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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM GÊNERO E SEXUALIDADE: OLHARES 
DIVERSOS 
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RESUMO: Esse relato pretende expor a experiência vivenciada a partir de duas ações de 
formação de professores da rede pública, uma na cidade de Irecê e outra na cidade de 
Maragojipe. A primeira realizada em um Seminário denominado “Irecê sem Homofobia” o 
qual foi uma parceria estabelecida entre o movimento LGBT local, através da Cactus 
LGBT e a Secretaria Municipal de Educação de Irecê, no qual fui realizar uma oficina 
temática sob o nome Educação sem Lesbofobia, Homofobia e Transfobia com 
professores (as) e coordenadores pedagógicos (as) como representante da Associação 
Beco das Cores, o segundo momento refere-se à oficina temática por nome Educação e 
Diversidade realizada na Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria Municipal de 
Educação de Maragojipe com professores (as) da rede pública municipal, na qual atuei 
enquanto estudiosa do campo das sexualidades e da educação. O objetivo ao trazer 
essas duas experiências é apresentar como em realidades distintas a essencialidade da 
formação inicial e continuada de professores (as) pode ser notada e demonstrar como 
através dos discursos docentes podemos identificar a concreta necessidade de uma 
política sistemática de educação sexual nas escolas brasileiras, uma vez que a 
sexualidade é uma dimensão da vida humana também presente no cotidiano escolar e 
todos os sujeitos deste espaço de alguma forma buscam respostas as suas indagações. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Educação- Gênero- Sexualidade- Formação Docente. 

 

O debate e o desenvolvimento de propostas educativas acerca das questões que 

envolvem gênero e sexualidade na escola ainda são tímidos, haja vista essa temática na 

sociedade ocidental ainda se configurar em um campo permeado de tabus. Em geral as 

pedagogias da sexualidade e do gênero são usadas para ponderar o que é ou não 

natural, como devem ser exercidas as identidades de gênero e sexual, em função de uma 

noção heteronormativa do ser humano, não em função da emancipação dos sujeitos ou 

da conscientização acerca da cidadania plena. 

Nos casos em que a sexualidade é tratada em sala de aula, esta discussão ocorre 

através de aulas de ciências ou biologia, ou ainda como aponta Fraga (2000) citado por 

Lima(2006): 
                                                            
1  Militante da Associação Beco das Cores e do Coletivo Kiu. Mestranda em Educação – Universidade Estadual 
de Feira de Santana / Email: taysynha18@hotmail.com 
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Ao se tomar como ponto de análise a forma como os currículos escolares 
estão estruturados, é possível perceber que as questões relativas à 
sexualidade não aparecem de maneira explícita. Quando o tema precisa 
ser tratado, geralmente a instituição educativa recorre aos especialistas da 
área médica e/ou psicológica, organizando palestras ou oficinas. (p.64) 
 
 

Por sua vez, as questões de gênero quando tratadas não permitem 

aprofundamentos e ressignificações das relações de poder instituídas. Quando 

discussões sobre sexualidade ocorrem no espaço escolar em geral são priorizadas 

questões referentes à reprodução humana, fazendo com que as questões ligadas à 

sexualidade se limitem à procriação, desvinculando e até ignorando as questões do 

desejo, e das múltiplas possibilidades de vivência da sexualidade.  

Todavia tal situação está em muitas instancias vinculada a carência da discussão 

aprofundada acerca do gênero, da sexualidade e mais especificamente diversidade 

sexual nos cursos de formação de professor. Segundo Lima (2006), isso nos faz 

questionar o papel da universidade na formação de educadores/as e o tipo de discussão 

que é realizada nas aulas, visto que a escola tem importante função no processo de 

conscientização, orientação e instrumentalização dos corpos da criança e do adolescente 

e, por conseguinte a faz-se necessária a instrumentalização dos indivíduos que no espaço 

escolar serão responsáveis pela condução do processo de ensino aprendizagem.  

