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SEXUALIDADE, DIVERSIDADE SEXUAL FORMAÇÃO DOCENTE

Elisete Santana da Cruz França1

RESUMO

A escola, enquanto ambiente formativo, exerce um papel fundamental na afirmação ou 
no silenciamento das questões da sexualidade, legitimando determinadas identidades 
sexuais  e marginalizando  outras.  Instigada com essa tensão que se apresenta  no 
ambiente escolar, esta pesquisa investiga como a sexualidade e a diversidade sexual 
se apresentam na formação e na cultura escolar de professoras/es em uma escola de 
ensino  médio  da  rede  estadual  de  ensino  de  Salvador.  Para  subsidiar  essa 
investigação, dialoguei com pesquisadores do campo da crítica cultural, teóricos que 
discutem gênero e sexualidade, formação de professores e currículo como: Foucault 
(1988), Butler (2001), Louro (2010), Moita Lopes (2006), Hall (2003) e Macedo (2001). 
A abordagem metodológica está subsidiada nos pressupostos da pesquisa de cunho 
qualitativo, do  tipo  etnográfico,  considerando-a  como  adequada  por  adotar  uma 
tradição  compreensiva  ou  interpretativa,  para  a  qual  a  subjetividade  dos  sujeitos, 
pesquisador e pesquisados, é ativa, no processo de construção de sentidos, tradição 
esta que se fundamenta no estabelecimento de uma relação dialógica e implicada com 
o  contexto.  Assim,  foram  realizadas  entrevistas  semi-estruturadas  com  cinco 
professoras  e  cinco  professores,  construção  do  diário  de  campo  referente  às 
participações  nas  reuniões  pedagógicas  e  vivências  no  campo  da  pesquisa.  Os 
resultados parciais sinalizam que, apesar da maioria dos atores acreditarem que a 
escola  deva  realizar  um  trabalho  efetivo  sobre  educação  sexual,  existe  um 
distanciamento entre as práticas pedagógicas da escola e a proposta curricular  da 
instituição  educacional  investigada.  Identifiquei,  inclusive,  uma lacuna  no  processo 
formativo das professoras e professores, tanto na formação inicial quanto continuada, 
para discutir sobre gênero, sexualidade e homofobia na escola.
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A escola  é  um local  onde  transitam diversas  culturas,  diversos  saberes,  e 

diversos atores sociais, logo, constitui-se em um espaço da diversidade. Sendo assim, 

ela  desempenha  um  papel  relevante  no  sentido  de  fomentar  uma  reflexão  sobre 

crenças,  valores  e  preconceitos,  de  modo  a  promover  o  respeito  às  diferenças 

culturais, raciais, religiosas e sexuais.

No entanto, para que essa desconstrução aconteça é preciso que a escola, por 

intermédio  dos  atores  sociais,  exercite  continuamente  uma  reflexão-ação-reflexão 

sobre os seus atos pedagógicos, no sentido de dialogar com essas tensões presentes 

no contexto social  e escolar,  logo,  processo formativo inicial  é fundante para essa 

refexão-ação. 

Assim, para discutir  a formação docente inicial  busco problematizar  o termo 

formação,  que traz consigo alguns significados que precisam de uma reflexão mais 

acurada; neste sentido,

 

[...]  A palavra  forma-ção  esconde dentro de si forma  ou, se 
quisermos, o termo mais forte ainda  fôrma.  Nos dois casos, 
está a ideia de que existe um molde anterior a ser aplicado [...]. 
Esconde a experiência  de uma cultura patriarcal,  tradicional, 
em que as pessoas se sentem submetidas à imposição de fora. 
(LIBANIO, 2002, p. 42). 

Assim,  durante muito  tempo os  processos formativos  foram pautados nesta 

visão de formação colocando as professoras e professores como seres passivos que 

deveriam ser moldados com saberes que muitas vezes estavam desvinculados dos 

desafios presentes no cotidiano escolar. 

No entanto, falar em ações formativas docentes requer, inicialmente, perceber 

que não se pode mais associá-las a uma modulação,  ou,  melhor,  dizendo,  a uma 

“fôrma”. Há que considerar este processo como construtivo, desvelador, revelador de 
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que  saberes  possibilitam  aos  atores  sociais  serem  protagonistas  do  processo 

formativo.

