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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo principal verificar se há uso corrente de expressões 
sexistas (machistas e homofóbicas) no terreno das instituições de ensino, 
identificando como essas expressões interferem no trabalho pedagógico e na rotina 
da sala de aula e da escola, além de propor uma refelexão crítica sobre questões 
voltadas à proteção e garantia dos Direitos Humanos para todas as pessoas e 
grupos sociais. Para realização o estudo foi adotada a Abordagem Qualitativa, 
desenvolvendo-se por meio do planejamento e aplicação de projeto interventivo, 
visando à formação continuada de professores das séries iniciais e o combate às 
formas de discriminação e preconceito presentes no ambiente escolar e no 
repertório pessoal dos docentes. Os resultados da ação interventiva são 
apresentados por meio de categorias de análise, onde se interpretam os discursos 
dos pesquisados, destacando-se as semelhanças, diferenças e contribuições para o 
tema, levando em consideração a realidade estudada. Espera-se que a pesquisa 
possa suscitar a reflexão sobre os paradigmas e conceitos que permeiam e 
delineiam a prática pedagógica e a interação interpessoal no contexto escolar, 
provocando mudanças comportamentais e atitudinais que demonstrem a superação 
de preconceitos e discriminação nas práticas sociais.  

Palavras-chave: 1. Sexismo  2. Formação de Professores  3. Aprendizagem 
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INTRODUÇÃO 

 

A história das sociedades humanas é relatada, quase sempre, pelos grupos 

sociais que conquistaram, muitas vezes pelo uso da força, sua hegemonia. Foi 

assim na Idade Antiga com os patrícios, na Idade Média, com os senhores feudais, 

na Idade Moderna, com os burgueses e na Idade Contemporânea, com os 

capitalistas industriais. Além da hegemonia política e de classe, existe também a 

hegemonia sexista que gera inúmeros preconceitos e práticas discriminatórias, 

sobre as quais trataremos neste trabalho. 

Ideias, filosofias e práticas sociais interferem na construção das identidades 

dos indivíduos e das sociedades. Dentre as questões que exercem influência nessa 

formação, destaca-se a sexualidade que se desenvolve a partir da infância, nas 

interações do indivíduo com sua família e nas instâncias sociais como a escola, 

grupos religiosos e comunidade local. A definição de identidade do homem ou da 

mulher não é um detalhe no processo de formação dos indivíduos, mas a questão 

fundamental em seu desenvolvimento (COLOMBOK & FEVUSH, 1994; 

MADUREIRA & BRANCO, 2004, apud MADUREIRA, 2007), sobre isso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Orientação Sexual (1997) afirmam que: 

 
A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida 
psíquica das pessoas, pois independente da potencialidade 
reprodutiva, relaciona-se com a busca do prazer, necessidade 
fundamental dos seres humanos. Nesse sentido, a sexualidade é 
entendida como algo inerente que se manifesta desde o momento do 
nascimento até a morte, de formas diferentes a cada etapa do 
desenvolvimento. Além disso, sendo a sexualidade construída ao 
longo da vida, encontra-se necessariamente marcada pela história, 
cultura, ciencia, assim como pelos afetos, sentimentos, expressando-
se então com singularidade em cada sujeito (BRASIL, 1997, p.117). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais compreendem que orientação sexual 

seja um tema transversal que deva permear as diversas áreas de conhecimento, 

sendo trabalhada extracurricularmente também, pela exploração de situações que 

privilegiem o diálogo entre os sujeitos, promovendo-se discussões, esclarecimentos 

de dúvidas e interesses dos estudantes, a fim de que se construa conceitos 

importantes para o reconhecimeto dos aspectos biológicos, psíquicos e sociais da 

sexualidade. O PCN de Orientação Sexual aborda as questões de gênero usando as 
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expressões masculino e feminino, homem e mulher, não demonstrando 

preocupação com a exploração de conceitos que ultrapassem a heteronormatividade 

presente nas estruturas e instituições do sistema capitalista patriarcal. Não fala 

sobre as diferenças e complexidades que imprimem multifaces à sexualidade, como 

a feminilidade e a homossexualidade, senão quando trata dos conteúdos do Ensino 

Fundamental, a partir do sexto ano, afirmando que questões conflituosas como 

aborto, virgindade e homossexualismo podem ser discutidas em sala de aula, na 

medida em que os estudantes demonstrem maior capacidade de compreender 

esses conflitos. Além disso, descreve objetivos que devem ser desenvolvidos na 

transversalização da Orientação Sexual, assim como algumas estratégias de ensino 

e avaliação, abordando as questões de gênero.  

O texto do documento afirma que a sexualidade é um construto sócio-cultural, 

histórico e político, ético e moral, porém justifica seu ensino na necessidade de tratar 

com o aumento do índice de gravidez na adolescência, assim como questões de 

saúde pública como o combate a doenças sexualmente transmissíveis e epidêmicas 

como a AIDS/HIV. Não situa ou reconhece o homossexualismo no contexto da 

sexualidade, nem mesmo quando organiza os conteúdos em blocos, ou seja: (a) 

Corpo: matriz da sexualidade; (b) Relação de gênero e (c) Prevenção às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/AIDS. O que se percebe é a prevalência de uma visão 

biologizante do gênero (masculino/feminino, macho/fêmea), a naturalização e o 

ocultamento de conceitos e comportamentos. 

No cotidiano escolar confluem diferentes valores e crenças que em muitos 

momentos, representam preconceitos e discriminação, que no âmbito da 

sexualidade são regrados por padrões da heteronormatividade, “um conjunto de 

disposições de valores, discursos e práticas por meio das quais a 

heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade “natural” e 

legítima de expressão” (WANER, 1993, apud POCAHY, 2010). Esse regramento 

produz inúmeros conflitos no terreno escolar, uma vez que as normas naturais e 

universais do sistema social são desestabilizadas. Nesse contexto, podemos afirmar 

que há um embate entre o novo e o conservador (PERRENOUD, 1991). A 

observação do cotidiano escolar pode revelar diferentes situações e procedimentos 

pedagógico-curriculares marcados por esses preconceitos que tendem a interferir, 

diretamente no desempenho escolar dos estudantes e acirrar as desigualdades. È 
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comum verificar que as discriminações de gênero e por orientação sexual que 

produzem violência homofóbica, são produzidas e reproduzidas nos espaços de vida 

social, nas práticas sociais, sendo a escola um desses ambientes. 

Verifica-se, desta forma, a predominância de aspectos heteronormativos tanto 

nos currículos (explícitos e ocultos), quanto nas práticas político-pedagógicas 

altamente influenciadas por concepções docentes de sociedade e, homem e estado, 

os quais, por sua vez recebem as influências das concepções políticas, econômicas, 

socioculturais e históricas instituídas pelo capitalismo em todos os sistemas, como 

afirmam os autores das teorias reprodutivistas. Althusser (1999) entende a escola 

como um aparelho ideológico do Estado que tem a função de reproduzir valores e as 

condições de produção capitalistas, por meio de ideologias que podem ser 

entendidas como o conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um 

grupo de indivíduos que venha ligada a ações políticas, econômicas e sociais ou 

como afirma Chauí (2004, p.08): “ideologia é o ocultamento da realidade social”.  

A escola tem sido um espaço de perpetuação e transmissão de 

conhecimentos e informações culturais, sociais e históricas que sustenta as 

sociedades, como assevera Mészàros no livro Educação para Além do Capital 

(2008). Apesar de perceber o quanto a instituição escolar está envolta na trama 

capitalista, também acredita que pode vir a ser um terreno de transformação de 

mentalidades e de rupturas com a lógica do Capital para criar uma nova tendência 

relacional e social, o autor trabalha com a perspectiva de uma lógica socialista.  

Ainda, discutindo o papel da escola na formação dos indivíduos e das 

sociedades, Bourdieu (apud SETTON, 2010) acreditava que a escola servia para 

reforçar, por meio de violência simbólica, as relações de poder, distinguindo-se a 

construção cultural dos sujeitos e acirrando as diferenças entre as classes sociais, 

segundo Setton (2010) o sistema escolar reforça as distinções de capital cultural, ao 

invés de oferecer democraticamente, acesso a competências culturais de forma 

inclusiva, diante disto, pondera:  

Agindo dessa forma, o sistema escolar limitaria o acesso e o pleno 
aproveitamento dos indivíduos pertencentes às famílias menos 
escolarizadas, pois cobraria deles os que eles não têm, ou seja, um 
conhecimento cultural anterior, aquele necessário para se realizar a 
contento o processo de transmissão de uma cultura culta. Essa 
cobrança escolar foi denominada por ele como uma violência 
simbólica, pois imporia o reconhecimento e a legitimidade de uma 
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única forma de cultura, desconsiderando e inferiorizando a cultura 
dos segmentos populares (SETTON, 2010).  

 

Na mesma dimensão, ressaltam-se as proposições da escola dualista, 

construída também para reproduzir o sistema capitalista, acirrando as diferenças 

entre as classes sociais. No modo de produção capitalista existem duas redes 

distintas de educação, ou seja, aquela destinada à burguesia e a outra, ao 

proletariado. Neste sentido, o ensino profissionalizante destina-se às camadas 

pobres e o ensino superior, à burguesia. Opondo-se a essas visões, apresentam-se 

as teorias crítico-reprodutivistas que situam a escola como terreno capaz de produzir 

mudanças e transformações sociais importantes, via conscientização que se constrói 

através da noção de pertencimento e apropriação da história de sujeitos históricos e 

culturais (FREIRE, 1987), pela valorização cultural das diferenças e da pluralidade e, 

pela construção de competências e habilidades cidadãs (PERRENOUD, 1991). 

Contam nesse processo de transformação da realidade escolar, investimentos na 

formação docente e a introdução de abordagens educacionais que admitam esses 

processos como as abordagens interacionistas e histórico-sociais fundamentadas 

também na teoria materialista-dialética.  

Mesmo com a aplicação de políticas públicas que atendendo a exigências 

normativas (Constituição Federal/88 e Lei de Diretrizes e Bases/96) demonstram 

que o Estado investe na democratização do ensino, a escola ainda carrega traços da 

hegemonia capitalista, tendendo a homogeneizar comportamentos, negando as 

diferenças.  

Feita a leitura das funções sociais desempenhadas pela escola, 

historicamente, de acordo com teorias da reprodução, e, entendendo que ela possui 

capacidade para vir a ser terreno de transformação e modificação de indivíduos e 

sociedade é que se estrutura este trabalho, dedicando-se a verificar se a escola 

alimenta e dissemina preconceitos e práticas discriminatórias, envolvendo o tema 

sexualidade e as categorias de sexismo e gênero, discutindo os conceitos de 

feminilidade e masculinidade, para situar os de homossexualidade. No intuito de 

construir mecanismos e estratégias que superem as dicotomias e aproveitem as 

contradições presentes no ambiente escolar, foi proposta uma ação interventiva 

pedagógica, realizada em uma instituição da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, especificamente na Região Administrativa do Cruzeiro, com professores de 
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séries iniciais do Ensino Fundamental, adotando a Metodologia Qualitativa de 

Pesquisa, realizada por meio de entrevistas aplicadas a professores, com propósito 

inicial de levantar e perceber as concepções, falas e expressões sexistas, presentes 

no ambiente escolar.  

Numa segunda etapa, foi planejado e desenvolvido o projeto interventivo para 

promover um processo de sensibilização e formação continuada de professores, 

tratando de aspectos que envolvam o ensino de Orientação Sexual, sua 

transversalização, o reconhecimento dos eixos norteadores, os blocos de conteúdos 

e objetivos do tema no ensino das demais áreas de conhecimento, assim como, 

levá-los a reconhecer a existência de práticas discriminatórias sexistas (machistas e 

homofóbicas) na escola, a fim de reconhecendo-as, construir estratégias para 

combatê-las. Estimulou-se um processo de conscientização sobre as diferenças, a 

pluralidade e o respeito à diversidade de valores, crenças e comportamentos, 

buscando desenvolver um tipo de educação transformadora da realidade, capaz de 

alcançar a todos os estudantes.  

É essencial que os professores entendam que a discussão em torno da 

sexualidade tem como propósito principal, garantir dignidade a todos os estudantes, 

independente de sua orientação sexual, crença ou etnia. O projeto interventivo foi 

avaliado, mediante aplicação de novas entrevistas com os professores para 

identificar e delimitar as mudanças ocorridas, após as intervenções pedagógicas. 

Por se tratar de pesquisa qualitativa com aplicação de projeto interventivo, 

com vistas à promoção de mudanças em concepções individuais, sociais, atitudinais 

e comportamentais, a respeito do tema sexualidade, ela procura se organizar, de 

forma direta, a partir da seguinte questão: Há presença de expressões sexistas no 

ambiente escolar? É possível observar se elas interferem na vida, rendimento, 

desenvolvimento e relacionamento das alunas e dos alunos? Especialmente, os 

sujeitos que tem orientação divergente da definida nas regras de heteronormalidade, 

no ambiente escolar? 

