prendem a liberdade, de elaboração de práticas 

pedagógicas mais contextualizadas, cada um pôde dar sua opinião e ouvir com 

respeito, de forma democrática, o posicionamento do outro. 

Em relação à formação ética desempenhada pelo curso GDE, a metodologia 

do curso favoreceu a visão democrática, pois reconheceu e valorizou a diversidade 

cultural brasileira, trazendo leituras referentes às diversidades de religião, costumes 

de vários povos e tantas outras particularidades culturais.  

Para a superação de discriminações, que foram apontadas nas vozes dos 

professores, é necessário promover esforços, como o curso GDE, para erradicar 

esses elementos que resultam em exclusão e evasão dos alunos/as, que não se 

enquadram na identidade que a escola insiste em reconhecer como padrão. Mesmo 

sabendo que tais ações ainda não são suficientes para a construção de uma 

sociedade mais democrática, acredita-se que o caminho seja esse.  
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Nas vozes dos professores, quando surgem conflitos em sala de aula entre os 

alunos, por questões religiosas, preconceito racial entre outras questões, a 

professora procura debater com a turma e desenvolve ações pedagógicas. Como, 

por exemplo, a desconstrução de personagens brancos em livros infantis, 

transformando-os em personagens negros, o que é percebido, pela professora, com 

grande resistência pelos seus alunos e alunas.  O desenvolvimento de uma ação 

pedagógica com essa intenção pode ser destacado na fala da professora “D”:  

[...] eu estou preparando com esses alunos uma atividade voltada 
para a consciência negra. Muitos negros não se veem como negros, 
né! (PROFESSORA D) 
 
[...] e eu tenho falado muito com eles. Estou fazendo até uma 
atividade em que eles estão desconstruindo desenhos infantis e 
transformando-os em negros. Muitos se recusam a transformar 
aqueles personagens em personagens negros. (PROFESSORA D). 

 

As políticas públicas que promovem a formação continuada em GDE supõem 

que este tema é relevante para a ação dos docentes, porque eles lidam com a 

formação cidadã, pois, tratar as temáticas de gênero e diversidade na escola com 

alunos e alunas é colocar-se diante do desafio, enfrentando seus próprios dilemas 

pedagógicos, afetivos e existenciais.  

O que se verificou com os egressos foi que a reflexão coletiva promovida no 

círculo de diálogos realizado em vários momentos na formação do GDE permitiu que 

todos compartilhassem experiências diversas.  No momento desse pensar junto, 

desenvolvem-se forças de ações pedagógicas futuras, diluindo os desafios que 

esses professores e professoras enfrentam no seu cotidiano, na medida em que 

esses profissionais da educação pensam, dialogam e analisam suas práticas, se 

elas se encontram engessadas na heteronormatividade ou se estão procurando 

transversalizar os temas que envolvem os grupos excludentes como gênero, 
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homofobia, transexualidade e tantos outros que não são reconhecidos, que se 

encontram em vários espaços da sociedade, especialmente nas escolas.  

Nas declarações das professoras respondentes nota-se um certo destemor de 

antes do ingresso no curso GDE, em relação a pensar sobre suas práticas 

pedagógicas em sala de aula, na possibilidade de se reinventarem em seu trabalho, 

de contextualizarem as temáticas que geram tantos conflitos entre seus alunos. 

Agora, ainda com os mesmos desafios, as mesmas condições de trabalho dadas ao 

docente, o mesmo salário, a mesma luta pela valorização profissional, a dupla 

jornada, o engessamento de algumas escolas em não reconhecer as diversidades 

de seus alunos e alunas, enfim com todos os mesmos desafios, esses 

educadores/as não são os mesmos, se deixaram, se permitiram ser por alguns 

momentos “o outro”, o “diferente”, o “excluído” e, assim, se incomodaram e não mais 

se acomodaram.  

Os egressos entrevistados declaram se sentirem mais empoderados e que 

procuram desenvolver em suas práticas novas formas de socialização, conforme as 

várias diversidades existentes em sala de aula, entre seus alunos/as. Dessa forma, 

estes profissionais procuram desenvolver ações pedagógicas em conformidade com 

a ética dessas diversidades.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises realizadas no quarto capítulo, é percebido que quando o 

professor/a se permite aproximar-se do aluno, entende, realmente, o que ele sente, 

como as discriminações de sexo, raça e credo, por exemplo. Quando o professor/a 

se auto reconhece nas experiências, às vezes dolorosa, que o aluno/a vivencia na 

escola e fora dela, percebe que precisa ressignificar suas práticas pedagógicas e 

buscar formas de abordar temáticas que tenham relação com os conflitos existentes, 

cumprindo o seu papel de educador/a. Ao discutir e contextualizar em sala de aula 

temas geradores de conflitos, o/a professor/a promove o questionamento, 

favorecendo que todos reflitam criticamente sobre temáticas como gênero e 

diversidade e as várias formas que o ser humano se reconhece. 

