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Resumo 

A partir de dados coletado junto as/aos profissionais da rede básica de 
ensino do Tocantins participantes do projeto de extensão “Políticas de 
enfrentamento ao sexismo e a homofobia no ambiente escolar: re-significando 
as práticas educativas no estado do Tocantins”, buscou-se  refletir sobre as 
violações a equidade de gênero e ao respeito à diversidade sexual no espaço 
escolar, assim, constatou-se que o contexto escolar não tem se constituído um 
espaço de defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de jovens e 
adolescentes, principalmente pelo entrave dos discursos vinculados a moral 
religiosa. Pode-se também conhecer quais ações sobre “orientação sexual” 
e/ou “educação sexual” são desenvolvidas em consonância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN‟s) no Tocantins, verificando que a incipiência da 
discussão em Tocantins é notória. Desta forma, concluiu-se que o ensino 
escolar no Tocantins também se constitui como lócus de produção e 
reprodução das desigualdades marcadas pela homofobia e demais 
intersecções do heterossexismo. 

Palavras- chave: Sexismo – Homofobia – Educação 

Introdução 

A proposta deste artigo é socializar as percepções acerca das ações 

realizadas pelo projeto de extensão “Políticas de enfrentamento ao sexismo e a 

homofobia no ambiente escolar: re-significando as práticas educativas no 

estado do Tocantins”; a partir do registro de idéias das/dos participantes. As 
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reflexões serão divididas em três momentos: “Contextualizando o Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Extensão “Sexualidade, Corporalidades e Direitos” – 

UFT”, no qual se insere o projeto de extensão. A segunda parte do texto 

pretende discutir as balizas teóricas do projeto e a metodologia do mesmo. O 

terceiro momento, intitulado “Vivências do projeto”, relata as impressões 

coletadas através de avaliações entregues pelos participantes módulo a 

módulo, assim como suas interpelações as ministrantes do projeto durante o 

curso (gravado em vídeo e anotado em observações).  

 

I. Contextualizando o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão 

“Sexualidade, Corporalidades e Direitos” - UFT 

 

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi criada em 2004, sua 

recente fundação também se relaciona com a própria criação do estado do 

Tocantins, que possui apenas 22 anos. A proposta de criação de um núcleo de 

docentes e discentes acerca do tema “gênero e sexualidade” desloca esta de 

“ações pontuais” na UFT para uma inserção contínua, além de possibilitar e 

viabilizar demais ações com outras entidades públicas e da sociedade civil.   

Iniciamos nossas ações através do grupo de pesquisa e extensão 

“Sexualidade, Corporalidades e Direitos”, formado por docentes e discentes 

dos cursos de Serviço Social e Pedagogia da UFT- Campus Miracema do 

Tocantins em Março de 2009. Seu registro oficial junto à plataforma dos 

diretórios de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa Científica – CNPq 

deu-se em março de 2010. No que tange ao processo de institucionalização 

deste grupo, podemos citar outro fator relevante, que se refere à parceria 

instituída em junho de 2010 com a Secretaria de Direitos Humanos – SDH, 

vinculada a Presidência da República. O diálogo com órgão financiador se 

iniciou em abril de 2009, na perspectiva de implementação de um núcleo de 

pesquisas nos moldes previstos no Programa Brasil sem Homofobia (2004), no 

Plano Nacional LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), 

no “Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e 
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promoção da cidadania homossexual” (2004), nas deliberações da “I 

Conferência Nacional de Políticas Públicas para LGBT” (2008), e no “Plano 

Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania LGBT”, lançado em 

maio de 2009.  

