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Resumo: O artigo pretende abordar a  necessidade permanente da educação e da escola 
possibilitar o debate de gênero, sexualidade e formação de docentes,  de modo a ampliar  
esta  discussão  e  com  isso  assegurar  uma  troca  de  conhecimentos  oportunizando  o 
contato  com  as  mais  variadas  estancias  da  sociedade.  O  objetivo  é  visibilizar  a 
diversidade presente no espaço da escola levando em consideração que estas questões 
ainda não são parte integrante do cotidiano docente e discente , por  não se sentirem 
sensibilizados a ponto de ter uma prática inclusiva. Realizar esta abordagem é reconhecer 
a importância da formação e do trabalho docente e poder  oferecer elementos para um 
diálogo com a diversidade na perspectiva de superação.
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 Introdução

           O tema proposto deste artigo é estabelecer um diálogo acerca das necessidades 

da   educação  e  da  escola  ampliarem  de  forma  sistematizada  uma  discussão  sobre 

contemporaneidade  na  perspectiva  de  avançar    juntamente  com  a  sociedade  na 

construção de uma nova maneira de apresentar suas diretrizes e, assim  englobando as 

questões de gênero e sexualidade  na formação de professores como uma formação 

contínua,  já  que  essas  estão  presentes  e  são  pertinentes  no  contexto  da  educação 
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Universidade Federal do Ceará, atualmente Profª  Assistente 1 da Universidade Federal de Alagoas- 
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enquanto meta, sendo ferramenta para cidadania. Nesta construção, é importante ter a 

dimensão da função da escola, da sua constituição à formação do cidadão, conhecer e 

compreender quem é o ser professor(a) na condução do trabalho docente e proporcionar 

e dinamizar uma formação de professores que contemple as angustias e ansiedades do 

professor(a)  diante das novas abordagens que se insere em mudanças de atitudes e 

comportamentos do ser humano. Dessa maneira é preciso compreender que  o espaço da 

escola, é aquele onde as relações sociais do seu cotidiano estão inseridas num contexto  

de diversidade identitária e consequentemente cultural.

           Partindo deste pressuposto, cabe ressaltar que a escola está ancorada em 

dois pilares, o espaço de socialização e o de sociabilidade. A socialização, por meio de 

regras e normas, procura transmitir um conhecimento ao indivíduo que vai ao encontro 

dos padrões  estabelecidos  pela  sociedade para  se  tornar  um cidadão.  Assim sendo,  

todos nós, ao passarmos pela escola, aprendemos como nos comportar em sociedade, 

porque  essa  é  uma  das  funções  da  escola,  o  seu  poder  de  socialização.  Segundo 

Oliveira2:

A socialização é um processo social global, através da qual o indivíduo se integra ao 
grupo em que nasceu, assimilando o conjunto de hábitos e costumes característicos 
do grupo social; é o ato de transmitir, de inculcar na mente do indivíduo os padrões 
culturais da sociedade; pela socialização o indivíduo, naturalmente social, torna-se 
sociável. (OLIVEIRA, 1997, p.202).

Uma outra forma do indivíduo construir as suas bases é a sociabilidade, tendência 

natural  para  viver  em sociedade e que está  presente  na escola por  meio dos vários 

grupos de pessoas, grupos que não são homogêneos, mas que irão interagir, cada um 

com  sua  história  e  trajetórias  de  vida  diferentes,  e  que  ficarão  por  alguns  anos  se  

relacionando e criando, juntos, laços de amizade, de companheirismo e solidariedade, 

que muitas  vezes se  fazem presente  no espaço da escola.  É  claro  que esses laços 

podem extrapolar o espaço escolar por uma questão de afinidade entre as pessoas.

Hoje, mais do que nunca, a escola precisaria estar estruturada para ter um diálogo 

sobre as diferenças que seus estudantes trazem consigo,  além de esclarecer  que no 

espaço escolar as diversidades, podem ser manifestas e/ ou simplesmente silenciadas 

2  OLIVEIRA, Pérsio. S. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 1997.
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por meio de vários mecanismos, o mais importante deles, seria o da assertiva segundo a 

qual “somos todos iguais”.