 Segundo as respostas dos egressos identifica-se a presença muito forte, nas 

escolas, do preconceito e confirma-se a existência de constantes conflitos 

envolvendo sexismo e racismo, marcados por uma postura de abafamento e 

evitação por parte dos professores, em relação aos alunos. A não abordagem das 

temáticas sobre as questões de gênero e diversidades foi entendida por algumas 

das professoras respondentes como consequência do medo dos/das professores/as 

serem mal interpretados/asem seus posicionamentos.  

Reafirma-se, portanto, que a escola deve discutir a questão de gênero e 

diferentes manifestações de sexualidade, em vez de oprimir aquele que está fora do 

que se considera a normalidade.  

 Alguns consideram que não há sentido em dividir hétero e homo, pois todos 

são pessoas e que o mais importante é entender e ser discutido identidade de 
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gênero mais do que a sexualidade. Ademais, às questões de diversidade, gênero e 

sexualidades devem ser abordadas por todos os professores. 

As professoras respondentes acreditam, também, que a convivência com a 

diversidade, inclusive a de gênero, pode e deve acontecer na escola, por ser esse 

um espaço compartilhado e vivido por muitos anos pelos alunos.  

Algumas professoras respondentes defendem que a orientação sexual não 

deve assumir uma centralidade na vida do indivíduo.  Outros postulam que a 

sexualidade não precisa ser necessariamente, definida, a partir do gênero, sendo 

essa a raiz de vários conflitos.  

Para algumas professoras respondentes, os temas diversidade e gênero na 

sua época de aluno, quando crianças, eram “evitados”. Desta forma, a participação 

no curso foi fundamental para provocar mudanças, até mesmo nelas próprias, em 

como poderiam lidar com tais temas em suas práticas, em sala de aula. Ressaltam, 

ainda, a importância do curso em sua formação profissional e como seres humanos.  

Em relação às contribuições do curso de formação continuada em GDE, as 

respondentes destacam como principal elemento o que chama de “empoderamento”, 

conquistado por meio do conhecimento adquirido.    

Sobre o que incorporam em suas práticas, alguns declaram que procuram 

abordar os temas, conforme a demanda das crianças, utilizando a leitura de livros e 

a discussão em roda.     

Quanto às situações referentes a questões de gênero e diversidade sexual na 

escola, nas relações entre professores e alunos, algumas professoras respondentes 

percebem “a falta de interesse e conhecimento sobre o tema” o que expressa 

preconceito e despreparo de professores, que muitas vezes, se apoiam na religião 

para justificar seus preconceitos.  
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Quanto ao sexismo presente na escola, ainda persiste a prática de se 

considerar “atividades de meninos ou de meninas”.  

Sobre o bullying, as professoras respondentes alertam para o fato de que há 

inúmeros casos nas escolas, o que atribuem ao desconhecimento e à ignorância. 

Para algumas professoras respondentes, os conflitos entre professores sobre 

as questões de gênero e diversidade existem, mas não são declarados abertamente. 

Para minimizar tal situação, percebem a necessidade de uma mudança no ambiente 

profissional, que poderia acontecer com uma melhor compreensão dos professores 

sobre diversidade, gênero e sexualidade, através da formação adequada, para 

ampliar as reflexões da comunidade escolar e tornar o ambiente educacional mais 

acolhedor e incentivador das potencialidades dos sujeitos. 

As professoras respondentes relataram a existência de toda gama de conflitos 

entre alunos/as, com ênfase para a intolerância religiosa. Outro destaque, nas vozes 

das professora, foi quanto à presença na sociedade (e que acaba chegando à 

escola), de comentários transfóbicos. A questão do preconceito racial também foi 

muito presente e indicada como ainda maior e mais problemática que a questão de 

diversidade de gênero. Todas essas questões sinalizam para a importância da 

formação continuada em gênero e diversidade, bem como a implementação de 

outras políticas públicas voltadas para tais temas.      

Com a realização do curso GDE, embora se sintam mais capazes para 

abordar questões, em relação à etnia, gênero, diversidade, homofobia e 

sexualidade, algumas professoras ainda não têm abertura para trabalhar os temas 

em suas escolas, atuando, então, de forma, mais “reservada” e conscientes de que 

algumas práticas talvez não tenham continuidade, em função da gestão e dos 

demais professores/as. 
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Veio à tona, também, pelas professoras respondentes, a importância em um 

curso de formação continuada em Direitos Humanos, como o ideal para esse 

processo de respeito do ser humano, independente de sua orientação sexual, credo 

e etnia.  

Outra questão a que o curso GDE respondeu e atendeu, foi quanto às 

condições de oferta e realização de uma formação continuada para profissionais da 

Educação que trabalhavam em mais de uma escola e não tinha tempo para mais 

atividades.  A formação continuada GDE promoveu disponibilizou várias turmas, 

inclusive aos sábados. 