Apesar das orientações apresentadas pelos PCN’s e propostas de Políticas 

Públicas por parte do Governo Federal que incentivam o trabalho com diferentes 

aspectos envolvendo o conceito de sexualidade e orientação sexual, tema 

transversal que pode estar inserido em diversas áreas de conhecimento, a escola, 

seus profissionais e comunidade ainda demonstram dificuldades em e como tratar 
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com os diferentes conceitos e subtemas que compõem o universo deste tema. Há 

receio de se tratar com assuntos que produzam conflitos e discussões como o 

homossexualismo ou o aborto, por exemplo. Junqueira (2009, apud, MARAUX, 

COSTA e SILVA, 2012, p. 3) em pesquisa realizada pela Unesco em 2003, 

analisando o perfil dos professores brasileiros com uma amostra de cinco mil 

professores, constatou que 59,7% reconheceram a inadmissibilidade de relações 

homossexuais e 21,2% sequer admitiram a existência de vizinhos homossexuais. 

Sobre a homofobia, a UNESCO realizou pesquisa em treze capitais brasileiras e 

Distrito Federal para evidenciar se há homofobia nos ambientes escolares, 

constantando que: 

a) O percentual de professores que declaram não saber os temas 
relativos à homossexualidade na escola vai de 30,5% em Belém a 
47,9% em Vitória; b) 12% dos professores em Belém, Recife e 
Salvador, ainda acreditam ser a homossexualidade uma doença. 
Também, o percentual de 33,5% dos estudantes do sexo masculino 
de Belém não gostaria de ter colegas homossexuais; no Rio de 
Janeiro, Recife, São Paulo, Goiânia e Fortaleza esse índice é de 
42%; e em Maceió e Vitória, 44% dos estudantes masculinos não 
gostariam de ter colegas homossexuais. Ainda, 17,4% de pais de 
estudantes do sexo masculino no Distrito Federal não gostariam que 
homossexuais fossem colegas de seus filhos; em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Salvador esse índice vai de 35 a 39%; em Fortaleza e 
recife o índice está entre 59 e 60% (MARAUX, COSTA e SILVA, 
2012). 

 

A escola convive com essas dificuldades que podem ser notadas pelas 

práticas discriminatórias e preconceituosas presentes nos comportamentos e 

práticas pedagógicas, nos relacionamentos interpessoais, no silenciamento e no 

ocultamento de assuntos considerados conflituosos e problemáticos. Para tratar com 

todas estas questões, a escola precisa ressignificar as concepções de sujeito, de 

educação e de papel social da educação e da própria instituição, uma vez que 

atravessa um processo de transição entre as perspectivas tecnicistas/tradicionais 

(que atribuem maior significância aos currículos e conhecimentos, em detrimento do 

aluno que é visto em condição de passividade) e as interacionista/sócio-culturais 

(que compreendem a escola como espaço inclusivo, aberto e acolhedor da 

diversidade e pluralidade cultural, capaz de discutir e desestabilizar conceitos 

cristalizados no cotidiano).  

A escola precisa entender que pode principiar o processo de desconstrução 

do preconceito e discriminação, por meio de suas práticas pedagógicas e pelo 
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diálogo que combate as hegemonias e a heteronormatividade. A filosofia expressa 

nos Planos de Educação de uma Escola para Todos propõe a reflexão, ação e 

construção coletiva, a defesa intransigente dos Direitos Humanos, a Cultura de Paz, 

a mediação de conflitos, os princípios sociais democráticos, baseados na justiça, na 

participação cidadã e na igualdade de direitos e oportunidades. Portanto, um 

movimento voltado para a construção e defesa dos Direitos Humanos, portador de 

ações afirmativas não excludentes que possibilita a participação de cada sujeito, 

revigorando a sociedade. Ações afirmativas com capacidade de contribuir com a 

construção de uma escola com uma visão social oxigenada e revigorada, onde o 

conhecimento sistematizado seja construído coletivamente, com absoluto respeito 

às diferenças dos sujeitos que compõem o ambiente escolar. 

O foco principal deste trabalho é o de sensibilizar, inicialmente, o corpo 

docente para a construção de um olhar pedagógico voltado para a diversidade, 

desconstruindo preconceitos e promovendo o respeito, a empatia, a alteridade, o 

acolhimento e a igualdade, tornando a escola um espaço social, verdadeiramente 

inclusivo que contemple a diversidade escolar, atenda as demandas de toda 

sociedade e respeite os Direitos Humanos.  

Já existem iniciativas de trabalho com o tema da sexualidade no ambiente 

escolar, começando pelo Ensino Superior, pelo processo de formação profissional. 

O projeto Diversidade Sexual na Escola desenvolvido desde o ano de 2006 no Rio 

de Janeiro investe em oficinas de discussão, reflexão e treinamento com professores 

de escolas públicas, buscando sua sensibilização para o tema e o desenvolvimento 

de posturas menos preconceituosas dentro do ambiente escolar, a fim de trabalhar 

com uma política de inclusão escolar e social também dos homossexuais, 

transexuais, travestis e lésbicas.  

A Universidade de Brasília (UNB) desenvolve há quatro anos o Curso Gênero 

e Diversidade na Escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação 

Sexual e Relações Étnico-Raciais, que se dedica a desvelar e expor conceitos e 

concepções presentes na visão e comportamento do corpo docente, discente e 

gerência pedagógica. Foi tomado como exemplo de intervenção pedagógica que 

forneceu importantes referenciais para este estudo que trabalhou com as 

concepções de sexismo e sexualidade, por meio de levantamento e reconhecimento 

das expressões verbais utilizadas pelos agentes educacionais, pelos alunos e 
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alunas, demonstrando preconceitos que disseminam diferentes formas de 

discriminação, oprimindo e colocando pessoas em condição de vulnerabilidade e 

fragilidade, motivando crises existenciais, problemas relacionais, emocionais e/ou 

transtornos cognitivos e psicológicos, justificando em muitos casos, a evasão e 

exclusão escolar. 
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1. OBJETIVO  

1.1. Objetivo Geral  

 Verificar se há uso corrente de expressões e atitudes sexistas (machistas e 

homofóbicas) no ambiente escolar, realizando projeto interventivo para promover 

formação pedagógica, incluindo o tema - Orientação Sexual para tratar das questões 

que envolvem diversidade de gênero, respeito às diferenças e combate ao 

preconceito e à discriminação, de forma transversal e curricular, nas atividades 

pedagógicas cotidianas, estimulando mudanças comportamentais e atitudinais. 

 

1.2. Objetivos Específicos  

 

 Descrever situações em que há uso corrente de expressões sexistas, 

considerando o espaço escolar e definindo aquelas que são utilizadas com maior 

frequência; 

 Analisar se as expressões vocabulares e atitudes sexistas , identificados no 

ambiente escolar, exercem influência sobre o comportamento dos professores e 

estudantes, assim como sobre o rendimento escolar discente; 

 Desenvolver Projeto Interventivo, visando formação docente para auxiliar na 

inclusão do tema - Orientação Sexual - nos currículos e atividades pedagógicas, 

como estratégia de combate ao preconceito e à discriminação frente à diversidade 

de gênero; 

 Avaliar o Projeto Interventivo, verificando se os professores conseguiram 

construir competências e conhecimentos necessários para o trabalho com o tema e 

sua transversalização com as diversas áreas de ensino.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os conceitos relativos à sexualidade e ao sexismo estão envoltos em 

concepções culturais, históricas e até educacionais, uma vez que o ser humano se 

desenvolve e transmite seus conhecimentos culturais (que auxiliam na formulação 

de comportamentos e estereótipos), por meio do ensino e da aprendizagem, que 

nem sempre acontece via escola. As aprendizagens são construtos históricos e 

sociais, desenvolvendo-se em meio a interações sociais, nos pares, nas 

comunidades, como defendia Vygotsky (1984) ao tratar do processo de 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Ainda, que consideremos importantes as interações entre os membros da 

família e entre os indivíduos e suas comunidades, para a construção de inúmeros 

conceitos sociais que auxiliam na formação identitária dos sujeitos, podemos 

destacar que as interações produzidas no ambiente escolar (onde os sujeitos 

passam maior tempo de suas vidas), formam a maior parte do repertório cultural, 

social e histórico nas identidades individuais e sociais. Os conceitos, as ideias, as 

concepções elaboradas durante a vida escolar vão compor o conjunto de 

conhecimentos e atitudes que serão usados, como referenciais, para toda vida.  

Concomitante ao processo de construção identitária, desenvolve-se o 

fenômeno da naturalização que incentiva a compreensão de diferentes e diversos 

conceitos, ações e comportamentos como fatos naturais, mesmo que sejam 

discriminatórios e excludentes. O fenômeno da naturalização é fortemente 

incentivado no processo de formação escolar, e ocorre, principalmente pela 

divulgação de ideologias e ideias pré-concebidas (pré-conceitos) através dos 

currículos escolares prescritivos, normativos e ocultos (SILVA, 2005), quer pelas 

interações ou pelas articulações entre os saberes.  

Interessante é observar que além das aprendizagens previstas nos currículos, 

ocorrem aprendizagens derivadas das interações interpessoais, onde se cruzam 

informações e conhecimentos dos sujeitos, a ponto de confluírem e surgirem novos 

conceitos e construtos. Nessa dimensão, entram as informações inerentes a própria 

natureza do ser humano e as definições sociais de seus papeis e ações. Como por 

exemplo, são reforçados na escola, as funções dos pais e mães, assim como a 
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separação de profissões para cada segmento social (não só entra a questão da 

profissionalização, mas das diferenças entre as camadas sociais, a construção 

segmentada de conceitos e a formação de pré-conceitos, demonstrando 

superficialidade de conceitos e de saberes) e porque não dizer a definição de papeis 

para homem e mulher na sociedade, o que torna presente e vivos conceitos 

definidos pela heteronormatividade que condena a existência da homossexualidade 

e desaprova a diversidade de escolhas relacionadas à sexualidade.  

Como afirma Colling (2011) em reportagem à Folha de São Paulo, no dia de 

combate à homofobia, 17 de maio, os conceitos de homossexualidade e 

heterossexualidade são construções culturais e históricas, onde a naturalidade das 

identidades sexuais não pode condicionar uma pessoa a viver em cadeias 

emocionais, afetivas e psicológicas. As sociedades ocidentais são heteronormativas, 

considerando a heteronormatividade o conjunto de valores, regras e condutas 

instituídas e vivenciadas da heterossexualidade, sobre as quais a sociedade se 

estrutura. Sobre o tema Butler (2003) afirma: 

 

As disposições heteronormativas voltam-se a naturalizar, impor, 
sancionar e legitimar uma única sequencia sexo-gênero-sexualidade: 
a centrada na heterossexualidade e rigorosamente regulada pelas 
normas de gênero, as quais fundamentadas na ideologia do 
“dimorfismo sexual” (a crença na existência natural de dois sexos 
que se traduziriam de maneira automática em dois gêneros 
necessariamente complementares e em modalidades de desejos 
igualmente ajustadas a essa lógica binária e linear) agem como 
estruturadoras de relações sociais e produtoras de subjetividades. 
(BUTLER, 2003). 

 

Sobre este prisma, torna-se possível entender que a heteronormatividade 

esteja no centro das ações escolares, presente nos currículos explícitos (escritos) e 

nos ocultos (aqueles inseridos nas práticas e discursos, nas vivências e 

experiências, currículos praticados e não só planejados). Ao tratar das 

aprendizagens construídas sócio-culturamente que podem gerar preconceitos, 

Oliveira (2003, p. 19) assevera: 

 

Numa história política e cultural de transformação de diferenças em 
desigualdades, características da cultura burguesa ocidental, vamos 
perceber processos de aprendizagem que criam preconceitos e 
hierarquizam sujeitos e culturas, valorizando os princípios 
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fundadores de umas em detrimento de outras (OLIVEIRA, 2003, p. 
19). 

 

A escola é a engrenagem do sistema incumbida da responsabilidade de fazer 

circular os saberes e construir as aprendizagens necessárias ao bom funcionamento 

da sociedade. Na dimensão da sexualidade, ela sempre se empenhou em reafirmar 

e garantir o “êxito nos processos de heterossexualização compulsória e de 

incorporação das normas de gênero”, por isto, tem a função de pôr em “vigilância os 

corpos de todos/as”. Buscando espaços para reconhecimento da existencialidade 

homossexual e o respeito às suas escolhas no terreno da sexualidade, várias 

entidades, inclusive apoiadas pelo Ministério da Educação que prevê a construção 

de caminhos de defesa e proteção dos direitos para os homossexuais e LGBTTT’s, 

lançam mão de estratégias para sensibilização social, por atividades artísticas, pelo 

uso da mídia e por meio de projetos educacionais que visam, em primeiro plano, a 

sensibilização dos professores e profissionais da área de educação. 