Deste modo, falar sobre o processo formativo docente é compreendê-lo como 

um espaço que deve ser significativo, pertinente e situado no seu contexto. Sendo 

assim, pensar no papel formativo do professor significa pensar na sua formação inicial 

e contínua. Pensar sobre a/na prática do professor implica refletir sobre o presente 

para compreender o passado, com vistas a otimizar ações futuras.

Entendido  assim é importante  salientar  que não podemos discutir  formação 

docente desarticulada  do currículo  dos cursos de formação,  visto que os mesmos 

estão  imbricados;  logo  torna-se  relevante  legitimar  as  narrativas  dos  docentes  e 

discentes como autores das cenas curriculares.

Cultura,  formação,  currículo  e  sexualidade  se  interseccionam  no  fazer 

pedagógico dos atores sociais que constituem a cultura escolar. Assim, busco nesse 

artigo  discutir  a  relação entre formação,  currículo  e diversidade sexual  que se faz 

presente no cotidiano escolar.

Assim, asnarrativas que apresentarei a seguir são ilustrativas do modo como 

gênero e sexualidade se fizeram presentes (ou ausentes) na formação inicial dos/das 

participantes da pesquisa. Inicio com o relato da professora Ana, que leciona história 

há cinco anos, em uma escola de ensino médio de Salvador, ela comenta: “não tive 

nenhuma disciplina que discutisse sobre gênero. Eu estudei no tempo em que existia 

um  militar  infiltrado  nas  turmas  de  sociologia,  filosofia  e  história.  Fiz  História  na 

Católica e Ciências Sociais na UFBA em 1984” (Ana).

Em seu comentário Ana, traz a questão do poder político de controlar o que 

devemos  ou  não  saber.  É  a  “polícia  do  saber  acadêmico”  que  controla  e  vigia  a 

produção/transmissão do conhecimento nas Universidades. Foucault (1979) comenta 

que  a  verdade  sobre  o  saber  é  centrada  em  um  discurso  científico,  pautado  na 

economia e na política, transmitida sob o controle dominante de grandes aparelhos 

políticos ou econômicos. Nesse contexto de policiamento do saber sobre o sexo, o 

silenciamento sobre as questões de gênero e sexualidade é um dispositivo do poder 
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que  permite  sua  administração  através  de  procedimentos  de  gestão  e  discursos 

analíticos. É sobre esse dispositivo de poder que trata a narrativa da professora

O professor Francisco que leciona matemática na mesma instituição relata:

Sou  graduado  em  Matemática,  Administração  e  Ciências  e 
tecnologia. Em matemática tenho dois anos de formado. Discuti 
sobre gênero e sexualidade no curso de Matemática. Eu não 
me lembro muito bem, foi na área de educação e psicologia, foi 
com  uma  professora  de  educação  que  era  de  psicologia 
mesmo. A gente levava sempre os nossos projetos, os projetos 
daqui.  Esse  problema  de  gravidez  na  adolescência,  as 
consequências,  gravidez  na  infância,  na  juventude,  gravidez 
nas pessoas de baixa renda, eram mais esses temas...  para 
nós estudarmos as consequências que, geralmente, a gravidez 
inesperada, o que poderia ocorrer (Francisco).

Francisco, ao relatar a sua experiência formativa no curso de Licenciatura em 

Matemática, afirma que os temas, gênero e sexualidade, foram discutidos somente no 

componente  curricular  psicologia,  focando  a  gravidez  na  adolescência  e  suas 

consequências. Na narrativa deste professor, a abordagem da sexualidade, ao longo 

da  formação  inicial,  aparece  voltada  somente  à  questão  da  reprodução  na 

adolescência.  A  sexualidade  e  sua  interseção  com  a  discussão  da 

diversidade/identidades  é  deixada  de  lado,  mantendo  intocados  temas  como 

orientação  sexual,  homossexualidades,  homofobia  e  outros  que  ameacem 

desconstruir a heteronormatividade. 

O que não podemos deixar de sublinhar aqui, entretanto, é que esta “produção 

da  heterossexualidade  é  acompanhada  pela  rejeição  da  homossexualidade.  Uma 

rejeição que se expressa, muitas vezes, por declarada homofobia” (LOURO, 2010, p. 

