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Resumo: O presente trabalho objetivou analisar as possibilidades e limitações 
de um projeto de formação de professoras(es) do ensino básico no que tange 
às discussões sobre identidades de gênero e sexuais. O projeto foi 
desenvolvido no ano de 2009 e 2010 na Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, Campus de Jequié. No total participaram 53 pessoas entre 
professoras(es) e licenciandas(os) de diferentes formações, de escolas centrais 
e periféricas. Os encontros ocorriam quinzenalmente, sendo desenvolvidas as 
seguintes ações: apresentação e discussão de temáticas relacionadas à 
diversidade de gênero e sexual; orientação e elaboração de projetos de 
intervenção para serem desenvolvidos nas escolas de atuação das(os) 
professoras(es) e avaliação das ações educativas realizadas. Ao final do 
projeto foi aplicada uma ficha de avaliação. Ao longo do desenvolvimento do 
projeto foram observadas mudanças de pensamentos e atitudes das(os) 
educadoras(es) em relação aos estereótipos de gênero e ao preconceito à 
comunidade LGBTT, embora ainda permaneçam algumas restrições a essa 
diversidade. Em suma, todas as pessoas participantes, na avaliação do projeto, 
ressaltaram a contribuição deste na sua formação e na melhoria da sua prática 
educativa em prol da valorização e do respeito às diversidades de gênero e 
sexuais, se sentido mais seguras(os) e fortalecidas(os) para sensibilizar 
suas/seus educandas/educandos, embora reconheçam as dificuldades para a 
abordagem dessas temáticas nas aulas. 
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1. Introdução 
 

Os estereótipos e preconceitos em relação às identidades de gênero e 

sexuais são evidenciados nos mais diferentes espaços sociais, incluindo a 

escola. Discussões questionando as concepções essencialistas e normativas 

de gênero e sexualidade ainda não têm adentrado no espaço escolar. Em 

linhas gerais, o ambiente escolar tem se silenciado, negando essas discussões 

ou ainda tentando “corrigir” as formas não hegemônicas de viver o gênero e a 

sexualidade (LOURO, 2003; MEYER; SOARES, 2004).  

Louro (1997) relata exemplos de estereótipos e estigmas de gênero 

reforçados nas escolas como a ideia de que as meninas têm aptidão para 

disciplinas que envolvem a área de humanas enquanto os meninos se saem 

melhor na área de exatas e aceitação de que os meninos são “naturalmente” 

mais agitados do que as meninas. 

Sobre as discussões envolvendo a comunidade LGBTT, evidencia-se a 

escola como um espaço que invisibiliza as pessoas que se reconheçam como 

tais. Na pesquisa desenvolvida por Abramovay, Castro e Silva (2004) com 

16422 educand@s (a maioria de 15 a 19 anos) em várias cidades brasileiras, 

observou-se que 25% não gostariam de ter um/uma colega homossexual. O 

artigo de Arán, Zaidhaft e Murta (2008) trazem relatos de transexuais que 

sofriam agressões verbais e humilhações quando eram estudantes. Uma das 

transexuais entrevistadas nunca usava o banheiro da escola com receio de 

colegas. 

Essa caracterização das discussões sobre identidades de gênero e 

sexuais evidenciam a dificuldade da escola em abordar essas temáticas, o que 

ocorre, dentre outras coisas, em virtude da formação de professor@s não 

contemplar discussões sobre gênero e sexualidade e quando faz reduz essas 

discussões aos aspectos biológicos ou normativos. 

Com base nestas constatações, foi proposto um projeto de formação 

docente para estudantes dos cursos de licenciatura e educador@s de ensino 

básico da região de Jequié-BA com o intuito de sensibilizar e motivar esses(as) 

profissionais a refletirem em suas concepções sobre as identidades de gênero 
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e sexuais e contribuir para que desenvolvam práticas baseadas na convivência 

e no respeito às diversidades de gênero e sexuais.  