O texto “A produção social da identidade e da diferença” de Silva (2000), 

provoca a reflexão sobre como o indivíduo constrói sua identidade ao longo de sua 

vida.  

 A identidade é construída de elementos culturais e, assim, se apresenta 

numa enorme diversidade, as diferenças existentes entre os seres humanos. O texto 

ainda questiona como se formam a identidade e a diferença na sociedade. 

Já se sabe que a questão da diferença e da identidade não se restringe 

somente a respeito e tolerância em relação à diversidade, pois elas se constroem 

através de elementos culturais e sociais. Sendo assim, devem ser discutidas e 

problematizadas. A sociedade sempre quer impor o modelo de identidade única para 

todas as pessoas, igualitária de acordo com a cultura produzida no seu tempo 

histórico, onde todos /as devem agir e pensar igual, do contrário será excluído do 

meio social por ser diferente, enfim, discriminado, não reconhecido.  

Se a identidade é construída ao longo de processo de discursos, práticas e 

costumes sociais e que ao longo do tempo vão se transformando, em uma 



155 

 

sociedade globalizada que está sempre em constantes transformações, torna-se 

impossível existir uma identidade fixa, imutável e única, pois os seres humanos 

estão a todo instante se diferenciando. (SILVA, 2000). 

O texto de Silva (2000), faz entender que para se conhecer a identidade de 

um sujeito é necessário inseri-lo nas práticas e concepções em diferentes momentos 

sociais e, assim, dando liberdade para que o outro se identifique com seus valores e 

costumes (ele traz sua cultura, seus hábitos, costumes etc.). Assim, a diferença 

passa a existir somente no meio social.  

Dessa forma, entender a função política da escola é de extrema importância, 

pois, ela tem a força de reproduzir e valorizar apenas uma identidade única e, assim, 

acaba estimulando a discriminação ou a segregação e, consequentemente, a 

exclusão do diferente. Assim, inclui-se os sujeitos que fogem a heterossexualidade, 

não são reconhecidos em suas identidades. A provocação deste texto faz com se 

reflita profundamente se..., se..., se.... Tantos “se”.  

Se todos se permitissem o autoconhecimento, perceber o que o seu corpo 

fala, talvez, assim, seria possível reconhecer o outro, assim como a si mesmos, em 

toda a complexidade e em todas as inúmeras possibilidades. Por esta razão, faz-se 

necessário uma educação voltada para a diversidade, em que todos os estudantes 

possam ter uma educação multicultural, em que todos sejam reconhecidos em suas 

identidades, diversidades e características distintas.  

 Pode-se concluir que os educadores, que pensam em uma pedagogia das 

diferenças, não estão sozinhos, pois partilham desse desejo pesquisadores 

incansáveis e teóricos, companheiros dessa luta por uma educação inclusiva, uma 

escola acolhedora, que promova a construção de práticas educativas, inserindo as 

culturas que os alunos/as trazem consigo. Enfim, por uma sociedade que reconheça 
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todas as diversidades de gênero, religião, etnia e tantas outras e que reconheça na 

diferença a individualidade de cada um.   
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A:  LEVANTAMENTO DE TESES SOBRE GÊNERO E FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES  

 

Tese Autores Títulos Ano Instituição de Ensino 

1 Alissandra Hampel 

A gente não pensava nisso...”: 
Educação para sexualidade, 
gênero e formação docente na 
região da campanha/RS 

2013 
Universidade Federal do 
Rio Grande Do Sul - Porto 
Alegre 

2 Ana Paula Sefton 

Prática docente e socialização 
escolar para as diferenças: Um 
estudo sobre estratégias de 
transformação da ordem em 
gênero e sexualidade 

2013 
Universidade de São Paulo 
- São Paulo 

3 
Denise Tamae 
Borges Sato 

A construção da identidade de 
gênero na educação inclusiva: 
Letramento e discurso 

2013 
Universidade de Brasília – 
Brasília 

4 
Emilia Murta 
Moraes 

Gênero e diversidade na escola 
(GDE): Da elaboração da 
política pública às 
recontextualizações produzidas 
nas práticas de formação 
docente 

2013 
Universidade Federal de 
Minas Gerais - Montes 
Claros 

5 
Maria Aparecida 
Souza Couto 

Representações de 
masculinidades e identidades de 
gênero de estudantes do ensino 
médio e a relação com as 
violências na escola pública 

2013 
Fundação Universidade 
Federal de Sergipe - São 
Cristóvão 

6 
Anna Cláudia 
Eutrópio Batista 
D’Andrea 

Movimentos e articulações: uma 
análise das iniciativas de 
formação de educadoras/es em 
sexualidade da rede municipal 
de educação de belo horizonte 
(1989-2009) 

2014 
Universidade Federal de 
Minas Gerais - Belo 
Horizonte 

7 
Cintia de Souza 
Batista Tortato 

Articulações entre gênero, 
empoderamento e docência: 
Estudo sobre um curso de 
formação de professores da 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná 