27). É bom dizer que não estou invalidando a discussão proposta pela professora  de 

psicologia  que  possibilitou  a  reflexão  sobre  sexualidade  para  os  graduandos  de 

matemática,  mas  considero  que  outros  temas  podem  ser  debatidos  no  processo 
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formativo da professora e do professor. O que quero dizer é que se o foco for apenas 

a gravidez, podemos estar incorrendo no equívoco de pautarmos os debates sobre a 

dimensão sexual  tomando por base a matriz heterossexual,  como se esta fosse a 

única possibilidade de expressão da sexualidade. O próximo relato do professor de 

Língua Portuguesa, referenda à não inclusão das discussões no processo formativo 

docente.

   

Não. Até agora não. Inclusive, eu simplesmente achei que, já 
que os professores de São Paulo estão tomando curso para 
trabalhar  com  a  diversidade,  então  nós,  daqui  da  Bahia, 
estamos atrasados. Nós já deveríamos estar nos preparando. 
Eu fui fazer um curso agora na APAE, [...] está fazendo quinze 
dias,  que  eu  pensei  que  ia  discutir  isso.  Mas  quando  eu 
cheguei lá, a diversidade que se discutiu foi a da criança com o 
problema. Porque você sabe que tem a “síndrome de Down”. 
Então, lá se trabalha com a criança excepcional, mas eu pensei 
que  dentre  a  excepcional,  ia  entrar  a  homossexual, mas 
infelizmente  não  entrou.  Entendeu?  Eu  até  pensei...  que  eu 
achei  assim  que  o  curso  que  eu  fui  tomar  ia  ser  mais 
abrangente, que ia ter oficinas para se trabalhar. (Jean).

O  professor  Jean nos  diz  que  na  sua  formação  não  houve  debate  sobre 

gênero,  sexualidade  e  diversidade  sexual. Ele  comenta  também a  importância  de 

repensar  o  processo  formativo  inicial  dos  professores  na  Bahia,  colocando  como 

parâmetro o processo formativo de São Paulo. Como a formação inicial é seguida por 

um processo formativo contínuo, Jean, na sua caminhada docente, participa de curso 

na APAE, e fica surpreso quando nota que na discussão da diversidade não estava 

incluída a questão das homossexualidades. Uma constatação que o deixa perplexo, e 

com toda razão, na medida em que a temática da diversidade tem avançado, incluindo 

também as sexualidades. 

Por outro lado, Jean faz uma associação que me preocupa, e que se relaciona 

com as crenças e valores acerca da sexualidade. Entre elas, a ideia bastante difundida 
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de que a homossexualidade  é  uma doença.  É bom dizer  que,  ainda  hoje,  muitas 

pessoas  acreditam  nesse  equivoco,  não  obstante  a  homossexualidade,  desde  a 

década  de  70  já  tenha  sido  retirada  dos  manuais  médicos.  Sua  narrativa,  assim, 

sinaliza para a urgência de um debate mais efetivo sobre as sexualidades no processo 

formativo docente, que ultrapassem o viés heteronormativo para compreender como 

normal a pluralidade das experiências no campo da sexualidade. 

A professora de sociologia Amélia nos convida a refletir sobre a necessidade 

de um maior  aprofundamento sobre sexualidade e diversidade sexual  na formação 

inicial quando diz

Não  especificamente,  me  lembro  que  durante  o  curso 
discutimos de forma bem superficial algumas questões sobre a 
sexualidade, mas não aprofundamos o assunto. Você sabe que 
vivenciamos muitas situações no âmbito da sala de aula, mas 
que não aprendemos na academia. Então, apesar de discutir 
sobre antropologia,  tudo foi  muito  teórico,  o  que torna difícil 
discutir o tema com adolescentes e adultos, pois trabalho aqui 
pela manhã e pela noite. (Amélia) 

Considerando a fala de Amélia, o curso de Ciências Sociais não lhe possibilitou 

discussões  mais  aprofundadas  sobre  as  questões  de  gênero,  sexualidade  e 

diversidade sexual na escola. Quando ela diz não ter participado de reflexões críticas 

sobre a temática, ela aponta para uma questão crucial: o distanciamento entre aquilo 

que se aprende na academia, na formação inicial, e as situações cotidianas com as 

quais  se  deparam  os  professores  em  seu  cotidiano  escolar.  Segundo  ela,  a 

superficialidade  das  discussões  sobre  sexualidade,  bem como o  fato  de  estas  se 

deterem apenas em teorias, sem uma interlocução com a prática, são impedimentos 

para os debates que, levados para a sala de aula, possibilitariam uma reflexão sobre a 

diversidade sexual.