Esse cenário alerta para o papel da Educação no combate à homofobia, ao 

machismo e sexismo, por meio de ações que promovam a construção de uma sociedade 

justa e equânime e que garantam os direitos humanos, por intermédio da integração das 

Políticas Públicas citadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) para a 

Orientação Sexual. Por outro lado ressalta a latente necessidade de formação 

complementar aos profissionais que finalizam sua formação inicial sem contato 

aprofundado e qualificado sobre questões que emergem na sociedade. 

A inserção da diversidade nas políticas educacionais, nos currículos, nas práticas 

pedagógicas e na formação docente implica compreender as causas políticas, 

econômicas e sociais de fenômenos como: desigualdade, discriminação, etnocentrismo, 

racismo, sexismo, homofobia e xenofobia.  
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Falar sobre diversidade e diferença implica, também, posicionar-se contra 

processos de colonização e dominação. Implica compreender e lidar com relações de 

poder. Para tal, é importante perceber como, nos diferentes contextos históricos, políticos, 

sociais e culturais, algumas diferenças foram naturalizadas e inferiorizadas, tratadas de 

forma desigual e discriminatória. Trata-se, portanto, de um campo político por excelência. 

As perspectivas atuais de reflexão acerca dos currículos escolares, postulados a 

partir da LDB nº. 9394/96, do Referencial Curricular Nacional e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, assinalam uma preocupação em relação ao respeito à diversidade 

e propõe uma leitura crítica da realidade, em que sugere a escuta e produção das 

identidades dos grupos até o momento silenciados pela dinâmica da sociedade. Nesse 

sentido as duas experiências de formação de professor vivenciadas se inserem no campo 

da assunção de posturas políticas de comprometimento com o enfrentamento a opressão 

e das desigualdades por gênero e sexualidade. 

 
Metodologia 

 
O Seminário Irecê sem Homofobia foi uma parceria estabelecida entre o 

movimento LGBT2

Para atingir o objetivo foi realizada uma exposição em que foi apresentado o 

contexto da relação entre educação e diversidade sexual, através de dados de pesquisas 

que denunciam a dificuldade da escola em trabalhar com educação sexual, em debater 

questões que remetem a sexualidade e questões de gênero, bem como pesquisas que 

 local, através da entidade Cactus LGBT e a Secretaria Municipal de 

Educação de Irecê, neste realizei uma oficina temática sob o nome Educação sem 

Lesbofobia, Homofobia e Transfobia com professores (as) e coordenadores pedagógicos 

(as) como representante da Associação Beco das Cores. A atividade teve como proposta 

refletir com os (as) participantes sobre gênero e sexualidade na perspectiva de debater a 

diversidade sexual, a cidadania das (os) LGBT’s e o papel da educação e dos (a) 

educadores (as) neste contexto. Iniciei a oficina após a apresentação do relato de 

experiência de outra convidada, estávamos em um grupo de aproximadamente cinqüenta 

participantes entre professores (as) e coordenadores (as).  

                                                            
2 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros 
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sinalizam a carência na formação docente para o trabalho com os referidos temas, a partir 

deste delineamento foram apresentados aos (as) participantes conceitos chaves do 

campo de estudos sobre gênero, sexualidade e diversidade sexual, a exemplo de: 

orientação sexual, identidade de gênero, lesbofobia, homofobia, transfobia, 

heteronormatividade.  

Posteriormente iniciamos uma discussão sobre preconceito no meio escolar, 

buscando refletir quais as origens do preconceito na sociedade e inserindo a escola 

enquanto instituição social que reproduz os discursos e valores da cultura a que está 

submetida. Foram apresentadas pesquisas que permitem a visualização do preconceito 

no meio escolar, dentre estas a pesquisa Política, Direitos, Violência e 

Homossexualidade: realizada na Parada Gay do Rio de Janeiro de 2004, a qual revelou 

que a escola é o terceiro ambiente onde os respondentes sofrem discriminação (26,5%) e 

agressão (10%). A investigação foi realizada pelo Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos (Clam), em conjunto com o Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania (Cesec) e a Organização Não-Governamental Grupo Arco-Íris.  