No início do século XX a prática homossexual vinha carregada de uma 

determinante clínica que ligava o homossexualismo à doença e, por divergir das 

práticas instituidas pela heteronormatividade social, e das definições de homem e 

mulher, masculino e feminino, do propósito da reprodução e do modelo institucional 

de família, à homossexualidade também foi interpretada como um desvio de 

personalidade. Nesse período, era comum a prisão de homossexuais e sua posterior 

internação em clínicas psiquiátricas. Para reagir a essas políticas de opressão e 

preconceito, começaram a se organizar a partir da década de 40, associações e 

movimentos de gays, lésbicas, travestis e bissexuais que lutavam pela socialização 

dos homossexuais, reivindicando tolerância social (FACCHINI, 2000). Essas ações 

deram maior visibilidade e reconhecimento aos homossexuais que divergiam e se 

opunham às regras heteronormativas e heterossexistas. Junqueira (2009) contribui 

com essa reflexão ao se referir ao uso de expressões heterossexistas e sobre a 

homofobia: 

 

Heterossexismo e homofobia agem juntos para instaurar um regime 

de cobrança, controle e vigilância não só da conduta sexual, mas 

também das expressões e das identidades de gênero, como também 

das identidades raciais. Por isso, podemos afirmar que o 

heterossexismo e homofobia são manifestações de sexismo, não 
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raro, associadas a diversos regimes e arsenais normativos, 

normalizadores e estruturantes de corpos, sujeitos, identidades, 

hierarquias e instituições, tais como o classismo, o racismo, a 

xenofobia (JUNQUEIRA, 2009). 

 

Dentre os inúmeros sujeitos que compõem o movimento LGBTTT’s, como 

aqueles que reivindicam o direito de assumirem sua identidade de gênero, 

independente do determinismo heteronormativo social e tradicional, destacam-se os 

homossexuais, travestis, transexuais, gays, lésbicas, trangêneros, contra os quais, 

as manifestações de preconceito e discriminação podem gerar violência, 

denominada homofobia.  

De acordo com o Dicionário de significados da internet (2014), homofobia 

significa “aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas 

pessoas, ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e 

transsexuais”. O texto ainda segue em sua classificação: “Etimologicamente, a 

palavra ‘homofobia’ é composta por dois termos distintos: homo, o prefixo de 

homossexual; e o grego phobos, que significa ‘medo’, ‘aversão’ ou ‘fobia’”. O 

indivíduo que pratica a homofobia é chamado de homofóbico. Essa leitura é bem 

aceita socialmente. Junqueira (2009) considera o fenômeno não só a nível 

individual, mas coletivo, observando fatores sócio-culturais na definição do termo, 

assim, ele afirma: 

Homofobia é um fenômeno social relacionado a preconceitos, 
discriminação e violência voltados contra quaisquer sujeitos, 
expressões e estilos de vida que indiquem transgressão ou 
dissintonia em relação às normas de gênero, à matriz heterossexual, 
à heteronormatividade. E, mais, seus dispositivos atuam 
capilarmente em processos heteronormalizadores de vigilância, 
controle, classificação, correção, ajustamento e marginalização com 
os quais somos permanentemente levados/as a nos confrontar 
(JUNQUEIRA, 2012, p). 

 

Compreendendo a homofobia como um fenômeno sexista que está inserido 

em uma prática heteronormativa, a escola utiliza mecanismos de controle social e de 

intimidação, a fim de que as ações desafiadoras provoquem adaptação. Entretanto, 

dois caminhos têm sido percebidos: o da exclusão escolar, em consequência do 

abandono, ou o do desafio cotidiano às autoridades representadas pelos 

professores e dirigentes educacionais. Ambos caminhos produzem conflitos no 
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cenário educativo. Existe a prática de uma pedagogia do armário, como designada 

por Junqueira (2009), que força os sujeitos a reprimirem suas identidades e 

adequarem-se às identidades sociais requeridas pelo formato heteronormativo. 

O termo homossexual é categorizado, sendo reconhecido como uma 

categoria recente nas sociedades ocidentais (FACCHINI, 2011). O filosofo Michael 

Foucault afirmava que o termo utilizado para designar pessoas que mantinham 

relações sexuais com outras do mesmo sexo, fez parte de um movimento geral no 

sentido de criar categorias e espécies ligadas a comportamentos sexuais, 

principalmente, impulsionados pelas práticas legais e pela categorização médica e 

psicológica no século XIX. Prossegue a autora:  

 

Segundo a literatura, a própria criação da categoria "homossexual" e 
sua associação à ideia de patologia estariam ligadas a uma 
estratégia política de dissociar a prática sexual entre pessoas do 
mesmo sexo da ideia de crime ou fragilidade moral. Todo o processo 
relativo à categorização de um "comportamento homossexual", 
desde então, foi permeado por conflitos com categorias locais e por 
apropriações e traduções dessas classificações. De qualquer 
maneira, não podemos subestimar a importância dos discursos 
médico e legal para a constituição da "condição de homossexual". 
Segundo o historiador inglês Jeffrey Weeks, os impedimentos legais 
tornaram-se fator importante para que surgisse o termo 
"homossexual" como algo que denotasse um comportamento e até 
mesmo um modo de pensar e sentir diferentes da maioria. Tudo 
indica que a discussão pública da homossexualidade impulsionada 
pela questão legal, ajudava a criar uma nova identidade entre as 
pessoas que orientavam suas práticas e desejos sexuais para as do 
mesmo sexo (FACCHINI, 2011, p.10). 

 

A dinâmica em torno da conceituação do termo e da prática homossexual 

criou uma série de preconceitos que consequentemente, geraram práticas 

discriminatórias. Por preconceitos, Madureira (2007) entende que sejam “fronteiras 

simbólicas rígidas, construídas historicamente e com forte enraizamento afetivo que 

acabam por se constituir em barreiras culturais entre grupos sociais e entre 

indivíduos”. Segundo a autora, “as concepções preconceituosas e práticas 

discriminatórias estigmatizam e excluem certos grupos sociais, enquanto conferem 

uma posição de superioridade e pretensa ‘normalidade’ a outros grupos sociais” 

(JUNQUEIRA, 2009, p.43). Na temática da sexualidade, os homossexuais são alvos 

de estigmatizações e estereotipias. Suas escolhas e comportamentos representam a 



22 

 

contraditoriedade da norma e da natureza, não devendo existir, carecendo, por isto, 

de ser combatido e negado, como assevera Itan (1998): 

 

(...) A violência do preconceito não está na diferença que realizamos 
mentalmente, mas na forma como agimos com base nessa noção. 
Ou pior, na estratégia apoiada na possibilidade de eliminar o outro 
que é diferente. A intolerância, por exemplo, é a atitude que 
responde pela vontade de eliminar o outro, ou é a própria negação 
da existência do outro, que é diferente. É a atitude de recusa da 
aceitação do outro tal como é (...) O outro, que é diferente, não é 
algo que não possa ou não deve existir. Ele existe (ITAN, 1998, 
p.128, apud MADUREIRA, 2007, p. 42).  

 

Em relação ao sexismo, palavra que substituiu o termo machismo, por se 

tratar de discriminação e/ou preconceito contra os gêneros, atendendo às 

reivindicações do movimento LGBTTT’s e a políticas de inclusão, procura-se 

compreender as percepções sobre os papeis sociais desempenhados pelos 

homens/meninos e pelas mulheres/meninas em seu cotidiano escolar, a partir das 

relações de discriminação e opressão estabelecidas entre eles, de forma direta e 

indireta, consciente e inconsciente, velada ou revelada. Neste sentido, é importante 

notar que a construção do feminino e de seu respectivo empoderamento, começa no 

indivíduo, desde a tenra idade, nesse sentido, a escola se constitui em instrumento 

para o reconhecimento de potencialidades e capacidades, para construção do 

processo de aceitação e valorização das características dos diferentes indivíduos e 

da possibilidade de expressão social dos mesmos. 

É essencial falar sobre Direitos Humanos e formação cidadã para que se 

efetive e reconheça os direitos das meninas e mulheres, assim como de seu espaço 

social, possibilitando a implantação de políticas de igualdade, sem reduzí-las a 

norma identitária única (SANTOS e DIAS, 2012), ou seja, tornando possível o 

reconhecimento das diferenças, sem que se permita a inferiorização do indivíduo. 

Neste sentido, pode-se verificar que as questões ligadas à participação do gênero 

feminino na sociedade, e principalmente, nas organizações educativas não se 

constitui em temática nova, uma vez que permeia a própria história da humanidade. 

A escola é um espaço de aprendizagem democrática que possui solo fértil 

para semear o ideário democrático, incluindo em seu bojo, diversas questões 

conflitusosa, capazes de gerarem conhecimentos enriquecedores e 

transformadores, incluindo as questões de gênero e diversidade. Neste sentido, é 
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possível verificar que a Escola seja o locus da formação cidadã que se desenvolve a 

partir de uma perspectiva de compromisso com a criticidade e eticidade, que enseja 

a participação política, social, cultural, econômica e histórica dos sujeitos. Mas, em 

contraposição, esta instituição pode desempenhar papel alienador e estimulador de 

preconceitos e discriminação, a partir do momento que procura gerir as fronteiras da 

normalidade, impondo-a como imprescindível às relações e aprendizagens, como 

destaca Junqueira (2012): 

A escola é um espaço obstinado na produção, reprodução e 
atualização dos parâmetros da heteronormatividade – um conjunto 
de disposições (discursos, valores, práticas) por meio das quais a 
heterossexualidade é instituída e vivenciada como única 
possibilidade natural e legítima de expressão (WARNER, 1993). Um 
arsenal que regula não apenas a sexualidade, mas também o 
gênero. As disposições heteronormativas voltam-se a naturalizar, 
impor, sancionar e legitimar uma única sequência sexo-gênero-
sexualidade: a centrada na heterossexualidade e rigorosamente 
regulada pelas normas de gênero, as quais, fundamentadas na 
ideologia do “dimorfismo sexual”, agem como estruturadoras de 
relações sociais e produtoras de subjetividades (BUTLER, 2003, 
apud JUNQUEIRA, 2012, p. 66). 
 

A sociedade brasileira mantém um sistema organizado em torno de 

hierarquias, comportamentos regrados, estigmas, paradigmas, conceitos para 

reforçar desigualdades sociais, práticas divisionistas e excludentes que sustentam o 

sistema de classes capitalista, nesta dimensão, percebe-se que preconceito e 

discriminação de gênero (sexualidade) são formas de reprodução da estrutura social 

que expressam desigualdade e exclusão. De acordo Madureira (2007) o preconceito 

se apresenta de forma sutil em todas as relações cotidianas, sendo fenômeno com 

raízes no universo simbólico da cultura e como destaca Foucalt (1996) nas relações 

de poder que perpassam as diferentes instâncias sociais, tendo dimensão coletiva. 

Se considerarmos a gênese social do desenvolvimento individual, sob a ótica da 

perspectiva sociocultural construtivista, o preconceito aparece nas interações sociais 

travadas no presente e no plano subjetivo, na forma em que o indivíduo vivencia, 

cognitiva e afetivamente, as experiências cotidianas para compreender a si mesmo e 

o mundo social em que está inserido. Itan (1998) segue conceituando preconceito: 

 

O preconceito não existe em si, mas como parte de nossa atitude em 
relação a alguem ou alguma coisa, revelando um imaginário social 
(...) Nossa atitude de preconceito em relação a alguém ou a alguma 
coisa está apoiada num conjunto de representações. O preconceito, 
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como significado, quer dizer pré-conceito, uma opinião já formada a 
respeito de determinado assunto, pessoas oou objeto (...) (ITAN, 
1998, p.125, apud MADUREIRA, 2007, p. 44)  

 

O termo gênero, apresentado como uma categoria da sexualidade também é 

conceituado por Madureira (2007) que faz uma leitura da força dos elementos 

culturais na determinação de papéis dos sujeitos, para verificar que a expressão 

está ligada, prioritariamente às ideias de homem e mulher, feminino e masculino, 

não abrindo espaço para uma terceira ou outras existências no universo definido 

como gênero. Assim, afirma que: 

 

(...) O termo ‘gênero’, além de um substituto para o termo mulheres, 
é também utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as 
mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um 
implica o estudo do outro (...) Além disso, também é utilizado para 
designar as relações sociais entre os sexos, seu uso rejeita 
explicitamente explicações biológicas, como aquelas que encontram 
um denomidar comum, para as diversas formas de subordinação 
feminina, nos fatos de que as mulheres têm a capacidade para dar à 
luz e de que os homens têm uma força muscular superior. Em vez 
disso, o termo ‘gênero’ torna-se uma forma de indicar construções 
culturais – a criação inteiramente social de ideias sobre os papeis 
adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se 
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas 
de homens e mulheres. ‘Gênero’ é segundo esta definição uma 
categoria social imposta sorpo um corpo sexuado (...) (MADUREIRA, 
2007, p. 75).  

 

Nesta dimensão, o preconceito escamotea-se por expressões de cordialidade 

e tolerância (TREVISAN, 2004), mas está presente no dia-a-dia, refletindo-se nas 

relações interpessoais, por meio de práticas discriminatórias que expressam ideias 

pré-concebidas, erroneamente sobre determinados grupos sociais ou pessoas. As 

expressões verbais representam esses preconceitos e são reconhecidas como 

manifestação discriminatória. Há muitas expressões orais, fundadas em ideologias, 

utilizadas, cotidianamente, que ilustram essa afirmação. Quando a frase: “eu tenho 

que dormir, amanhã é dia de branco” é pronunciada, ela diz, em suas entrelinhas: “o 

trabalho é atividade de homens brancos, uma vez que o negro é reconhecido como 

preguiçoso!”.  