Nos quadros abaixo pode ser visualizado os projetos em andamento 

realizados pelo núcleo: 

 

Quadro 01 – Projetos de Pesquisa 

 

Projeto Situação Objetivo Geral 

Projeto de Pesquisa “Homofobia 

e sexismo no ambiente escolar 

tocantinense” 

Andamento Refletir sobre as violações a equidade de 

gênero e ao respeito à diversidade sexual 

no espaço escolar;  

Projeto de Pesquisa “As tramas 

da (in) visibilidade da 

diversidade sexual: heteros- 

sexismo e homofobia nas 

políticas públicas do Estado do 

Tocantins” 

Andamento Conhecer as representações de gênero e 

sexualidade em serviços da área da 

seguridade social (Assistência Social, 

Saúde e Previdência Social) no Estado do 

Tocantins;  

Projeto de Pesquisa “A 

hierarquia das (in)visibilidades: 

(des)fazendo gênero e 

sexualidades na avaliação de 

políticas públicas” 

Andamento A pesquisa pretende verificar, em nível 

federal e estadual, a implementação do 

Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT.  

Política, Direitos e Homofobia 

 

Andamento Investigar o perfil sócio-econômico e 

político-cultural das/dos participantes da 

VII Parada do Orgulho LGBT de 

Palmas/TO.  

 

Quadro 02 – Projetos de Extensão 

 

Projeto Situação Objetivos 

Projeto de Extensão “Políticas 

de Enfrentamento ao 

Heterossexismo” 

 

Andamento Discutir através de textos e vídeos 

sexualidades dissidentes e orientação 

sexual não-hegemônica, bem como as 

hierarquias sexuais e de gênero. 
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Projeto de Extensão “Políticas 

de Enfrentamento ao sexismo e 

a homofobia no ambiente 

escolar: re-significando as 

práticas educativas no estado 

do Tocantins” 

Andamento Capacitação de educadoras/es da rede 

básica de ensino do estado do Tocantins 

para a diversidade sexual, considerando 

as questões concernentes ao sexismo e 

a homofobia no ambiente escolar.  

 

A metodologia de desenvolvimento dos projetos vinculados ao núcleo 

de estudos, pesquisas e extensão “Sexualidade, Corporalidades e Direitos” 

vem percorrendo os seguintes eixos: 1) a produção de conhecimento e a 

formação de estudantes de graduação e 2) a articulação com atores sociais 

envolvidos com a temática LGBT em âmbito municipal, estadual e federal. Os 

projetos se inter-relacionam com o intuito de propiciar a reflexão sobre as 

implicações das hierarquias sexuais e de gênero no acesso a direitos, 

especialmente via políticas públicas. 

Os/as estudantes vinculados/as aos projetos são orientados em leituras 

sobre o tema e participam de reuniões de discussão e de atividades de com os 

atores sociais ligados ao movimento e às políticas para LGBT em âmbito local. 

Estão previstas articulações com ativistas e gestores de políticas públicas (em 

nível federal), reuniões com o movimento social e com os gestores das 

secretarias de educação, saúde, justiça e segurança pública, cidadania e 

direitos humanos e assistência social (em nível estadual e municipal), bem 

como do Centro de Referência em Direitos Humanos e Combate a Homofobia 

de Palmas.   

As atividades visam coletar e analisar dados sobre homofobia e 

violações de direitos a população LGBT (que na região são incipientes) e 

promover uma aproximação entre ativistas, gestores, estudantes e 

pesquisadores interessados nas temáticas de gênero, sexualidade e 

diversidade sexual no Tocantins. 

 

II.  “Políticas de Enfrentamento ao sexismo e a homofobia no Ambiente 

Escolar: (re)significando as práticas educativas no Estado do 

Tocantins”  
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  No mês de setembro de 2009, após pleito ao Edital “Gênero e 

Diversidade Sexual” de 2009 da SECAD/MEC, obteve-se a aprovação do 

projeto de capacitação de professores denominado “Políticas de enfrentamento 

ao sexismo e homofobia no ambiente escolar: re-significando as práticas 

educativas no estado do Tocantins”. O projeto que tem parceria com o 

movimento LGBT local (Grupo Ipê Amarelo pela livre orientação sexual - 

GIAMA) e secretarias de educação (estadual e municipais). Iniciou sua primeira 

turma em abril de 2010, na cidade de Palmas, com um seminário aberto ao 

público geral, a comunidade acadêmica e as/os participantes do projeto. 