2014 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – 
Curitiba 

8 
Claudia Denis Alves 
da Paz 

Eu tenho esse preconceito, mas 
eu sempre procurei respeitar os 
meus alunos": Desafios da 
formação continuada em gênero 
e sexualidade 

2014 
Universidade de Brasília – 
Brasília 

9 
Edson Carpes 
Camargo 

Quem disse que não é coisa de 
guria? Provocações acerca das 
relações de gênero no ensino 
técnico 

2014 
Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - São 
Leopoldo 

10 
Fabiane Freire 
Franca 

Representações sociais de 
gênero e sexualidade na escola: 
Diálogo com educadoras 

2014 
Universidade Estadual de 
Maringá – Maringá 

11 
Fabiane Lopes 
Teixeira 

Gênero e diversidade na escola 
- GDE: Investigando narrativas 

2014 
Universidade Federal de 
Pelotas - Capão do Leão 
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de profissionais da educação 
sobre diversidade sexual e de 
gênero no espaço escola 

12 
Paulo Melgaco da 
Silva Junior 

Quando as questões de gênero, 
sexualidades, masculinidades e 
raça interrogam as práticas 
curriculares: Um olhar sobre o 
processo de co/construção das 
identidades no cotidiano escolar 

2014 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - Rio de 
Janeiro 

13 
Roney Polato de 
Castro 

Experiência e constituição de 
sujeitos docentes: Relações de 
gênero, sexualidades e 
formação em pedagogia 

2014 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora - Juiz de Fora 

14 
Evelize Cristina Cit 
Tavares 

Faca sem ponta, galinha sem 
pé, homem com homem, mulher 
com mulher: quem defende a 
personagem queer nos livros 
para a infância?  

2015 
Universidade Federal do 
Paraná – Curitiba 

15 
Rita de Cassia 
Petrenas 

Estado da arte sobre as 
temáticas sexualidade, 
educação sexual e gênero nos 
encontros nacionais de didática 
e prática de ensino - ENDIPE 
(1996-2012) 

2015 
Universidade Est. Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – 
Araraquara 

16 Valeria Pall Oriani 

Relações de gênero e 
sexualidade na educação 
infantil: Interfaces que envolvem 
as práticas pedagógicas 

2015 
Universidade Est. Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – 
Marília 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES CONCLUINTES DO 

CURSO GDE  
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DADOS PESSOAIS 

1 – Nome:  2 – Tel:  

3 – Idade: 4 - Email: 

5 – Realização da entrevista:  6- Local: 

7 -  Início da Entrevista:  8 – Duração da Entrevista: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1- Curso: Pedagogia 2 – Ano de Conclusão:2014 

3- Instituição: Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro 

4 – Especialização:      SIM (   )             NÃO (    )               Se Sim Qual a área? Sexualidade e 

Gênero 

5 – Mestrado:               SIM (   )             NÃO (    )              Se Sim Qual a área? 

6- Doutorado:               SIM (   )             NÃO (    )              Se Sim Qual a área? 

7 – Pós – Doutorado:   SIM  (   )             NÃO (    )             Se Sim Qual a área? 

 
I - Caracterização básica do entrevistado 

 

1) Sexo: 

(  ) Masculino (   ) Feminino 

 

2) Idade: 

(  ) 18 a 24 anos (  ) 25 a 32 anos (  ) 33 a 40 anos (  ) 41 a 48 anos  

(  ) acima de 48 anos 

3) Qual sua formação no Ensino Médio? 
(   ) Formação Geral 

(  ) Curso Técnico – Qual a habilitação? _________________________________ 

 

4) Qual seu último nível de formação? 

(  ) Ensino Médio   (  ) Pós-graduação ( Lato Sensu) 

(  ) Superior Completo  (  ) Mestrado 

(  ) Superior Incompleto  (  ) Doutorado 

 

5) Há quantos anos leciona? 

(   ) Menos de 1 ano  (  ) De 1 a  2 anos (  ) de 2 a 5 anos (  ) de 5 a 7 anos  

(  ) de 7 a 1- 10 anos (  ) de 10 a 15 anos (  ) de 15 a 20 anos (  ) Mais de 20 anos 

 

6) Qual a rede de ensino que você trabalha? 

(  ) Municipal  (  ) Estadual  (  ) Privada 

 

7) Quantas escolas você atua?  

Em qual (quais) segmento(s) você atua ? 

(  ) Educação Infantil       

(  ) Primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

(  ) Segundo segmento do Ensino Fundamental ( 6º ao 9º ano) 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Educação Superior 

 

8) Qual sua carga horária de trabalho? 

(  ) 20 horas  
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(  ) 30 horas 

(  ) 40 horas semanais  

(  ) Outros  

Quantas horas? ________________________________ 

 

 

II-  Infraestrutura da escola 

 

1) Quantas salas sua escola possui? 