O projeto interventivo propõe o levantamento dessas expressões no cotidiano 

escolar e sua interpretação ideológica, evidenciando preconceitos e práticas 
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discriminatórias sexistas . As expressões preconceituosas podem ser usadas como 

brincadeiras ou representação humorística da realidade, entretanto, provocam 

grande desconforto nas pessoas para quem se endereçam as “piadas”. Há 

sofrimento, constrangimento e algumas vezes, reação às expressões opressivas que 

tendem a diminuir pessoas e/ou grupos, em detrimento de sua condição, 

capacidade, escolha, etnia, crença ou qualquer característica que possa posicionar 

indivíduos em condição de vulnerabilidade. Sobre esse assunto, Pinsky (2001 a) 

tece as seguintes considerações: 

 

Tem gente que leva o preconceito na brincadeira, achando que 
piadinhas e gozações sobre as minorias não têm maior significado. 
Errado. Certo tipo de conversa de corredor falando da inferioridade 
dos negros e das mulheres, dosnordestinos e dos judeus dos gordos 
e dos baixinhos e até dos jovens tem que ser evada em 
consideração e, muitas vezes, combatida com veemência, por ser 
falsa, sem base histórica ou biológica. Acaba funcionando para 
marginalizar da prática da cidadania todos os que se enquadram em 
categorias definidas pelo preconceituoso com merecedoras do 
repúdio coletivo. Será que é assim que se forma uma nação 
verdadeiramente democrática?-(PINSKY, 2001 a, p.08, grifo da 
autora, MADUREIRA, 2007, p. 43). 

 

No trabalho com orientação sexual é preciso dar espaço a se discutir os 

preconceitos, tabus, crenças ou valores, assim como as dúvidas sobre o tema. No 

âmbito escolar, esse trabalho deve acontecer de duas formas: transversalizado nos 

conteúdos nas diferentes áreas de conhecimento e extracurricularmente, atendendo 

às demandas dos estudantes. Consideram-se objetivos do trabalho com orientação 

sexual nas escolas públicas do Distrito Federal, além de contribuir para o 

desenvolvimento e exercício da sexualidade com prazer e responsabilidade: 

 

Respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos 
existentes e relativos à sexualidade, desde que seja garantida a 
dignidade do ser humano; compreender a busca de prazer como 
uma dimensão saudável da sexualidade humana; conhecer seu 
corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição necessária 
para usufruir de prazer sexual; reconhecer como determinações 
culturais as características socialmente atribuídas ao masculino e ao 
feminino, posicionando-se contra discriminações a eles associadas; 
identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os 
sentimentos e desejos dos outros; proteger-se de relacionamentos 
sexuais coercitivos ou exploradores; reconhecer o consentimento 
mútuo como necessário para usufruir de prazer numa relação a dois; 
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agir de modo solidário em relação aos portadores do HIV e de modo 
propositivo na implementação de políticas públicas voltadas para a 
prevenção e tratamento das doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; conhecer e adotar práticas de sexo protegido, 
ao iniciar relacionamento sexual; evitar contrair ou transmitir doenças 
sexualmente transmissíveis, inclusive o vírus da AIDS; desenvolver 
consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua 
sexualidade e procurar orientação para a adoção de métodos 
contraceptivos (PCN, 1997, p. 133-134). 

 

Os trabalhos com orientação sexual desenvolvidos no Ensino Fundamental 

demonstram que os estudantes apresentam curiosidades sobre os relacionamentos 

sexuais (como ocorrem, como o corpo age e reage), baseado nisto, é preciso 

entender que as propostas de trabalho com Orientação Sexual devem levar em 

conta questões de ordem social e as vivências singulares dos indivíduos, 

respeitando as diversas possibilidades da sexualidade humana e a relação com 

prazer, descoberta e individualidade. Sobre esse entendimento, o PCN de 

Orientação Sexual seleciona quatro critérios para ajudar na seleção e eleição dos 

conteúdos: 

 

Relevância sociocultural, isto é, conteúdos que correspondam às 
questões apresentadas pela sociedade no momento atual; 
consideração às dimensões biológica, psíquica e sociocultural da 
sexualidade, buscando contemplar uma visão ampla e não-
reducionista das questões que envolvem a sexualidade e o seu 
desenvolvimento no âmbito pessoal; possibillidade de conceber a 
sexualidade de forma saudável, prazerosa e responsável (PCN, 
1997, p. 137-138) 

 

Madureira (2007) também trata a questão dos elementos que devem ser 

observados na elaboração de propostas que abordam Orientação Sexual. 

Considerando que os preconceitos são construções históricas e coletivas, devem 

levar em conta a integração entre distintos níveis de análise: “(a) nível macro social 

(cultura coletiva); (b) nível interpsicológico e (c) nível intrapsicológico 

(subjetividade)”. É preciso organizar formas de combater a homofobia e o sexismo 

que têm natureza subjetiva e delimitação conceitual.  

No bloco Corpo: Matriz da sexualidade, o PCN de Orientação Sexual faz uma 

diferenciação entre conceitos de organismo e corpo. O organismo é a constituição 

física, biológica, enquanto, o corpo está ligado à subjetividade do indivíduo, 

relaciona-se “às possibilidades de apropriação subjetiva de toda experiência na 
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interação com o meio.(...) No conceito de corpo estão incluídas as dimensões de 

aprendizagem e todas as potencialidades do indivíduo para a apropriação das suas 

vivências”(1997, p. 139). O documento prossegue em suas considerações sobre 

essa dimensão: 

 

A abordagem sobre o corpo deve ir além das informações sobre sua 
anatomia e funcionamento, pois os órgãos não existiriam fora de um 
corpo que pulsa e sente. O corpo é concebido como um todo 
integrado, de sistemas interligados e inclui emoções, sentimentos, 
sensações de prazer/desprazer, assim como as transformações nele 
ocorridas ao longo do tempo. Há que se considerar, portanto, os 
fatores culturais que intervêm na construção da percepção do corpo, 
esse todo que inclui as dimensões biológica, psicológica e social. O 
que se busca é construir noções, imagens, conceitos e valores a 
respeito do corpo em que esteja incluída a sexualidade como algo 
inerente, saudável, necessária e desejável da vida humana. (...) A 
integração entre as dimensões físicas, emocionais, cognitivas e 
sensíveis, cada uma se expressando e interferindo na outra, 
necessita ser explicitada no estudo do corpo humano, para que não 
se reproduza a sua concepção de conjunto fragmentado de pares 
(BRASIL, PCN, 1997, p.140).  

 

O trabalho com a dimensão corpórea da existência humana requer em 

primeiro lugar, o cuidado para que nenhum aluno seja exposto em função de suas 

necessidades, fragilidades, opções e escolhas e, a exploração de todas as 

possibilidades de expressão da sexualidade e de orientação sexual. Buscando 

desenvolver essas dimensões do trabalho com orientação sexual, o Governo 

Federal desenvolve o Programa Brasil Sem Homofobia que tem o objetivo de 

“combater a violência e a discriminação contra GLBTTT’s (gays, lésbicas, 

transgêneros e bissexuais) e de promoção da cidadania de homossexuais”, sendo 

importante para o firmamento da cidadania brasileira. Tem também o propósito de 

sensibilizar os gestores públicos, a fim de que contribuam com a elaboração de 

políticas públicas de defesa e inclusão de direitos dos sujeitos deste programa. Para 

atingir ao objetivo principal, o programa se constitui a partir de quatro ações centrais, 

ou seja: 

 

a) apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não 
governamentais que atuam na promoção da cidadania homossexual 
e/ou no combate a homofobia; 
b) capacitação de profissionais e representantes do movimento 
homossexual que atuam na defesa de direitos humanos; 
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c) disseminação de informações sobre os direitos, de promoção da 
autoestima do homossexual; 
d) incentivo à denúncia à violação dos direitos humanos do segmento 
GLBTTT’s (BRASIL, 2013). 

  

O Projeto de intervenção Pedagógica com o título: Diversidade Sexual na 

Escola foi desenvolvido como estratégia de pesquisa de campo para mestrado na 

cidade do Rio de janeiro, em uma escola pública, a partir da observação do cotidiano 

escolar e da aplicação de entrevistas a professores, gestores e alunos, com a 

finalidade de levantar concepções e conceitos sobre sexualidade presentes no 

ambiente escolar.  

A UNB, em parceria com o Ministério da Educação, Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 

desenvolveu o curso Gênero e Diversidade na Escola: formação de professoras/es 

em Gênero, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais, visando à formação de 

professores, principalmente das Escolas Públicas do Distrito Federal, com objetivo 

de esclarecer, quebrar a naturalização, combater as situações de opressão, 

discriminação e violência manifestadas por via do sexismo, machismo, homofobia, 

lesbofobia e transfobia nas escolas. 

Em nível de política pública, destaca-se a iniciativa do estado da Bahia de 

investir na formação continuada de professores, promovendo junto com a 

Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica e o governo da Bahia, 

um encontro formativo envolvendo gestores e professores, intitulado de Diálogos 

Formativos – Educação em Direitos Humanos: combatendo o racismo, sexismo e 

homofobia na escola. O encontro organizou um espaço para a problematização, 

reflexão e ação sobre a inclusão do debate sobre gênero, raça e sexualidade nos 

currículos escolares e nas universidades. Este trabalho resultou na construção de 

diretrizes e propostas de políticas públicas que previram a formação continuada de 

professores, incluindo a temática tratada e sua transversalização com as demais 

áreas de conhecimento, além de apresentar estratégias de combate ao racismo, 

sexismo e homofobia no ambiente escolar e na sociedade.  
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1. Caracterização da Organização, Setor ou Área. 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, localizada na Região Administrativa do Cruzeiro, com professores que 

atuam nas séries iniciais da Educação Básica, sendo dividida em dois momentos: 

aplicação de entrevistas e aplicação de projeto interventivo, seguido de avaliação de 

resultados.  

A escola atende alunos do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e do 4º ao 5º 

anos das séries fundamentais no turno vespertino e do 6º ao 8º ano no turno 

matutino. Atende alunos de 6 a 18 anos com turmas inclusivas de alunos com 

diferentes deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGDs). A maior 

parte das turmas do turno vespertino é composta por 28 alunos, e, as inclusivas, de 

15 a 18 alunos, em razão das reduções. A escola atende muitos alunos advindos da 

cidade Estrutural que apresentam dificuldades financeiras, compondo uma 

população carente, assistida por programas sociais do governo federal e estadual. 

Possui uma equipe grande de professores. Sala de Atendimento Especializado e de 

Recursos para acompanhamento aos deficientes, além de uma sala de Orientação 

Educacional.  

Em conversa com professores, durante período de coordenação pedagógica 

coletiva, foi apresentada a proposta deste estudo, sendo possível solicitar sua 

participação em projeto interventivo, visando formação continuada e construção de 

estratégias para combater os preconceitos presentes no ambiente escolar. Em 

sequência, as professoras foram convidados a responder à entrevista. 

Para desenvolver este estudo foram adotados os pressupostos da Pesquisa 

Qualitativa que segundo Minayo (2001), trabalhando com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo ao espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, não podendo ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis (apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009), sendo 

também definida por Raposo e Maciel (2011) como representativa de um processo 

contínuo de conhecimentos, neste sentido, afirmam: 
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A pesquisa qualitativa representa um processo permanente de 
produção de conhecimento, onde os resultados parciais se integram 
de forma permanente com novas interrogações e abrem novos 
caminhos à produção de conhecimento (...) a pesquisa qualitativa 
não exige a definição de hipóteses formais. As hipóteses são 
momentos do pensamento do investigador comprometidos com o 
curso da investigação, as quais estão em constante desenvolvimento 
(RAPOSO e MACIEL, 2011, p.87). 

 
Para desenvolver a pesquisa foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, 

com questões abertas, permitindo que os professores se posicionassem, com 

liberdade, diante da temática e das questões apresentadas. Do ponto de vista da 

pesquisa qualitativa, com foco na teoria sócio-cultural, as entrevistas representam 

estratégias de promoção do diálogo e interação entre pesquisador e pesquisados, 

assim Raposo e Maciel (2011) declaram que: 

 

A entrevista tem o propósito de converter-se em um diálogo, em cujo 
curso as informações vão aparecendo na complexa trama em que o 
sujeito as experimenta no seu mundo real. No curso desse processo, 
aparecerão inúmeros elementos de sentido sobre os quais o 
investigador nem sequer havia pensado, os quais se convertem em 
elementos importantes do conhecimento produzido, e enriquecerão o 
problema inicial, surgido de forma unilateral pelo investigador. A 
investigação é um diálogo permanente em que as opiniões, 
cosmovisões, emoções, enfim a subjetividade do sujeito estudado 
passa a ser elemento relevante para o curso do processo, que é 
impossível de predizer nos seus momentos iniciais (RAPOSO e 
MACIEL, 2011, p. 90). 