Estudos recentes voltados à relação diversidade e formação docente apontam a 

necessidade de se compreender a diversidade como base da estrutura social e entender 

que toda a intervenção curricular tem como finalidade preparar cidadãos capazes de 

exercitar socialmente, criticamente e solidariamente as suas ações, assim a discussão 

sobre diversidade sexual nos currículos dos cursos de formação de professores 

representam uma possibilidade de romper com o processo de homogeneização da 

humanidade, onde a idéia de evolução e o acúmulo de conhecimentos seria um processo 

universal e natural das coisas. 

Nesse sentido, refletimos assim sobre as conseqüências da Lesbofobia, Homofobia 

e Transfobia na educação, sobre a relação entre os educadores e questão da 

homossexualidade no meio escolar, sobre as bases legais e a educação sexual na 

escola, sobre quais as iniciativas para transformar a realidade apresentada tanto pela 

sociedade civil quanto pelo poder público, ponderamos sobre qual reflexo das escolhas 

que fazemos ao silenciar ou ao promover enfrentamentos ao vivenciar situações de 

discriminação por gênero ou sexualidade. 
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Após intensos debates sobre os delineamentos apresentados na exposição, 

organizarmos as (os) participantes em oito grupos e desenvolvemos três propostas de 

atividades. Quatro grupos foram responsáveis por se debruçar na resolução de situações-

problema, dois grupos foram responsáveis por desenvolver uma proposta de plano de 

ação para ser implementado pela escola e/ou município no enfrentamento da Lesbofobia, 

Homofobia e Transfobia na educação e dois grupos foram responsáveis por construir uma 

proposta de inclusão do tema no projeto político pedagógico das suas escolas.  

Ao abrirmos para socialização um (a) representante de cada grupo veio à frente 

apresentar a reflexão do grupo sobre a atividade, após a socialização de todos os grupos 

debatemos sobre a dificuldade de realizar a atividade e sobre os elementos que 

favoreçam a resposta dada por cada grupo ao proposto enquanto tarefa. A Atividade 

versou sobre transexualidade, famílias homoparentais, casais homossexuais na escola,  

Pode ser observada a partir dos discursos dos (as) participantes a necessidade de 

formação especifica para o trabalho com as questões identitárias relativas à diversidade, 

formação que os dê condições de atuar pedagogicamente com seus (a) alunos (a) no 

tocante a questão da diversidade cultural, a diversidade sexual, gênero e sexualidade. 

Neste sentido em consonância com a verbalização das (os) professores (as) e 

coordenadores (as) Tanno (2007), aponta que especificamente na formação de 

professores, o assunto requer uma postura de comprometimento, haja vista que o papel 

do educador é o de promover a construção de uma ética fundada no respeito e na 

cidadania, condição básica para a convivência em grupo. Afirma ainda que: 
 

Os docentes devem ser preparados para intervir em todas as situações de 
preconceitos homofóbicos, de raça, credo e qualquer outro tipo de intolerância, 
reforçando sempre a dignidade humana e os direitos dos cidadãos. (TANNO, 
2007, p.07) 

 

Refletindo sobre os elementos que motivam o preconceito em relação a sujeitos 

com expressão sexual não-heteronormativa. Os (as) participantes apontaram que o 

preconceito se dá em função de questões culturais em especial pelo não estimulo e não 

ensino do respeito ao outro na educação. Alguns participantes verbalizaram sua 

compreensão acerca da existência do preconceito. Sinalizando a forma como é 

construída a identidade de gênero na nossa sociedade, e como os homens e mulheres 
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têm seus papeis separados, como elementos determinantes para que o preconceito faça 

parte do cotidiano dos seres humanos. 