Nestas últimas linhas, apresento alguns trechos das narrativas dos professores 

e professoras de biologia entrevistados. Neles, é possível observar como a discussão 
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sobre  a  sexualidade  está  circunscrita  ao  biológico,  mais  especificamente,  à 

reprodução. Bianca diz: “tive sim, genética”; e a professora Ametista comenta: “só em 

genética”, e do professor Tiago, que afirma: “Não, ou melhor dizendo, dei sim, em 

genética, lá discutimos todo o processo reprodutivo”. Estas afirmativas mostram que 

na  formação  inicial  dos  professores  de  biologia,  as  discussões  sobre  sexualidade 

aconteceram restritamente no componente curricular  genética,  que em sua ementa 

propõe abordar as determinações gênicas do sexo e herança ligada ao sexo, o que 

não nos garante uma discussão sobre a sexualidade descolada da reprodução.

 Esta associação sexualidade-reprodução nos limita a pensar apenas a partir 

da norma heterossexual, e pode nos conduzir a uma prática pedagógica focada nas 

questões reprodutivas, o que pude constatar em minha experiência como profissional 

da educação. Nesta experiência, notei que, em geral, as discussões apresentadas nas 

aulas dos professores, em especial os de biologia, são direcionadas para o estudo do 

aparelho  reprodutor,  métodos  contraceptivos,  prevenção  das  DST/AIDS,  sem uma 

preocupação com a dimensão do desejo e da orientação sexual.

Foucault (1988) comenta que a sociedade ocidental impôs a interdição sobre o 

saber do sexo. Devido a essa interdição, digo que o ensino em nossa cultura valoriza 

a transmissão de fatos históricos e respostas corretas em detrimento da compreensão 

de  questões  sociais,  o  que  impossibilita  e  inibe  o  surgimento  de  novos 

questionamentos  que  fomentem  a  curiosidade  de  professoras,  professores  e 

estudantes em refletir  sobre problemas reais.  Nesse cenário,  temas como gênero, 

raça, sexualidade são relegados ao espaço do binômio: respostas certas ou erradas. 

Logo,  as  discussões  sobre  desejo,  relações  sexuais,  homossexualidades,  são 

esquecidas na última gaveta do armário educacional.

 Diante das narrativas dos participantes da pesquisa, fica apontado que não 

foram  fomentados,  durante  seus  estudos  de  graduação,  diálogos  referentes  às 

questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual na escola, e, quando acontecia, 

era de forma incipiente. 
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Neste sentido, é relevante lembrar o pensamento de Monteiro (2002), quando 

comenta que ao processo formativo  dos professores cabe o fomento de reflexões 

críticas para que os profissionais avancem na construção de seus saberes, inclusive 

aqueles relacionados à dimensão da sexualidade.  Para isso, precisamos superar o 

ensino  pautado  na  racionalidade  técnica,  aquele  que  hierarquiza  conhecimentos, 

desconsiderando  os  saberes  construídos  no  contexto  cultural.  Precisamos  ainda 

suplantar a visão compartimentalizada e instrumentalista dos cursos de graduação, 

que  muitas  vezes  formaram/formam  profissionais  sem  uma  visão  do  cotidiano  da 

escola e das questões sociais a este relacionadas. 

  Pimenta (2002) salienta que os cursos de formação de professores devem 

contribuir  para  que  seus  egressos  mobilizem  saberes  e  fazeres  docentes  para 

compreensão do ensino como uma realidade social. É sabido que a realidade social 

está  repleta  de  contradições,  de  preconceitos,  e  que  a  escola,  como  espaço 

mobilizador  de  saberes,  deveria  refletir  criticamente.  No  entanto,  isso  ainda  não 

ocorre, e um dos fatores que contribuem para isto é que a formação inicial ainda se 

mostra distante das questões sociais que são postas diante do/a professor/a quando 

este vai para a sala de aula. 