 

As respostas das entrevistas deram suporte para o planejamento de Projeto 

Interventivo que à semelhança da pesquisa-ação (BARBIER, 2007) insere o 

pesquisador no contexto investigado, tornando-o sujeito participante da pesquisa, 

capaz de intervir e propor mudanças contextuais. Sob o enfoque construtivista e 

sócio-cultural o projeto interventivo é uma proposta de ação conjunta que relaciona 

teoria e prática no mesmo processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo o 

poder das interações para a construção de conhecimentos e modificação 

paradigmática e conceitual, como compreendem Raposo e Maciel (2011): 

 

Outra ideia básica trazida pelo enfoque construtivista foi a noção 
da importância do contexto para a aprendizagem. Isto é, só é 
possível compreender os processos envolvidos na aprendizagem 
quando essa experiência é observada a partir de contextos 
específicos e significativos (RAPOSO e MACIEL, 2011, p.80). 
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Sobre essa perspectiva, ressalta-se que o projeto interventivo foi aplicado no 

ambiente escolar, em horários de coordenação coletiva, com a participação dos 

professores da escola, e, depois, nas salas de aula, mediante prévia anuência da 

gerência da instituição. Teve como principal objetivo, promover discussões e 

reflexões acerca do respeito à diversidade, principalmente relacionada a questões 

ligadas a sexualidade.  

No desenvolvimento do projeto foi preciso provocar um processo de 

sensibilização inicial, a fim de despertar o interesse de todos para a temática do 

estudo, sendo essencial para a sistematização do trabalho pedagógico desenvolvido 

durante o processo de formação que seguiu algumas etapas, conforme descrição: 

1. SENSIBILIZAÇÃO - Leitura de texto e exibição de partes dos filmes 

“Escritores da Liberdade” de Richard Lagravenese e “Entre os muros da escola” de 

Laurent Cantet; 

2. ATIVIDADE COLETIVA – Foram distribuídos cartões contendo palavras ou 

expressões que foram coletadas no processo de sondagem das expressões sexistas 

ouvidas e percebidas no ambiente escolar. De posse do cartão, cada participante 

deveria ler a palavra e tecer comentários a respeito delas, definindo a primeira vez 

que ouviu a palavra ou expressão em sua vida e comentar se houve impacto do uso 

da palavra ou expressão em sua prática pedagógica. Dentre as palavras e 

expressões distribuídas, encontravam-se: “Periguete”, “Vadia”, “Puta”, “Vaca”, “Piranha”, 

“Vagabunda”, “Rodada”, “Vaca”, “Cadela”, “Arrombada”, “Gay”, “Gayzinho”, “Viadinho”, 

“Fresco”, “Arrombado”, “Senta de perna fechada!”, “Menina não joga futebol!”, “Menino não 

brinca de bonecas”, “Menino, não rebola!”, “Menino não chora!”, “Se comporta como 

menina”. “Menina/Mulher fácil”, “Menino fresco”, “Seja macho!”. 

3. EXIBIÇÃO DE IMAGENS E DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO E 

ORIENTAÇÃO SEXUAL – Pela exploração de imagens em fotos, quadrinhos e 

charges, mostrando situações de exposição de preconceito e discriminação, a fim de 

perceber os significados das mensagens transmitidas cultural e socialmente, de 

forma velada e dissimulada, desvelando os mitos e ideologias por detrás dessas 

imagens.  

4. ASSISTIR FILMES para provocar reflexões e discussões acerca da 

temática: diversidade de gênero e preconceitos em relação à sexualidade. 

Apresentação dos seguintes curta metragem: Acorda Raimundo, acorda!” de Alfredo 
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Alves; “Pra que time ele joga”, produzido pelo fórum ONGs HSM, Coordenação de 

DST / AIDS – SP e Vida Maria de Márcio Ramos. 

5. AVALIAÇÃO – Os participantes respondem à questão proposta: Onde estão 

os preconceitos e atitudes sexistas? Como a escola e seus professores trabalham 

com questões ligadas à diversidade e sexualidade? Como lidam com os 

preconceitos e atitudes de discriminação? Como podem intervir pedagogicamente 

no processo de mudança das concepções e erros conceituais? 

Após o desenvolvimento de cada uma destas atividades, foi possível verificar 

que os professores perceberam as divergências e a diversidade em relação à 

orientação sexual dos estudantes e dos profissionais, construindo-se nesse 

processo, uma consciência de respeito mútuo e de convivência pacífica, a fim de 

combater preconceitos e atitudes discriminatórias, como manifestações de 

agressividade, violência, hostilidade e ironia. Apesar da resistência inicial que fez 

com que muitos professores se mantivessem como observadores da discussão, na 

medida em que o projeto foi se articulando, houve uma ruptura e maior participação 

do grupo. A avaliação dos resultados do processo formativo ocorreu de forma 

contínua e contígua, na medida em que se realizaram as atividades e se 

observaram as reações e participação dos docentes, incluindo a construção de um 

projeto de intervenção envolvendo a temática da sexualidade e diversidade, para 

ser desenvolvido com os alunos, por meio de seminários, discussões, debates, 

exploração de filmes e textos, compondo a interdisciplinaridade proposta pelos 

PCN’s (1997) de Orientação Sexual e transversalizando a temática com as demais 

áreas de ensino. 

 

3.2. População e Amostra ou Participantes do Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida com professoras em regência, durante o 

momento da coordenação pedagógica, assim como, com pedagogas, psicóloga e 

orientadora educacional que compõem as equipes de apoio e atendimento aos 

estudantes.  

A entrevista para sondagem das concepções docentes e de levantamento das 

expressões sexistas presentes no ambiente escolar foi realizada com quatro 
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professoras, duas em regência de classe, uma em função de coordenação 

pedagógica e uma pedagoga. Os professores foram convidados a participar da 

entrevista, não houve um critério definidor para a participação, a escolha foi 

aleatória. 

O curso de formação foi realizado em dois turnos para atender professores e 

professoras em regência no matutino e vespertino. Sendo desenvolvido uma vez por 

semana, durante o período da coordenação coletiva, em oito encontros com duração 

de três horas, cada um. Ao final, os professores e professoras construíram proposta 

de intervenção pedagógica a serem realizada com os estudantes, a fim de se 

trabalhar a temática deste estudo e produzir estratégias de combate ao preconceito 

e discrininação frente às diferentes orientações sexuais assumidas pelos sujeitos, 

quer no ambiente escolar, quer na comunidade onde os estudantes se situam e na 

sociedade, de maneira geral.  

 

3.3. Caracterização dos Instrumentos de Pesquisa 

 

Para realizar a pesquisa foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, 

contendo perguntas do tipo abertas, mostrando o tema e o interesse do estudo, mas 

possibilitando a liberdade para a expressão do pensamento do participante. 

Para o processo de formação dos professores foi desenvolvido projeto 

interventivo, apontando as etapas que deveriam ser desenvolvidas, assim como os 

materiais que deveriam ser utilizados para sua realização. O projeto interventivo foi 

elaborado a partir da avaliação das respostas das entrevistas e da identificação das 

necessidades, interesses e dificuldades apontadas pelos professores em relação ao 

tema abordado neste estudo, assim como, tratar da necessidade da 

transversalização da discussão quanto a ocorrência de sexismo no currículo e sua 

introdução no contexto educacional.  

Foi feita uma pré-seleção de filmes, utilizando sugestões apontadas em 

cursos de formação desenvolvidos pela Secretaria de Educação do DF, assim como, 

de imagens, palavras e expressões utilizadas para se promover reflexões e 

discussões com intuito de sensibilizar e conscientizar os docentes em relação às 

construções sócio-históricas e culturais, criando preconceitos e atitudes 
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discriminatórias que apontam para agressividade, violência, hostilidade e ironia, 

dentre outras ações observadas e descritas pelos profissionais. 

Para avaliação foi apresentadas perguntas que levaram os participantes a 

elaborar proposta de intervenção junto a seus alunos que envolvessem o tema e sua 

tranversalização com as demais áreas de conhecimento. 

 

3.4. Procedimentos de Coleta e de Análise de Dados 

 

A primeira etapa da coleta de dados correspondeu à pesquisa bibliográfica, 

realizada para compor a fundamentação teórica deste estudo. Em seguida, com o 

propósito de estabelecer relação entre teoria e prática, como propõe a visão sócio-

cultural e interacionista, considerando aspectos da subjetividade na formação 

humana (RAPOSO e MACIEL, 2011), foram realizadas entrevistas com quatro 

professores e num terceiro momento, construído um projeto interventivo para 

oferecer resposta às necessidades e dificuldades apresentadas pelos professores 

da escola participante, em relação à temática deste estudo, a fim de levá-los ao 

reconhecimento e a construção do respeito mútuo e a convivência pacífica entre os 

sujeitos, independente das diferenças e divergência em relação à orientação sexual 

e escolhas feitas em relação à sexualidade.   

O projeto interventivo foi desenvolvido como método de formação docente, 

em serviço, aproveitando-se os horários destinados à coordenação coletiva e 

estudos sobre temáticas educacionais que possam interferir na dinâmica do trabalho 

escolar e provocar mudanças na vida dos sujeitos. 

Para finalizar o processo de formação, e como estratégia avaliativa, os 

professores foram convidados a construir propostas de intervenção junto a seus 

alunos. A proposta foi construída em grupo, separando-se por séries. A intervenção 

envolveu a temática estudada e se propôs a construir estratégias de combate ao 

preconceito e aceitação das diferenças e multiplicidade de gêneros.  

Os dados coletados nas entrevistadas foram condensados em categorias, 

para facilitar a sistematização do projeto interventivo. Observaram-se as dificuldades 

e necessidades apontadas pelos professores, assim como, seus interesses e 



35 

 

dúvidas a respeito da temática. As entrevistas foram transcritas, as respostas 

comparadas e agrupadas em relação às semelhanças e diferenças, apontando as 

necessidades e dificuldades em relação ao tema e os interesses e dúvidas também 

relacionadas à temática. O recurso de agrupar as respostas em categorias tem a 

finalidade de construir significado para as falas e discursos apontados pelos 

participantes, relacionando-os ao tema estudado, para que sejam evidenciados 

áreas e conceitos que forneçam subsídios para a produção de respostas e 

intervenções pedagógicas que possam auxiliar o sujeito no caminho de construção 

de seus próprios significados. “As categorias representam um momento da 

construção teórica de um fenômeno e através dela entramos em novas zonas de 

sentido, que conduzirão a novas categorias que se integrarão à anterior” (RAPOSO 

e MACIEL, 2011, p.90), como destacam as autoras: 

 

A teoria, como produção orgânica do pensamento, gera suas 
próprias necessidades, as quais conduzem a categorias teóricas e 
construções que têm sentido só em relação com o corpo teórico em 
seu conjunto. A relação dessas categorias e construções com o 
objeto estudado são apenas indiretas e são condições para que se 
avance da teoria para novas zonas de sentido sobre a realidade 
estudada (RAPOSO e MACIEL, 2011, p. 87). 

 

Neste sentido, foram construídas categorias de análise, ou seja: expressões 

sexistas presentes no contexto escolar e como lidar com o preconceito, 

combatendo-o através da prática pedagógica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De posse das respostas das entrevistas e das observações feitas durante a 

aplicação do projeto interventivo junto as professoras, pela avaliação feita pelos 

professores e professoras sobre o projeto e com a construção de uma proposta de 

intervenções que pudessem ser feita junto aos alunos, foi possível verificar que as 

expressões sexistas são usadas com frequência no ambiente escolar e que estão 

incorporadas nas ações e linguagens, externando-se preconceitos e formas 

diferentes de discriminação. Para melhor entedermos o contexto, os tres momentos 

da pesquisa serão condensados em duas categorias de análise, procurando-se 

relacionar as situações concretas com as referências teóricas levantadas no 

processo da pesquisa. 

 

4.1. Expressões Sexistas Presentes no Contexto Escolar 

 

Houve três momentos distintos neste estudo, ou seja: a) aplicação de 

entrevistas com professores para verificar a existência de expressões linguísticas e 

comportamentais expressas no ambiente escolar; b) planejamento e aplicação de 

um projeto interventivo junto aos professores para problematizar o tema da 

sexualidade e do respeito à diversidade e multiplicidade de gêneros e c) avaliação 

dos professores sobre a importância do projeto interventivo, seguido da construção 

de propostas de intervenção que pudessem ser aplicadas com os estudantes para 

se desenvolver o tema.  

Ao levantar as expressões, os professores entrevistados perceberam o uso 

frequente das seguintes expressões:  

“Periguete, Vadia, Puta, Vaca, Piranha, Vagabunda, Rodada, Vaca, Cadela, 
Arrombada, Gay, Gayzinho, Viadinho, Fresco, Arrombado” 

  

Para compor o quadro de palavras e expressões de cunho sexistas, foram 

agregadas às palavras, algumas expressões que também foram comentadas pelos 

professores, quando comentaram o poder de impacto dessas expressões em sua 

vida e prática pedagógica, sendo elas: 
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“Senta de perna fechada!”, “Menina não joga futebol!”, “Menino não brinca de 
bonecas”, “Menino, não rebola!”, “Menino não chora!”, “Se comporta como menina”. 
“Menina/Mulher fácil”, “Menino fresco”, “Seja macho!”.   
 