Ao iniciar a oficina realizamos o questionamento sobre quantos (as) dos (as) 

participantes estavam preparados para desenvolver um trabalho pedagógico de 

enfrentamento a discriminação por orientação sexual nas suas escolas, a grande maioria 

afirmou não estar preparada, após a socialização das atividades e o debate proveniente 

desta fizemos uma avaliação sobre essa preparação e percebemos que existem os 

instrumentos iniciais para promover uma ação pedagógica não discriminatória na prática 

docente dos (as) participantes, todavia compreendemos que o aprofundamento e 

formação continuada sobre gênero, sexualidade e diversidade sexual, bem como uma 

política de educação sexual enquanto norteadora dos princípios educacionais é 

necessária a fim de propiciar uma ação educativa verdadeiramente inclusiva e pautada 

nos respeito ao outro e nos direitos humanos. 

A oficina temática Educação e Diversidade realizada na Jornada Pedagógica 

através da Secretaria Municipal de Educação de Maragojipe com professores (as) da rede 

pública municipal ministrei a oficina enquanto pesquisadora do campo das sexualidades e 

da educação.  

Esta oficina desenhou-se a partir de dois momentos com professores (as) distintos, 

no turno matutino desenvolvi a proposta com um grupo e no turno vespertino reapliquei a 

oficina. Assim como o público de Irecê segundo os (as) participantes esse espaço de 

formação foi o primeiro institucionalmente organizado voltado para a temática diversidade. 

Cabe ressaltar que neste relato apresentarei apenas a oficina realizada no turno matutino. 

Estivemos em um grupo de aproximadamente vinte professores (as) que atuam 

tanto na sede da cidade quanto na zona rural, um dos professores possui titulação de 

Mestre em Historia e uma das professoras cursa o Mestrado em Educação, os (as) 

demais dispõem somente da graduação, em sua maioria, os (as) professores (as) eram 

formados (as) há pouco mais de três anos em cursos EAD (educação à distância) nas 

áreas de geografia, matemática, biologia, educação física, muito embora alguns 

desenvolvam ação docente há mais de trinta anos.  

Iniciamos a oficina através da apresentação de cada participante e das suas 

respectivas expectativas para o encontro, posteriormente buscamos levantar as opiniões 
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prévias sobre o tema a ser discutido a partir do nome da oficina, diversos aspectos da 

diversidade surgiram e partindo da minha formação acadêmica o grupo delineou 

exatamente o conteúdo a ser trabalhado.  

A partir do levantamento dos conhecimentos prévios do grupo sobre o tema 

apresentei algumas indagações no sentido de desenharmos um panorama sobre a 

temática e um panorama sobre a concepção dos (as) professores (as), dentre as 

indagações destacam-se as seguintes: A escola discute sobre relação sexual, 

sexualidade, prazer? Quem faz essa discussão? Os professores se sentem preparados 

para falar sobre sexualidade ou diversidade sexual? A escola enxerga seus alunos e 

alunas LGBT’s? O que é ser homem e ser mulher? Quem define? O que é sexo e o que é 

gênero? Quais são os conceitos mais associados à homossexualidade? Por que as 

pessoas usam expressões como “viado”, “boiola”, “sapatão” para se referir a pessoas 

LGBT3

A partir da provocação iniciamos um debate intenso em que alguns apresentaram 

relatos de situações vivenciadas em suas classes e que muito embora não tivessem 

nunca tido contato com nenhum suporte teórico para trabalhá-las pautaram-se na 

experiência docente para tentar resolver o conflito, dois casos chamaram atenção: uma 

aluna de 14 anos que buscou com o professor a informação sobre o melhor momento 

para realizar uma relação sexual, em que o mesmo conversou no sentido de explicar 

sobre o preparo psicológico, biológico para um ser humano desenvolver suas relações 

sexuais, orientação que levou a mãe da aluna a reclamar junto à direção da escola e 

gerou uma intensidade de debates na escola, e outra situação em que um estudante de 

14 anos estava masturbando-se na sala de aula e em que a professora e coordenadora 

pedagógica dialogaram com ele sobre sexualidade.  