Este projeto buscou articular a extensão com o ensino e a pesquisa, pois 

envolveu @s estudantes de graduação da universidade a fim de contribuir para 

a formação inicial dess@s licenciand@s, sem contar o fato de que @s 

extensionistas procuraram por meio da experiência no projeto, repensaram em 

suas práticas docentes. Em relação à pesquisa, o projeto divulgou os 

conhecimentos científicos (relacionados ao tema) produzidos por meio de 

pesquisas desenvolvidas na academia, ampliou o intercâmbio com a 

comunidade LGBTT, auxiliando no direcionamento das pesquisas na medida 

em que apontou aspectos relevantes relacionados à misoginia e à homofobia 

nas escolas. 

 

2. Caminho metodológico 

 Como já relatado nos objetivos, este trabalho apresentará os resultados 

advindos do projeto de extensão intitulado “Formação continuada de 

educadoras e educadores nas temáticas relativas às identidades de gênero e 

sexuais”, desenvolvido com duas turmas (anos de 2009 e 2010) na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié. 

 O projeto foi divulgado nos sites da UESB; do sindicato dos professores 

(APLB) de Jequié e da Diretoria Regional de Ensino (DIREC 13). Também 

houve divulgação do curso nas escolas municipais e estaduais por meio da 

Secretaria Municipal de Educação e da DIREC 13. Nesses dois anos de 

execução, os parceiros do projeto foram: Núcleo de Direitos Humanos da 

Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia; 

Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres; Centro de Referência em 

Saúde Sexual de Jequié e 13ª DIRES. 

O público do projeto eram, especialmente, professor@s da educação 

básica e estudantes dos diferentes cursos de licenciatura da UESB e de outras 

instituições de ensino superior da região de Jequié-BA. Os encontros eram 

realizados, quinzenalmente, nos finais de semana (sábado).  
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 O projeto foi executado em três etapas: 1) discussão das temáticas 

relacionadas às identidades de gênero e sexuais; 2) elaboração e execução 

das propostas de intervenção desenvolvidas nas escolas e 3) discussão e 

avaliação das ações educativas desenvolvidas nas escolas. 

 Na primeira etapa, as temáticas discutidas foram: conceito de gênero; 

identidades de gênero (feminilidade e masculinidade); identidades sexuais 

(gays, lésbicas e bissexuais); religião e homossexualidade; expressões de 

gênero (travestilidade e transexualidade); preconceito e violência de gênero e 

sexual no Brasil; violência contra a comunidade LGBT; direitos humanos com 

ênfase para os grupos minoritários e sexismo e homofobia nas escolas.  

Para o desenvolvimento destas discussões foram realizadas diversas 

estratégias metodológicas, quais sejam: a) exibição de filmes; b) exibição e 

debates de documentários; c) leitura de artigos e de textos científicos; d) 

palestras e exposições de convidad@s; e) leitura de boletins e materiais 

alternativos dos movimentos de mulheres e LGBTT; f) apresentação das 

experiências de vida de algumas pessoas da comunidade LGBTT de Jequié; g) 

realização de dinâmicas e h) leitura e interpretação de músicas. Esta primeira 

etapa teve uma duração média de seis meses. 

Na segunda etapa orientaram-se @s participantes na elaboração de 

projetos de intervenção nas escolas em que atuavam. As propostas deveriam 

conter atividades envolvendo temáticas ligadas às identidades de gênero e 

sexuais. Nos dois anos de execução do projeto foram desenvolvidos 15 

projetos. Este momento do projeto durou dois meses. Na terceira etapa foi feita 

uma avaliação das intervenções desenvolvidas com todas as pessoas 

participantes. Esta etapa do projeto foi realizada em um encontro de 8 horas 

com @s educador@s. 

Como este trabalho se trata da análise de uma experiência, os dados 

foram coletado baseando-se em Bogdan e Biklen (1994) e Gil (1999), por meio 

de quatro fontes: a) as anotações do coordenador do projeto durante os 

encontros com base nos depoimentos e atitudes d@s participantes; b) as 

produções escritas advindas das atividades realizadas pel@s graduand@s e 

docentes; c) as propostas de intervenção elaboradas e executadas pelos 

grupos e d) ficha de avaliação contendo sete questões, sendo cinco abertas e 
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duas dependentes. Os materiais coletados foram analisados e interpretados 

com base na literatura científica da área. 