A atividade de perceber e reconhecer as expressões no contexto escolar 

provocou um movimento de reflexão entre os professores, uma vez que o tema da 

sexualidade não encontra espaço de trabalho, nem inserção nos currículos, senão 

quando provocadas por dúvidas, incertezas e questionamentos por parte do aluno 

quando precisam ou são esclarecidas ou esquecidas, como se verifica nas falas 

registradas das entrevistadas: 

Professora 1: “Outro dia uma criança perguntou o que era “lésbica”, ao responder 
notei grande aversão por parte das crianças e houve uma criança dizendo que; “gay 
homem ainda vai, mas mulher com mulher (...) “, nota-se além da homofobia, o 
machismo”. 

 
Professora 3: “Minha palavra é Puta. É igual a palavra da colega como ela disse 
também não me lembro quando ouvi a primeira vez. Mas acho que é todo dia, todo 
dia ouço um “puta” ou “filho da puta” isso já é cultural, acho. As crianças pequenas, 
eu trabalho com 1º ano, falam isso porque ouvem os adultos dizerem é raro as 
crianças dizerem isso na sala de aula, mas quando falam eu pergunto se eles 
sabem o que significa e procuro trabalhar para que não digam palavrões na sala de 
aula e na escola. Digo que é feio e tal” 

 

Os PCN’s de Orientação Sexual (1997) defendem que o tema seja 

transversalizado para ser desenvolvido entre as áreas de conhecimento, sendo seu 

ensino e discussão, parte do processo de formação cidadã, sendo importante a 

construção do respeito à diversidade e multiplicidade de ideias e identidades, à 

pluralidade cultural, ao entendimento da multidimensionalidade do sujeito, assim 

como para o convívio respeitoso e amoroso entre os indivíduos, a partir da escola à 

dimensão macrossocial do mundo. Mas para que essa inserção curricular seja feita, 

é preciso, que se entenda que o preconceito está presente no contexto e na vida 

escolar, externando-se por meio de atitudes, comportamentos e ações 

discriminatórias. 

A própria atividade de observar os alunos para levantar as expressões 

linguísticas utilizadas em situações de interação na sala de aula e fora dela, em 

momentos de descontração, onde não há controle dos adultos, provocou reação de 

surpresa aos profissionais que não problematizam sua prática pedagógica, nem 

exploram aspectos político-sociais e culturais em suas atividades de ensinar. Eles 
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identificaram falas de estranheza frente ao homossexualismo, falas com caráter 

extremamente machista que regulam os comportamentos, demonstrando que há 

uma incorporação de comportamentos sociais e das falas dos adultos, no repertório 

dos estudantes: 

a) “Fala de um aluno do 4º ano: “o mundo é dos homens”. Fala de um aluno de 3º 
ano:  “mulher pede para apanhar””. 
 
b) “Até hoje presenciamos durante o recreio uma divisão de meninos e meninas nas 
brincadeiras e jogos, como se existissem brincadeiras para um só gênero! (menina 
não brinca de futebol, de carrinho...) entre tantas outras”. 
 
c) “Presencio expressões machistas em algumas músicas de funk que os meninos 
encantam para as meninas com intenção de ofender mesmo; “senta aqui no meu...” 
“Quica, quica, sua...” Também questões homofóbicas com um aluno mais sensível, 
que chora, eles já chamam de mulherzinha, etc.” Relatado por professoras durante a 
formação 

Na etapa de desenvolvimento do projeto interventivo, no momento de falar 

sobre como essas expressões impactaram sua vida e prática pedagógica, 

professores afirmaram que essas expressões fazem parte da rotina, são faladas em 

diversos momentos e situações, como se já estivessem absolutamente incorporadas 

ao repertório pessoal e cultural até dos professores, não provocando muita 

estranheza, pelo contrário, naturalizaram-se, tornando-se comuns. O preconceito 

acaba sendo naturalizado, escamoteado nas ações cotidianas, disfarçando-se nas 

práticas sociais que são definidas, a priori, pelas regras da heteronormatividade, 

quando se refere às questões de sexualidade.  

A contrariedade às normas firmadas pelo regramento heteronormativo gera o 

preconceito, a aversão e na maior parte do tempo, a indiferença, a invisibilização 

daqueles que contrariam a ordem moral imposta pelo sistema. As expressões 

usadas para estigmatizar, inferiorizar, envergonhar e diminuir pessoas “diferentes” 

representam as estratégias punitivas e corretivas que funcionam como meio de 

“regulação dos corpos”. A escola, nesse escopo, exerce papel regulador, exercendo 

controle comportamental sobre os sujeitos, para isso, utiliza as relações entre as 

pessoas, os momentos de interação social, como declara POCAHY (2010): 

 

A escola desponta como um dos espaços onde se acentuam muitas 
das situações de violência envolvendo a diversidade sexual. Na 
escola, a sexualidade homossexual é refutada, restando àqueles que 
confrontam a heteronormatividade poucas alternativas que não o 
“silêncio, dissimulação ou a segregação”. A produção da 
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heterossexualidade é acompanhada pela rejeição da 
homossexualidade. Uma rejeição que se expressa muitas vezes, por 
declarada homofobia (LOURO, 2000, p. 27) o que significa dizer que 
a escola e os espaços de aprendizagem, de forma geral, constituem-
se enquanto arena onde se reproduzem importantes desigualdades e 
injustiças, colocando pessoas muito jovens e ainda em condição 
muito frágeis para responder às situações de constrangimento e 
humilhação, sem qualquer suporte social (POCCAHY, 2010, p. 20). 

   

A presença das expressões de cunho sexista no cotidiano escolar demonstra 

que o preconceito está enraizado nas práticas sociais. Os professores 

reconheceram, em suas entrevistas que as palavras utilizadas pelos alunos estão 

presentes fora do ambiente escolar, em diversos contextos sociais e que permeiam 

as relações entre os sujeitos. Fazem parte da rotina escolar, apresentam-se nas 

relações entre os indivíduos e exteriorizam estereótipos, estigmas, preconceitos 

formulados em torno do regramento heteronormativo, precisando ser não somente 

identificadas, mas tratadas, com cuidado e, desenvolvidas com seriedade como 

parte de planejamento pedagógico que possa ser assumido por todos os 

profissionais da escola. Uma das professoras entrevistadas declara que os 

estudantes que demonstram comportamentos divergentes daqueles tidos como 

“comuns” e “corretos” são tratados com desrespeito, sendo hostilizados e excluídos 

em alguns momentos:  

 

d) “No nosso dia-a-dia, a gente presencia a toda hora situações que levam a gente a 
discutir com as crianças que devemos respeitar a escolha de cada um a respeito de 
cores de papel, lápis, canetinha, roupa ou brinquedos, mesmo que alguém não 
compartilhe da mesma opinião, todos merecem respeito. Ex: um aluno era alvo de 
piadas porque o brinquedo preferido era um quebra cabeça de princesa e o outro 
menino, porque queria brincar de casinha e as bonecas das meninas e as meninas o 
expulsaram da brincadeira. Também tivemos que discutir em sala o comentário de 
um aluno, que dizia, que o primo mais velho é gay. Fora a questão das cores de 
folhas usadas nas atividades. “Rosa é cor de meninas e a outra é de menino”. 

 

Mesmo que os movimentos em defesa dos direitos homossexuais tenham se 

intensificando, na mesma proporção, intensificou-se a rejeição e os preconceitos em 

relação às diferenças, com o intuito de controlar as pessoas, os corpos, os 

comportamentos, uniformizando-os. Neste sentido, Mészáros (2008) tem razão ao 

afirmar que só é possível promover mudanças radicais nos comportamentos, 

paradigmas e conceitos individuais e sociais se houver mudanças sistêmicas, uma 

ruptura com todas as filosofias, práticas e lógica capitalista, sem isso, as lutas em 
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torno de mudanças, ocorrem por meio de microprojetos, em frações de realidade e 

contexto, sem que se amplifiquem seus resultados.  

Apesar de parecer utópica a defesa do autor, é possível afirmar que é a partir 

dessas micromudanças que se torna possível questionar as realidades, os contextos 

e as práticas que acentuam diferenças entre os indivíduos, a ponto de produzir a 

exclusão. Dentre as micromudanças podemos situar aquelas que acontecem em 

cada instituição escolar que tem a seu favor um arsenal de leis em torno da defesa 

dos Direitos Humanos, começando pelas mudanças nas concepções e mentalidades 

dos professores, pelo processo que Freire (1987) chamava de conscientização, 

onde ocorre o despertamento da sua condição de sujeito ativo que se reconhece 

histórico e capaz de operar mudanças na história de todos os indivíduos, através da 

ação cultural, política, social e histórica. Foucault (1973) e Poccahy (2010) também 

acreditavam nesse processo de modificação do sujeito que inserido no coletivo, age 

para produzir mudanças.  

 

Minhas reflexões e provocações para a educação – e a educação 
escolar -, nesse sentido, se dirigem às formas que instituem, 
inventam, modulam e regulam as nossas vidas, consideram-se as 
especificidades das relações de gênero e a sexualidade como 
dispositivos de excelência na inteligibilidade humana produzida nos 
jogos biopolíticos (FOUCAULT, 1975)(...) Eu considero nesta 
perspectiva a hipótese de que a educação escolar tenta se 
reconstruir e se ressignificar desde as ruínas de um projeto político 
da modernidade – projeto esse alicerçado na regulação das formas 
de vida (POCCAHY, 2010, p. 22).    

 

Ao tratar das mudanças conceituais e paradigmáticas relacionadas ao 

professor, Schon (citado por RAPOSO e MACIEL, 2011) verifica a necessidade da 

construção de uma postura reflexiva, questionadora, que se posiciona diante das 

políticas públicas, das leis e das ações dos sujeitos dentro e fora da cena educativa. 

Só é possível operacionalizar-se qualquer mudança no terreno educativo, se houver 

mudanças na “mente” do professor que não age só no processo de promover 

mudanças sociais, mas pelo mudar-se a si mesmo. Não há mudanças coletivas, sem 

mudanças individuais. As mudanças coletivas influenciam as macromudanças 

contextuais, como verificam as autoras: 

 
Assim, o professor poderá transformar-se em um profissional 
reflexivo, aquele que pensa na ação, interrogando-se sobre as 
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alternativas possíveis para um determinado momento e avaliando os 
seus resultados. Nesta perspectiva, a atividade profissional alia-se à 
atividade de pesquisa e o professor passa a ser visto como um 
pesquisador na ação. Seria aquele que, nas palavras de Schön 
(1992) reflete na ação, assim como também repensa a reflexão 
realizada durante a ação, em um triplo movimento de reflexão na 
ação, de reflexão sobre a ação e de reflexão sobre a reflexão na 
ação na constituição do professor. O professor reflexivo de Schön 
compreende de forma crítica a complexidade do real e sua 
competência assume caráter holístico, alicerçada no diálogo reflexivo 
com a situação problemática. Entretanto, esse diálogo do professor 
não pode ser um ato isolado, mas composto, pelos menos, em três 
momentos: um diálogo consigo; um diálogo com os outros, incluindo 
os que antes de nós construíram conhecimentos que são 
referências; e o diálogo com a própria situação, incluindo os 
estudantes (RAPOSO e MACIEL, 2011, p.93).  

 

No processo de avaliar a importância de produzir momentos de formação 

profissional, assim como de problematizar assuntos que estão presentes no 

contexto escolar, mas que não estão inseridos nos projetos e preocupações 

curriculares, uma das participantes do projeto interventivo reclamou do fato de não 

haver projetos que tratem do tema da sexualidade e nem das questões complexas 

que envolvem preconceitos e exclusão, necessários para dar melhor formação, 

instrumentalização e segurança aos docentes para tratarem com dúvidas, 

questionamentos e promover situações de conflito (ponto de contato para 

desestabilizar estruturas de conhecimento enraizadas no pensamento e 

comportamento humanos para formar novos saberes e novas estruturas de 

pensamento, como defende a abordagem interacionista da educação). Assim, a 

professora afirma: 

 

“As dinâmicas realizadas na formação foram enriquecedoras para a minha prática 
em sala de aula. Foram encontros de trocas, vivências e experiências sobre um 
tema bastante complexo que resiste justamente no preconceito dentro da escola. 
Sentia falta de não haver um projeto que abordasse como se trabalhar a diversidade 
e o gênero na escola. Cabendo a cada professor a decisão de tratar o tema em sua 
respectiva sala de aula. Nos encontros pude observar que me senti mais segura 
emocionalmente para trabalhar tais temas em minhas aulas. Pois, debater e refletir 
sobre o tema é importante para a construção do país, estado e comunidade, sendo 
indispensável para a atuação como mediadora no processo de educação cidadã, a 
fim de promover o respeito à diversidade é trazer à tona tais discussões e levá-las 
para dentro da sala de aula. Acredito que a apropriação de diversos saberes, sobre 
temas relevantes como legislação, tolerância, direitos e deveres, desenvolvimento 
de valores, são necesários para construir novas aprendizagens, fundamentais para a 
educação contemporânea. São necessários mais debates sobre o assunto 



42 

 

envolvendo professores e comunidade escolar, pois os alunos reproduzem as falas 
e experiências trazidas de casa para a escola”. 