O curso “Políticas de enfrentamento ao sexismo e a homofobia no 

ambiente escolar” é realizado a partir de metodologia participativa, priorizando 

a fala dos sujeitos envolvidos no processo educativo. As palestras ocupam 

40% do tempo dos módulos e 60% restante é dedicado a oficinas, onde não há 

palestrantes e sim facilitadores/as que iram conduzir as discussões de forma a 

democratizar o tempo das falas e incentivar a participação.  

A perspectiva teórica que partilhamos advém do construtivismo, que 

critica o essencialismo das identidades, sendo a sexualidade entendida como 

categoria analítica, percebida enquanto produto social e cultural que gestiona 

desejos, corpos, prazeres e vivências sociais (GUASCH e OSBORNE, 2003). 

No que diz respeito a gênero, referendamos as abordagens que também 

criticam as essencializações e problematizam os dualismos embasados no 

modelo binário (masculino/feminino) e no processo de inteligibilidade contido 

na seqüência sexo-gênero-desejo (BUTLER, 2003). Assim, destaca-se que 

esta iniciativa fundamenta-se especialmente na compreensão de que as 

hierarquias sexuais e de gênero tem invisibilizado direitos sociais de pessoas 

que vivenciam sexualidades “disparatas”, ou seja, desviantes e dissidentes da 

normativa, que é a heterossexual.  

A discussão acerca da violação de direitos e o acesso às políticas 

públicas são explorados nestes projetos, de modo a propiciar a reflexão sobre 

as hierarquias de gênero e sexualidade, em correlação com as violações de 

direitos no território tocantinense. Ao correlacionar sexualidade e gênero - 

categorias diferentes, porém complementares, damos visibilidade as 

hierarquias de direitos – o que esta acessível ou não a quem está numa 
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posicionalidade convencionada socialmente ou não na pirâmide? (RUBIN, 

1989). A ausência de direitos, de proteção jurídica e políticas que reconheçam 

as sexualidades desviantes da “matriz heterossexual”, enquanto práticas 

legítimas também é manifestação desta segregação social e hierarquização 

sexual e de gênero. 

 O curso foi realizado em quatro cidades, a saber: Araguaína, Gurupi, 

Miracema e Palmas. A única exigência para participação foi ser vinculado como 

docente a escola pública. Tentamos diálogo com a Secretaria Estadual de 

Educação, com as Secretaras Municipais de Educação e com as Delegacias 

Regionais de Educação de todas as cidades para que as/ os 

professoras/professores interessados pudessem ser liberados durante algum 

período das suas atividades docentes. Porém, dada a impossibilidade da 

mesma, o curso foi realizado (em todas as cidades) durante sexta-feira à noite 

e sábado pela manhã e tarde. Totalizando até o momento o número de 

participantes conforme tabela abaixo.   

Políticas de Enfrentamento ao Sexismo e a Homofobia no Ambiente Escolar: re-
significando as práticas educativas no estado do Tocantins 

Nº de 
Edições 

Nº de inscritos Nº de presença no 1º 
dia   

Nº de concluintes 

04 220 98 78 

O curso é ministrado através de sete módulos,com temas como: gênero, 

sexualidade, família, direito da mulher ao seu corpo, estado laico, políticas 

públicas, educação (currículo e currículo oculto), legislações específicas de 

diversidade sexual, formação e prevenção na escola. É estimulada através das 

metodologias participativas a construção de possibilidades de práticas 

educativas em gênero e sexualidade. No item seguinte apresentamos as 

avaliações das/dos cursistas e algumas oficinas ministradas.  

III. Vivências do Projeto  

A partir dos instrumentos de avaliação dos módulos do curso, pudemos 

verificar que as formações continuadas oferecidas as/aos educadores/as se 

aproximam do modelo de palestras, que evidencia uma hierarquia do lugar de 

fala. Neste sentido, um/a das/os cursistas avalia a metodologia participativa, 

dizendo que: “As oficinas são muito boas, pois nos deixa mais a vontade para 
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falarmos sobre os temas de uma maneira lúdica e dinâmica”. As/os cursistas 

anunciam que a metodologia facilita a discussão deste tema marginal na 

escola: “[...] acredito que fluiu e desconstruiu alguns mitos”.  