 

3. Apresentação e discussão dos resultados 

 Nos dois anos em que foi promovido, o projeto de extensão apresentou 

um grande número de inscrições, todavia, no desenrolar das atividades, 

ocorreu muita desistência. No ano de 2009 houve 56 inscrições e 26 

concluíram o projeto, já em 2010, 93 pessoas se inscreveram e 27 finalizaram. 

As principais hipóteses para a evasão foram: receio ou dificuldade em lidar com 

o tema do projeto; incompatibilidade de horário, pois algumas pessoas 

ensinavam ou realizavam outras atividades de formação continuada; acúmulo 

de atividades nas escolas dificultando a participação d@s professor@s em 

alguns encontros e o próprio desinteresse pelo projeto. 

 Nas duas ofertas do projeto (2009 e 2010), ao total, 53 professor@s e 

licenciand@s participaram efetivamente das atividades. Desse número, a 

maioria era mulher, apenas dois homens. Havia professor@s tanto de escolas 

públicas quanto particulares; de escolas centrais e periféricas; da educação 

infantil até ensino médio e ministrantes de várias disciplinas, em especial, 

Educação para Sexualidade, Ciências e Biologia, Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia. 

Desde o início do desenvolvimento do projeto, @s professor@s 

alegavam a relevância do curso, pois ainda não havia tido em Jequié nenhuma 

iniciativa contemplando a formação de professor@s nas questões de gênero e 

sexualidade, além do que el@s tinham dificuldades em abordar temas 

polêmicos como homossexualidade e transexualidade. 

Todas as pessoas que preencheram a ficha de avaliação consideraram 

o projeto como ótimo ou bom. Os principais argumentos utilizados para avaliar 

o projeto desta maneira foram: articulação entre os conhecimentos teóricos e 

práticos; esclarecimento de dúvidas sobre a temática; apresentação de material 

de qualidade; diversificação das estratégias didáticas; presença de debates 

livres e críticos; ampliação dos conhecimentos sobre as identidades de gênero 

e sexuais; presença de palestrantes com competência e dinamismo e 

contribuição para repensar em alguns estereótipos e preconceitos, sobretudo 
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em relação à comunidade LGBTT. Dentre os depoimentos apresentados 

destacam-se: 

 

“Antes do projeto eu tinha muita resistência para falar sobre 
identidade sexual e de gênero, não por preconceito talvez por 
falta de conhecimento. Hoje, depois dos conhecimentos e das 
vivencias experimentadas, sou capaz de falar abertamente do 
tema, expondo a minha opinião e respeitando a opinião do 
outro” (Professora 13). 

 
“Realmente alcança e porque não dizer superar as 
perspectivas referente aos medos, aos tabus, aos 
preconceitos, as informações, as mudanças de pensamentos e 
ideologias de cada cursista referentes a essas temáticas 
abordadas no curso” (Professora 35). 

 

 Durante os encontros @s licenciand@s e professor@s expuseram suas 

dificuldades, limitações e resistências em compreender a homossexualidade e 

a transexualidade ou mesmo de aceitarem as pessoas que rompem com os 

padrões de gênero em nossa sociedade. Esse receio em discutir e falar sobre 

as identidades sexuais também foi identificado no trabalho desenvolvido por 

Biscoli e colaboradores (2005). 

As pessoas participantes mencionaram que o projeto repercutiu em suas 

práticas educativas, pois reconhecem o seu papel como multiplicador@s. El@s 

ressaltaram que apresentam maior motivação e segurança em discutir o 

assunto; melhoraram a relação com seus/suas estudantes, em especial, 

aquel@s que se identificam como LGBTT, tendo condições de apoiá-l@s, além 

de perceberem a sua contribuição no desenvolvimento de ações e projetos 

para a diminuição do sexismo e homofobia nas escolas. Isso pode ser visto 

com as falas de algumas professoras: 

 
“Porque os aplicadores da proposta não impuseram um novo 
pensar e olhar. A dinâmica do curso construiu essa mudança 
em nós e nos direcionou a como levá-la a outros espaços” 
(Professora 9). 
 