Como fazer essa compreensão de que “somos todos iguais” partindo da criação da 

escola. Primeiramente, a escola foi criada para satisfazer as necessidades de uma elite 

dominante, e tinha como fio condutor uma educação voltada para seus jovens, que não 

tinham  a  precisão  do  trabalho.  Ela  manteve  por  muito  tempo,  na  sua  essência,  á 

característica seletiva, preconceituosa e autoritária como forma de ser. Segundo Oliveira3:

A escola era -  e assim permaneceu por séculos: o local  separado, apartado, 
especializado da sociedade, justamente designado para preparar o jovem a essa 
sociedade,  tal  como  constituída  e  organizada  por  seus  pais,  membros 
“fundadores” dessa mesma sociedade. A escola foi, portanto, um “clube” para 
sócios selecionados (OLIVEIRA, 1995, p.16).

Em  num  segundo  momento,  temos  uma  escola  voltada  para  uma  população 

subalterna,  a  finalidade  de prepará-los  para  o  trabalho e,  muitas  vezes,  reproduzir  a 

posição de trabalhadores assalariados e mal pagos, como o são seus pais. Por mais que 

tenha  passado  por  transformações,  de  escola  tradicional  a  escola  nova,  com  novos 

atores, a escola não deixou de ter esse caráter para a elite dominante. Nós temos escolas 

para  dominantes  e  escolas  para  dominados.  Até  hoje,  por  exemplo,  a  escola  não 

conseguiu adquirir sua plena democratização, de maneira que as discussões em torno 

das diversidades racial, gênero e sexualidade pudessem fluir com tranquilidade entre os 

seus membros, mesmo sendo esta uma proposta dos Parâmetros Curriculares (1997), 

como uma forma de proporcionar aos professores e alunos o contato com uma discussão 

importante para a compreensão dessas diferenças. Vejamos por exemplo, o tratamento 

dado à abordagem racial. Segundo Cavalleiro4:

No  espaço  escolar  há  toda  uma  linguagem  não-verbal  por  meio  de 
comportamentos sociais e disposições, formas de tratamento, atitudes, gestos, 
tons de voz e outras, que transmitem valores marcadamente preconceituosos e 
discriminatórios,  comprometendo,  assim,  o conhecimento e respeito do grupo 
negro. (CAVALLEIRO, 2000, p.98).

3  OLIVEIRA, Newton. R. Formações concorrentes. In: SEBINO, Raquel Volpato; GRANDE, Maria 
Aparecida Rodrigues de Lima (Orgs.). A escola e seus alunos: estudo sobre a diversidade cultural. São 
Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1995. 

4CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na 
educação infantil. São Paulo: Contexto, 2000.
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De fato, há muito que fazer, já que ela reforça as desigualdades na medida que dá 

ênfase  a  um  modelo  de  educação  que  prima  pela  igualdade,  não  levando  em 

consideração toda as diferenças que perpassam seu interior. Por isso, o espaço escolar 

pode ser considerado um espaço em que se reproduz o campo do poder, em que as 

relações sociais permitem uma hierarquização que culminará na consistência da estrutura 

escolar. Segundo Barcelos5, [...] a aparência democrática da escola apenas esconde seus 

verdadeiros vínculos, o que faz operar uma seleção social segundo critérios culturais das 

classes  dominantes,  a  escola  como  reprodutora,  quando  não  geradora,  das 

desigualdades [...] (BARCELOS, 1992, p. 38).

Não podemos perder de vista que a  educação está para os indivíduos não apenas 

como o lugar  em que o conhecimento formal  pode ser adquirido,  mas também como 

aquele em que as relações sociais, raciais, de gênero e sexuais se formam. Torna-se, 

para a criança, para o adolescente, um parâmetro que norteará a obtenção de sucessos 

ou fracassos diante da sociedade. É importante salientar que a educação não se reduz à 

escolarização;  é  um processo amplo  que se realiza  em diversos espaços sociais:  na 

família,  na  comunidade,  no  trabalho,  nas  ações  coletivas,  nos  grupos  culturais,  nos 

movimentos sociais, na escola, entre outros e em cada um desses espaços a resistência  

se faz presente, porque estão revestidos de representações e significados. Por isso, que 

a formação de professores é valorosa para perceber as diferenças e diversidades e com 

isso,  desconstruir os padrões estabelecidos no espaço escolar que não condiz mais com 

a realidade contemporânea e, construir novos paradigmas que encaminhe à mudança de 

visão em relação as novas experiencias e vivencias que marcam o cotidiano escolar.  