(  ) 1 sala (  ) 2 salas (  ) de 3 a 5 salas (  ) de 6 a 10 salas  

(  ) mais de 10 salas 

 

2) Sua escola possui os recursos abaixo? Marque todos os que ela possui. 

(  ) Biblioteca ou Sala de leitura    (  ) Acesso à Internet   

(  ) Laboratório de informática   

(  ) Dependência e  vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida 

(  ) Quadra de esportes 

(  ) Sala Multimeios 

 

 

III – Antes do Curso GDE 

 

1) O que o motivou a se inscrever em um curso GDE? 

 

2) Quais os motivos que o(a) levaram a participar do curso GDE? 

 

3) Antes do curso GDE, como você percebia as questões sobre os temas gênero, sexualidade e 

diversidade sexual?  

 

4) Na escola que você atua ou atuava antes de ingressar no curso GDE : 

 

a) Qual era?  

b) Quando atuou?_    ou Atua desde quando?_______________ 

c) Havia discussões sobre os temas: gênero, diversidade sexual, sexualidade, educação 

sexual? Se sim, quais temas? Se não, por que não? 

d) Como era realizada as discussões? 

e) Você notava alguma situação no ambiente escolar em relação aos temas: gênero, 

sexualidade e diversidade sexual antes do curso GDE? 

f) Como você observava as questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual na 

sociedade carioca, antes do curso GDE?  

g) Algum caso ou situação curiosa que despertou sua atenção antes do curso GDE em relação 

a esses temas que você poderia relatar? 

h) E quando ocorreu? 

i) Onde?  

j) Como foi?  

 

5) Você aborda as temáticas sobre gênero e sexualidade, como o curso GDE contribuiu para 

enriquecer a sua prática profissional? 

 

(   ) Se aborda as temáticas sobre gênero e sexualidade, de que forma realiza essa prática com seus 

alunos (as)? 

(   ) Se não aborda, atribuí  a qual  motivo? 
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IV- Durante o curso GDE 

 

1) Qual a aula do curso GDE você apreciou como a que ofereceu maior contribuição para pensar 

este tema? 

a) Você pode descrever essa aula? 

b) Pode dizer qual a razão dessa impressão? 

 

2) Sobre o professor que ministrou o curso GDE, o que achou da maneira de abordar dos temas ?  

a) Se expressava de forma clara?  

b) Apresentou o plano de aula? 

c) Trouxe alguma contribuição em particular para pensar sobre algum tema específico?  

d) Qual?  

e) Como lhe chamou a atenção? 

 

3) Em sua percepção, como a participação no curso GDE influenciava sua prática docente ao longo 

do curso?  Tem algum caso curioso para relatar nesse período? 

 
4) Durante o período do curso GDE, houve alguma situação na escola, relacionado aos temas 

abordados no curso? 

a) Em caso afirmativo, poderia descrevê-lo em linhas gerais?  

b) Foi um problema? 

c) Houve solução?  

d) Que tipo de solução? 

 
5) Como as práticas docentes que você vivia, no período que estava no curso GDE, eram 

conversadas no curso?  

a) Que expectativas você tinha em relação às conversações sobre essas situações?  

b) Como você considera que teriam sido ou não atendidas essas expectativas? 

 

6) Em relação à aprendizagem, o material didático do curso ( conteúdo, filmes, textos) atenderam as 

questões sobre as temáticas gênero e sexualidade? 

  (  ) Sim, atendeu (  ) Não, atendeu  (  ) Atendeu pouco 

 

7) Quais os filmes exibidos no curso  você mais destaca que abordou as questões de gênero 

sexualidade, homofobia?  

 

8) Há algum filme que você indicaria para abordar as questões de gênero e sexualidade que não foi 

contemplado no curso? Se sim, qual (is)? 

 

9) Em relação ao material didático apresentado no curso como textos, filmes e práticas pedagógicas 

que abordaram as questões de gênero e sexualidade, quais você recorda? Por qual motivo recorda? 

 

10) Você usa ou compartilha algum dos textos ou filmes que foram usados no curso GDE com outros 

professores, gestores ou alunos? 

 

11) Você elabora didaticamente a temática dos textos estudados ou filmes que abordaram as 

questões de gênero, sexualidade, homofobia  no curso GDE, para conversações com seus alunos em 

aula?  

 

12) Os textos estudados no curso foram adequados para abordar as temáticas gênero e sexualidade?  
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(  ) Sim,  foram adequados  (  ) Não foram adequados (  ) Pouco adequados 

 

13) Em relação ao nº de textos indicados para leitura para você foram: 

(  ) Suficientes  (  ) Poucos (  ) Insatisfatórios 

 

Por que?  

 

 

V - Após o Curso GDE 

 

 

1) Na sua opinião qual(is) a(s) contribuição(ões) o curso GDE trouxe  para a sua prática docente? 