’s e para xingar pessoas heterossexuais? Existe discriminação e preconceito na 

escola? 

Os relatos geraram intensos debates entre os (as) participantes sobre a melhor 

abordagem e sobre o papel docente em situações como as apresentadas, bem como 

sobre o papel da família no desenvolver da ação educativa, pudemos consensuar a 

inegável presença da sexualidade e das relações de gênero na escola e emergente 
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necessidade desta desenvolver uma sistemática política de educação sexual, não 

podendo mais fingir que tais questões não fazem parte de seu cotidiano. 

Na exposição apresentei pesquisas que versam sobre questões de gênero e 

sexualidade na sociedade e na escola, discuti sobre a diferença entre sexo e gênero, 

sobre as expectativas sociais em relação aos sujeitos, refletimos sobre a origem do 

preconceito, e propiciei um debate sobre a relação das ideologias religiosas com as 

questões que envolvem gênero e sexualidade, discutimos sobre a naturalização das 

desigualdades, sobre as conseqüências da Lesbofobia, Homofobia e Transfobia na 

educação, sobre a relação entre os educadores e questão da homossexualidade no meio 

escolar, sobre as bases legais e a educação sexual na escola, sobre o reflexo das 

escolhas que fazemos ao silenciar ou ao promover enfrentamentos ao vivenciar situações 

de discriminação por gênero ou sexualidade na escola. 

Posteriormente organizei os (as) participantes em quatro grupos e apresentei como 

proposta de atividade para dois grupos a elaboração de uma proposta pedagógica voltada 

para o combate à discriminação e para uma educação voltada para diversidade e para 

outros dois grupos a proposta de resolução de conflitos envolvendo questões sobre 

gênero e diversidade sexual. 

No momento de socialização foi eleito (a) um (a) representante para relatar a 

construção de cada grupo e os (as) demais deram sua contribuição no momento do 

debate. A partir das discussões foi demonstrada uma preocupação por parte dos (as) 

professores quanto à participação da família na escola no processo de construção de uma 

ação pedagógica que venha a debater questões sobre gênero e sexualidade. Houve 

reflexão ainda sobre a condição dos (as) professores LGBT’s frente seu ambiente de 

trabalho. 

Os (as) participantes refletiram sobre o papel da educação e dos (as) professores 

(as) no enfrentamento a discriminação e em sua maioria afirmaram não acreditar que um 

professor possa discriminar um estudante homossexual, sobre essa dúvida foi 

apresentada aos (as) participantes a pesquisa “Perfil dos Professores Brasileiros”, 

realizada pela UNESCO, em todas as unidades da federação brasileira, a qual revelou 

que para 59,7% dos professores (as) é inadmissível que uma pessoa tenha relações 

homossexuais e que 21,2% deles tampouco gostariam de ter vizinhos homossexuais. 
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Apresentei ainda outra pesquisa, realizada pelo mesmo organismo em 13 capitais 

brasileiras e no Distrito Federal, forneceu certo aprofundamento na compreensão do 

alcance da homofobia no ensino básico (fundamental e médio), constatou-se, por 

exemplo, que o percentual de professores (as) que declara não saber como abordar os 

temas relativos à homossexualidade em sala de aula pode chegar a 48%. O percentual de 

mestres (as) que acreditam ser a homossexualidade uma doença ultrapassa os 20% em 

muitas capitais. 

Os (as) professores (as) sinalizaram a necessidade de formação inicial, currículos e 

práticas docentes na graduação que promovam o respeito à diversidade e a reflexão 

critica que fomente a construção de olhares e ações educativas/ pedagógicas que 

celebrem e produza a escuta das diferenças no cotidiano escolar, bem como o 

desenvolvimento de políticas públicas de formação continuada e de acompanhamento 

para implementação da diversidade no cotidiano escolar de forma transversalizada e 

reconhecida por todos seus componentes.   