E como os professores se insere nesse contexto? Primeiramente,  identificamos 

que mudanças  nos sistemas educacionais afeta diretamente os professores através de 

ter que se reorganizar para uma nova dinâmica. 

5BARCELOS, L. C. Educação: um quadro de desigualdades raciais. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de 
Janeiro, n. 23, p. 38, 1992.
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 Segundo Mancebo6 (2005, no prelo) as consequências para o professor são 

várias;  precarização do trabalho, a flexibilização das tarefas e uma nova relação que se 

estabelece com o tempo de trabalho, que geram, ao mesmo tempo, mudança na jornada 

de trabalho de ordem intensiva (aceleração na produção num mesmo intervalo de tempo) 

e extensiva (maior tempo dedicado ao trabalho), particularmente facilitada pela introdução 

das novas tecnologias.

A experiência docente está intimamente ligada com a identidade profissional que 

se  configura  com  os  significados  e  práticas  culturalmente  estabelecidos.  Afirma-se, 

também, pelo sentido que cada professor, como ator e autor, confere à atividade docente, 

em seu cotidiano, com base em seus valores, em seu modo de situar-se no mundo, em 

sua história de vida, em suas representações, saberes, angústias e em seus anseios, no 

sentido que tem em sua vida o ser professor. 

 A lógica da formação dos profissionais para atuar no mundo do trabalho é algo que 

pode interferir na construção da identidade docente. Falar de identidade docente é falar  

de  um  sujeito  histórico  que  interage  na  sociedade,  que  recebe  influências  sociais, 

econômicas  e  até  mesmo  psicológicas  na  sua  formação.  Esta  identidade  segundo 

(GATTI7,  1996),  define um modo de ser  no  mundo,  num dado momento,  numa dada 

cultura, numa história e que é o determinante na sua experiência docente e no trabalho 

docente realizado.

       O trabalho docente deve ser visto como práxis transformadora do professor em 

interação  com aluno,  produzindo  saberes  e  significados,  direcionando  o  processo  de 

comunicação e de dialogicidade. Assim, Therrien8 alerta: “o trabalho docente é visto como 

um processo educativo de instrução e de formação humana, através da mediação e da 

interação  entre  professor  e  alunos,  a  partir  dos  conteúdos  do  ensino  em  direção  a 

6MANCEBO, D. Trabalho docente: subjetividade e sobreimplicação. Psicologia:
Reflexão & Crítica, Porto Alegre: UFRGS, 2005, prelo

7GATTI, B. Os professores e suas identidades: o desvelamento da heterogeneidade. Cadernos de 
Pesquisa, nº 98, Fundação Carlos Chagas: São Paulo, p 85-90, ago/1996.

8THERRIEN, J. Os Saberes da Racionalidade Pedagógica na Sociedade Contemporânea. Artigo 
publicado na revista Educativa. V.9.n.1, 2005. p.67-81. Goiânia: UCG.
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construção de um sociabilidade verdadeiramente humana onde sujeitos constroem sua 

identidade no seio de uma coletividade” ( 2005, p. 5).

      O Professor deve ser tido como o profissional  do saber;  aquele que domina os 

saberes e que os  transforma,  produzindo significados e  configurações destes  na sua 

práxis cotidiana. O profissional do saber deve, portanto, considerar a dimensão ética do 

seu trabalho. A práxis é respaldada pela postura ética/moral que o processo de interação-

comunicação-dialogicidade  do  ensino-aprendizagem  impõe-se.  O  trabalho  de  saber 

ensinar  e  da  competência  pedagógica  relaciona-se  com  a  construção  da  autonomia 

(CONTRERAS9, 2002). 