 
2) Na sua vivência cotidiana , como o curso GDE inspirou interpretações das situações relacionadas 

aos temas diversidade sexual, gênero, educação sexual e outras abordadas no curso? 

 
3) Na sua vivência na escola, com outros professores, como passou a ser sua apreciação das 

relações de temas como diversidade sexual, gênero e educação sexual após o curso GDE? 

 
4) Na sua vivência na escola, com os alunos, como passou a ser sua apreciação das relações de 

temas como diversidade sexual, gênero e educação sexual após o curso GDE? 

 

5) Na sua vivência na escola, com os gestores, como passou a ser sua apreciação das relações de 

temas como diversidade sexual, gênero e educação sexual depois do curso GDE? 

 

6) Na sua vivência na escola, com os outros profissionais da educação não- docentes, como passou 

a ser sua apreciação das relações de temas como diversidade sexual, gênero e educação sexual 

após o curso GDE? 

 

7) Na sua vivência na escola, com os pais dos alunos, como passou a ser sua apreciação das 

relações de temas como diversidade sexual, gênero e educação sexual após o curso GDE? 

  

8) Ao abordar em sala de aula, os temas: gênero, sexualidade, homofobia, diversidade sexual, 

violência sexual, discriminação entre outros, você percebe algum resultado positivo quanto às 

questões de sociabilidade entre seus alunos? 

 

 

9) Qual sua concepção sobre os conceitos que foram abordados  no curso GDE? 

 

- Sobre Homofobia: 

- Sobre Violência Sexual: 

- Sobre DST/ AIDS: 

 

 

10)  Quais os principais conteúdos que são atualmente trabalhados por você na abordagem da 

temática sexualidade? 

 

 

11) Você leu nos Parâmetros Curriculares Nacionais o que é abordado sobre Orientação Sexual? Em 

caso afirmativo, como relaciona essa abordagem ao que foi discutido no curso GDE? 
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12)  Quais questões para a prática docente o curso GDE despertou? 

 

 

VI – Os sujeitos na escola e as questões sobre  Diversidade Sexual e Gênero atualmente  

 

1) Quais tipos de situações relacionadas a questões de gênero e diversidade sexual existem em sua 

escola? 

 

a) Nas relações entre a gestão e os professores? 

 

b) Nas relações entre os professores? 

 

c) Nas relações entre professores e alunos? 

 

d) Nas relações entre alunos? 

 

e) Nas relações entre a comunidade escolar e os pais de alunos? 

 

 

2) Das situações existentes em sua escola, relacionadas a questões de gênero e diversidade sexual, 

você considera algum(ns) problemático(s)? Qual (is)? Por qual motivo você considera problemático? 

 

a) Nas relações entre gestão e os professores? 

 

b) Nas relações entre os professores? 

 

c) Nas relações entre professores e alunos? 

 

d) Nas relações entre alunos? 

 

e) Nas relações entre comunidade escolar e os pais dos alunos? 

 

f) Nas relações entre comunidade escolar e os pais dos alunos? 

 

 

3) Como a sua escola tem trabalhado essas situações referentes à temática da sexualidade 

(questões de gênero, diversidade sexual, homofobia , etc)? 

 

a) Nas relações entre gestão e os professores? 

 

b) Nas relações entre os professores? 

c)  

Nas relações entre professores e alunos? 

 

d) Nas relações entre os alunos? 

 

e) Nas relações entre comunidade escolar e os pais dos alunos? 

 

 

4) Existem recursos didáticos em sua escola que trabalhem a temática sexualidade?  

(  ) Sim (   ) Não  

 

Em caso afirmativo: Quais? Em caso negativo: Por que considera que não existem? 
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5) Normalmente, em sua sala de aula, você aborda alguns assuntos abaixo? Assinale-os, em caso 

afirmativo. 

(  ) Aborto     (  ) Masturbação 

(  ) AIDS     (  ) Métodos Contraceptivos 

(  ) Bissexualidade    (  ) Namoro 

(  )Doenças sexualmente transmissíveis (  ) Relações Sexuais 

(  ) Gravidez na adolescência   (  ) Virgindade 

(  ) Homossexualismo    (   ) Outros 

      Quais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C: MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO GDE 

T E X T O S
 Textos e vídeos Síntese do conteúdo 
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Diversidade Sexual na Escola 

Trata-se de uma produção a partir de relatos recolhidos 
de vários profissionais de Educação, no período de dois 
anos de contato realizados em oficinas didáticas. 
Envolve questões de gênero, sexualidade, orientações 
e identidades sexuais, homofobia, travestilidade e 
transexualidade, violência e exclusão, religião e ética. 

Diversidade Sexual e de Gênero 
na Escola: Educação, Cultura, 
Violência e Ética 

É um livro construído a partir das experiências de 
algumas edições do curso de extensão “Identidades de 
Gênero e Diversidade Sexual na Escola”, realizadas em 
diferentes municípios do Rio de Janeiro, entre os anos 
de 2007 e 2010. 