  

É sobre esse prisma que se pode pensar em educação transformadora. O 

processo de aprendizagem, de mudança na estrutura de pensamento apresentado 

por Vigostsky (1984) também pode ser aplicado às aprendizagens e experiências de 

adultos que precisam superar informações para construir outras. São experiências 

intuitivas que trabalham com ideias, pensamentos incorporados à identidade 

individual e social, como declaram Raposo e Maciel (2011): 

 

A experiência intuitiva está no centro de todo esse processo. A 
abordagem sociocultural construtivista compreende que o 
desenvolvimento do indivíduo acontece num complexo sistema de 
significações e sentidos subjetivos produzidos na vida cultural 
humana, constituída em dois momentos essenciais: individual e 
social que se pressupõem de forma recíproca ao longo da sua 
história. Portanto, o indivíduo é um elemento constituinte da cultura 
coletiva e simultaneamente se constitui dela (RAPOSO e MACIEL, 
2011, p.91). 

 

Há uma inter-relação entre a formação identitária do indivíduo e da 

coletividade, uma esta imbricada na outra. Pela interação entre os sujeitos as 

aprendizagens são construídas, de acordo com a perspectiva interacionista/ 

construtivista, pois há trocas de informações, de conhecimentos e saberes, há 

construções culturais, históricas. A experiência de construir projetos pedagógicos 

com intuito de trabalhar temas e assuntos complexos, envolvendo toda a equipe 

escolar com a atividade de educar, pode ressignificar a prática educativa e modificar 

comportamentos. Foi com essa intenção que se aplicou o projeto interventivo e se 

propôs a construção de projetos junto às crianças. 

 

4.2. Como tratar com o Preconceito, Combatendo-o através da 

Prática Pedagógica. 

 

Construindo a pesquisa, nos três momentos, verificou-se que o sexismo está 

presente no ambiente escolar, nas práticas e comportamentos dos estudantes e 

professores, sendo a temática da sexualidade pouco trabalhada, constituindo-se 
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alvo das discussões somente quando apresentada pelos alunos em situações de 

conflito. A perspectiva de transversalização do tema Orientação Sexual nem sequer 

é reconhecida pela escola de Ensino Fundamental, principalmente, nas séries 

iniciais, por se tratar de crianças pequenas, que permite com que o professor faça a 

leitura da incapacidade de lidar com o tema, da imaturidade das crianças para tratar 

com questões problemáticas. Além disso, entra a questão apontada pela maior parte 

dos participantes como um entrave para o desenvolvimento do trabalho com o tema, 

ou seja, a preparação profissional que exige formação específica.  

Durante o projeto interventivo aplicado aos professores e professoras houve o 

momento de análise das expressões e palavras coletadas no ambiente escolar, das 

falas e situações de brincadeira e interações entre os estudantes, de onde foram 

extraídos alguns discursos indicando como os professores da instituição pesquisada 

lidam com as situações que exprimem preconceito e atitudes discriminatórias, como 

relatam os participantes: 

 

a)“ A minha expressão foi: “Menino não rebola!”. Já tive um aluno com um jeitinho 
meio afeminado e nunca falei isso para ele. Aliás, acho que nós professores não 
devemos corrigir isso. Mas ouvi outras crianças falando para o meu aluno e outros. 
Também ouvi outros professores comentando sobre meu aluno na sala dos 
professores, não gostei mas, não posso impedir.” 
 

b) “Minha palavra é Periguete. Não me lembro muito bem quando ouvi essa palavra 
a primeira vez, só sei que a alguns anos essa palavra “caiu na boca do povo” acho 
que foi de uma novela ou música não me lembro mais e consequentemente é 
frequente na escola, mesmo corrigindo e chamando a atenção dos meninos eles 
usam essa expressão, principalmente os meninos maiores, quando isso ocorre, a 
gente manda o aluno para a direção” . 
 
c) “Minha palavra é Puta. É igual à palavra da colega, como ela disse, também não 
me lembro quando ouvi a primeira vez mas acho que é todo dia, todo dia ouço um 
“puta” ou “filho da puta” isso já é cultural, acho. As crianças pequenas, eu trabalho 
com 1º ano, falam isso porque ouvem os adultos dizerem é raro as crianças dizerem 
isso na sala de aula, mas quando falam eu pergunto se eles sabem o que significa e 
procuro trabalhar para que não digam palavrões na sala de aula e na escola. Digo 
que é feio e tal” 
 

Na primeira descrição, a participante declara que os professores não 

deveriam corrigir as atitudes dos alunos (as) que apresentam comportamento 

“afeminado”, ou seja, desviante do padrão heterossexual. A própria descrição da 
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situação, evidencia atitude preconceituosa tanto por parte dos estudantes, quanto da 

professora e dos colegas que comentaram na sala de professores. Mesmo diante da 

tentativa de invisibilizar os comportamentos homossexuais e de controlar os corpos, 

é fato que não há como exercer esse controle diante dos indivíduos que precisam de 

espaço para se identificar e se desenvolver, de acordo com os valores pessoais e 

com as necessidades que possuem. Poderíamos entrar numa discussão teórica que 

demarca o terreno das construções conceituais sobre o homossexualismo, 

entendendo-o, sob a perspectiva biológica, como um comportamento desviante, ou 

como doença psicológica.  

A homossexualidade foi definida biologicamente como uma deformidade 

neurológica, que faz com que o indivíduo desenvolva hormônios ou o sentimento de 

pertencimento ao sexo, diferente daquele definido biologicamente. Sobre este 

entendimento, o Ministério da Saúde brasileiro começou a autorizar pelo SUS a 

cirurgia de troca de sexos, após avaliação de uma equipe multidisciplinar composta 

por psiquiatras, psicólogos e médicos de diferentes especialidades. Nesta dimensão, 

seria comum um menino se comportar como menina, adotando todos os 

comportamentos inerentes ao feminino, uma vez que ele se reconhece como 

menina, desenvolvendo todos os sentimentos em relação a si mesmo, em torno dos 

conceitos de feminilidade.  

Essa discussão ultrapassa o campo de reflexão deste estudo, pois carece de 

muitas pesquisas e recursos teóricos, coube somente uma pincelada sobre o tema, 

a fim de que situemos as dificuldades enfrentadas pelos indivíduos que tem 

orientações ou fazem escolhas divergentes das normas heteronormativas, ainda 

durante a infância, quando estão em processo de formação identitária, havendo 

identificação com pessoas, situações, comportamentos e necessidades. Freud (apud 

MORA, 2008) fala desse processo de identificação da criança com os pares, mãe e 

pai, onde com a mãe desenvolve uma relação de afeto que vai interferir por toda 

vida, e com o pai, mais especificamente, uma relação de autoridade que também 

definirá sua personalidade quer de submissão, medo ou respeito. 

Em situações de ironia, brincadeiras jocosas há intenção de constrangimento 

e controle dos corpos e comportamentos, com o intuito de forçar os indivíduos a se 

enquadrarem no conjunto de regras impostas socio-culturalmente aos sujeitos. Esse 

processo está inscrito nas sociedades patriarcais e capitalistas, as relações entre os 



45 

 

sujeitos são estabelecidas por regras de conduta morais, definidas neste contexto 

pela heteronormatividade que impõe modelos comportamentais para homens e 

mulheres, definindo a partir disto, os conceitos de feminino e masculino totalmente 

ligados à visão biológica da reprodução e das relações de poder entre os sexos, 

onde o homem exerce posição de controle em todas as instituições sociais, a 

começar pela família. Neste sentido, qualquer comportamento divergente, passa a 

ser condenável, devendo ser, portanto, corrigido. Esse processo de correção, como 

já foi dito, pode ocorrer por sanções, por opressão, por discriminação, preconceito, 

por exclusão e até por violência. 

Os conceitos de feminino e masculino também tiveram seu processo de 

construção histórico e social. Há formas de tratamento em diferentes culturas, 

tempos e lugares. Nas culturas orientais como na Índia, por exemplo, os 

homossexuais são considerados sagrados, são cultuados e tratados com muito 

respeito. Na Antiguidade Clássica, eram selecionados como pessoas de confiança 

para assumirem posição de aconselhamento e cuidado das mulheres selecionadas 

pelos reis. Na cultura espartana e grega, as guerras eram constantes e longas, era 

comum a prática da homossexualidade para manter os homens concentrados nas 

batalhas.  

As famílias sempre constituíram a base das sociedades. Desde as primeiras 

civilizações, o homem representava a posição de autoridade, na medida em que as 

sociedades ocidentais iam se organizando em torno do capitalismo, mais se reforçou 

a autoridade e o poder do homem socialmente, criando o papel de submissão e 

hierarquização da mulher. Durante muito tempo, ela, a mulher, esteve subjugada ao 

homem, sem escolha e direitos, fechada numa relação dicotômica, como define 

Louro (2003).  Somente no século XX iniciou-se um processo de despertamento e 

de libertação da mulher, processo que caminhou junto com os movimentos em torno 

dos Direitos Humanos, incluindo as lutas pela inclusão de todas as minorias que 

viviam à margem da sociedade, uma vez que não participavam, nem gozavam de 

direitos. Sobre a dicotomia entre masculino e feminino, a autora comenta: 

 

A lógica dicotômica carrega essa idéia. Em conseqüência, essa 
lógica supõe que a relação masculino-feminino constitui uma 
oposição entre um pólo dominante e outro dominado — e essa seria 
a única e permanente forma de relação entre os dois elementos. O 
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processo desconstrutivo permite perturbar essa idéia de relação de 
via única e observar que o poder se exerce em várias direções. O 
exercício do poder pode, na verdade, fraturar e dividir internamente 
cada termo da oposição. Os sujeitos que constituem a dicotomia não 
são, de fato, apenas homens e mulheres, mas homens e mulheres 
de várias classes, raças, religiões, idades, etc. e suas solidariedades 
e antagonismos podem provocar os arranjos mais diversos, 
perturbando a noção simplista e reduzida de "homem dominante 
versus mulher dominada". Por outro lado, não custa reafirmar que os 
grupos dominados são, muitas vezes, capazes de fazer dos espaços 
e das instâncias de opressão, lugares de resistência e de exercício 
de poder (LOURO, 2003, p.33). 
 

Apesar de todos os avanços em relação a esse processo de inclusão 

reconhecidos, principalmente no escopo das leis que serviram para garantir direitos 

e proteção às mulheres, crianças, idosos, deficientes, negros, indígenas e 

homossexuais, contudo, continuam perpetuando-se os conceitos moralistas 

heteronormativos por meio da educação familiar, escolar e das relações 

interpessoais em diversas instituições (trabalho, religião). Como afirma (DOLLING, 

1987) é nos primeiros ensinos conduzidos no lar, nas interações com os pais, com a 

mãe, essencialmente, que as crianças aprendem a ser mulher ou homem. Como 

afirma Simone de Beauvoir (1970), não se nasce mulher, esse conceito é construído 

culltural, social, política e historicamente. Os conceitos de feminino e masculino são 

definidos pelos contextos, são construtos históricos. Na sociedade brasileira estão 

envoltos nas orientações heteronormativas que se configuram a partir dos primeiros 

rudimentos de educação e se reproduzem na escola. 

A terceira fala de professora, mostra que há um movimento de reprodução 

das expressões sexistas, preconceituosas e discriminatórias no ambiente escolar, o 

que precisa ser pensado de forma crítica pelos professores, deve ser percebido e 

levado em consideração no momento de planejar atividades, pretendendo mais que 

desenvolver aspectos cognitivos, incluindo-se aspectos da cidadania, da 

democracia, do respeito à diversidade e multiplicidade de identidades, a fim de 

problematizá-la junto aos estudantes, desde o início do processo de escolarização, 

sem rotular e estigmatizar. Nesse percurso, uma questão que se torna necessária e 

indispensável é o entendimento do processo de desenvolvimento infantil, 

considerando aspectos da aprendizagem, quanto do desenvolvimento psicológico 

das crianças para tornar possível o entendimento das reações das crianças em 
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situações onde expressam suas noções de feminilidade e masculinidade, refletindo 

os resultados das interações que têm dentro e fora da escola.  

Cabe entender que todas as crianças atravessam a fase de identificação e 

reconhecimento de si mesmas, do seu corpo, das diferenças entre menino e menina 

que os leva a experimentação e exploração do mesmo, assim como ocorrem as 

identificações pelo afeto dispensado, a rejeição da figura da mãe, do pai ou de 

pessoas que exercem autoridade sobre ela. Entendendo esse desenvolvimento 

torna-se muito mais fácil para prever intervenções pedagógicas de âmbito geral e 

construir a transversalização dos temas inseridos em Orientação Sexual no 

currículo, inserindo também assuntos das demais áreas de conhecimento.  