Para atender às possíveis mudanças no mundo do trabalho, a reflexão sobre a 

prática  docente  tem sido  uma alternativa  na  formação  de  professores,  uma vez  que 

possibilita  as  condições  para  que  esses  possam  construir  saberes  e  competências 

pedagógicas, reconstruindo uma nova epistemologia da prática. O docente precisa ser o 

intérprete da cultura de seu tempo e, igualmente, comprometido em atuar de modo crítico 

e auto-crítico.

Se  a  relação  entre  os  sujeitos  e  a  relação  com  o  conhecimento  são  elos 

fundamentais  no  processo  educativo,  não  o  é  menos  a  relação  com a sociedade.  A 

formação do profissional docente se insere num contexto subjetivo a priori e se amplia à 

medida que sua prática requer elementos de aperfeiçoamento. 

O  docente  é  aquele  que  no  decorrer  de  sua  trajetória  adquiri  um acúmulo  de 

experiência e saberes que se articulam no espaço escolar e com outras dimensões do 

ensino como: formação, legitimidade do saber adquirido, prática ao ensinar e a relação 

que  ele  estabelece  do  seu  conhecimento  com  a  sua  prática.  Segundo  Tardif10,  “os 

saberes  de  um  professor  são  uma  realidade  social  materializada  através  de  uma 

formação,  de  programas,  de  práticas  coletivas,  de  disciplinas  escolares  de  uma 

9CONTRERAS, José. A autonomia de professores. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: 
Cortez Editora, 2002.

10TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002., p. 16-53.
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pedagogia institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes deles” 

(2002 p.16). 

             O saber docente está ligado ao trabalho pelas atividades que realiza na escola ou  

sala de aula, um saber adquirido no decorrer da vida que toma forma quando sua prática 

é de uma reciprocidade com suas perspectivas elaboradas. Entra em contato com uma 

diversidade  de  elementos  que  são  absorvidos,  explorados,  refletidos  e  transmitidos 

através do trabalho desenvolvido. Como nos diz Tardif11,  “[...]  a prática pode ser vista 

como um processo de aprendizagem através do quais os professores retraduzem sua 

formação e a adaptação à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrata ou 

sem  relação  com  a  realidade  vivida  e  conservando  o  que  pode  servir-lhes  de  uma 

maneira ou de outra”. (2002, p.53).

        Dos  saberes  adquiridos  na  sociedade  através  suas  experiências  /vivências 

individuais  que  são  articuladas  com  outros  atores  e  em  situação  diversas.  O 

enriquecimento desta relação proporciona cada vez mais o interesse de busca pelo saber 

como uma maneira de poder ter condições de mudanças sociais. 

              Os saberes construídos ao longo da vida perpassa a formação e estão associado  

a carreira profissional  como um dos determinantes para ascensão social,  mesmo não 

sendo valorizado como tal.  “Os saberes experienciais têm origem, portanto, na prática 

cotidiana dos professores em confronto com as condições da profissão”. (TARDIF12, 2002, 

p. 52)

 As vidas de professores muito podem revelar sobre os percursos profissionais,  

sobre a ligação entre o pessoal e o profissional e sobre os meandros do ato de ensinar.  

Tornar-se professor é um processo de etapas com duração variadas cada uma delas 

dependendo  de  diversas  variáveis  como  maturidade,  conhecimento  e  aprendizagem, 

efetivação da ação. De fato, ser professor é um processo complexo que necessita de 

tempo. "Um tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar 

11TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002., p. 16-53.
12TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002., p. 16-53.
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mudanças" (Nóvoa13, 1995, p. 16). Nesse sentido, a formação de professores enquanto 

uma atividade contínua é resposta a  mudança estrutural no campo da educação.

O trabalho docente é pensado como uma profissão e como forma de identidade, 

muito além da vocação, porém, sem desconsiderá-la. Ser Professor/Ser Professora é Ser 

alguém que trabalha – ensina, aprende, constrói e re-constrói conhecimentos científicos e 

tecnológicos,  alguém que precisa ter competência técnica e compromisso político, ser 

ético, racional, crítico e afetuoso.