Orientações Curriculares: 
Educação em Direitos Humanos 

Este caderno faz parte de uma coletânea de Cadernos 
Temáticos elaborados pela Secretaria de Educação, 
com objetivo de oferecer mais subsídios para o trabalho 
pedagógico do professor(a). 

Pesquisa sobre o Preconceito e 
Discriminação no Ambiente 
Escolar (BRASIL, 2009) 

É um estudo pioneiro no campo da diversidade na 
educação brasileira, disponibilizando informações e 
subsídios para estratégias e ações de transformação, 
identificando as escolas como um ambiente de 
promoção da diversidade e do respeito às diferenças. 

O parentesco é sempre tido 
como heterossexual (BUTLER, 
2003) 

Este estudo foi elaborado a partir do debate ocorrido na 
França a respeito da legalização das uniões entre 
homossexuais. 

A Centralidade da Cultura (HALL, 
1997) 

Trata-se de um estudo que examina a centralidade da 
cultura e tudo que está associado a ela. 

Ciladas da Diferença (PIERUCCI, 
1990) 

Neste artigo o autor, com base no caso Sears (EUA) e 
no caso Le Pen (França), aponta para as armadilhas 
racistas e sexistas presentes nos discursos que 
focalizam e enfatizam a diferença, sobretudo num 
período histórico de reemergência dos 
conservadorismos que, por sua vez, se apropriam do 
argumento da diferença, dirigindo-o contra os próprios 
movimentos de esquerda. 

A Construção Multicultural da 
Igualdade e da Diferença 
(SANTOS,1999) 

Artigo produzido a partir palestra proferida no VII 
Congresso Brasileiro de Sociologia, que apresenta a 
ótica do autor sobre o sistema da desigualdade num 
sistema capitalista. 

O Desafio da Laicidade 
Maniqueísta a Respeito dos 10 
Anos de Ensino Religioso no Rio 
de Janeiro (CAPUTO, 2014) 

Este artigo faz uma reflexão sobre os 10 anos de 
Ensino Religioso (ER) no Rio de Janeiro, abordando a 
discriminação sofrida por crianças e adolescentes 
praticantes de religiões afrodescendentes, bem como 
por alunos que se denominam ateus. Avalia alguns 
espaços de formação de professores de ER, em 
especial, o X Fórum de Ensino Religioso, ocorrido em 
março de 2014. 

Dez Palavras sobre Laicidade 
(DINIZ, 2013) 

Texto apresentado no X Seminário LGBT, do 
Congresso Nacional, no dia 14 de maio de 2013. A 
autora começa um debate com a provocação de 
afirmações do que não é Estado laico e o que é Estado 
laico. 

Um Corpo Estranho (LOURO, 
2004) 

Conjunto de ensaios e articulações sobre a teoria queer 
e suas possibilidades de aplicação, principalmente no 
campo de Educação. 

V Í D E O S
 Novamente O filme trata das questões de diferença, alteridade, 
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heteronormatividade, homofobia, discriminação e 
violência em uma escola, através de dois casais, um 
hétero e outro homo. Para cada um, a escola vai 
reservar um tratamento diferente. O cotidiano de dois 
jovens mistura preconceitos: para um, somente uma 
brincadeira; para outro, opressão diária. 

Por Outros Olhos 

O filme trata das questões de diferença, alteridade, 
hegemonia, heteronormatividade e discriminação. Num 
mundo onde todos são homossexuais, um menino e 
uma menina se apaixonam. Nessa realidade trocada, 
estes dois héteros têm de enfrentar os preconceitos e 
discriminações que LGBTs enfrentam no nosso mundo 
real. 

Palestra Sexualidade Infantil por 
Tatiana Lionço 

A autora discute como a sociedade lida com a 
sexualidade infantil e discute sobre orientação sexual na 
infância. 

Gritaram-me Negra! 
O filme trata de questões de diferença, identidade, 
identidade racial e racismo e performance sobre a 
construção da identidade racial e o racismo. 

Encontrando Bianca 

Trata das questões de transfobia, nome social, 
transexualidade e identidade de gênero. O vídeo conta 
a história de Bianca, que luta para que sua identidade 
de gênero seja reconhecida na escola. 

Alguém falou de Racismo? 
O filme trata a questão de racismo, misturando 
situações ficcionais e entrevistas para debater o 
problema da discriminação racial nas escolas 

Cultura Negra – Resistência e 
Identidade 

O vídeo foi produzido pela Comissão de Combate à 
Intolerância Religiosa (CCIR) e pelo Centro de 
Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) e 
trata de negritude e racismo. 