Há também uma preocupação com a indução do tema, um/a dos/as 

cursistas aponta esta metodologia como forma positiva de não indução ao 

tema: “[...] não são do tipo que induzem, mas conduzem”. Durante as edições 

do curso, houve questionamentos sobre a perspectiva de condução dos 

conteúdos e acerca da “ausência de neutralidade” na condução dos temas. No 

módulo que objetivou refletir acerca do Estado laico e Políticas públicas no 

Brasil, destacamos o seguinte trecho da avaliação sobre as facilitadoras e 

palestrantes: “[...] Deve-se ver as “coisas” por todos os ângulos. O q vocês 

pretendem? Militantes? Ou Educadoras? [...]” (Professor/a).  

Neste sentido, cabe destacar as contribuições de Sedgwick (2007), 

sobre a questão da homofobia, onde esta considera a “epistemologia do 

armário” como dispositivo regulador da vida de gays e lésbicas no século XX, 

sendo esta, uma “estrutura definidora da opressão” (p. 26). Esta opressão não 

se dá somente na dimensão subjetiva, já que a ausência de direitos, de 

proteção jurídica e políticas que reconheçam as sexualidades desviantes da 

“matriz heterossexual”, enquanto práticas legítimas também é uma 

manifestação desta segregação social.  

Portanto, para além do debate sobre a neutralidade das ciências, cujo 

qual se considera superado pelo marxismo e outras correntes teóricas, 

acreditamos que há um incômodo entre alguns cursistas com uma perspectiva 

posicionada no enfrentamento a homofobia e ao sexismo. Especialmente, 

porque naquele espaço o/a facilitador/a exerce uma relação de maior poder, e 

tendo em vista o lugar de onde este/a localiza sua fala, no caso a Universidade 

– lócus legítimo da produção do conhecimento. Muitos são os subterfúgios 

utilizados pelas/os cursistas (gestores e educadores de sala de aula) para se 

esquivar de um maior compromisso com o combate a homofobia. Ora se 

agregam a argumentos acerca da “neutralidade científica”, ora junto a reflexões 
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religiosas do que é pecado ou não, e também a argumentações fatalistas sobre 

o papel conteudista da escola. 

Em consonância, acrescentamos as considerações de Junqueira 

(2009, p. 174-175), sobre as estratégias adotadas por gestoras/es e 

educadoras/es para desviar-nos (ou se desviarem) da abordagem da questão 

da diversidade sexual na educação, destacamos: a “concordância infrutífera”, 

que “não desdobra nenhuma medida efetiva”; a “hierarquização”, que  coloca 

em primeiro plano outras demandas, como: analfabetismo, evasão escolar, 

racismo; e também a estratégia da “negação”, que invisibiliza a presença de 

pessoas gays/lésbicas/travestis/transexuais no ambiente escolar. 

Segundo Prado (2010, p. 09) a homofobia se demonstra como um 

sistema de “humilhação, exclusão e violência que adquire requintes a partir de 

cada cultura e formas de organização das sociedades locais, já que essa forma 

de preconceito exige ser pensada a partir de sua intersecção com outras 

formas de inferiorização como o racismo e o classismo". Assim, as tramas da 

invisibilidade da homofobia, da heteronormatividade e das demais formas de 

não reconhecimento das amplas formas de diversidade vivenciadas 

cotidianamente contribuem para que as formas de gestão da vida sejam cada 

vez menos democráticas.  

Contudo, esta lógica simbólica e hierarquizante começou a ser 

questionada a partir de mobilizações de grupos que ousaram romper o silêncio 

e ir às ruas para construir uma política sexual a partir do reconhecimento de 

direitos sexuais, como os movimentos feministas e LGBT. Acreditamos que 

dado atual cenário de visibilidade política adquirida por estes movimentos e 

grupos sociais, alcançou-se um patamar onde não há como retroceder na 

existência do que muitos de nossos/as cursistas nomeiam ao iniciar-se no 

projeto de “problema” e “polêmica”, a expressão pública das sexualidades fora 

da heterossexualidade. 