A construção de novos conceitos e da identidade dos indivíduos é um 

processo subjetivo, que depende das experiências dos sujeitos e da interação entre 

eles, das respostas dos indivíduos frente às ações e comportamentos. No sentido de 

compreender o sujeito em seu processo de desenvolvimento psico-social, cultural e 

cognitivo, tem que se promover o diálogo para dar sentido às aprendizagens e aos 

comportamentos, como defendia Freire (1987) estabelecer um diálogo amoroso que 

projete o indivíduo, que permita que ele se sinta seguro, capaz de decidir, de fazer 

escolhas, de analisar situações e de tomar decisões frente a situações desafiadoras, 

nesse sentido, cabe tomar decisões a respeito de si mesmo, de se reconhecer 

independente de um modelo padrão, sem, contudo, sentir-se marginalizado, negado, 

silenciado, excluído, agredido e violentado em seus direitos. Todo esse movimento 

constitui-se no processo de subjetivação do sujeito, como comenta González Rey 

(1997):  

A conversação espontânea, na qual cresce a intimidade entre os 
sujeitos participantes, cria uma atmosfera natural, humanizada, que 
estimula a participação dos implicados e conduz a um tipo de relação 
que se aproxima muito das relações as quais o sujeito se expressa 
em sua vida cotidiana. “Nesse processo o sujeito constrói de forma  
progressiva sua experiência através do diálogo que estabelece com 
o investigador ou com outros sujeitos no grupo estudado” 
(GONZÁLEZ REY, 1997, p. 91 apud RAPOSO e MACIEL, 2011, 
p.93). 

Ainda na experiência de analisar as falas das participantes, no momento da 

coleta dos dados pela entrevista, uma delas apontou a forma como lidou com 

situações envolvendo preconceito e discriminação expressa pelos estudantes, assim 

relatou: 
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a)“Um ex-aluno tinha orientação sexual (gay) a mãe foi chamada para resolver um 
outro problema de roubo ela ficou tranquila quando soube que o problema era furto. 
Para a mãe era melhor o menino ser ladrão que ser gay”. 
 

Essa fala expressa não somente a forma como a escola lida com a presença 

dos homossexuais, responsabilizando a família e buscando obter uma resposta para 

o comportamento desviante do indivíduo. A homossexualidade é entendida como um 

problema para a escola, a ponto de convocar pais para ajudar a resolver o problema, 

ou para cientificá-la da existência do problema. Ainda destaca de maneira 

alarmante, provocando estranheza para a professora, a compreensão da família 

para o fenômeno que coloca a homossexualidade em uma condição inferior ao 

crime. O homossexualismo não só é interpretado como desvio, mas como algo 

inaceitável, impensado, inadmissível.  

Aqui, é possível trazer novamente a discussão acerca do respeito aos direitos 

dos indivíduos de escolha e de percepção de si mesmo, da descoberta. Na dinâmica 

escolar, há uma leitura desviante da homossexualidade, por influência da 

heteronormatividade. Os professores não sabem lidar com as situações no seio da 

escola, não há preocupação com a produção de projetos e de discussões visando a 

reflexão sobre o assunto, quando não se impõe a indiferença e a invisibilidade dos 

sujeitos, reforçando a tentativa de calá-los e deixá-los à margem das ações 

pedagógicas, projeta-se a responsabilidade com a educação e a coerção da 

homossexualidade para a família, que é em primeira mão, ambiente de construção 

das bases do comportamento homossexual. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Pela avaliação dos professores em relação ao projeto interventivo que 

promoveu uma série de reflexões sobre o tema da sexualidade, do sexismo, 

machismo e homofobia, inseridos no tema orientação sexual previsto como 

necessário à formação da cidadania crítica, democrática e respeitosa, percebe-se a 

necessidade de promoção de cursos de formação continuada que invistam nessa 

temática, uma vez que os profissionais possuem muitas dúvidas e têm incorporados 

em seu repertório pessoal inúmeros conceitos e paradigmas que os tornam 

preconceituosos e agentes de práticas discriminatórias, reforçando em muitas 

situações os preconceitos das crianças e adolescentes. 

O principal desafio está em entendermos que os preconceitos são estruturas 

reativas dos sistemas secularizados, normatizados e naturazalizados da hegemonia 

masculina, econômica, cultural, patriarcal e política característica dos sistemas 

capitalistas e necessária a sua manutenção e regulação. Para que esse sistema 

funcione é preciso que se mantenha o controle absoluto sobre os corpos e 

comportamentos, sobre as relações e instituições, neste sentido, a escola, como um 

aparelho ideológico do estado (ALTHUSSER, 1999) exerce função reguladora e 

reprodutora de ideologias que estão presentes nas falas, nos comportamentos dos 

estudantes, dos professores, dos pais e de todos os profissionais envolvidos com a 

educação.  

A presença de homossexuais na escola, assim como a de deficientes, de 

negros, de mulheres, de adultos mais velhos foi resultado de lutas populares, da 

organização da sociedade, despertada pela necessidade de participar, de forma 

ativa, com direitos garantidos e pelo reconhecimento de sua humanidade. Essa 

inclusão ainda não foi aceita de forma linear, integralmente, sem enfrentar reações. 

Cada um desses segmentos enfrentou formas diferenciadas de reação e construiu 

sua trajetória de luta até alcançar o direito de pertencer a sociedade, pela inserção 

na escola. O movimento feminino iniciou-se com o sufragismo, os negros, uma longa 

história de escravidão, pobreza e segregação, assim como os deficientes na história 

da educação brasileira, somente a partir da década de 60 houve preocupação com a 

educação de adultos, que só teve metodologias de ensino voltadas as suas 

necessidades, após a década de 90, quando também começou-se a discutir a 
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presença dos homossexuais na sociedade, buscando a aceitação e o respeito. A 

questão em torno da homossexualidade parece muito mais complicada porque 

carrega consigo elementos morais, éticos, culturais e que desestruturam toda lógica 

heteronormativa que dá base às famílias, às instituições e ao sistema capitalista. 

Altera a lógica das representações sociais, mexe com a subjetividade humana, 

quebra fronteiras, dimensões biológicas determinantes, questiona visões de mundo 

e de sociedade, enfrenta o medo, o preconceito, provoca ações de violência e 

aversão.  

O princípio da mudança em relação a comportamentos, paradigmas e a 

ruptura com a rigidez dos padrões herteronormativos, impostos aos indivíduos, está 

na compreensão de que a escola pode ser um terreno de transformação das 

relações entre os indivíduos e um dos primeiros pontos a ser trabalhados nesse 

processo é o investimento na formação profissional. É necessário investir em 

políticas públicas que prevejam a formação de professores envolvendo a temática 

deste estudo, com a mesma dinâmica do curso ofertado pela UNB que trata da 

diversidade de gêneros e da multiplicidade de identidades. 

Mesmo que se compreenda que o professor não é o único responsável pelas 

mudanças necessárias que vão possibilitar a inserção e a aceitação de pessoas que 

divirjam das regras e padrões homogeneizadores, assim como a aceitação da 

igualdade entre homens e mulheres, não somente no que tange aos direitos, mas a 

práticas e posições socias, é preciso pensar em seu processo formativo, a fim de 

que possa quebrar princípios de hierarquização e confrontar as formas de 

preconceito que se manifestam nas esferas sociais e culturais. O professor não é o 

único responsável por esse processo transformador, mas é um agente de 

transformação, por isso, deve ser o primeiro alvo da mudança. Se um profissional é 

crítico, ético, cidadão e problematizador, fatalmente provocará a formação dessas 

atitudes necessárias na atividade de educar para a cidadania e democracia. 

Há muito que se vencer sob o ponto de vista da compreensão e respeito à 

orientação sexual, das escolhas feitas pelos indivíduos em relação a sua 

sexualidade e às questões envoltas neste tema, incluindo não só os homossexuais 

no processo de reflexão, mas os conceitos de femino e masculino, a função, o papel 

e os direitos do homem e da mulher, não só sob o ponto de vista fisiológico, da 

constituição física ou do papel da reprodução da espécie, mas de sua ação social, 
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política, econômica, cultural e histórica. Nesse percurso, as ideologias e reprodução 

de estereótipos se expressam pela linguagem simbólica, por falas que reproduzem 

ideias erradas que alimentam preconceitos e atitudes discriminatórias, como 

verificamos por meio deste estudo.  

A linguagem é uma expressão dos conhecimentos e das informações 

inseridas na identidade individual e social dos sujeitos, ela revela o que está inscrito 

na personalidade e o seu contexto, as experiências com o outro, com a família e 

com a comunidade, expressa uma visão de mundo e conhecimentos, aponta 

elementos que sugerem interpretações de situações vividas. Por isso, transformou-

se no terreno desta investigação, onde se verificou que a escola está no início do 

processo de adaptação e reconhecimento da presença dos homossexuais em seu 

interior e de sua existência concreta, uma vez que se verifica que há pessoas que 

divergem do modelo padrão fornecido para homem e mulher, que se contrapõem à 

heteronormatividade, porém, não assume a responsabilidade de lidar com sua 

inclusão. Os professores invisibilizam sua presença, entendendo, assim, como 

sendo um problema que pode repassar aos pais ou a direção da escola para 

resolver, quando muito, intervêm para levar os alunos a não falarem sobre o 

assunto, na tentativa de silenciar as situações de conflito. 

Tanto na etapa de coleta das expressões, quanto no desenvolvimento do 

projeto interventivo com os professores, foi possível perceber o quanto os 

profissionais apresentam dúvidas sobre a temática e têm incorporados em sua 

prática elementos que os tornam preconceituosos, na mesma dimensão que os 

estudantes, principalmente por afirmarem que não sabem como trabalhar o tema 

com crianças pequenas, nem como realizar a transversalização. Muitos professores 

relataram não saber que teriam que trabalhar com orientação sexual, mas com 

educação sexual que estava restrita aos quinto anos das séries iniciais e aos 

currículos de ciências, que tratam do corpo humano.  

Há muitos tabus em relação a esse trabalho como o medo de discutir 

assuntos que podem chamar atenção das famílias a ponto de quererem interferir no 

ensino. Essa preocupação encontra escopo quando educadores se confrontam com 

organizações que se impõem dentro da escola, por meio de leis que pretendam 

interferir na maneira que os professores desenvolvem seu trabalho pedagógico, nas 
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concepções políticas defendidas pelos educadores que consolidam perspectivas 

teóricas educacionais. 

Durante a tarefa de avaliar o papel do projeto interventivo e de propor aos 

professores a construção de projetos que pudessem ser desenvolvidos com seus 

alunos, houve preocupação muito grande com a linguagem e com as atividades 

introdutórias, neste sentido, foi proposta reunião com os pais, a fim de discutirem o 

assunto e apresentar o projeto, para que se tornassem aliados no processo de 

reflexão com os alunos e de aceitação das diferentes orientações e escolhas 

sexuais, uma vez que o principal objetivo deste estudo é o combate ao preconceito e 

atitudes discriminatórias dentro e fora da escola. 

O estudo cumpriu seu propósito, a medida em que percebeu a presença de 

expressões sexistas no ambiente escolar e produziu um trabalho de conscientização 

dos professores sobre a temática, despertando-os para a importância de se explorar 

as questões de gênero, identidade, respeito às diferentes orientações sexuais, à 

pluralidade de ideias para a construção da cidadania. Neste sentido, constróem-se 

todos os elementos em torno da questão do respeito, do direito ao respeito que os 

indivíduos merecem e a compreensão de que a escola tem o papel formador dessa 

consciência a fim de construir micromudanças capazes de interferir nas estruturas 

sociais e provocar rupturas importantes no sistema heteronormativo. 

O projeto interventivo motivou a participação dos professores, na construção 

de projetos pedagógicos que poderam ser desenvolvidos com os estudantes e, 

principalmente levou os professores a compreender a temática de uma forma mais 

ampla, situando-a dentro da sociedade e da escola. Percebendo que os 

preconceitos podem gerar hostilidades e atitudes discriminatórias, podem provocar 

exclusão e problemas na construção da identidade das crianças que podem, 

inclusive, interferir em toda sua trajetória pessoal. 

Esperamos que a pesquisa possa motivar mais professores a refletirem sobre 

o tema aqui apresentado e sobre a importância de assumirmos papel de agentes 

sociais que combatam o preconceito e a discriminação aos homossexuais, às 

mulheres e meninas, por meio de sua prática pedagógica, por suas intervenções 

junto aos estudantes, pela problematização e desconstrução de situações que se 

naturalizaram para esconder os problemas e as divergências, impedindo que as 

diferenças se estabeleçam como uma característica da humana, assim como a 
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diversidade, a multiplicidade e pluralidade. Também se espera que este trabalho 

enseje outras investigações, a fim de ressignificar o fazer pedagógico de muitos 

professores que desejam e já trabalham sob a perspectiva da inclusão, propondo a 

formação de consciências críticas, pela promoção do conflito e do questionamento, 

como estratégia de ensino-aprendizagem. Entendemos que o processo educativo é 

libertador e que pode ser um caminho de modificação das estruturas sociais, de 

mudanças profundas na sociedade. Aquilo que se produz em uma sala de aula pode 

reproduzir a lógica social ou desestabilizar essa lógica pela conscientização histórica 

e social dos sujeitos que agem individual e coletivamente, não para se adaptar e se 

conformar ao mundo como está, mas para modificá-lo em suas estruturas, ideias e 

padrões. A educação se constrói no movimento dialético de reconstruir as realidades 

e ressignificá-las. 
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