Raça Humana 

Documentário que trata das questões de diferença, 
raça, racismo, discriminação e políticas afirmativas. 
Também aborda a questão das cotas raciais nas 

universidades. Foi vencedor da categoria Documentário, 

na 32ª edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos, em 2010. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D: MARCO LEGAL QUE HABILITA O CURSO GDE   

Marco legal Síntese do conteúdo 
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Princípios de Yogyakarta (2006) 

Versa sobre a aplicação da Legislação Internacional de 
Direitos Humanos, em relação à Orientação Sexual e à 
Identidade de Gênero (2006). É um documento que fornece 
subsídios para a ONU e para que todos os Estados possam 
reconhecer e combater as desigualdades e violências na vida 
de pessoas que não pertençam aos modelos da 
heteronormatividade e os não-cisgêneros. 

Declaração de Salamanca (1994) 

Trata dos princípios, políticas e práticas na área das 
necessidades educativas especiais, buscando a melhoria do 
acesso à educação para a maioria daqueles que não são 
contemplados em suas necessidades. A Declaração visa a 
reafirmar o direito à educação como um direito de todos, tal 
como descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948). 

Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) 

Lei n°9.394/1996, que estabelece diretrizes e base da 
educação nacional. É a legislação que regulamenta o Sistema 
Educacional (público ou privado) do Brasil, da educação 
básica ao ensino superior. 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) 

Lei nº. 8.069/1990, que trata do direito à liberdade – o princípio 
de ter escolhas – inclui a crença e culto religioso, assim como 
a participação desses jovens no seu meio escolar e 
comunitário sem ser discriminado. Isso se verifica no artigo 17º 
do ECA, que descreve sobre o direito ao respeito da criança e 
do adolescente e no artigo 53º, onde se aponta que toda 
criança e adolescente terá condições iguais para o acesso e 
permanência na escola (BRASIL, 1990). 

Lei nº 10. 639, de 9 de janeiro de 
2003 

Orienta a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira.  
A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 

Resolução CNE Nº 1 de 30 de 
maio de 2012 

Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas 
de ensino e suas instituições. O Art. 2º, “A Educação em 
Direitos Humanos”, um dos eixos fundamentais do direito à 
educação, refere-se ao uso de concepções e práticas 
educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus 
processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 
cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 
responsabilidades individuais e coletivas. 

Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos (PNEDH/2006) 

Destaca-se como política pública que visa a um projeto de 
sociedade baseada nos princípios da democracia, cidadania e 
justiça social. Reforça a construção de uma cultura de direitos 
humanos, compreendida como um processo a ser apreendido 
e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa. 

 

 

Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres (2004) 

Em julho de 2004, fomentada pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres (SPM), realizou-se a 1ª Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres (1ª CNPM), com 1.787 delegadas, 
que debateram as suas agendas e elaboraram o 1º Plano 
Nacional de Políticas da Mulher. Como um plano nacional, 
reafirma os princípios orientadores da Política Nacional para 
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as Mulheres:  autonomia das mulheres em todas as dimensões 
da vida; busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, 
em todos os âmbitos; respeito à diversidade e combate a todas 
as formas de discriminação. 

Conferência Nacional de 
Educação (CONAE, 2010) 

Consistiu em um espaço democrático aberto pelo Poder 
Público e articulado com a sociedade, participando do 
desenvolvimento da Educação Nacional. Nos documentos da 
Conferência, os argumentos apregoam a mobilização nacional 
pela qualidade e valorização da educação, na perspectiva da 
inclusão, da igualdade e da diversidade e apresentam a 
sistematização das propostas para políticas de Estado que 
expressem a efetivação do “direito social à educação com 
qualidade para todos”. 

Conferência Nacional de 
Educação Básica (CONEB, 2008) 

Teve por objetivo a reflexão sobre as políticas e a gestão a ela 
direcionadas. A CONEB teve como temática central: A 
Construção do Sistema Nacional Articulado de Educação e os 
seguintes eixos temáticos: I – Os Desafios da Construção de 
um Sistema Nacional Articulado de Educação; II – 
Democratização da Gestão e Qualidade Social da Educação; 
III – Construção do Regime de Colaboração entre os Sistemas 
de Ensino, tendo como um dos instrumentos o Financiamento 
da Educação; IV – Inclusão e Diversidade na Educação 
Básica; e V – Formação e Valorização Profissional. 

Programa Brasil sem Homofobia 
(2004) 

O Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra 
GLTB (Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais) e de 
Promoção da Cidadania de Homossexuais “Brasil sem 
Homofobia”, é uma das bases fundamentais para ampliação e 
fortalecimento do exercício da cidadania no Brasil. Trata-se de 
um marco histórico na luta pelo direito à dignidade e pelo 
respeito à diferença, sendo o reflexo da consolidação de 
avanços políticos, sociais e legais conquistados 

Plano Nacional de Promoção da 
Cidadania e Direitos Humanos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – LGBT 
(2009) 

O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos LGBT tem como compromisso e desafio interferir 
nas ações do Estado, de forma a promover a cidadania, com 
respeito às diversidades. 

Lei nº 13.185, 6 de novembro de 
2015 

Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 
(Bullying, em todo o território nacional. 

 