A partir da iniciativa de reconhecimento da escola como espaço 

profícuo para discutir a diversidade sexual e da educação como processo onde 
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todos os sujeitos devem acessar enquanto direito, outro entrave se localiza na 

inserção no projeto para buscar metodologias próximas de “receitas de auto-

ajuda para inclusão”. É recorrente que as/os cursistas buscam no projeto 

respostas sobre: “como lidar com um/a colega professor/a LGBT?” ou “o que 

fazer seu meu filho disser que é gay?”. Encontramos nas avaliações algumas 

solicitações das/os cursistas que ilustram neste sentido: “Gostaria que 

fundamentasse o homossexualismo. O porquê de ser, como era tratado nos 

fatos históricos, o que faz (atualmente) uma pessoa ser homossexual (?)” 

(Professor/a). Em outra situação um/a cursista avalia que: “[...] faltou apenas 

algumas oficinas voltada para a prática de sala de aula, ou seja, como o 

professor irá realizar em sala ao se deparar com um travesti [...]”. Os sujeitos 

LGBT são percebidos como “anormais” e/ou como “exóticos” e como desafio 

posto a escola. Sendo que o que deveria ser compreendido como desafiante 

seria o combate a homofobia e o sexismo, e a implementação de uma 

pedagogia centrada na alteridade as diferenças. 

Diante disso, cabe destacar as questões levantadas por Pocahy 

(2009): “como se configuraria uma pedagogia e um currículo que ´estejam´ 

centrados não na diversidade, mas na diferença, concebida como processo, 

uma pedagogia e um currículo que não se limitam a celebrar a identidade e a 

diferença, mas que buscassem problematizá-las?”(apud SILVA, 2007; p. 74). O 

autor utiliza-se do pensamento de Tomaz Tadeu da Silva, quando este critica a 

intenção de tomar a diversidade simplesmente como um “espaço de destino 

em que a identidade é compreendida de forma essencializada e cristalizada”, 

ele alerta para o fato de que assim, a diferença tende a neutralizar-se, o que 

não nos permitiria “compreender os regimes de poder envolvidos na construção 

da „diversidade de identidades‟”. 

A escola não é um espaço que se diferencie dos outros constituintes da 

vida social, o que a distingue é sua capacidade de se diferenciar da igreja, da 

rua e da casa (família), por sua capacidade de promover a transformação 

social a partir da informação e do conhecimento atrelado a sua vinculação com 

a gestão da vida pública. 
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A possibilidade de promover discussão para ampliação de conceitos 

que tangenciam a vida dos sujeitos, como o conceito de família, por exemplo, 

deve estar contido no ambiente escolar. Se não for a escola a promotora deste 

debate, dificilmente será a igreja, a promotora do entendimento de que família 

se dá pelo estabelecimento de vínculos afetivos e não meramente sanguíneos 

e parentais. E de que a própria lógica do parentesco está imbricada na 

heteronormatividade, dificultando assim o reconhecimento de casais do mesmo 

sexo ou mesmo casais heterossexuais sem filhos, famílias gestadas por 

mulheres, entre outras configurações com o mesmo valor social da “velha” 

família nuclear. 

O referencial judaico-cristão também se coloca como dificultador a 

inserção da diversidade sexual no ambiente escolar. Destacamos a exposição 

de um/a cursista, quando discutimos a laicidade do Estado: “eu saí daqui com 

minha cabeça transloucada [...]. Eu peço a Deus, que realmente me prepare, 

porque eu posso não concordar, mas eu tenho que aceitar. Se Deus me diz 

que eu tenho que amar, como é que eu vou excluir” (Professora). Desde a 

emergência dos movimentos feministas e LGBT, a violação de direitos 

humanos e sociais, a invisibilidade nas políticas públicas e a intolerância 

vivenciada nas relações sociais impõem a necessidade da efetivação do 

Estado laico, já garantido constitucionalmente no Brasil. E mais que isso, que o 

Estado assuma o compromisso de equiparar os direitos entre heterossexuais e 

homossexuais. A centralidade do debate da diversidade sexual travado sob a 

laicidade do Estado é constantemente interrompido no curso por questões 

matizadas nas apreensões religiosas, mesmo quando adotamos estratégias de 

convite a reflexão enquanto gestores/as de uma política pública. 