Mas, o ser docente é ser humano que assimila, produz e reproduz as lógicas da 

sociedade  capitalista  e  que,  humanamente  se  contradiz  muitas  e  muitas  vezes  nas 

relações capital/trabalho e sujeito/objeto, relações postas por um modo de produção de 

capital que vê a escola como mais um subproduto a serviço do capitalismo transnacional,  

desconsiderando  sua  função  de  instituição  social  plena  de  sentidos  e  significados 

emancipatórios e humanizatórios. 

 Enfim,  é  os  docentes  que tornam público  algum conhecimento.  Assim,  ser  um 

trabalhador  e  uma  trabalhadora  em  educação,  um  campo  em  que  o  discurso  de 

mudanças é intensificado cada vez mais, buscando implementar ideais emancipatórios é 

confrontar-se cotidianamente com os ideais reprodutivistas e excludentes do modo de 

produção econômico que rege a sociedade. 

O  docente  possui  uma história  de  organização  de  trabalho  individual,  solitário.  

Vários motivos são possíveis de apontar: a organização das ciências e da própria escola 

baseada na divisão do trabalho fordista/taylorista, a forma de organização do espaço e do 

tempo escolar que segrega as pessoas, seja pela separação das salas/andares/blocos/,  

seja  pela  organização  rígida  de  horários  e  pela  rotina  que  impede  interações  e 

construções pedagógicas. 

Na docência, o objeto de trabalho do professor é um outro ser humano, isso é o que 

o diferencia do trabalho fabril. O fato de tratar-se de um objeto ou de um ser humano 

exige, em cada caso, modalidades adequadas de trabalho, tecnologias e conhecimentos. 

13NÓVOA, Antônio (org.). Profissão Professor. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995.
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Assim,  os  saberes  produzidos  no  trabalho  são  elementos  fundamentais  para  a 

constituição da identidade do trabalhador. 

Deste modo, podemos compreender o trabalho docente como uma atividade não 

somente de sala de aula. 

Diante  desse  ser  professor(a),  a  formação  é  a  ferramenta  na  articulação  de 

mudanças sociais que levem em consideração a diversidade. A formação constitui-se em 

oportunidade para refletir  a própria prática sobre determinado assunto, eliminação dos 

preconceitos  e  discriminação,  a  melhor  maneira  de  inserir  os  temas  como  gênero  e 

sexualidade junto a comunidade escolar para uma mobilização conjunta e não isolada. 

Além  de  influenciar  na  construção  da  identidade  individual  e  coletiva  diante  das 

diversidades  e  problemáticas  que  implicam  principalmente  na  discussão  referente  a 

sexualidade no cotidiano escolar.

Na formação de professores, não se pode medir  os esforços direcionados para 

sensibilização dos mesmos a respeito de  questões pertinentes  no espaço da escola, 

como forma de identificar as diferenças como positivas e  enriquecedoras.   

Neste contexto,  a  formação é o caminho para visualizar  uma escola aberta  as 

questões até então consideradas marginais e as ações desenvolvidas será o diferencial  

no encaminhamento do projeto pedagógico da escola, com a preocupação de ênfase às 

diferenças e diversidades  enquanto igualdade de direitos. Portanto, cabe a educação, a 

escola  e  a  formação  de  professores  o  desafio  de  uma  formação  de  professores  de 

proporcionar um conhecimento amplo e inclusivo  que tenha como norte chamar pra si 

enquanto formadores a responsabilidade de manter um fórum permanente de discussões 

que possa ser referência na percepção dos diversos modos de vida que perpassam a 

vivencia escolar. 
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Conclusão

A formação  de  professores  possibilita  a  compreensão  das  transformações  sociais  na 

sociedade e a sua ação como prática social é a expressão do saber pedagógico constitui-

se, constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida social. É uma atividade de educação, 

que constrói modos de trabalhos e que utilizam múltiplas linguagens na abordagem às 

questões de gênero e sexualidade na escola.
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