“Ainda não estou atuando na sala de aula, mas o curso irá 
contribuir muito não apenas para a minha futura atuação na 
sala de aula, mas na minha condição do ser humano que 
entende e aceita as diversidades” (Professora 45). 
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“Posso falar com mais segurança a qualquer pessoa do grupo, 
colocar com mais segurança na minha escola, principalmente 
para minhas colegas” (Professora 29). 

 

 Nos dois anos de execução do projeto foram elaboradas e executadas 

15 propostas de ações educativas desenvolvidas coletivamente em escolas 

que as professoras atuavam, algumas se localizavam em Jequié (incluindo o 

distrito de Florestal) e outras nas cidades de Ipiaú, Itajuru e Lagedo do Tabocal. 

O público participante foi, prioritariamente, de estudantes do ensino 

fundamental e médio, entretanto, duas das ações desenvolvidas foram feitas 

com professor@s, pais/mães e funcionári@s.  

As propostas foram orientadas para apresentarem três atividades 

envolvendo temáticas ligadas às identidades de gênero e sexuais. Nas ações 

educativas foram desenvolvidas dinâmicas, leituras de artigos, exibição de 

filmes e documentários além das discussões. De acordo com os depoimentos 

das professoras não houve muitas dificuldades para a execução das ações. 

Seis grupos relataram preocupação, ansiedade e receio de como @s 

estudantes agiriam diante das atividades, no entanto, se surpreenderam com a 

receptividade d@s discentes. Muit@s del@s ficaram encantad@s com os 

filmes e documentários e duas turmas sugeriram a continuidade das ações, 

mesmo com o término desta intervenção. 

Algumas/alguns d@s educand@s tiveram dificuldades em debater sobre 

a homossexualidade alegando que é “descaração”, “frescura” e 

“vagabundagem”, inclusive um ou outro mencionou que se pudesse agrediria 

um gay ou uma lésbica para que deixassem essa condição. Outr@s estudantes 

argumentaram que o núcleo familiar apresenta muito preconceito e 

discriminação em relação à comunidade LGBTT, inclusive os familiares não 

aceitam que el@s tenham amizade com colegas homossexuais. 

 Em relação às sugestões para os próximos projetos, @s educador@s 

indicaram a continuidade do curso dando mais subsídios @s educador@s; 

criação de um grupo de estudo na UESB em relação às temáticas; ampliação 

das intervenções nas escolas envolvendo familiares d@s estudantes; 

importância de divulgação do curso diretamente nas escolas e não apenas via 

secretaria municipal e estadual de educação; a necessidade de ampliar o curso 
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para a comunidade em geral e não somente educador@s e licenciand@s e 

criação de um curso de pós-graduação na área. 

  

4. Considerações Finais 
 
 Enfim, percebeu-se uma mudança, por parte d@s participantes, na 

compreensão das múltiplas relações que interferem na construção de gênero e 

da presença do discurso heteronormativo na sociedade brasileira. Notaram-se 

avanços na ressignificação dessas temáticas, inclusive vári@s professor@s 

destacaram a sua contribuição, no ambiente escolar, no apoio @s estudantes 

lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, além de atuarem para diminuição da 

misoginia e da homofobia na escola. É interessante destacar como @s 

professor@s se sentiram mais encorajad@s e motivad@s em desenvolver 

projetos desta natureza nas escolas em que lecionam, lidando melhor com a 

insegurança presentes no início. Os projetos desenvolvidos na escola 

possibilitaram às participantes identificarem as necessidades dessas 

discussões no espaço educativo e a abertura d@s adolescentes e jovens em 

debater sobre as temáticas, embora percebessem as dificuldades inerentes a 

essas discussões. Todavia, o discurso religioso, sobretudo das igrejas 

evangélicas, tem inviabilizado o reconhecimento e a aceitação da diversidade 

de gênero e sexual e tem contribuído para a rejeição às identidades de gênero 

e sexuais não hegemônicas. 
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