O uso de suportes audiovisuais, especialmente para esta discussão 

tem favorecido reflexões que se movimentam desde a apreensão de questões 

subjetivas, como na fala da cursista que inferiu sobre gênero e religião 

refletindo sobre sua condição enquanto mulher dizendo: “eu me casei 

certamente por conta da religião e porque uma boa mulher assim deveria 

fazer”. Contudo, quando inserimos o debate sobre o direito a ter ou não filhos, 
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a criminalização do aborto passa como central nas participações das/os 

cursistas, alocada em argumentações religiosas ou na “irresponsabilidade da 

mulher” em não utilizar métodos contraceptivos.  

Promovemos dinâmicas com objetivo de refletir sobre os direitos 

reprodutivos de jovens e adolescentes, em uma destas pudemos verificar o 

diálogo entre duas cursistas que discordavam sobre determinada situação que 

envolvia uma gravidez não programada. A cursista alerta sua colega: “você 

gosta que te imponham alguma coisa?”. Esta colega responde: “são nove 

meses, é tempo suficiente a se acostumar com a idéia e aprender a gostar. É 

uma vida, meu Deus!”.  Outra cursista interfere: “tem outros métodos, a 

camisinha e o anticoncepcional, porque não usou um método. Já que eles não 

queriam ter filhos, porque não tomaram as providências [...]”. Há uma linha 

tênue que divide o entendimento do que se configura direito ao corpo e as 

religiosidades. Em grande medida, a homofobia consegue reunir maior número 

de cursistas dispostas/os a escutar e entender a necessidade de enfrentá-la, 

do que a questão da legalização do aborto.  

Um/a das/os cursistas destaca em uma das dinâmicas que: “[...] se a 

pessoa é sapatão ou bicha, e daí? Ela está fazendo com o corpo dela, o que 

ela quer. Assim como eu também tenho direito [...]”, e acrescenta ainda: “se 

meu filho for homossexual, eu vou ficar triste só pela questão dos genes não se 

multiplicar”. O familismo é bastante recorrente nas falas das/os cursistas, como 

um subterfúgio higienista de aceitação da (homos)sexualidade “boa”, 

identificada por Rubin (1989) como àquela vivenciada em par, 

monogamicamente e com objetivo de constituição familiar. Buscamos provocar 

o sentido do termo “descriminalização do aborto”, o direito a escolha por ter ou 

não filhos e a possibilidade do exercício da sexualidade para o prazer, para que 

as discussões pudessem fluir, e esta alternativa foi eficiente para que o grupo 

pudesse se abrir para o debate. 

O direito da mulher em decidir por seu corpo e a garantia desta decisão 

através dos mecanismos do Estado se vincula ao sexismo inerente a 

constituição e formação sócio-histórica brasileira. Welzer-Lang (2001) aproxima 
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a questão da dominação (masculina) coletiva e individual das mulheres, tanto 

no espaço privado quanto no público, da questão da homofobia. A postura de 

oposição rígida às sexualidades não-hegemônicas seria indissociável da 

composição do sujeito do masculino, como se a idéia de “ser homem” fosse 

complementar à idéia de “ser homofóbico”. Portanto, o sujeito do masculino, 

para ser legitimado como tal, precisa além de dominar as mulheres, retalhar as 

vivências homo, trans e bissexuais, recusando-as como possíveis e 

prazerosas. 