Foi pontuada ainda a necessidade de articulação entre corpo escolar, movimentos 

sociais e universidade na construção de oportunidades para reflexão, formação e 

efetivação de práticas que conduzam ao respeito aos direitos humanos e as diferenças.  

Pode ser observada de maneira muito forte a inquietação dos (as) professores (as) 

em seguir construindo conhecimento sobre a temática em especial em relação a 

instrumentos didáticos que fundamentem as ações pedagógicas.  

A avaliação da oficina temática possibilitou perceber que o tema precisa seguir 

sendo debatido e que políticas efetivas de acompanhamento precisam se estabelecer 

enquanto norteadores dos governantes. Não basta apenas exigir que o professor conheça 

o conteúdo, mas também é latente que se possibilite as condições concretas para 

transformação das realidades. 

 

Conclusão 
 

Dentre as propostas apresentadas pelos dois grupos (Irecê e Maragojipe) para 

serem trabalhadas na escola destacam-se as seguintes: a elaboração de um programa 

regular de orientação sexual, em que professores e alunos levantem questões e 
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debrucem-se sobre as duvidas mais recorrentes em relação à temática da 

homossexualidade; A criação de grupos de discussão e estudo com diversos temas 

envolvendo a sexualidade; A organização de mostras de vídeos, textos e pôsteres que 

apresentem informações significativas para os estudantes e professores; A realização de 

palestras com adolescentes homo e heterossexuais, como alternativa para serem 

registradas as similaridades e diferenças das experiências afetivo-sexuais. 

A realização das atividades foi extremamente interessante pela possibilidade de 

visualizar duas realidades distintas dentro do estado da Bahia, as quais compartilham de 

carências comuns, e apresente resoluções das carências também de maneira similares, a 

partir da experiência, sem contar com fundamentação teórica e instrumentos pedagógicos 

que possibilitem uma ação sistemática, mas sim ações isoladas. 

Existe uma visível dificuldade na discussão desses temas dentro do ambiente 

escolar, uma vez que os/as educadores/educadoras são vulneráveis, sentem-se 

inseguros (a) e sem qualquer preparo para discutir os temas gênero, sexualidade e 

diversidade sexual, ou para conviver com alunas/alunos de diferentes identidades 

sexuais. Compreende-se, pois que, certamente sentem-se assim em função de um 

processo histórico de negação às diversidades sexuais e de gênero, principalmente 

quando o que está em pauta é um espaço escolar embasado por perspectivas 

essencialistas e normatizantes acerca das identidades. 

Todavia, a importância de se tratar do assunto no âmbito da sala de aula, 

especialmente nos cursos de formação de professores, requer uma proposta de mudança 

de postura, haja vista a relevância do tema, primeiro em âmbito de cidadania e depois 

relativo à sexualidade, quanto mais pessoas se informarem sobre o assunto, mais 

respeito, estaremos atribuindo aos gays, lésbicas, bissexuais,  travestis e transsexuais. É 

preciso que a questão passe a ser entendida e tratada a partir da cultura dos direitos 

humanos, procurando assim, esclarecer professores e professoras sobre a superação ao 

preconceito, possibilitando o reconhecimento da sexualidade como algo inerente à vida do 

ser humano.  

Dados da UNESCO, Abromovay (2004) comprovam que a intolerância e a falta de 

conhecimento sobre a diversidade de expressão sexual colocam a escola entre os órgãos 
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que merecem atenção sobre a questão, notadamente quando o preconceito parte dos 

professores e professoras. 

Destaca-se, por fim, a necessidade de maior espaço no currículo de formação 

professor para discussão dos temas sexualidade e gênero, bem como nas políticas 

públicas de formação continuada desenvolvida pelas secretarias de educação.  
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