Diante das experiências formativas vivenciadas, e dos relatos das professoras 

e  professores,  compreendo  a  formação,  como  um  processo  que  necessita  ser 

compreendido e não simplesmente explicado.  Portanto, parto da premissa de que a 

formação  não  se  resume  a  técnica,  método  ou  um  processo  de  capacitação, 

preparação,  reciclagem  ou  treinamento,  mas  a  um  processo  que  deve  ser 

experienciado  pelos  atores  sociais  que  trazem  consigo  maneiras  singulares  de 

interpretar o mundo e vivenciá-lo.

É  nesse  cenário  experiencial,  impregnado  de  tensões  e  intenções  que 

considero importante forjar um diálogo inadiável entre formação e diversidade sexual, 

no sentido de desconstruir as grandes narrativas, próprias do paradigma moderno, que 

buscam edificar a partir de dispositivos regulatórios “verdades absolutas” acerca da 

sexualidade. 
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Assim, a ideia de compreensão da formação é fundante para que a escola 

trabalhe com as multiplicidades presentes no seu contexto,  já  que as experiências 

formativas vivenciadas pelos atores sociais necessitam ser valorizadas. Para Macedo 

(2010, p.41), “a ideia de compreensão já significa a existência se apresentando em 

formação,  ou  seja,  existimos  compreendendo  para  poder  viver  e,  com  isso,  nos 

formamos”. 

Macedo (2010) considera que a compreensão possui em si mediações que o 

ser  humano vive  e  filtra,  fazendo  opções  e  aprendendo  na sua existência.  Nesse 

sentido,  compreender a formação diz respeito a uma ação implicada,  interpretativa 

diante de outras existências em formação que, por sua vez, ao compreendê-las, as 

interpretamos, alimentados por meio dos seus etnométodos.2 

Corroborando  essa  ideia,  considero  que  aprendemos  totalizados,  isso  nos 

impulsiona à crença de que o processo formativo é impregnado de aprendizagens que 

não  estão  explicitamente  prescritas  no  currículo  institucionalizado.  Para  Macedo 

(2010),  “é  o  Ser  na  sua  caminhada  histórica,  composta  de  domínios,  consensos, 

contradições,  paradoxos  e  ambivalências  que  se  move,  se  mobiliza,  e,  portanto, 

aprende”.  Considerar  que  a  formação  extrapola  o  campo  do  currículo  prescrito 

institucionalmente fortalece a compreensão de que a formação é um fenômeno que 

não pode ser explicado, mas sim compreendido.

Nesse  veio,  incluem-se  as  discussão  acerca  das  homossexualidades, 

constituindo  um desafio  a  inserção  dessa  pauta  nos  diversos  espaços  formativos. 

Recorde-se que na formação inicial  de  professores,  principalmente  os  de biologia, 

discussões sobre sexualidade fecham-se enfocando apenas a reprodução humana. 

Sendo assim, pensar a formação de professoras e professores para discutir 

sexualidade  na escola  significa  saber  que sentidos  esses  profissionais  atribuem à 

temática, para, a partir dessas explicitações, pensar na formação pela compreensão 

fundada na responsabilização individual, social e cultural.

2 Etnométodos são aqui considerados a partir de uma perspectiva macediana, que a apresenta 
como  maneiras  interativas  constituídas  para  compreender  e  resolver  as  coisas  da  vida 
cotidiana e, inclusive, da formação.
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Para Macedo (2010, p. 55), “a formação do Ser não se realiza sem o Ser da 

formação,  seus  contextos  de  referências,  seus  pertencimentos  e  suas  diversas 

demandas existenciais”.   Assim, a formação não pode deixar  de considerar o ator 

social em sua totalidade, pois ele é considerado um sujeito importante nesse cenário 

formativo. Por isso é que não cabe pensar a formação docente acerca da diversidade 

sexual  pautada  em  uma  única  matriz  de  referência  de  sexualidade  – 

heterossexualidade – visto que as diversidades se fazem presentes no contexto social 

e necessitam ser visibilizadas.
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