A utilização de termo como “respeito ao próximo” cuja origem se 

vincula a linguagem cristã, é trazida constantemente pelas/os cursistas. E 

agrega sentido dicotômico no que tange ao enfrentamento a homofobia. Em 

determinados momentos é utilizada para reprovar uma atitude homofóbica em 

sala de aula, onde alguém fora injuriado e orientar o promotor da injúria nas 

suas próximas ações. E em outro momento é utilizada contra o exercício da 

homossexualidade, como destacamos na fala de um/a cursista que se 

posiciona sobre uma situação envolvendo a troce de um beijo entre dois 

garotos: “[...] nós não temos só direitos também temos deveres, é preciso 

respeito ao próximo”. 

Não é através do reconhecimento de consideradas “minorias” que se 

faz justiça social, mas através do desdobramento de direitos como liberdade e 

igualdade, ou seja, não são necessárias exceções. Porém, o privilégio de 

certos grupos revela a impossibilidade de neutralidade sexual, e devemos 

reconhecer que há grupos privilegiados e grupos oprimidos. O risco de 

classificações rígidas, fundadas em distinções monolíticas pode reforçar a 

lógica heteronormativa vigente (IRINEU, FROEMMING e NAVAS, 2010). O 

reconhecimento de sujeitos cujas praticas e vivencias afetivo–sexuais se dão 

fora da heterossexualidade não serve para atentar as diferenças, mas para o 

reconhecimento destes como sujeitos políticos da mesma forma que os 

demais. 

Assim, é necessário denunciar através de teorias e de políticas as 

hierarquias das invisibilidades que não reconhecem a multiplicidade da 
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sexualidade, dos gêneros e dos corpos. As experiências vivenciadas em sala 

durante a execução do projeto foram conduzidas objetivando com elementos 

para transformação da maneira de pensar, de aprender, de conhecer e de estar 

no mundo tornando estes processos mais prazerosos, sobretudo, a partir da 

promoção dos direitos sexuais e o combate ao sexismo e a homofobia. 

 

 Considerações Provisórias 

 

O estado do Tocantins, bem como os demais estados da federação 

brasileira, é caracterizado pelo não reconhecimento da diversidade sexual. O 

desafio de construir sua identidade no avesso da norma, enfrenta maiores 

dificuldades em cidades do interior do estado, considerando ainda que as 

formas de dominação são marcadas por manifestações de violência de gênero, 

homofobia e racismo.  

A educação não pode ser reduzida a transmissão de informações e 

conhecimentos previstos no currículo universitário formal. A educação pública 

tem o compromisso de promover cidadania, sendo que esta inclui o 

reconhecimento de diversidade de valores sócio-culturais da sociedade 

brasileira. O Estado democrático de direito pactuado no Brasil a partir da 

Constituição de 1988, garante justiça e universalização dos direitos, implicando 

assim em contextos educacionais que apresentem a realidade social em sua 

diversidade. A diversidade sexual é uma manifestação da pluralidade de 

vivências da sexualidade humana, e desta forma, também deve estar 

contemplada nos espaços de discussão universitários.  

Os espaços de construção de alteridade e promoção do reconhecimento 

da diversidade sexual podem e devem iniciar por projetos que envolvem a 

educação superior. Dentre as temáticas discutidas na “I Conferência Nacional 

de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT)”, em 2008, a educação e o espaço escolar (no caso, universitário) são 

preconizados como lócus profícuo de violações, violências e injúrias. Os 

processos que promovem a invisibilidade da homofobia, da 

heteronormatividade e das demais formas de não reconhecimento das amplas 
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diversidades vivenciadas cotidianamente no espaço educacional, contribuem 

para que as formas de gestão da vida sejam cada vez menos democráticas 

sexualmente.  

Desta forma, entendemos que inserir discussões sobre livre orientação 

sexual, o combate a homofobia e questões que “escapam” a rigidez das 

construções de currículo educacional têm base no compromisso de uma 

construção de sociedade democrática. Reforçamos aqui que partilhamos da 

idéia de que educar é subsidiar sujeitos a partir de reflexões teóricas para que 

possam problematizar a norma instituída e assim propor a transformação desta 

”regra”. 
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